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كلمة المدير
عشرة 2012عام المكتب التقني للبلدیات اللبنانیة/ في لبنانمنظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدةاستقبلت شبكة 

أعضاء جدد نرّحب بھم أحّر ترحیب. وال تنفك الشبكة تتوّسع وتقوى ما ینعكس إیجاباً على حضورھا وعلى ثقلھا 
لكي تحاور المؤسسات الحكومیة والدولیة. وبموازاة ذلك، استمر الدعم المقّدم لمشاریع التعاون الالمركزي ولتنشیط 

ة المدن التاریخیة األثریة.متوسطیة وشبكبیة الشبكة المدن األورو

بمواصلة األعمال اآلیلة إلى تعزیز الحراك البلدي اللبناني. غیر 2012وعلى غرار السنوات المنصرمة، اّتسم العام 
كانت سنًة ممیزة لجھة اإلعتراف بدور رؤساء البلدیات اللبنانیة في الحوار بشأن الالمركزیة في 2012أن سنة 

الذي یعلن عن 444راف جلیاً من خالل إصدار وزیر الداخلیة والبلدیات المرسوم رقم لبنان. ویظھر ھذا اإلعت
عن لجنة رؤساء البلدیات اللبنانیة لكي تتابع مع الوزارة األعمال المتعلقة تنبثقتشكیل لجنة مصّغرة لرؤساء البلدیات 

بالالمركزیة اإلداریة.

، طلب معالي وزیر الداخلیة الفرنسي–لالمركزي اللبناني المؤتمر الثاني للتعاون اعالوًة على ذلك، وخالل 
قام وطني لدعم البلدیات اللبنانیةبرنامج من لجنة رؤساء البلدیات اللبنانیة وضع العمید مروان شربلوالبلدیات 

مكتب منظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلدیات اللبنانیة بصیاغة خطوطھ
أیضاً بدعم السید باسكال كانفان، وھو وزیر مفّوض في وزارة الخارجیة اللبنانیة البلدیات . وقد حظیتالعریضة

الفرنسیة ومكلّف بشوؤن التنمیة، وبدعم دولة الرئیس نجیب میقاتي رئیس مجلس الوزراء، وذلك لمختلف المشاریع 
التي تنّفذھا البلدیات مع شركائھا الفرنسیین.

أیضاً عام اإلعتراف بھ عبر نتائج مؤتمر 2012ا یتعلق بالتحّرك الدولي للسلطات المحلیة، فلقد كان العام أما في م
حزیران/ یونیو بعد عشرین عاماً على انعقاد أول قمة لألرض. ومع أن القمة 22إلى 20الذي انعقد من 20ریو + 

ت اإلشارة صراحًة إلى الدور الذي تضطلع وستضطلع بھ لم تخرج بأي تعھدات ملزمة بشأن حمایة البیئة، إّال أنھ تم
المجالس المحلیة والمناطقیة ضمن أجندة التنمیة المستدامة.

المكتب / في لبنانمنظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدةلفة الذكر ھي خیر دلیل على حیویة شبكة اإن األمثلة الس
تّطلعوا على المزید من التفاصیل عبر قراءة ھذا التقریر حول نشاطاتنا وتصّفح مكانكم أن إ. وبالتقني للبلدیات اللبنانیة

).www.bt-villes.orgموقعنا اإللكتروني (

بشیر عضیمي
واألردنفي لبنانممثل منظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدة

مدیر المكتب التقني للبلدیات اللبنانیة
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لى منظمة المدن إالبلديات واتحادات البلديات اللبنانية المنتسبة الئحة
والحكومات المحلية المتحدة

)2013أیار/ مایو 21تاریخ (حتى 

محافظةمحافظةالالتحاد البلدیاتتحاد البلدیاتإإالبلدیة/ البلدیة/ 
بیروتبیروت1
البقاعالساحلاتحاد بلدیات2
البقاعالھرملاتحاد بلدیات3
البقاعاتحاد بلدیات بعلبك4
البقاعاتحاد بلدیات شرقي بعلبك5
البقاعبریتال6
البقاعبعلبك7
البقاععنجر-حوش موسى 8
البقاعالمعلقة-زحلة 9

البقاعسلطان یعقوب10
البقاعشتورة11
البقاعمجدل عنجر12
البقاعالھرمل13
الشمالالجومة عكاراتحاد بلدیات14
الشمالالضّنیةاتحاد بلدیات15
الشمالالفیحاءبلدیاتاتحاد 16
الشمالأمیون17
الشمالالبّداوي18
الشمالبشّري19
الشمالتنورین20
الشمالإھدن-زغرتا 21
الشمالسیر الضنیة22
الشمالطرابلس23
الشمالالغینھ24
الشمالمنجز25
الشمالالمینا26
الجنوبجبل الریحاناتحاد بلدیات27
الجنوبجزیناتحاد بلدیات28
الجنوبصوراتحاد بلدیات29
الجنوبالزھراني-صیدا اتحاد بلدیات30
الجنوبالزراریة31
الجنوبصور32
الجنوبصیدا33
الجنوبالعباسیة34
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الجنوبالھاللیة35
جبل لبنانبحمدون–إتحاد بلدیات الجرد األعلى 36
جبل لبنانتحاد بلدیات الشوف السویجانيإ37
جبل لبناناألعلىمتنإتحاد بلدیات ال38
جبل لبنانساحل المتن الجنوبيتحاد بلدیاتإ39
جبل لبنانالفتوح-كسروان تحاد بلدیاتإ40
جبل لبنانانطلیاس41
جبل لبنانبرج حّمود42
جبل لبنانبعقلین43
جبل لبنانبیت مري44
جبل لبنانبیبلوس–جبیل 45
جبل لبناندالسّ - البوشریة- الجدیدة46
جبل لبنانجعیتا47
جبل لبنانجونیھ48
جبل لبنانالحازمیة49
جبل لبنانحّمانا50
جبل لبنانضھر الحصن-زمار روك-الدكوانة51
جبل لبنانزوق مكایل52
جبل لبنانسن الفیل53
جبل لبنانشویت54
جبل لبنانالشیاح55
جبل لبنانعاریا56
جبل لبنانعالیھ57
جبل لبنانعانوت58
جبل لبنانعشقوت59
جبل لبنانعمشیت60
جبل لبنانعین سعادة61
جبل لبنانعینطورة62
جبل لبنانالغبیري63
جبل لبنانغزیر64
جبل لبنانغلبون65
جبل لبنانتحویطة النھر-عین الرمانة-فرن الشباك66
جبل لبنانالكفور67
جبل لبنانمار موسى68
لبنانجبلاللیلكي-غدیر التحویطة -المریجة 69
جبل لبنانمیروبا70
جبل لبناننھر ابراھیم71
النبطیةإقلیم التفاحتحاد بلدیاتإ72
النبطیةالعرقوبتحاد بلدیاتإ73
النبطیةتبنین74
النبطیةشبعا75
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مكـتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة لمحة عن فريق عمل 
2012عام المكـتب التقني للبلديات اللبنانية خالل/ في لبنان

منذ تأسیسھ من المكتب التقني للبلدیات اللبنانیة/ في لبنانمنظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدةیتألف مكتب 
،من جھة بغیة تفعیل شبكة البلدیات اللبنانیةزره من حیٍن إلى آخر فریق مؤقت وفقاً للمھام الُمناطة بھ ؤافریٍق دائم ی

التعاون الالمركزي.ومن جھٍة ثانیة لتنفیذ مشاریع

الفریق الدائم:

مدیر المكتب التقني /في لبنان واألردنممثل منظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدة، الدكتور بشیر عضیمي
للبلدیات اللبنانیة

عمال التطویر والتنسیقأمسؤولة عن ، ى عضیميدالسیدة ھ

داریةاإلالشؤونفة بالمحاسبة ومكلّ ، نسرین مالعباآلنسة

عمال اللوجستیةفة باألمكلّ ، اآلنسة میسا التنیر

فة بمشاریع وبشؤون اإلعالممكلّ ، السیدة رّیا عازار

داریةإدة مساعِ ، آدیل إیلیااآلنسة

عاِون متعّدد المھام، مالسید سامر أبو شقرا

الدكتور : للبلدیات اللبنانیةالمكتب التقني / في لبنانمنظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدةمكتب مستشار 
، وزیر سابق ورئیس بلدیة طرابلس سابقاً سامي منقارة

:ةفریق المؤازرة المؤقت

فة بمشاریعمكلّ ، مایا أبو شقرااآلنسة

فة بمشاریعمكلّ ، ة یارا ضونساآل

فة بمشاریعمكلّ ، آلوما غارسیا غرواآلنسة

بمشاریعفمكلّ ، السید ماتیو برینیار
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2012سريعة على عام نظرة 
الوصفالحدث والمكانالتاریخ

شباط 9-10
2012

لشبكة المدن الجلسة العامة
متوسطیة (مدینة نیس بیة الاألورو

الفرنسیة)
كان الھدف من ھذه الجلسة العامة الثالثة دعم بروز شراكات 

جدیدة وتبادل المعارف والدرایة.

آذار 12-16
2012

المنتدى مشاركة وفد لبناني في 
العالمي السادس للمیاه (مدینة 

مرسیلیا الفرنسیة)

في إطار مشروع التعاون الالمركزي مع نقابة تجّمع البلدیات 
ثالثة ت)، شاركSIAAPللصرف الصحي لمنطقة باریس (

.اتحادات بلدیة لبنانیة في المنتدى وزیاراتھ التقنیة

2012آذار 28
ندوة حول واردات البلدیات المالیة 
بحضور دولة رئیس مجلس الوزراء 

(السراي الكبیر، نجیب میقاتي
بیروت)

ندوة لمناقشة موضوع واردات البلدیات المالیة في السراي الكبیر 
بحضور رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة والبلدیات. تم 
تنظیم ھذه الندوة بدعٍم من لجنة رؤساء البلدیات اللبنانیة ومقاطعة 

برشلونة.

2012نیسان24
ورشة عمل ما بین البلدیات 

ات الرسمیة الوزارات والمؤسسو
السد)- البوشریة- اللبنانیة (الجدیدة

وبدعٍم من ،في إطار البرنامج الوطني لدعم البلدیات اللبنانیة
حول خدمات ونشاطات ورشة عملمقاطعة برشلونة، ُنظمت 

.دارات اللبنانیة التي تھّم البلدیاتالوزارات واإل

أّیار 23-24
2012

مؤتمران إلطالق مشروع مواكبة 
إتحادي بلدیات بعلبك والجرد األعلى 

بحمدون في إعداد خطة –
إستراتیجیة للتنمیة المحلیة (بعلبك 

وشانیھ)

إلطالق المشروع بجمع المخّصصان سمح ھذان المؤتمران 
ت الدولیة والمجتمع المدني الدولة والمؤسسان عنممثلی

خطة ، كما سمحا بإطالق النقاش بشأن إعداد المعنیْیناإلتحادینو
ستراتیجیة للتنمیة المحلیة بمواكبة تجمع بلدیات وادي الھیرو ا

(فرنسا).

1-أّیار 31
2012حزیران 

المشروع المؤتمر الختامي لـ"
المشترك" بشأن الخدمات البلدیة 

(بیروت)

اللبناني تم تنظیم مؤتمر تقني في إطار المشروع المشترك 
بین وموظفین بلدیین لبنانیین . ولقد جمع المؤتمر منتخَ الفرنسي

ومؤسسات حكومیة وممثلین عن البلدیات والشبكات الفرنسیة.  

یوم المدینة اللبنانیة (إھدن)2012تموز 17
شارك في ھذا الیوم منتَخبون وموظفون بلدّیون من كافة أرجاء 
لبنان. وشّكلت ھذه الفعالیة فرصة للنقاش ما بین البلدیات 
وللوقوف على أعمال لجنة رؤساء البلدیات اللبنانیة ومكتب 

منظمة المدن/ المكتب التقني للبلدیات. 

أیلول 17-21
2012

زیارة تقنیة إلى منطقة إیل دو 
(فرنسا)فرانس

أجل وضع میثاق منطقة مستدامة في إطار مشروع التعاون من 
في المتن األعلى، جرت زیارة تقنیة إلى منطقة إیل دو فرانس. 
ولقد شملت الزیارة زیارات میدانیة ولقاءات بشأن البیئة 

.والتعاون

تشرین األول 1-2
2012

المؤتمر الثاني للتعاون الالمركزي 
(السراي الكبیر، الفرنسي–اللبناني 
بیروت)

تمت خالل ھذا المؤتمر اإلحاطة بمشاریع التعاون الحالیة 
ة في لبنان بشأن الالمركزیة. ریاجوبعملیة التفكیر والبحث ال
إجراء المشاریع الفرنسیة اللبنانیة، ووسمح المؤتمر أیضاً بتقدیم

اإلجتماع انعقادفضالً عن اءات بغیة إطالق شراكات جدیدة، لق
.للھیئة الدائمة للتعاون الالمركزي في لبناناألول 

تشرین 11-15
2012األول 

المؤتمر الرابع للتعاون الالمركزي 
مقاطعة اإلیفلین مجلس عام ل

"اإلیفلین، شریكة في الفرنسیة
التنمیة" (فرنسا)

كان لبنان ضیف الشرف في ھذا المؤتمر الرابع. وعلیھ، شارك 
التواصل تحسین تدریبیة حول دورٍة المؤتمر وفيفيوفٌد لبناني 

في زیاراٍت تقنیة.وشارك أیضاً في البلدیات، 

كانون األول 12
2012

دورة تدریبیة للمنشطین الثقافیین 
(الحازمیة)

إیبنز، تم تنظیم وبریتال تيفي إطار مشروع التعاون ما بین بلدی
الھدف منھا مساعدة دورة تدریبیة للمنشطین الثقافیین. وكان 

البلدیات اللبنانیة على وضع سیاسة ثقافیة لخدمة المواطنین.
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I. َلة التحّرك البلدي اللبنانيهيك
العمل على التنسيق والتشاور ما بين البلديات اللبنانية)أ 

لجنة رؤساء البلديات اللبنانية.1

مھام لجنة رؤساء البلدیات اللبنانیة وأعضائھا- أ

جھود األفراد بحشد لدیات اللبنانیة منذ تأسیسھا تقوم لجنة رؤساء الب
والبلدیات واإلتحادات البلدیة اللبنانیة من خالل العمل السیاسي لكي 
تفرض نفسھا كمحاوٍر ال بدیل عنھ في اإلصالح اإلداري البلدي. 
وتكمن مھام اللجنة الرئیسة في اإلرتقاء بالعالقات ما بین البلدیات 

ة والمتوسطیة، وكذلك في التعاون مع روبیواللبنانیة والسلطات األ
المؤسسات الحكومیة والبرامج المحلیة والدولیة التي ُتعنى بالتنمیة 

المحلیة وبالبلدیات.

اإلجتماعات-ب

جلسات عامة:ثالث2012عقدت لجنة رؤساء البلدیات اللبنانیة عام 

األوروبي االتحادبھدف تقییم اإلجتماع مع سفیرةحزیران:12في 
یقضي بتشكیل لجنة والذي الصادر عن وزیر الداخلیة والبلدیات 444لبنان، وإجراء نقاش بشأن المرسوم رقم في

منظمة المدن اط التالیة: التواصل وآخر إصدارات مكتب قمصّغرة لمتابعة شؤون الالمركزیة. وتم التطرق إلى الن
، فضالً عن أنشطة الشبكة خالل النصف الثاني للبلدیات اللبنانیةالمكتب التقني / في لبنانوالحكومات المحلیة المتحدة

.2012من عام 

، وخصوصاً لجھة المداخالت الفرنسي–مؤتمر الثاني للتعاون الالمركزي اللبناني بھدف اإلعداد لل:أیلول6في 
اللجنة المصّغرة المعنیة والتنظیم. وتمت كذلك مناقشة النظام الجدید للجنة رؤساء البلدیات اللبنانیة وأعمال 

بالالمركزیة. 

باإلضافة إلى ،الفرنسي–مؤتمر الثاني للتعاون الالمركزي اللبناني بھدف مناقشة نتائج ال:كانون األول19في 
البرنامج الوطني لدعم البلدیات اللبنانیة الذي أطلقھ وزیر الداخلیة والبلدیات.

العمل على النظام الداخلي -ج

، في 1وضع نظاٍم جدید لھا. وعلیھ، تقّرر خالل یوم المدینة اللبنانیةىالعمل علأرادت لجنة رؤساء البلدیات اللبنانیة 
، رفع اقتراحین إلى اللجنة: األول یقدمھ الدكتور سامي منقارة، رئیس بلدیة طرابلس سابقاً 2012تموز 17

، والثاني یقدمھ المكتب التقني للبلدیات اللبنانیة/ في لبنانالمتحدةمنظمة المدن والحكومات المحلیة مكتب مستشار و

) ب) یوم المدینة اللبنانیة 2) أ) Iراجع الفقرة 1

لجنة رؤساء البلدیات اللبنانیةأعضاء 

بلدیة بیروت (الرئاسة).1
اتحاد بلدیات الفیحاء (نائب الرئیس).2
بلدیة صیدا.3
بلدیة بعلبك.4
المعلقة- بلدیة زحلة.5
لیبلدیة سن الف.6
بلدیة الغبیري.7
بیبلوس–بلدیة جبیل .8
اتحاد بلدیات الشوف السویجاني .9

بحمدون-الجرد األعلى اتحاد بلدیات .10
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ولقد ُرِفع ھذان اإلقتراحان إلى األستاذ نھاد نوفل، رئیس بلدیة زوق مكایل ورئیس اتحاد بلدیات كسروان الفتوح.
.2012أیلول 6لجنة رؤساء البلدیات اللبنانیة في األعضاء في اجتماع 

لجنة رؤساء البلدیات اللبنانیةاإلجتماعات المقبلة ل-د

2013من العام شھر حزیران عقب إقرار النظام الجدید للجنة رؤساء البلدیات اللبنانیة، تقّرر إجراء انتخابات خالل
.)2016-2013(لفترة ثالث سنواتإلنتخاب لجنة جدیدة

اللبنانيةاللقاءات ما بين المدن.2

) 2012شباط 23(البلدیات المالیةواردات اإلجتماع التحضیري لندوة - أ

منتَخباً وموظفاً بلدیاً في النقاشات خالل اإلجتماع اإلستثنائي للجنة رؤساء البلدیات اللبنانیة الذي 60شارك أكثر من 
في 2012شباط 23ضّم أیضاً المدن المنتسبة إلى شبكة منظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدة والذي انعقد في 

في بیروت. Holiday Innفندق 

من الیمین إلى الشمال: السادة عبد السالم الخلیل ، بشیر عضیمي، جوزيف دياب المعلوف، ھاشم عثمان، نھاد 
نوفل، نادر غزال،  سامي منقارة، نقوال الھبر، ومحمد الخنسا

، البلدیةالرسومقانونوالبلدي المستقل، مواضیع كبرى، ھي: الصندوق 4تمحورت النقاشات خالل ھذا اللقاء حول 
. كما تم البلديالعملتعرقلباتتالتيالتعامیمن، ولبنامصرففيالمودعةموالھاأعلىفائدةالبلدیاتمنحو

التطرق إلى نقاط متفرقة.

العمید مروان شربل لجنة رؤساء البلدیات اللبنانیة بوزیر الداخلیة والبلدیات وإثر ھذا اإلجتماع التحضیري، التقت 
. وسمح ھذا اللقاء بتقدیم ما تمّخض عنھ اإلجتماع من نتائج سُتعرض خالل الندوة حول واردات 2012آذار 19في 

.20122آذار 28البلدیات المالیة مع رئیس مجلس الوزراء في 

یوم المدینة اللبنانیة-ب

بالتعاون مع ھذا الحدث . وُنّظم 2012تموز 17في إھدن یوم الثالثاء في 2012احُتِفل بیوم المدینة اللبنانیة لعام 
/ في لبنانمنظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدةإھدن، ولجنة رؤساء البلدیات اللبنانیة، ومكتب –بلدیة زغرتا 

منتَخباً وموظفاً بلدیاً من كافة أصقاع لبنان في ھذا الیوم.80زھاء . وشارك المكتب التقني للبلدیات اللبنانیة

بحضور دولة الرئیس نجیب میقاتي، رئیس مجلس الوزراء (السراي الكبیر، بیروت)ندوة حول واردات البلدیات المالیة) 1) ب) Iراجع الفقرة 2
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صورة للمشاركین

لجنة رؤساء البلدیات اللبنانیة إیجاد حّیٍز للنقاش ما بین البلدیات اللبنانیة وإلى اإلحاطة بأنشطة ویھدف ھذا الیوم إلى 
. ولقد تمحور ھذا اللقاء المكتب التقني للبلدیات اللبنانیة/ في لبنانمنظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدةومكتب 

لجنة رؤساء البلدیات اللبنانیة. ویرمي ھذا العمل المشترك إلى حول العمل المشترك للبلدیات اللبنانیة من خالل 
ه الغایة، التحاور مع السلطات المركزیة والمؤسسات الدولیة بغیة العمل على تحسین الالمركزیة في لبنان. وألجل ھذ

.3تقّرر إنشاء لجنة متابعة من أجل إتمام وضع نظام جدید للجنة رؤساء البلدیات اللبنانیة

. 2012وأخیراً، شّكل ھذا الیوم فرصًة للترحیب بالبلدیات واإلتحادات البلدیة الجدیدة التي انتسبت إلى المنظمة عام 
ثم قام الجمیع بزیارة المنطقة.إھدن على شرف المشاركین، ومن –ولقد أولمت بلدیة زغرتا 

للبلديات المكـتب التقني / منظمة المدنشبكة بين ما العمل على التنسيق )ب
والمؤسسات الحكومية

ندوة حول واردات البلديات المالية بحضور دولة الرئيس نجيب ميقاتي، رئيس .1
4مجلس الوزراء (السراي الكبير، بيروت)

5تم تنظیم ھذه الندوة بناًء على اقتراح رئیس الوزراء اللبناني خالل اجتماعھ مع لجنة رؤساء البلدیات اللبنانیة في 
واقتضت ھذه الندوة عقد لقاءات تحضیریة مع مستشار رئیس الحكومة لشؤون البلدیات العمید . 2011كانون األول 

منظمة المدن إلى لجنة رؤساء البلدیات اللبنانیة، وشبكة المدن المنتسبة نقوال الھبر، ومع المنتَخبین اللبنانیین وأعضاء 
، ووزیر الداخلیة والبلدیات ومستشاره القانوني المكتب التقني للبلدیات اللبنانیة/ في لبنانوالحكومات المحلیة المتحدة

الدكتور ریمون مدلج.

في السراي الكبیر (مقّر رئاسة مجلس الوزراء) بحضور دولة رئیس 2012آذار 28في تقنیةانعقدت ھذه الورشة ال
مجلس الوزراء ومعالي وزیر الداخلیة والبلدیات، ومستشاریھما وأكثر من ستین عضواً بلدیاً یمثلون المدن المنتسبة 

. منظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدةإلى 

) ج) العمل على النظام الداخلي1) أ) Iراجع الفقرة 3
)2012شباط 23(واردات البلدیات المالیةالتحضیري لندوة ) أ) اإلجتماع 2) أ) Iراجع الفقرة 4
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لجنة رؤساء البلدیات اللبنانیة خالل رض على رئیس الوزراء ما تم إقراره ومناقشتھ من قبل عوقد سمحت بأن یُ 
. منظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدةالمدن المنتسبة إلى والذي ضّم 2012شباط 23اجتماعھا الموّسع في 

برز المشاكل التي یواجھونھا وقّدموا في كلِّ من المواضیع، عرض أعضاء البلدیات واإلتحادات البلدیة اللبنانیة أو
اقتراحات من أجل تطویر العمل البلدي.

دولة الرئیس نجیب میقاتي متحدثاً                             صورة للمشاركین مع دولة الرئیس میقاتي

معنیة بالالمركزیة سیسمح وأشار معالي وزیر الداخلیة والبلدیات العمید مروان شربل إلى أن عمل اللجنة المصّغرة ال
بأخذ رأي المنتَخبین المحلیین بعین اإلعتبار في العمل الجاري بغیة إعداد قانون الالمركزیة اإلداریة. أما رئیس 

عامل التواصل األول بین المواطن "لتشكّ وھي الوزراء، فلفت إلى أن البلدیات تشّكل نواة الالمركزیة اإلداریة 
للجنة المصّغرة المعنیة بواردات البلدیات، والتزم بدفع مستحقات البلدیات في . وأّكد على دعمھ ة"ومؤسسات الدول

ومن ثم استلم رئیس الحكومة ووزیر الداخلیة والبلدیات الوثیقة التي صاغتھا البلدیات واإلتحادات أقرب وقٍت ممكن. 
والمتعلقة بالمشاكل التي تواجھھا لجھة الواردات منظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدةالبلدیة المنتسبة إلى 

المالیة.

وجرى بعد ذلك نقاٌش ما بین الممثلین المحلیین الحاضرین ووزیر الداخلیة والبلدیات. واختتم الوزیر الندوة طالباً من 
كي یقوم البلدیات أن ترسل إلیھ كل ما في حوزتھا من معلومات بشأن مشاریعھا للتعاون الالمركزي والتنمیة ل

.دعت الحاجةما مع البلدیات واتحادات البلدیات اللبنانیة كلّ لإلجتماعهاستعدادبمتابعتھا، كما أّكد 

هّم اللبنانية التي تإالداراتات ور الوزاونشاطاتحول خدماتورشة عمل.2
)2012نيسان ،الّسد-البوشرية -(الجديدة البلديات

بحضور المدن األعضاء الّسد-البوشریة - الجدیدة في القصر البلديفي 2012نیسان 24ُنظمت ورشة عمل في 
. ورمت ھذه الورشة إلى المكتب التقني للبلدیات اللبنانیة/ في لبنانمنظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدةفي 

وتعریف البلدیات ،التنسیق ما بین نشاطات المكاتب البلدیة للتنمیة المحلیة والوزارات والمؤسسات الرسمیةتحسین
، وھي:واإلتحادات البلدیة اللبنانیة على خدمات وبرامج بعض الوزارات والمؤسسات التي یمكنھم اإلستفادة منھا

جتماعیة الشؤون اإلوزارة
الثقافةوزارة



12

المركز الوطني للتدریب المھني
وزارة الشباب والریاضة

اً وزیر تحدیدشارك نحو مئة شخص في ھذه الورشة ونذكر 
وزیر الداخلیة والبلدیات، ومستشار الشباب والریاضة، ومستشار 
قائم مقام المتن، ورؤساء البلدیات، وزیر الشؤون اإلجتماعیة، و

والمنتَخبین والموظفین البلدیین والموظفین المكلّفین بالتنمیة 
المحلیة.

طاوالت مستدیرة حول كل 4أنھ تم تخصیص والجدیر بالذكر
وزارة، ما سمح بإجراء مداخلتین أي من جھة مداخلة ممثل الوزارة، ومن جھة مداخلة رئیس إحدى البلدیات أو 

تحادات البلدیة، وتلت كل طاولة مستدیرة جولة من األسئلة والنقاشات مع الحضور. وشّدد وزیر الریاضة والشباب إ
على أھمیة ورشة العمل واقترح تعمیم ھذا النوع من األنشطة على سائر الوزارات ألن كرامي معالي الوزیر فیصل

العمل البلدي معني بكافة القطاعات. واقترح أیضاً عقد لقاءات في مختلف المناطق لمناقشة مشاكلھا.

والوزارات من طالبة بالتنسیق ما بین البلدیات وعلیھ، وعلى ضوء الم
جھة، والحاجة إلى إیجاد مكّمالت لتمویل المشاریع المشتركة، من 

منظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدةجھٍة ثانیة، اقترح مكتب 
تشكیل لجنة ُتقسم إلى أربع المكتب التقني للبلدیات اللبنانیة/ في لبنان

لجاٍن قطاعیة من أجل متابعة الملف مع كلٍّ من الوزارات/
المؤسسات الحاضرة، ومن أجل تقدیم المشاریع للجھات المانحة 
بھدف الحصول على التمویل. ولقد أّید مجمل المشاركین ھذه 

.5المقترحات

الالمركزيةتشكيل لجنة مصّغرة لبحث شؤون.3

عّین وزیر الداخلیة ، ونزوالً عند رغبة لجنة رؤساء البلدیات اللبنانیةإثر اإلجتماعات مع وزیر الداخلیة والبلدیات، 
، أربعة من أعضاء لجنة رؤساء البلدیات 2012آذار 21الصادر بتاریخ 444والبلدیات بموجب المرسوم رقم 

الصندوق البلدي المستقل، لجنة الوزارة المعنیة بالمواضیع التالیة:للمشاركة في أعمال اللبنانیة (انظر الجدول أدناه)
، البلديالعملتعرقلالتيالتعامیمن، لبنامصرففيالمودعةموالھاأعلىفائدةدیاتالبلمنح، البلدیةالرسومقانون

:2012كل ما یتعلق بالالمركزیة اإلداریة. ولقد عقدت ھذه اللجنة اجتماعین عام و

) تشكیل لجان قطاعیة للتنسیق مع الوزارات اللبنانیة 4) ب) Iراجع الفقرة 5

كراميمعالي وزير الشباب والرياضة األستاذ فیصل 
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أّول اجتماع في :2012أّیار 2یوم األربعاء في 
وزارة الداخلیة والبلدیات من أجل بلورة خطة عمل 

المؤسسات بشأن عائدات رسائل إلى مختلف توجیھو
البلدیات المالیة.

تقّرر في :2012حزیران 17یوم الثالثاء في 
، توجیھ 2012أّیار 2أعقاب اإلجتماع األول في 

رسائل إلى الوزارات والمؤسسات المعنیة بأعمال 
اللجنة.

تشكيل لجان قطاعية للتنسيق .4
مع الوزارات اللبنانية

تم تشكیل أربع لجان قطاعیة في أعقاب ورشة 
اإلداراتات ورالوزاونشاطاتخدمات«العمل  

24التي ُنّظمت في »البلدیاتھمّ اللبنانیة التي ت
في إطار البرنامج الوطني لدعم البلدیات اللبنانیة. وھي ُتعنى الّسد-البوشریة -الجدیدة في بلدیة2012نیسان 

، وزارة الشباب والریاضة، الثقافةوزارة،جتماعیةالشؤون اإلوزارةبالوزارات والمؤسسات الرسمیة التالیة: 
.6ب المھنيالمركز الوطني للتدریو

تھدف ھذه اللجان إلى التحاور وصیاغة برامج مشتركة ما بین البلدیات والوزارات، باإلضافة إلى البحث عن 
للمرة األولى في نھایة شھر تموز ومطلع شھر آب:ھذه اللجان مصادر التمویل. ولقد اجتمعت 

 تموز؛31في للتدریب المھنيالمركز الوطني اجتمعت اللجنة المعنیة بمتابعة ملف التعاون مع
 ؛تموز31في جتماعیةالشؤون اإلوزارةاجتمعت اللجنة المعنیة بمتابعة ملف التعاون مع
 ؛آب2في الثقافةوزارةاجتمعت اللجنة المعنیة بمتابعة ملف التعاون مع
 آب.7في وزارة الشباب والریاضةاجتمعت اللجنة المعنیة بمتابعة ملف التعاون مع

أمانة سر ھذه المكتب التقني للبلدیات اللبنانیة/ في لبنانمنظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدةمكتب ویشكل 
وتسمیة رئیٍس لھا، إلى جانب التطرق بتحدید قواعد عمل ھذه اللجاناللجان. ولقد سمحت اللقاءات الُمشار إلیھا آنفاً 

ج مشترك. وسُتعقد اإلجتماعات المقبلة مع جھات اإلتصال في كل وزارة إلى النقاط الواجب بلورتھا بغیة إعداد برنام
أو مؤسسة لكي ُیصاغ ھذا البرنامج جماعیاً.

نیسان الّسد، - البوشریة -(الجدیدة البلدیاتھمّ اللبنانیة التي تاإلداراتات ورالوزاونشاطاتحول خدماتعمل) ورشة 2) ب) Iراجع الفقرة 6
2012(

الالمركزیةشؤونلبحثأعضاء اللجنة المصّغرة 

والبلدیات، ، المستشار القانوني لوزیر الداخلیة الدكتور ریمون مدلج
رئیس اللجنة

، رئیس بلدیة الغبیري، رئیس اتحاد بلدیات السید محمد الخنسا
سر اللجنة مین أ، الضاحیة

تحاد بلدیات إ، رئیس بلدیة زوق مكایل، رئیس نھاد نوفلاألستاذ 
لجنة رؤساء البلدیات اللبنانیةشرف في الفتوح، عضو- كسروان 

المعلقة، عضو- ة زحلة ، رئیس بلدیالسید جوزف دیاب المعلوف
لجنة رؤساء البلدیات اللبنانیة

تحاد بلدیات إ، رئیس بلدیة طرابلس، رئیس الدكتور نادر غزال
لجنة رؤساء البلدیات اللبنانیةنائب رئیس الفیحاء، 

، ممّثل منظمة المدن والحكومات المحلیة بشیر عضیميالدكتور 
مستشارللبلدیات اللبنانیة،/ مدیر المكتب التقني في لبنان المتحدة 
اللجنة.
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المكـتب التقني للبلديات / منظمة المدن شبكة على التنسيق ما بين العمل )ج
والمؤسسات الدولية 

التابعة لٕالتحاد أالوروبي»الحوار المنّظم«المشاركة في مبادرة .1

ھو برنامج أطلقھ اإلتحاد األوروبي. ویھدف إلى تعزیز فعالیة مختلف الجھات المعنیة المنخرطة »الحوار المنّظم«
في التعاون األوروبي. ویرمي بشكٍل خاص إلى البحث عن توافٍق لآلراء بشأن أبرز التحدیات المرتبطة بدور 

والسلطات المحلیة في التعاون اإلنمائي وفي تحدید السبل العملیة اآلیلة إلى تحسین فعالیة منظمات المجتمع المدني 
انخراط منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلیة في التعاون األوروبي.

»الحوار المنّظم في لبنان«المشاركة في إجتماع تقدیم - أ

. في بیروتجیفینور فندق روتانا البلدیات اللبنانیة في ، حوالى مئة ممثل عن 2012آذار 20جمع لقاٌء ُعقد في 
انجلینا ایخھورست لقد أوضحت السیدة عقداً). و65(مھمٌ في لبنان والجدیر بالذكر أن التعاون مع السلطات المحلیة 

أن العمل على بناء قدرات السلطات المحلیة یھدف إلى تعزیز شرعیة وقدرات سفیرة االتحاد االوروبي في لبنان
المؤسسات المحلیة األقرب إلى المستخدم النھائي. كما تم تنظیم عروض تقدیمیة وورش بشأن الالمركزیة، وتقدیم 

ة إلى جانب مكتب الخدمات العامة، والحوكمة، وتنظیم األراضي. وشارك العدید من المنتَخبین األعضاء في المنظم
في ھذا اإلجتماع. المكتب التقني للبلدیات اللبنانیة/ في لبنانمنظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدة

في بروكسل (بلجیكا)»PLATFORMA«المشاركة في الندوة المنھجیة-ب

في الندوة المنھجیة للبلدیات اللبنانیةالمكتب التقني / في لبنانمنظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدةمكتب شارك 
»PLATFORMA« وبناء قدرات السلطات المحلیة واإلقلیمیة في البلدان الشریكة الحوار«ضمن إطار مشروع

.»لإلتحاد األوروبي في مجالي التنمیة والحوكمة المحلیة

السلطات المحلیة . والھدف من المشروع ھو دعم2012تموز 10و9في بروكسل (بلجیكا)وانعقدت ھذه الندوة في 
واإلقلیمیة في البلدان الشریكة لكي تتمكن من أن تفرض نفسھا كجھات فاعلة في میدان التنمیة على المستویین 

لمحلیة الوطني واإلقلیمي. وفي ھذا اإلطار، یرمي المشروع إلى اإلرتقاء بالحوار وإلى تعزیز قدرات السلطات ا
واإلقلیمیة في مجالي التنمیة والحوكمة المحلیة، ویرمي بشكٍل خاص إلى البحث في أشكال دعم السلطات المحلیة 
واإلقلیمیة في البلدان الشریكة وجمعیاتھا في الحوار السیاسي المتعلق بتنفیذ سیاسة الالمركزیة و/أو بتنفیذ السیاسات 

أحد أھداف المؤتمر بتحدید تواریخ ومواضیع ومنھجیات الندوات القطاعیة بشكٍل المركزي. إلى ذلك، تمثل
.2014اإلقلیمیة. وسینعقد المؤتمر الخاص بالشرق األوسط خالل الفصل األول من عام 

في تونس »في دول الجوار األوروبي في الجنوبالسلطات المحلیة مع الحوار المنّظم «المشاركة في -ج
العاصمة (تونس)

في تونس العاصمة من الحوار المنّظم مع السلطات المحلیة في دول الجوار األوروبي في الجنوبمعني بُعقد مؤتمر 
منظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدةمكتب ، على مدى ثالثة أیام. ولقد شارك 2012تشرین الثاني 22إلى 20

في ھذا المؤتمر برفقة الدكتور ریمون مدلج، المستشار القانوني لوزیر المكتب التقني للبلدیات اللبنانیة/ في لبنان
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كما شاركت الدكتورة نھى الغصیني، رئیسة بلدیة بعقلین ورئیسة اتحاد بلدیات الشوف الداخلیة والبلدیات.
بیبلوس.–السویجاني، والسیدة نجوى باسیل، عضو مجلس بلدیة جبیل 

وتطور ى نقاٍط مختلفة مع التركیز على السیاق اإلقلیمي وسیاق كلٍّ من الدول، وأتاح ھذا المؤتمر فرصة التطرق إل
اإلطار السیاساتي لإلتحاد األوروبي، والتشاور بغیة إعداد مذكرة جدیدة لدعم السلطات المحلیة، فضالً عن التركیز 

غبة الجمیع في البحث في كشف ھذا المؤتمر عن ركماعلى تحدیات الالمركزیة في إطار جواٍر آخذ في التغیُّر. 
أفضل السبل اآلیلة إلى بلوغ األھداف التي حددتھا المفوضیة األوروبیة. وُیصار إلى تحقیق ھذه األھداف من خالل 

ھا.عالیتسمح ھذا المؤتمر بمناقشة ھذه األدوات وجدواھا وفولقد. معمول بھامالیة أدواتٍ 

لقاء مع سفيرة إالتحاد أالوروبي في لبنان.2

سفیرة االتحاد بالمكتب التقني للبلدیات اللبنانیة/ في لبنانمنظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدةمكتب اجتمع 
برفقة الدكتور ریمون مدلج، المستشار القانوني لوزیر الداخلیة والبلدیات، 2012أّیار 29في وروبي في لبناناأل

منظمة المدن والحكومات اً، ووزیر التربیة سابقاً، ومستشار مكتب والدكتور سامي منقارة، رئیس بلدیة طرابلس سابق
.المكتب التقني للبلدیات اللبنانیة/ في لبنانالمحلیة المتحدة

على دینامیة لجنة رؤساء البلدیات اللبنانیة ضمن حركة انجلینا ایخھورستالسیدة ولقد سمح ھذا اإلجتماع بإطالع 
في لبنان علماً بذلك.وروبيسفیرة االتحاد األالبلدیات اللبنانیة. ولقد أحاطت 

الفرنسي–المؤتمر الثاني للتعاون الالمركزي اللبناني .3

، وعقب 2003الفرنسي الذي انعقد في مدینة لیون الفرنسیة عام –إثر المؤتمر األول للتعاون الالمركزي اللبناني 
–، َیُعدُّ التعاون الالمركزي اللبناني 2006تموز دینامیة الشراكات وتبادل الخبرات التي ترّسخت في أعقاب حرب

حّث حجم التبادالت وتنوع المجاالت التي تغطیھا مشاریع ولقد الفرنسي الیوم نحو عشرین مشروعاً قید التنفیذ. 
لخبرة المكتسبة منمن اأفضل إفادةٍ التعاون كل من السلطات المحلیة الفرنسیة واللبنانیة على تأمین حضوٍر أفضل و

خالل التجّمع والتالقي.

100مشارٍك منھم أكثر من 300وضّم المؤتمر الثاني أكثر من 
2و1وانعقد المؤتمر في السراي الكبیر في . مشارك فرنسي

أركان الحكومتین اللبنانیة بحضور 2012تشرین األول 
والفرنسیة، وأبرزھم دولة الرئیس نجیب میقاتي، رئیس مجلس 

والبلدیات العمید مروان شربل، الوزراء، ومعالي وزیر الداخلیة 
ّوض في وزارة الخارجیة باسكال كانفان، وزیر مفوزیرالومعالي 

. مكلّف بشوؤن التنمیةالفرنسیة 

وفقاً ُنّظموحرصاً على تحقیق األھداف المرجوة من المؤتمر، 
كل من مركزیة اإلداریة في الین ھما: عملیة الیلمحورین رئیس

–لبنان وفرنسا، واإلتجاھات الكبرى للتعاون الالمركزي اللبناني 
.تجاربالفرنسي وتحقیق اإلفادة الفضلى من ال

للتعاون الالمركزي أھداف المؤتمر الثاني 
الفرنسي–اللبناني 

تشجیع التفكیر في مسألة الالمركزیة
عاشة في كل من التجارب المُ انطالقاً من

لبنان وفرنسا

لتعاون الالمركزي اللبناني إجراء تقییم ل
أدوات دعم في الفرنسي والتفكیر -

الشراكات

 شراكات جدیدةتطویر
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تطویر شراكات ن الفرنسیة واللبنانیة الشریكة ومن أجل لتبادالت الثنائیة بین المداح المجال أمام عالوًة على ذلك، فُسِ 
مع المدن في لبنانللھیئة الدائمة للتعاون الالمركزيقد أول اجتماع وأخیراً، شّكل ھذا المؤتمر فرصًة لعجدیدة.

یة.دولالفرنسیة واللبنانیة، ومع ممثلین عن المؤسسات الحكومیة وال

وخالل المؤتمر، أدلى بعض المتحدثین بخطاباٍت تؤّید تقدیم المزید من الدعم للتحرك البلدي اللبناني وللجنة رؤساء 
من لجنة رؤساء البلدیات اللبنانیة وضع العمید مروان شربلوالبلدیات معالي وزیر الداخلیة . فطلب اللبنانیةالبلدیات

بدعم السید باسكال كانفان، وھو وزیر كذك األمر. وقد حظیت ھذه البلدیات برنامج وطني لدعم البلدیات اللبنانیة
رئیس مجلس ،دولة الرئیس نجیب میقاتيمفّوض في وزارة الخارجیة الفرنسیة ومكلّف بشوؤن التنمیة، وبدعم

.الوزراء، وذلك لمختلف المشاریع التي تنّفذھا البلدیات مع شركائھا الفرنسیین

وأبدت جمعیات السلطات المحلیة الفرنسیة استعدادھا لمساعدة التحرك البلدي اللبناني ولجنة رؤساء البلدیات اللبنانیة، 
، وجمعیة المناطق الفرنسیة تدنیكول فیساء بلدیات فرنسا ممثلًة بالسیدة ونذكر منھا على سبیل المثال جمعیة رؤ

لتحرك لكما أعلنت سفارات أوروبیة في لبنان عن تأییدھا لتقدیم الدعم المؤسسي . بول باشي-جانممثلًة بالسید 
البلدي اللبناني.

بین البلدیات واإلتحادات البلدیة اللبنانیة وفي الختام، برز جلیاً في ھذا المؤتمر اإلجماع على دعم ھیكلیة الحوار ما
والحكومة والجھات المانحة، وتم تقدیم العدید من المقترحات بشأن الدعم العملي للبلدیات اللبنانیة.

الرئیس نجیب میقاتي يتوسط المشاركین
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في لبنانللهيئة الدائمة للتعاون الالمركزي ولاالٔ جتماعاالٕ .4

المؤتمر الدولي للتعاون خالل في لبنانلھیئة الدائمة للتعاون الالمركزياأطلقت لجنة رؤساء البلدیات اللبنانیة 
الھیئة اھتمام المشاركین في المؤتمر ت. ولقد أثار2011الذي انعقد في شھر تشرین الثاني في لبنانالالمركزي

المنّفذة وترمي ھذه الھیئة إلى توحید كافة األنشطة بالمشاركة فیھا.عّدة 7سلطات محلیةھیئات ومنظمات ووتعّھدت 
إلى جانب البلدیات واإلتحادات البلدیة اللبنانیة من أجل دعمھا في سعیھا لتحقیق الالمركزیة والتنمیة المحلیة.

األھداف التالیة: إلى بلوغفي لبنانللھیئة الدائمة للتعاون الالمركزياإلجتماع األول سعى وفي ھذا اإلطار،
المكتب / في لبنانمنظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدةمكتب اإلعتراف بدور لجنة رؤساء البلدیات اللبنانیة و

لجنة رؤساء البلدیات اللبنانیة في الحوار الذي ؛ تعزیز التحرك البلدي في لبنان عبر دعم التقني للبلدیات اللبنانیة
الحكومیة بشأن مسائل الالمركزیة والتنمیة المحلیة؛ واإلفادة من التجارب والخبرات في مجال تجریھ مع المؤسسات 

التعاون الالمركزي من أجل إحراز تقدم في ھذا الحوار؛ فضالً عن َھْیكلة الحوار مع الجھات المانحة.

السید غیسیبي مورابیتو، سفیر إيطالیا في لبناناسبانیا في لبنان           ةالسیدة میالغروس ھرناندو، سفیر

2012تشرین األول 2في الفرنسي–انعقد اإلجتماع األول على ھامش المؤتمر الثاني للتعاون الالمركزي اللبناني 
في السراي الكبیر (بیروت). شارك نحو مئة شخص في ھذا اإلجتماع ومنھم العدید من السفراء األوروبیین ووزیر 
الداخلیة والبلدیات. وأعاد المتحدثون خالل النقاشات تأكیدھم على اإللتزام بإنشاء ھیئة حوار تجمع التحرك البلدي 

ء البلدیات اللبنانیة، والمؤسسات الحكومیة اللبنانیة، والشركاء األجانب، والجھات المانحة. اللبناني ممثالً بلجنة رؤسا
غرار بعثة اإلتحاد األوروبي، والسفارة ىلھیئة علّدة في لبنان عن استعدادھا لدعم اوأعربت سفارات أوروبیة ع

اإلسبانیة، والسفارة اإلیطالیة، والسفارة الفرنسیة.

فرنسيةمع وزارات ٕاجتماع.5

تيبممثلین عن وزارالمكتب التقني للبلدیات اللبنانیة/ في لبنانمنظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدةمكتب التقى 
في وزارة الثقافة في باریس (فرنسا). وكان الھدف من 2012تشرین الثاني 19في تینالثقافة والخارجیة الفرنسی

ھذا اإلجتماع دراسة إمكانیات التعاون ما بین مختلف المؤسسات المشاِركة في اإلجتماع.

َكلة التحرك البلدي سمح ھذا اإلجتماع للمشاركین بأن یتعرفوا على بعضھم البعض، وأن یتطرقوا إلى عملیة ھیْ 
التعاون للبناني والبرنامج الوطني لدعم البلدیات اللبنانیة، وإلى دور وزارة الخارجیة الفرنسیة في تطویر ا

الفرنسي وإلى أنشطة وزارة الثقافة على الساحة الدولیة.–الالمركزي اللبناني 

منظمة)، السفارة الفرنسیة، وزارة الخارجیة الفرنسیة، UNDPنذكر منھا على سبیل المثال: منظمة المدن العربیة، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (7
، وكالة التنمیة الفرنسیة، اللجنة اإلیطالیة لمنظمة المدن المتحدة، ومقاطعة برشلونة،...الفرنسیةالمتحدةالمدن
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ھّمھا اقتراح مشروع البرنامج الوطني لدعم البلدیات اللبنانیة أولقد اقترح مختلف الشركاء سبل عمل في إطار 
، والجمعیة الوطنیة لمدن ومقاطعات الفن بالتعاون مع دائرة الشؤون األوروبیة والدولیة في وزارة الثقافة الفرنسیة

.المكتب التقني للبلدیات اللبنانیة/ في لبنانمنظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدة)، ومكتب ANVPAHوالتاریخ (
وسیتمحور ھذا المشروع حول تعزیز القدرات المؤسسیة، وتنظیم دورات تدریبیة حول مفھوم الثقافة في السیاق 

منظمات غیر الحكومیة والمجتمع المدني؛ أو قد یتمحور البلدي، والحوار بشأن البرمجة، ودور القطاع الخاص وال
ن الخبرة الفرنسیة في مجال تراث المدن.تستفید مائدةة ریحول إنجازات ملموسة على شكل مشاریع نموذج

II.تعزيز القدرات المؤّسسية للبلديات اللبنانية
دورات التدريبية واللقاءات الرامية إلى تعزيز قدرات البلديات اللبنانيةال)أ 

في بيروت (لبنان)»المشروع المشترك«المؤتمر الختامي لـ.1

السلطات المحلیة اللبنانیةلصالح المشروع المشترك للسلطات المحلیة الفرنسیة - أ

تندرج بلورة "المشروع المشترك" الذي جمع عشر سلطات محلیة فرنسیة بقیادة مدینة لیون/ لیون الكبرى وبالشراكة 
المكتب التقني / في لبنانمنظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدةمكتب الفرنسیة والمتحدةالمدنمنظمةمع 

منظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدةبرنامج دعم البلدیات اللبنانیة الذي أطلقھ مكتب ، في إطارللبلدیات اللبنانیة
الذي انعقد في ة في الشرق األوسطیالالمركزالمؤتمر الدولي حولخالل المكتب التقني للبلدیات اللبنانیة/ في لبنان

برعایة وحضور فخامة رئیس الجمھوریة اللبنانیة.2009شھر تشرین األول 

ُعِقدت في إطار المشروع المشترك اجتماعات تحضیریة عّدة ولقاءات وندوات أتاحت للمنتَخبین اللبنانیین أن یفھموا 
نخراط بھذا الحوار بطریقٍة موّحدة َكلة الحوار مع السلطات المركزیة وأھمیة اإلبشكٍل أفضل دورھم، وضرورة ھیْ 

وكذلك أھمیة أن یثبتوا أنفسھم كمحاوٍر ال غنى عنھ لمناقشة تحدیات الالمركزیة.

الخدمات البلدیة المقدمة مؤتمر-لفرنسياللبنانياالمشروع المشترك«:المؤتمر الختاميانعقاد-ب
»للمواطن

معالي وزیر الداخلیةفي بیروت برعایة Holiday Innفي فندق 2012حزیران 1أّیار و31انعقد ھذا المؤتمر في 
. وقد تسّنى 2011إلى باریس في أیلول زیارة وفد لبناني ، وھو یأتي في أعقابالعمید مروان شربلوالبلدیات

للمنتَخبین اللبنانیین خالل ھذه الزیارة إجراء محادثات مع جمعیات السلطات المحلیة الفرنسیة والمؤسسات العامة 
فعلیة مختلف الخدمات العامة التي أمثلةٍ المسؤولة عن مواكبة الالمركزیة في فرنسا. ولقد قّدم المؤتمر باإلستناد إلى 

بتقدیم توصیات الغرض منھا اإلرتقاء بجودة تقدیم وتنظیم خبراتوسمح تبادل الا السلطات المحلیة الفرنسیة.ھوفرت
جتماعیة والثقافیة الخدمات اإلالخدمات العامة المحلیة. كما ُعِقدت طاوالت مستدیرة حول أربعة مواضیع ھي: 

البیئة وإدارة النفایات. وتم التطرق من خالل عرض المقّدمة للمواطنین، التنمیة اإلقتصادیة المحلیة، النقل، و
ترتیب األراضي والصرف الصحي.التجارب إلى موضوعین آخرین ھما: 
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، رئیس مجموعة لبنان في منظمة المدن المتحدة الفرنسیة، عضو مجلس بلدية لیون Jean-Michel DACLINالسید 
ونائب رئیس لیون الكبرى

أّما أھداف المؤتمر، فكانت:

 تزوید المسؤولین والفنیین في البلدیات اللبنانیة بالمراجع واألدوات التي تمّكنھم من رسم وتنفیذ سیاسة بلدیة
تمرات؛ؤفي المفي المجاالت قید البحث

؛المساھمة في النقاش الجاري حول تطویر السیاسات البلدیة العامة المتعلقة بمختلف المواضیع المطروحة

؛إلى جانب المساھمة في النقاش حول الالمركزیة اإلداریة وتفعیل العمل البلدي،خبراتلتبادل الإیجاد حّیز

 إطالع رؤساء وأعضاء البلدیات على المشاریع الجاریة بالتعاون مع السلطات المحلیة الفرنسیة، مع إلقاء
؛الضوء على نقاط القوة والضعف فیھا

 الوزاراتممثليبالتناقش معمحلیینللمنتَخبین التسمح ي التظروف اللبنانیة وللالمالئمة استحداث اآللیات.

رامبوييه الفرنسيةدورة تدريبية حول تحسين التواصل في البلديات في مدينة .2

AIDIL/Association(قّدمت ھذه الدورة الجمعیة المشتركة ما بین المناطق لنشر المعلومات المحلیة
Interdépartementale pour la Diffusion d’Informations Locales( ، وقد ُنّظمت في إطار مشاركة وفد

تشرین 13. جرت الدورة في 8مقاطعة اإلیفلین الفرنسیةمجلس عام المؤتمر الرابع للتعاون الالمركزي للبناني في 
مشاركاً.22األول بحضور 

اإلنتقال من أّما موضوع الدورة التدریبیة، فكان: "واقع حال التواصل في السلطات والمجالس المحلیة الفرنسیة: 
اإلعالم إلى مشاركة المواطنین". سمحت ھذه الدورة بإعطاء لمحة شاملة عن التواصل وخصوصاً التواصل 

الخارجي.

: "لَم التواصل؟". وكانت اإلجابة: لجعل اآلخرین یفھمون وطرحت الدورة التدریبیة على سبیل المثال السؤال التالي
ماھیة المؤسسة، لمواكبة المشاریع والورش في المنطقة أو البلدیة أو المقاطعة المعنیة، إلحیاء المنطقة، إلحداث 

المتاحة منطقة. وقُّدمت خالل الورشة مختلف أدوات التواصل للترویجتغییر في السلوكیات، ولمواكبة التحوالت أو لل
الالفتات، الكتیبات، بطاقات المعایدة، شبكات التواصل اإلجتماعي، للسلطات المحلیة (الصحف، مواقع اإلنترنت، 

التواصل في المناسبات مثالً في األعیاد والفعالیات، إلخ).

مقاطعة اإلیفلین الفرنسیة: "اإلیفلین، شریكة في التنمیة"مجلس عام المؤتمر الرابع للتعاون الالمركزي ل) المشاركة في 3) ب) IIراجع الفقرة 8
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(الحازمية، لبنان)تدريبية للمنشطين الثقافيين في البلديات اللبنانيةدورة .3

وبلدیة بریتال التي ارتأت لنفسھا ھدف تعزیز في إطار الشراكة ما بین مدینة إیبنز الفرنسیةُنّظمت ھذه الدورة 
كانون األول 12یوم األربعاء في ُعقدت الدورة في بلدیة الحازمیة وبدعٍم منھا.9األنشطة العامة التي تخدم الثقافة

ة في البلدیدف من ھذه الدورة، فكان تعزیز دورأّما الھمشاركاً (منتَخبین وموظفین بلدیین).20وجمعت نحو 2012
الثقافیةنشاطاتالعلى تنظیمفین بالتنمیة المحلیة قدرات الموظفین المكلّ ، وتعزیزسیاسة ثقافیة لخدمة مواطنیھابلورة

.ة المحلیةمن األنشطة الثقافیمن أجل تمكین المواطنین من اإلفادة 

سمحت الدورة باإلجابة مثالً على األسئلة التالیة: ما ھي الثقافة؟ ما ھو دور البلدیة في المجال الثقافي؟ ما ھو التنشیط 
تحدید اإلحتیاجات والتطلعات لجھة الثقافة؟ كیف تتم برمجة النشاط الثقافي؟ ... وتمت الدورة الثقافي؟ ما السبیل إلى 

تم تفسیر نقاط مختلفة متعلقة بالثقافة والبلدیات في لبنان. أما المرحلة الثانیة التي على مرحلتین: في المرحلة األولى، 
رَضت البرامج ونوقشت كانت تفاعلیًة أكثر، فتمحورت حول برمجة النشاطات الثقافیة ضمن مجموعات. ومن ثم عُ 

ما بعد إلى كافة أعضاء شبكة من قبل المشاركین. وفي ختام الدورة، تم توزیع دلیل على المشاركین تم ارسالھ في 
.10المكتب التقني للبلدیات اللبنانیة/ في لبنانمنظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدة

المكـتب / والحكومات المحلية المتحدةمنظمة المدنشبكة تعزيز حضور )ب
على الساحة الدوليةللبلديات اللبنانيةالتقني

في مدينة مرسيليا (فرنسا)للمياهالمنتدى العالمي السادس المشاركة في .1

إلى المشاركة في المنتدى منطقة جزین)و(اقلیم التفاح، جبل الریحان، ُدعیت ثالثة إتحادات بلدیة من جنوب لبنان
، وذلك في إطار مشروع التعاون الذي یجمع ھذه اإلتحادات 2012آذار 17إلى 12العالمي للمیاه في مرسیلیا من 

برفقة أحد ل كل اتحاد رئیسھ مثّ قد. ولSIAAP(11(لدّیات للصرف الصّحي لمنطقة باریسنقابة تجّمع البمع 
بتنظیم المكتب التقني للبلدیات اللبنانیة/ في لبنانمنظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدةالمنتَخبین. وتكّفل مكتب 

مشاركة الوفد اللبناني ومواكبتھ.

الثقافي لمواكبة عملیة تشیید وتنشیط المركز اإلجتماعيالشراكة ما بین مدینة إیبنز الفرنسیة وبلدیة بریتال) 2) أ) IIIراجع الفقرة 9
للمنشطین الثقافیین في البلدّیات اللبنانّیةالبرمجة الثقافّیةدلیل) 4) ب) VIراجع الفقرة 10
وثالثة إتحادات بلدیة من الجنوب من أجل )SIAAP(نقابة تجّمع البلدّیات للصرف الصّحي لمنطقة باریس) الشراكة ما بین 1) أ) IIIراجع الفقرة 11

تحسین إدارة الصرف الصحي  
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كل ثالث سنوات الجھات الفاعلة في مجال المیاه والصرف الصحي 1997العام یجمع المنتدى العالمي للمیاه منذ 
َف المنتدى العالمي السادس إلى العمل لكي تصبح المیاه في سلّم األجندات تحدیات ورھانات الساعة. وھدَ في احث للتب

بالمیاه. وُیطالب القّیمون على القضایا المتعلقة ما لم ُتَحلالسیاسیة، إذ أّنھ وبحسب المنّظمین، ال تنمیة مستدامة
.متاحاً للجمیعمضموناً والمنتدى بأن یكون الوصول إلى المیاه 

نقابة تجّمع البلدّیات للصرف الصّحي لمنطقة وسمحت مشاركة الشركاء اللبنانیین بتسلیط الضوء على تعاونھم مع 
تعاون المبتكر، كان للسیدین جاك مارتان وبإجراء محادثات وتبادالت تحّسن من درایتھم. وفي إطار ھذا ال،باریس

إتحاد بلدیات منطقة ) وخلیل حرفوش (رئیس ورئیس بلدیة مدینة نوجان سور مارن الفرنسیةSIAAPنائب رئیس الـ(
اجتماع مع ن خالل أحد النقاشات. ولقد شارك الوفد اللبناني في جلسات بشأن الصرف الصحي وفي ا) مداخلتجزین

وممثلیھا. واخُتِتمت الزیارة بزیارٍة تقنیة إلى محطة البلدّیات للصرف الصّحي لمنطقة باریسنقابة تجّمع رئیس 
". وُتعتبر ھذه المحطة نموذجاً عن الفعالیة. فبفضل قدراتھا على La Géolideمعالجة میاه الصرف الصحي "

یاه الصرف الصحي اآلتیة من مدینة المعالجة الفیزیائیة والكیمیائیة والبیولوجیة، بإمكان ھذه المحطة أن تعالج م
مرسیلیا وجوارھا. وبالتالي، یمكنھا تصریف میاه الصرف الصحي في البحر من دون إلحاق الضرر بالبیئة البحریة.

والجدیر بالذكر أنھا تعتبر أكبر محطة منشأة تحت األرض لمعالجة المیاه المبتذلة في العالم.

دعم ٕاطالق مشاريع جديدة.2
ة كاتاالنیلبنانیة وبلدیات لشراكة ما بین دعم مشاریع ا- أ

دعم مدینةCercs Bergueda (إسبانیا) الصادر عن بعثة استدراج العروضجابة على اإلفيوبلدیة حّمانا
)؛2012اإلتحاد األوروبي في لبنان (كانون الثاني 

في اإلجابة على استدراج العروض الصادر عن اآللیة األوروبیة دعم العدید من الشركاء الكاتاالنیین واإلسبان
)؛2012شباط - ) التابعة لإلتحاد األوروبي (كانون الثاني ENPIللجوار والشراكة (

) دعم الشراكة ما بین منطقة برشلونةÁrea metropolitana de Barcelona (.وبلدیة طرابلس

منظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدةمكتب سلسلة الشراكات الجدیدة التي تم إطالقھا بدعٍم من 
2012عام المكتب التقني للبلدیات اللبنانیة/ في لبنان

/ بلدیة بشري)Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes(تجمع بلدیات تارب الكبرى -
إھدن–مجلس عام مقاطعة األود الفرنسیة / بلدیة زغرتا -
بیبلوس–مجلس عام مقاطعة األود الفرنسیة / بلدیة جبیل -
بیبلوس- بلدیة جبیل / )Communauté de Communes Vallée de l'Hérault(الھیروواديبلدیاتتجّمع-
بحمدون–الجرد األعلى إتحاد بلدیات بلدیات بعلبك وإتحاد/ الھیروواديبلدیاتتجّمع-
بیبلوس–مدینة بیداریو الفرنسیة/ بلدیة جبیل -
مدینة نوازي لو روا الفرنسیة / بلدیة عینطورة-
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2012عام اآللیة األوروبیة للجوار والشراكةتقدیم الدعم في استدراجات العروض التي أطلقتھا -ب

مكتب قام لإلتحاد األوروبي،ةالتابع12األوروبیة للجوار والشراكةفي إطار استدراج العروض ضمن برنامج اآللیة 
في شھري كانون الثاني وشباط المكتب التقني للبلدیات اللبنانیة/ في لبنانمنظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدة

متابعة صیاغة المعلومات والكاتاالنیین في البحث عن شركاء لبنانیین وفي بدعم العدید من الشركاء اإلسبان 2012
األساسیة والمشروع. وإلیكم بعض األمثلة:

 مؤسسةCIREM إھدن ضمن مشروٍع للتنمیة المحلیة وتأمین فرص العمل –(برشلونة) وبلدیة زغرتا
للشباب؛

 مجلس أوروبا، وإتحاد بلدیات الھرمل من أجل منظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدةلجنة الثقافة في ،
الثقافات في منطقة المتوسط؛بین ع یتعلق بالحوكمة المحلیة المشتركة مشرو

 ،مركز الیونسكو في كتالونیامدینة برشلونة)UNESCOCATضمن شبكة المدن التاریخیة األثریة)، و
تأمین فرص العمل للشباب، والحكومة المحلیة من خالل اإلرث الثقافي؛، مشروع معني بالسیاحة المستدامة

 برشلونة، الرابطة الدولیة للغابات المتوسطیة (مقاطعةAIFMبلدیات الشوف )، مجلس عام الھیرو، وإتحاد
في إطار مشروٍع للمساحات الطبیعیة؛السویجاني

) مجلس منطقة األندلسJunta Andalucia حكومة إقلیم الباسك اإلسباني، مقاطعة میالنو، جامعة ،(
فرنسیة، المحمیة الزراعیة باي یوبریغات (التي تدیرھا مقاطعة أْوتونوما في مدرید، مدینة مرسیلیا ال

برشلونة)، وإتحاد بلدیات السھل.

فتح قنوات اإلتصال مع الشركاء المحتملین-ج

المكتب التقني للبلدیات / في لبنانمنظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدةمكتب سمحت الفعالیات التي نّظمھا 
بفتح قنوات اإلتصال ما بین العدید من السلطات المحلیة اللبنانیة واألوروبیة. إلى ذلك، عقد المكتب اللبنانیة

لحثھا على إقامة الشراكات مع بلدیات واتحادات بلدیة لبنانیة لقاءات فردیة مع سلطات محلیة وجمعیات فرنسیة 
یدار، نائب رئیس ور، والسید دومینیك لِ (مثالً السید جان جیرمان، عضو مجلس الشیوخ ورئیس بلدیة مدینة ت

). وتم أیضاً عقد لقاءات مع بلدیات واتحادات بلدیة لبنانیة. أفضت ھذه اإلتصاالت تجمع بلدیات تارب الكبرى
إھدن–بلدیة زغرتا ومجلس عام مقاطعة األود الفرنسیة إلى التوقیع على اتفاقیات ومنھا مثالً اإلتفاقیة ما بین 

.السراي الكبیرفي 2012تشرین األول 2التي أبرمت في 

مقاطعة إاليفلين مجلس عام المشاركة في المؤتمر الرابع للتعاون الالمركزي ل.3
»إاليفلين، شريكة في التنمية«الفرنسية: 

المؤتمر- أ

"اإلیفلین، ،مقاطعة اإلیفلین الفرنسیةمجلس عام في المؤتمر الرابع للتعاون الالمركزي لكان لبنان ضیف الشرف في 
رامبوییھفي مدینة Catherine de Vivonneتشرین األول في مدرسة 13، الذي انعقد في شریكة في التنمیة"

)Rambouillet( شخصاً، باإلضافة إلى عدٍد من أفراد الجالیة 24الفرنسیة. شارك في المؤتمر وفٌد لبناني مؤلف من
اللبنانیة في فرنسا.

12 ENPI : European Neighbourhood and Partnership Instrument – Instrument de partenariat de la politique européenne de voisinage
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شخصاً شاركوا في ھذا المؤتمر، فحضروا صباحاً أربع ورش عمل قطاعیة (حول 550من والجدیر بالذكر أن أكثر
، وانعدام األمن في منطقة الساحل األفریقي، ومفھوم للمیاهاستعراض نتائج المنتدى العالميوسیاحة والتنمیة، ال

الشریكة للمقاطعة. وفي اإلیفلین الموجودة ورشة نّظمتھا  الجمعیات 16وشاركوا في فترة ما بعد الظھر في التبادل)

، ورئیس رامبوییھوخالل المؤتمر، خّص السید جیرار الرشیھ، وھو عضو في مجلس الشیوخ، ورئیس بلدیة 
رئیس بلدیة زوق مكایل ورئیس مجموعة الصداقة الفرنسیة اللبنانیة في البرلمان الفرنسي سابقاً، السید نھاد نوفل، 

.رامبوییھمدینة في مواطن شرف ، بلفتٍة كریمة، إذ منحھ لقب الفتوح–تحاد بلدیات كسروان إ

وتخلّل اإلفتتاح الرسمي للمؤتمر كلمات ترحیبیة تالھا السادة جیرار الرشیھ، عضو مجلس الشیوخ، ورئیس بلدیة 
رئیس ، وآالن شیمیتز،الفتوح–تحاد بلدیات كسروان إرئیس بلدیة زوق مكایل ورئیس ، ونھاد نوفل، رامبوییھ

المجلس العام لمقاطعة اإلیفلین.

السید جیرار الرشیه، عضو مجلس الشیوخ ورئیس بلدية رامبويیه

المكلّف نائب رئیس مجلس عام مقاطعة االیفلینوھو ، ماري تیتار-عالوًة على ذلك، أتاح المؤتمر للسید جان
اإلضاءة على الممارسات الفضلى للجمعیات الموجودة في اإلیفلین والمنخرطة فرصةبشؤون التعاون الالمركزي،

في التعاون الالمركزي. ومنح الجائزة األولى لمیثاق اإلیفلین على جودة مشاریع التعاون الدولي لجمعیة 
"Energies Solidaires.التي تعمل في مقاطعة سانغییھ في بوركینا فاسو "

األنشطة اإلضافیة-ب

نطقة المستدامة في مقاطعة اإلیفلین أن یشارك في عرٍض تقدیمي یعّرف عن الملللوفد اللبناني خالل زیارتھ تسّنى 
. وأتیحت لھ أیضاً المشاركة في زیارٍة تقنیة إلى مكتب السیاحة في )Haute vallée de Chevreuse(شیفروزوادي

وتمویلھا. وبعدھا، قام الوفد بزیارٍة میدانیة. واخُتِتمت جولة األنشطة المنّفذة وكیفیة إدارتھابلدیة ھودان حیث تم تقدیم 
شرح طریقة تسییر أعمال القصر. كما أتیحت ھاالوفد اللبناني بزیارٍة برفقة دلیل إلى قصر فیرساي تم خالل

.13حول تحسین التواصل في البلدیاتللمشاركین فرصة المشاركة في دورٍة تدریبیة 

العالقات مع منظمة المدن العربيةٕاقامة.4

عالقات مع منظمة الالمكتب التقني للبلدیات اللبنانیة/ في لبنانمنظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدةمكتب طّور
المؤتمر خالل2011تشرین الثاني 25المدن العربیة، ما أدى إلى التوقیع على مذكرة تفاھم ما بین المنظمتین في 

/ في لبنانمنظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدةمكتب . وتتمًة لذلك، أعّد في لبنانعاون الالمركزيالدولي للت

رامبوییھ الفرنسیةتدریبیة حول تحسین التواصل في البلدیات في مدینة ) دورة2) أ) IIراجع الفقرة 13
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مشروع تعاوٍن بشأن التنمیة المحلیة ما بین مدن المغرب والمشرق وشبھ الجزیرة المكتب التقني للبلدیات اللبنانیة
العربیة. وتواصل المكتب مع أمین عام منظمة المدن العربیة من أجل تنظیم زیارة تجریھا لجنة رؤساء البلدیات 

.2012ولم یكن باإلمكان إجراء ھذه الزیارة سنة ى الكویت لتقدیم المشروع. اللبنانیة إل

:ویھدف المشروع المقترح بشكٍل رئیس إلى

دعم الحوار ما بین المدن العربیة من خالل اإلرتقاء بالتنمیة المحلیة؛ -
تشجیع التعاون الالمركزي ما بین السلطات المحلیة في الحوض الجنوبي للبحر المتوسط وتفعیلھ من خالل -

؛ التعاون وتبادل الخبرات ما بین بلدان الجنوب
نشر الوعي بشأن األدوار الجدیدة المناطة بالسلطات المحلیة في العالم (التغیُّر المناخي، التنمیة اإلقتصادیة -

...).،ةیالمحلنمیة ستراتیجیة للتإخطة المحلیة، أھمیة وضع 

المشاركة في المنتدى الثالث لعمل السلطات المحلية على المستوى الدولي في .5
باريس (فرنسا) 

المنتدى الثالث في المكتب التقني للبلدیات اللبنانیة/ في لبنانمنظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدةمكتب شارك 
. تم 2012تموز 3و2الذي انعقد في قصر المؤتمرات في باریس في لعمل السلطات المحلیة على المستوى الدولي

بدعٍم من وMedia Contact Servicesبالشراكة مع الفرنسیةالمتحدةالمدنمنظمةتنظیم ھذا المنتدى من قبل 
مشاركاً. والجدیر 1250وقد جمع في دورتھ لھذا العام أكثر من وزارة الخارجیة الفرنسیة والوكالة الفرنسیة للتنمیة. 

تنعقد بالتزامن مع ھذا المنتدى.الفرنسیةالمتحدةالمدنمنظمةبالذكر أن الجمعیة العامة ل

الدورة الثالثة للمنتدى إلى أكثر من ثالثین مسألة موضوعیة أو جیوسیاسیة، ومنھا: المسائل تم التطرق خالل 
؛ التجمعات والسلطات المحلیة: اإلنتقال من الحوار عمل السلطات المحلیة على المستوى الدوليالحضریة في صلب 

أخرى.؛ ومسائل وقضایا إلى الشراكة؛ الُمعطى الجیوسیاسي الجدید في الشرق األوسط

على المكتب التقني للبلدیات اللبنانیة/ في لبنانمنظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدةمكتب إلى ذلك، التقى 
بنحو خمسة عشر ممثالً عن سلطات وتجمعات محلیة فرنسیة ومؤسسات متعددة بغیة إبالغھم بإنعقاد ھامش المنتدى

تشرین األول في بیروت.2و1في لفرنسيا–للتعاون الالمركزي اللبناني ثانيالمؤتمر ال

السلطات المحلية «ات أالوروبية والدولية: قاءالدورة السابعة للالمشاركة في.6
»والتراث: إالنتقال من التعاون الدولي ٕالى التشبيك

والُمصانة تم تنظیم ھذه اللقاءات من قبل الجمعیة الوطنیة لمدن ومقاطعات الفن والتاریخ والمدن والمناطق المحمیة 
)ANVPAH/VSSP ،(ات ءبدعٍم من وزارة الخارجیة الفرنسیة ووزارة الثقافة واإلعالم الفرنسیة. وانعقدت ھذه اللقا

/ في لبنانمنظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدةمكتب . ولقد قام 2012تشرین الثاني 6في باریس (فرنسا) في 
وتبادل خبراتھ مع باقي شبكة المدن التاریخیة األثریةخالل ھذه اللقاءات بتقدیم المكتب التقني للبلدیات اللبنانیة

المشاركین.
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تاریخیة في أوروبا وأفریقیا والھند حول موضوع الولقد كان الھدف من ھذه اللقاءات الدولیة جمع المدن والمناطق 
اربة مقاِرنة تطویر عملیة البحث والتفكیر تجمعات السلطات المحلیة المختصة بالتراث. واقترحت الندوة بواسطة مق

في اإلشكالیات الرئیسة المتصلة بالمراكز األثریة القدیمة على غرار الحوكمة، واإلسكان، وتنظیم األراضي، 
التعاون إلستنباط حلوٍل مبتكرة ولتشاطر المنھجیات والمعارف، والتنمیة اإلقصادیة انطالقاً من التراث، وأھمیة 

ى شھادات بعض السلطات المحلیة وتجاربھا.وذلك بناًء عل

أفضل لكیفیة عمل شبكات المدن األثریة، كما سمحت باإلجابة على األسئلة وسمحت المداخالت والنقاشات بتحلیلٍ 
التالیة: ما ھي المصلحة المرجوة من التبادل ما بین البلدیات والسلطات المحلیة بأحجامھا المختلفة؟ ما السبیل إلى 

سسات الوطنیة؟ ر مع المؤإیجاد صالت وصل ما بین المنتَخبین والموظفین البلدیین والخبراء والمؤسسات؟ أيُّ حوا
إمكانیة إقامة شبكات ما بین ھذه الھیئات الوطنیة؟ ما ھي األدوات واآللیات التي یمكن تبادلھا؟ھل یمكن النظر في 

III. دعم مشاريع التعاون الالمركزي
مشاريع الثنائيةال)أ 

) SIAAP(نقابة تجّمع البلدّيات للصرف الصّحي لمنطقة باريسالشراكة ما بين .1
وثالثة ٕاتحادات بلدية من جنوب لبنان من ٔاجل تحسين ٕادارة الصرف الصحي  

إتحادات بلدیة من جنوب لبنان ھي: شریكٌة لثالثة )SIAAP(نقابة تجّمع البلدّیات للصرف الصّحي لمنطقة باریسإن 
الفرنسیةمارنسورننوجابلدیةجبل الریحان، جّزین، وإقلیم التفاح، وذلك ضمن مشروٍع للصرف الصحي. كما أن 

شریكان أیضاً في ھذا المكتب التقني للبلدیات اللبنانیة/ في لبنانمنظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدةومكتب 
المشروع. وتحظى ھذه الشراكة بدعم وزارة الخارجیة الفرنسیة. والھدف من مشروع التعاون ھذا تحسین حمایة 

محاور عمل:3المشروع على ارتكزلسكان. ولقد لالمعیشیةظروف الالموارد المائیة و

إلى مخّطٍط تنفیذ دراسة تقنیة اقتصادیة عن الصرف الصحي في اإلتحادات الثالث من أجل التوصل
من مساحة اإلتحادات الثالث، وإجراء دراسة قضائیة تقترح آلیة في جزءٍ توجیھي فّعال للصرف الصحي 

ة أنظمة الصرف الصحي استمراریي في اإلتحادات من أجل ضمان لإلدارة الجماعیة لمیاه الصرف الصح
الدراسة التقنیة اإلقتصادیة.المختارة في

 تنظیم وتنفیذ دورات تدریبیة في فرنسا ولبنان للمنتَخبین والفنیین البلدیین. وفي ھذا اإلطار، شارك عام
العالمي السادس للمیاه في مدینة مرسیلیا ممثلون عن اإلتحادات البلدیة اللبنانیة الثالث في المنتدى 2012

.201214آذار 17إلى 12الفرنسیة من 

في مدینة مرسیلیا (فرنسا)المنتدى العالمي السادس للمیاهالمشاركة في ) 1) ب) IIراجع الفقرة 14
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ورئیس بلدية نوجان سور مارن، والسید خلیل حرفوش، رئیس إتحاد بلديات منطقة جزينSIAAPالسید جاك مارتان، نائب رئیس الـ

 ًالمشروع إلتحاد بلدیات جبل القیام بأعمال إعادة التأھیل في بعض منشآت الصرف الصحي. سمح مثال
متراً ما بین 350الریحان بالقیام بتعدیالت في محطات معالجة میاه الصرف الصحي وبإدخال شبكة طولھا 

والریحان. كما تمكن اتحاد بلدیات جّزین من القیام بأعمال في البنى التحتیة وإجراء دراسات متىقریتي عر
صادیة التقنیة. أّما إتحاد بلدیات إقلیم التفاح، فتمكن من تنفیذ في القرى غیر المشمولة في الدراسة اإلقت

ن قنا.یشبكة قریة عأشغال في 

وُیشار إلى أن المشروع قد أفضى إلى نتائج واعدة تبّشر بآفاق مثیرة لإلھتمام في مجال معالجة میاه الصرف 
الصحي إن بالنسبة لإلتحادات البلدیة الشریكة وبلداتھا وسكانھا، أو بالنسبة للمؤسات الوطنیة والدولیة الراغبة في 

ھذه التجربة الناجحة.بنیة أخرى قد تسترشد العمل على ھذه اإلشكالیة، أو بالنسبة لبلدیاٍت لبنا

الشراكة ما بين مدينة ٕايبنز الفرنسية وبلدية بريتال لمواكبة عملية تشييد .2
وتنشيط المركز إالجتماعي الثقافي

، قررت بلدیة بریتال أن تبني مركزاً بلدیاً 2009جریت في بریتال عام إثر دراسٍة اقتصادیة إجتماعیة أُ على
عن األنشطة اإلجتماعیة الملموس لدى السّكان والناتج وتعزیز الزخم استدامةافیاً من شأنھ أن یسمح باجتماعیاً ثق

والثقافیة التي تم تنفیذھا في السنوات الماضیة. فوجود مكاٍن یشّرع أبوابھ أمام الجمیع ویعمل على مدار الساعة، 
الحیاة في ھذا البلدة، ناھیك عن تشجیع الشباب على وسیساھم في تحسین نوعیةسیكون عنصراً جامعاً لسّكان بریتال

مدینة إیبنز الفرنسیةم البقاء في بلدتھم والتجّذر فیھا. وإدراكاً منھا ألھمیة ھذا المشروع بالنسبة لسكان بریتال، تقدّ 
الدعم من أجل تشیید المركز. وبموازاة ذلك، تواكب مدینة إیبینز عملیة البحث والتفكیر بشأن تنشیط المركز بغیة 

ضمان سیر عملھ مستقبالً بفعالیٍة وانتظام.

المكتب / في لبنانمنظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدةمكتب وحرصاً على حسن سیر أعمال البناء، تعاقد 
مع مھندٍس لمواكبة بلدیة بریتال في عملھا بوصفھا القائمة على مشروع المركز الثقافي. دیات اللبنانیةالتقني للبل

، نّظم المكتب البلدي للتنمیة المحلیة فعالیات ثقافیة 2012. وخالل عام 2012وبوشرت أعمال البناء في شھر نیسان 
المكتب التقني للبلدیات اللبنانیة/ في لبنانمحلیة المتحدةمنظمة المدن والحكومات الكما نّظم مكتب مع مدارس البلدة. 

. ولقد كانت جمعیة 15في مجال الثقافةفي بریتال وخصوصاً لألشخاص المنخرطین دورًة تدریبیة للمنّشطین الثقافیین
"أصدقاء الدمى" المسؤولة عن تقدیم ھذه الدورة التدریبیة. 

(الحازمیة، لبنان)تدریبیة للمنشطین الثقافیین في البلدیات اللبنانیة) دورة 3) أ) IIراجع الفقرة 15
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وھي عضو ماري سكوّتو، -. أوالً، زیارة السیدة آن2012أجرِیت زیارتان لممثلین عن مدینة إیبینز إلى لبنان عام 
إلى بلدة بریتال على ھامش المؤتمر الختامي 2012في حزیران ،الالمركزيتعاونشؤون المجلس بلدي مكلّفة ب

، رئیس بلدیة إیبینز الذي التقى بالسید عّباس )Marc BAIETTO(للمشروع المشترك. وثانیاً، السید مارك بایتو
اللبناني في تشرین –اسماعیل، رئیس بلدیة بریتال، في بیروت خالل المؤتمر الثاني للتعاون الالمركزي الفرنسي 

.2015-2013ما بین العامین . واخُتتمت الزیارة الثانیة بالتوقیع على إعالن نوایا لمواصلة الشراكة2012األول 

خرائطهماري سكوتو والسید عباس اسماعیل يوقعان على إعالن النوايا             صورة عن المركز الثقافي اإلجتماعي و-السیدة آن

وٕاتحاد بلديات المتن أالعلى من ٕايل دو فرانسالشراكة ما بين مجلس منطقة .3
ٔاجل صياغة ميثاق منطقة مستدامة

الدعم المالي والتقني بغیة إجراء إیل دو فرانسمنطقة ، تقّدمبلدیات المتن األعلىإتحاد استجابًة لمبادرٍة أطلقھا 
منظمة المدن والحكومات المحلیة مكتب ، وذلك بالشراكة مع میثاق منطقة مستدامةالدراسات الضروریة لصیاغة 

سُیصار إلى إِطالع الجھات . وخالل مختلف مراحل الدراسات، المكتب التقني للبلدیات اللبنانیة/ في لبنانالمتحدة
توّخیاً إلحاطٍة أفضل بالمشروع ولتأمین الفاعلة األخرى (وزارات، مؤسسات، محافظات، مجتمع مدني) واستشارتھا

الفرص الفضلى للنجاح.

یتمحور حول حمایة البیئة والمناظر الطبیعیة، وإبراز التراث اق إلى إشراك البلدیات في مشروعٍ یرمي المیث
ومیاه الصرف كّساراتالھندسي، والتنمیة السیاحیة واإلقتصادیة واإلجتماعیة والبیئیة، وإدارة مكّبات النفیات وال

ونوعیة البیئةن الصحي والمیاه والتنظیم الُمدني. إن األھداف األساسیة ھي بیئیة، اقتصادیة واجتماعیة من أجل تحسی
الحیاة في المنطقة.   

،بغرض تقدیم نتائج الدراسات إلى رؤساء بلدیات المنطقة ومخاتیرھا2012ُعقدت العدید من اللقاءات خالل العام 
تم إجراءوالتباحث والتشاور مع المنتَخبین من أجل إدماج رؤیتھم لمنطقة المتن األعلى في الدراسات. إلى ذلك، 

المدیر العام . وُعقد اجتماٌع أیضاً مع الدراساتاإلجتماعات مع مكتب الدراسات لمتابعة ما توّصلت إلیھالعدید من
كما جرت ة للدراسة. یلمدیریة التنظیم الُمدني لعرض المشروع علیھ والتماس دعمھ لجھة جمع المعلومات الضرور

المیثاق ومتابعة عمل مكتب الدراسات والمشاركة في زیارات عّدة للخبراء خالل ھذه السنة لمواكبة عملیة صیاغة 
مختلف اللجان التوجیھیة. وتم نشر كتّیب مطوي عن المشروع (باللغتین العربیة والفرنسیة).

، بعد أن كّون منتَخبو المتن األعلى 2012أیلول 20إلى 17من إیل دو فرانسمنطقة ولقد تم إجراء زیارة تقنیة إلى
فكرة أدّق عن وضع منطقتھم بفضل استكمال التشخیص الذي یشّكل المرحلة األولى من الدراسة. ولقد مّدت النقاشات 
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د تحدیات التنمیة لتحدیالتي تخلّلت الزیارة المنتَخبین اللبنانیین بأجوبٍة واضحة، وأتاحت لھم اإلستعداد بشكٍل أفضل 
المستدامة في منطقة المتن األعلى ضمن إطار الدراسة قید التفیذ.

للمشاركة في عرٍض یقّدم سیاسة التنظیم إیل دو فرانسمجلس منطقة اسُتھلت الدراسة التقنیة اآلنفة الذكر بزیارٍة إلى
المدني في المنطقة والمحمیات والمنتزھات الطبیعیة الموجودة فیھا، وفي عرٍض لمیثاق منطقة مستدامة. وتواصلت 

Haute Vallée de(ھوت فالي دو شوفروزو)Vexin(ِفكسانفي تینالمستدامطقتینالجولة بزیاراٍت إلى المن
Chevreuse( إلى شركات عّدة واقعة في المنطقتین.ما التعریف عن المنطقتین، وخاللھتم

الوفد اللبناني

مجلس قام نائب رئیس اللبناني،–المؤتمر الثاني للتعاون الالمركزي الفرنسي باإلضافة إلى ما سبق، وعلى ھامش 
المكلّف بالعالقات الدولیة، السید روبیرتو رومیرو، بزیارٍة میدانیة لمعاینة التقدم الُمحرز في إیل دو فرانسمنطقة 

المشروع وللقاء منتَخبي المتن األعلى في منطقتھم.

تنظيم «وبلدية بيروت ضمن برنامج ٕايل دو فرانسالشراكة ما بين مجلس منطقة .4
»ن العامة في بيروتاكأالم

إیل دو فرانسرغبًة منھا في إحراز نقلة نوعیة في إدارة األماكن العامة، وضعت بلدیة بیروت بالتعاون مع منطقة 
من أجل تعزیز قدرة البلدیة على التحرك ودعمھا في تنفیذ سیاسٍة »بیروتمدینة ن العامة في ماكتنظیم األ«برنامج 

دراسات تخطیط ُمدني (خطة المساحات الخضراء . ویحتوي ھذا البرنامج على ن العامةماكتنظیم األخاصة ب
: النموذجيالمشروععملیة (والمناظر الطبیعیة، خطة التنقل السلس، والمخطط التوجیھي لتنظیم اإلنارة) ودراساٍت 

وھو مشروع ، مركزیةحدیقةطریق الشام؛ ومشروع عبرالتجاريبیروت بالوسطحرشالسلس لوصلالتنقلمسار
إلى ،عروضالاستدراج عن طریق،دراسة قید التحضیر). أما في ما یتعلق بالدراسات، فتوكل عملیة إعدادھا

مؤلفة من استشاریین لبنانیین وفرنسیین. وینتظم المشروع حول جھاٍت فاعلة والمشرفینمجموعات من المتعھدین
:، ھيعّدة

وھي المستفید المباشر؛،بلدّیة بیروت
اإلشراف علیھا من خالل ممّثل بقومدراسات البرنامج وتوھي تشارك في تمویل،ة إیل دو فرانسمنطق

ومؤسسات ، المنطقة وعبر المساعدة التقنّیة لخبراء من إدارات منطقة إیل دو فرانس والھیئات المرتبطة بھا
؛أخرى

وھو مولج ات اللبنانیة، التقني للبلدیفي لبنان / المكتب حدة مكتب منظمة المدن والحكومات المحلیة المت
تنظیم بو،للمضي قدًما بالبرنامجضروريالدعم المؤسساتي البتقدیم اإلداري والمالي، وبمتابعة الشّقین
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الخبرة والمھارات لكي تستفید كامل من حیثالمكتسبات طرالمكتب تشایضمننشاطاتھ. كما فعالیاتھ و
؛في لبنانالمنتسبة إلیھشبكة المدن 

 نان اآلخراالمانح، وھما ة الفرنسیةوزارة الخارجیوالوكالة الفرنسّیة للتنمیة.

/ في لبنانمنظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدةمكتب وإلى جانب المھام المناطة بھ في إطار البرنامج، عمل
إیل دو منطقة كذلك األمر على المشاركة في تنظیم العدید من النشاطات بالتعاون مع المكتب التقني للبلدیات اللبنانیة

الذي ُنّفذ خالل »من حرش بیروت الى قصر الصنوبر... على الدراجات«، ومنھا على سبیل المثال مشروع فرانس
ن مَ ھ توجّ تمّثل المشروع ب. و2012تشرین األول 2اللبناني في –الثاني للتعاون الالمركزي الفرنسي المؤتمر

تطوع من المشاركین في المؤتمر بواسطة الدراجات من حرش بیروت 
حیث شاركوا في حفلٍة موسیقیة في الھواء الطلق إلى قصر الصنوبر حیث 

ستخدام الویج رتالھذا النشاطیقیم السفیر الفرنسي في لبنان. والغرض من
الً عن اغتنام فرصة تواجد الدّراجة في مدینٍة تطغى فیھا السیارات، فض

شخصیات لبنانیة وفرنسیة من أجل إعطاء زخٍم أكبر للمشروع. 

/ في لبنانمنظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدةمكتب كما عكف 
. 2013على اإلعداد لورش العمل لعام المكتب التقني للبلدیات اللبنانیة

عقد سلسلة من »العامة في مدینة بیروتاكنتنظیم األم«برنامج ، یزمعنففي إطار الشّق الخاص بالتواصل واإلعال
راسات الُمنَجزة دثالث ورش عمل موّجھة لجمھوٍر واسع یتعّدى النطاق البلدي. وترمي ورش العمل ھذه إلى تقدیم ال

22ولى في ك األفكار. وسُتنّظم ورشة العمل األأو قید اإلعداد بشكٍل متقاصع، وإغنائھا من خالل النقاشات وتشارُ 
برعایة وزارة الداخلیة والبلدیات.2013كانون الثاني 

»العامة في مدینة بیروتاكنتنظیم األم«وُیشار في الختام إلى أنھ تم التوقیع على تمدید اإلتفاقیة الخاصة ببرنامج 
العمید مروان بحضور معالي وزیر الداخلیة والبلدیات 2012ولتشرین األ2من قبل كافة الشركاء یوم الثالثاء في 

.2014. وتنص اإلتفاقیة على مواصلة المشروع حتى العام شربل

بعلبك ) وٕاتحادي بلديات CCVH(تجمع بلديات وادي الهيرو الشراكة ما بين.5
ستراتيجية للتنمية المحليةإاعداد خطة دعم لبحمدون –والجرد أالعلى 

تجمع بلدیات ، أراد 2011ت ما بین المنتَخبین اللبنانیین والفرنسیین في شھري آذار وتشرین الثاني محادثانتیجًة لل
في مشروع تعاوٍن اإلنخراط )Communauté de Communes Vallée de l'Hérault(وادي الھیرو

، 2012شباط 27المداوالت في . وعلیھ، وبموجب بحمدون–بعلبك والجرد األعلى إتحادي بلدیات المركزي مع 
تجمع ویحظى دعم ھذین اإلتحادین في إعداد مشروع المنطقة الخاص بھم.تجمع بلدیات وادي الھیروقرر مجلس

منظمة بدعم وزارة الخارجیة الفرنسیة والمجلس العام لمقاطعة الھیرو، ویعاونھ في لبنان مكتب بلدیات وادي الھیرو
.المكتب التقني للبلدیات اللبنانیة/ في لبنانمتحدةالمدن والحكومات المحلیة ال

. وفي ستراتیجیة للتنمیة المحلیةاخطة اإلتحادین في تنظیم عملیة إعدادأما الغرض من ھذا المشروع، فھو مواكبة
والجرد بعلبك إتحادي بلدیات في مساعدة 2012إطار العمل على المدى الطویل، تمّثل الدعم المقّدم من التجمع عام 

تجمع بلدیات قامفي ھذا السیاق، الخاصة بھما. وستراتیجیةاإلطخطعلى وضع منھجیة إعداد البحمدون–األعلى 
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لمباشرة العمل مع اإلتحادین. وأعّد لھذه 2012أّیار 20و16بزیارٍة تحضیریة إلى لبنان ما بین وادي الھیرو
تجمع بلدیات ، المكتب التقني للبلدیات اللبنانیة/ في لبنانتحدةمنظمة المدن والحكومات المحلیة الممكتب الزیارة

ن البلدیین. وكان الھدف منھا رصد تطلعات المنتَخبین والجھات الفاعلة في المنطقة تجاه أداة ، واإلتحادیْ وادي الھیرو
في اإلتحادین البلدیین ، فضالً عن إجراء تحدیٍد أولي لكبرى تحدیات التنمیة ستراتیجیة للتنمیة المحلیةاإلخطة ال

ت ھذه البنود في المؤتمرین المخصصین إلطالق المشروع في بعلبك لقد أٌقرِّ واعتماد جدول زمني مبدئي للعمل. و
)، كما تم التوقیع على اتفاقیتین إطاریتین للتعاون الالمركزي في ختام 2012أّیار 24) وشانیھ (2012أّیار 23(

ھذین المؤتمرین.

ن المؤتمرينصور م

وباشر اإلتحادان عقب إطالق المشروعین بتوظیف مسؤوٍل عن المشروع للقیام بالتنسیق المطلوب خالل عملیة 
. وسمح المسؤوالن عن المشروع، كلٌّ في اتحاده، بمواصلة صیاغة منھجیة ستراتیجیة للتنمیة المحلیةاإلخطة الإعداد 

تجمع المشاركة في دورٍة تدریبیة في2013مطلع العام اوسیتسّنى لھم. ستراتیجیة للتنمیة المحلیةاإلخطة إعداد ال
المحلیین.  ء التجّمعوإلى جانب شركابلدیات وادي الھیرو

في بیروت بحضور جھات فاعلة من المجتمع 2012تشرین األول 1للجنة التوجیھیة في ولقد انعقد اإلجتماع األول 
ستراتیجیة للتنمیة المحلیةاإلخطة البتقییم التقّدم الُمحرز في مشروع وضع المدني من اإلتحادْین. وسمح اإلجتماع 

الخاصة بكلٍّ من اإلتحادین.

تفعيل الشبكات)ب
)EUROMEDمتوسطية (بية الشبكة  المدن أالورو.1

على ید مدینة بوردو الفرنسیة 2000عام متوسطیةالبیة شبكة المدن األوروتأسست 
وباإلستناد إلى نتائج المؤتمر األورومتوسطي الثالث لوزراء الخارجیة الذي انعقد 

المحلیة على وحّث السلطات 1999نیسان 16و15رت (ألمانیا) في افي شتوتغ
متوسطیة. وتصبو ھذه الشبكة إلى:ال-بیةاإلنخراط في الشراكة األورو

 إطالق حوار صادق وتفاعلي ما بین المدن الواقعة شمال وجنوب ضفتْي
المتوسط؛

توطید أواصر الصداقة والتعاون ما بین دول الشمال والجنوب؛
.تعزیز تبادل الخبرات وتطویر مشاریع مبتكرة

الھیئات السیاسیة لشبكة المدن 
األوروبیة المتوسطیة

الرئاسة:
مدینة نیس (فرنسا)

نّواب:ال
(المغرب)مدینة فاس 

دالسّ –البوشریة- الجدیدةبلدیة 
(لبنان)
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في مدینة نیس 2012شباط 10إلى 9من 2012لعام متوسطیةبیة الشبكة المدن األورولسة العامة لالجانعقدت 
سمحت ھذه الجلسة بجمع السلطات المحلیة المنتسبة إلى الشبكة، ومنظمات دولیة كاألمم المتحدة واإلتحاد الفرنسیة. 

في توطید التعاون وتبادل الخبرات. وتجدر األوروبي، والخبراء، ومدیري الجامعات وغیرھا من المؤسسات الراغبة
شخصاً.22اإلشارة إلى أن الوفد اللبناني ضّم 

إلى ذلك، أتاحت ھذه الجلسة بوجٍھ خاص اكتشاف تجارب المدن األوروبیة في مجاالت متصلة بالبیئة (إدارة النفایات 
- الجدیدةالحوكمة. كما أّنھا شّكلت فرصًة لجمع بلدیتي ي، النقل والتنظیم الُمدني...) والصرف الصحوجمعھا، 
بشأن مشروعھم المشترك للصرف الصحي، ولتعزیز الشراكات وبرج حّمود ومدینة نیس للتباحث دالسّ –البوشریة

. ولمناسبة جنوب ضفتْي المتوسطأم الواقعة شمال وتطویر التعاون الالمركزي بین المدن األعضاء في الشبكة سواء 
ا اللقاء، أعلن السید كریستیان استروسي، رئیس بلدیة نیس ورئیس الشبكة، عن تشكیل أمانة عامة دائمة لشبكة ھذ

نیس.في البلدة القدیمةإلى سیاحيفي مدینة نیس. واخُتتم المؤتمر بزیارٍة برفقة دلیلٍ متوسطیةبیة الالمدن األورو

الوفد اللبنانيبلدية نیس ورئیس الشبكةالسید كريستیان استروسي، رئیس

شبكة المدن التاريخية أالثرية.2

في 2001حزیران 30و29في المدن التاریخیة األثریةتأسست شبكة 
مدینة من لبنان وسوریا واألردن. 18بعلبك (لبنان)، وھي تضم 

الشبكة ھو طرح مسألة التنمیة المحلیة هوالغرض من تأسیس ھذ
بخصائص بشكٍل مشترك في ظل سیاٍق محّدد مرتبطوالسیاحیة 

أعضائھا: التراث، الثقافة، نمط العیش،....

الفرنسیة أكس أن بروفنسوإزاء ھذه التحدیات المختلفة، تنوي مدینة 
ثھا اجعل ترالمدن التاریخیة األثریةوبلدیة بعلبك، وبصورٍة أعم، شبكة

وثقافتھا أداًة من أدوات التنمیة المحلیة المستدامة.

وعلیھ، انخرطت ھذه المدن في تبادالٍت مشتركة وفي إعداد برامج عمل 
ستقاللیة بإالتراث الثقافي وبإبرازتھدف إلى فھم التحدیات المتصلة 

ة دورھا ھمیالسلطات المحلیة بشكٍل أفضل ضمن منظور التأكید على أ
في التنمیة المحلیة. وتتلّخص أھداف ھذه الشراكة على الشكل التالي:

المدن األعضاء في شبكة المدن التاریخیة 
األثریة

من لبنان:
بعلبك ، بیروت، جبیل، صور، طرابلس، 

صیدا، زوق مكایل

من سوریا:
حلب، بصرى، دمشق، إدلب، حماه، 

طرطوسالحسكة، تدمر،

من األردن:
البتراء، مادبا وجرش
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 المواكبة المؤسسیة لبلورة سیاسات التنمیة المحلیة، والتفكیر المشترك في المواضیع المتصلة
باإلرث التاریخي حرصاً على الحفاظ علیھ وتطویره؛

المساعدة على تطویر الشبكة؛
.دعم إنشاء مكاتب بلدیة للتنمیة السیاحیة

من مكتب ، وذلك بدعٍم »التسویق ضمن شبكات«المسّمى ُیتوقع إجراء دراسة جدوى للمسار السیاحي المتكامل 
الشبكة، ُعقدت اجتماعاٌت عّدة على ھامش الحفاظ على دینامیة. وحرصاً على أكس أن بروفنسالسیاحة في مدینة 

أكس أن بروفنس، وخاصًة ما بین 2012الفرنسي في تشرین األول –المؤتمر الثاني للتعاون الالمركزي اللبناني 
منظمة المدن والحكومات المحلیة ومكتب أكس أن بروفنسفي السراي الكبیر، و2012ین األول تشر2وبعلبك في 

. وتمّثل الھدف الرئیس لھذه اللقاءات بالتأكید ولتشرین األ3في المكتب التقني للبلدیات اللبنانیة/ في لبنانالمتحدة
على الرغبة السیاسیة للمدینتین في المضي قدماً في تعاونھما.

المكتب / في لبنانمنظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدةومساھمًة منھ في تعزیز حضور الشبكة، شارك مكتب 
السلطات المحلیة والتراث: اإلنتقال من «الدورة السابعة للقاءات األوروبیة والدولیة: في التقني للبلدیات اللبنانیة

. وسمحت مداخلتھ بتقدیم الشبكة وكیفیة عملھا 201216ن الثاني تشری6في باریس في »التعاون الدولي إلى التشبیك
وأھدافھا والتحدیات الماثلة أمامھا. كما أجریت اتصاالت من شأنھا تعزیز الشبكة.

IV.والحكومات المحلية منظمة المدنشبكة نحو حضوٍر ٔاقوى ل
البلديات اللبنانيةرؤساء ولجنة المكـتب التقني للبلديات/ المتحدة

شبكة اإلنترنتعلى)أ 
الموقع إاللكـتروني.1

منظمة ، تم إطالق العنوان اإللكتروني الجدید لمكتب 2012عام 
المكتب التقني / في لبنانالمدن والحكومات المحلیة المتحدة

. وفي الوقت الراھن، إن ھذا الموقع متاح باللغتین للبلدیات اللبنانیة
www.bt-التالي:العربیة والفرنسیة. والعنوان اإللكتروني ھو 

villes.org ،منھا أحدث إصدارات و. وھو ینشر مستندات عدیدة
المكتب، وتقاریر، وبرامج مبدئیة، كما ُیطلع الزّوار على نشاطات 

، أضیفت إلى الموقع ملفات 2012المكتب. وفي كانون األول 
غّطي نشاطات التحّرك تومقتطفات من الصحف اً ضمن صورتت

البلدي اللبناني.

السلطات المحلیة والتراث: اإلنتقال من التعاون الدولي إلى «الدورة السابعة للقاءات األوروبیة والدولیة: في ) المشاركة 6) ب) IIراجع الفقرة 16
»التشبیك
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نشر المعلومات.2

المكتب / في لبنانمنظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدةحرصاً على تسھیل عملیة نشر المعلومات، قام مكتب 
بتصنیف عناویین البرید اإللكتروني ضمن مجموعات. ومن شأن ھذه المجموعات أن تعّزز التقني للبلدیات اللبنانیة

2و1الفرنسي في –المؤتمر الثاني للتعاون الالمركزي اللبناني التواصل مع الشركاء. إلى ذلك، ولمناسبة انعقاد
منظمة المدن ، الفرنسیةالمتحدةالمدنمنظمة، عمل المكتب مع العدید من الشركاء مثل 2012تشرین األول 

خارجیة ، وزارة المنظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدةالعالمیة، لجنة المتوسط في والحكومات المحلیة المتحدة
الفرنسیة، والمعھد الفرنسي في لبنان من أجل نشر المعلومات عبر اإلنترنت على نطاٍق أوسع. ولقد اّتسم ھذا 

حضور الحركة البلدیة اللبنانیة.إبرازالتعاون مع شركائنا بالفعالیة، وھو آیٌل إلى اإلستمرار للمساھمة في 

في المطبوعات والمنشورات)ب
*2011-2009تقرير حول نشاطات المكـتب .1

في منظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدةمكتب یتطرق ھذا التقریر إلى ما نفّذه
2011و2010، 2009من أنشطة خالل األعوام المكتب التقني للبلدیات اللبنانیة/ لبنان

صادر باللغتین الفرنسیة خدمًة للتحرك البلدي اللبناني. والجدیر بالذكر أن التقریر 
منظمة المدن والعربیة، ومتوّفر على أقراص مدمجة وعلى العنوان اإللكتروني لمكتب 

www.bt-: المكتب التقني للبلدیات اللبنانیة/ في لبنانوالحكومات المحلیة المتحدة
villes.org .

البلدية للتنمية المحلية *دليل منهجي حول المكاتب .2

بدعٍم من مقاطعة »تعزیز دور البلدیات في التنمیة المحلیة«إثر تنفیذ مشروع 
عّدة عن رغبتھا في إنشاء مكتٍب بلدي للتنمیة ت بلدیات لبنانیة برشلونة، أعرب

في منظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدةمكتب المحلیة، وبالحصول على دعم 
عالوًة على ذلك، وخالل .في ھذه العملیةالتقني للبلدیات اللبنانیةالمكتب/ لبنان

في ، أعرب المكلّفون بالتنمیة المحلیة عن رغبتھم 2011حزیران 16اجتماٍع ُعقد في 
ارتأى الحصول على المزید من المعلومات والدورات التدریبیة. وألجل ھذا الغرض، 

المكتب التقني للبلدیات / في لبنانالمتحدةمنظمة المدن والحكومات المحلیة مكتب 
من شأنھ أن منھجي حول المكاتب البلدیة للتنمیة المحلیةدلیلٍ إعداد ونشراللبنانیة

المكلّفین مكتٍب بلدي للتنمیة المحلیة، والبلدیات على إنشاء كّل مننآیساعد في 
وات الضروریة.بالتنمیة المحلیة على بلورة مشاریعھم ونشاطاتھم عبر جمع األد

التنمیة المحلیة بالمكلّفینوأعضاء البلدیات لرؤساء ومنھجي حول المكاتب البلدیة للتنمیة المحلیةالدلیل ال«ویشمل 
ثالثة أبواب مقّسمة إلى فصوٍل ومستندات. وھو یتناول اإلطار العام للتنمیة المحلیة في لبنان، واإلطار »في لبنان

اإلداري في لبنان (التنظیم اإلداري، صالحیات البلدیات ومھامھا، وسیر العمل البلدي)، وآلیات تأسیس المكتب 
للتنمیة المحلیة. وھو متاٌح باللغة العربیة على شكل المكتب البلديالبلدي للتنمیة المحلیة، وأدوات إدارة وتنشیط
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منظمة المدن على أقراص مدمجة وعلى العنوان اإللكتروني لمكتب نسخٍة مطبوعة، وباللغتین العربیة والفرنسیة
.  villes.org-www.bt: المكتب التقني للبلدیات اللبنانیة/ في لبنانوالحكومات المحلیة المتحدة

/ في لبنانمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدةمكـتب كـتّيب يعّرف عن .3
*المكـتب التقني للبلديات اللبنانية

منظمة المدن والحكومات المحلیة مكتب یعّرف عن صدر كتّیٌب 
ومستند للبلدیات اللبنانیةالمكتب التقني / في لبنانالمتحدة

باللغتین العربیة 2012یعرض للمشاریع قید التنفیذ لعام 
والفرنسیة. ویأتي الكتّیب على شكل ملف یحتوي على المستند 

الخاص بمشاریع المكتب قید التنفیذ وعلى مستندات أخرى.

للمنشطين الثقافيين في البلدّيات اللبنانّيةالبرمجة الثقافّيةدليل.4

في إطار الشراكة ما بین مدینة إیبنز الفرنسیة وبلدیة بریتال التي ارتأت 
، أجرِیت دورة 17لنفسھا ھدف تعزیز األنشطة العامة التي تخدم الثقافة

وفي حول موضوع التنشیط الثقافي.2012كانون األول 12تدریبیة في 
یل على ختام ھذه الدورة، تم توزیع دلیل على المشاركین. ویحتوي ھذا الدل

برمجة النشاطاتمستندات تعریفیة واستمارات من شأنھا أن تساعد على 
الثقافیة وفقاً لخطواٍت واضحة. ویتناول الدلیل بشكٍل خاص ما یلي: الثقافة، 
القانون البلدي في المجال الثقافي، دور البلدیات تجاه المواطنین، أشكال 

قافي، فضالً عن كیفیة التنشیط الثقافي، وكیفیة وضع ھیكلیة أي مشروع ث
زد على ذلك أن الدلیل یقترح التواصل بشأن الثقافة وتقییم األنشطة المنّفذة.

الئحة بالشركاء المحتملین للبلدیات الراغبة في إطالق نشاطات ثقافیة في 
منطقتھا.

* تّم تنفیذه بدعٍم من مقاطعة برشلونة
لمواكبة عملیة تشیید وتنشیط المركز اإلجتماعي الثقافي بریتالالشراكة ما بین مدینة إیبنز الفرنسیة وبلدیة ) 2) أ) IIIراجع الفقرة 17
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حضوٌر متناٍم في الصحافة.5

العدید من البیانات الصحفیة إلى كوكبٍة واسعة من الصحف اللبنانیة لمناسبة النشاطات والفعالیات التي تم إرسال
. ولقد 2012عام المكتب التقني للبلدیات اللبنانیة/ في لبنانمنظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدةمكتب نّظمھا 

بعض النشاطات عن كثب وشاركت فیھا. إلى ذلك، ال بل تابعت أیضاً ذكرت الصحف اللبنانیة ھذه المعلومات 
العمید مروان دولة الرئیس نجیب میقاتي، ومعالي وزیر الداخلیة والبلدیات رئیس مجلس الوزراء،مشاركةتسمح

أكثر من 2012. وفي الواقع، ُنشر عام الجرائد والتلفزیون واإلذاعات، والسفراء بتحقیق حضوٍر ممّیز في شربل
.المكتب التقني للبلدیات اللبنانیة/ في لبنانمنظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدةمئة مقاٍل صحفي عن شبكة 
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2013الفعاليات المرتقبة لعام 
الوصفالحدثالتاریخ

صیاغة البرنامج الوطني لدعم 2013
اللبنانیةالبلدیات 

قّررت وزارة الداخلیة والبلدیات إطالق البرنامج الوطني لدعم البلدیات 
اللبنانیة وطلبت من لجنة رؤساء البلدیات اللبنانیة أن تقوم بإعداده.

كانون الثاني، 
تموز وكانون 

2013األول 

الخاصة ورش العمل الَحَضریة 
برنامج تنظیم األماكن العامة في ب

مع منطقة إیل بالتعاون مدینة بیروت 
دو فرانس (بیروت)

برنامج تنظیم األماكن العامة في بیروت بالتعاون مع منطقة إیل دو في إطار 
فرانس، سُیصار إلى تنظیم ورش عمل َحَضریة لتعزیز إلمام الجھات الفاعلة 
المعنیة بالتنظیم الُمدني (البلدیات، الوزارات، الجامعات، أھل المھنة، المجتمع 

المدني، إلخ) بھذا الموضوع.

آذار 27
2013

مؤتمر وطني في إطار مشروع 
التعاون الالمركزي المتعلق بالصرف 

)لبنان(الصحي

نقابة تجّمع البلدیات للصرف الصحي قام مشروع التعاون الالمركزي ما بین 
(اقلیم التفاح، إتحادات بلدیة من جنوب لبنان3، و)SIAAP(لمنطقة باریس 

منظمة ومكتب مارنسورنوجان، وبلدیةجبل الریحان، ومنطقة جزین)
المكتب التقني للبلدیات اللبنانیة/ في لبنانالمدن والحكومات المحلیة المتحدة

بإعداد مخّطٍط توجیھي للصرف الصحي في اإلتحادات الثالث. وفي إطار ھذا 
ستعراض النتائج.وطني إلعقد مؤتمرالمشروع، سُیصار إلى

نیسان 3-4
2013

المحلیةللسلطاتالثالثلمنتدىا
(مرسیلیا، المتوسطفيقلیمیةواإل

فرنسا)

منظمة المدن والحكومات یتم تنظیم ھذا المؤتمر من قبل لجنة المتوسط في 
للتشاور بشأن التحدیات السیاسیة . وھو سیشّكل فرصةالمحلیة المتحدة

واإلقتصادیة واإلجتماعیة وللمساھمة بفعالیة في آفاق التنمیة والسالم في 
المتوسط.

نیسان 4-7
2013

:منظمة آنا لیند للمتوسطمنتدى 
»الشباب في  السیاسات المحلیة«

(مرسیلیا، فرنسا)

إلى تشجیع الشباب »مواطنون من أجل الحوار«منظمة آنا لیندیھدف برنامج 
على اإلنخراط في الشأن العام المحلي من أجل تعزیز الدیمقراطیة والتنوع.

التدریبیةومن شأن ھذا المنتدى أن یسمح بتقدیم البرنامج وندواتھ اإلقلیمیة 
المغرب).- (المشرق

نیسان 23
أیلول 19و

2013

نحو میثاق «ورش عمل مشروع 
»األعلىمنطقة مستدامة في المتن 

بالتعاون مع منطقة إیل دو فرانس 
(لبنان)

مراحل المشروع وورشة أخرى لتقدیم من المزمع تنظیم ورشة عمل لعرض 
. وستجمع ھاتان الورشتان الجھات المعنیة سواء من 2013المیثاق عام 

القطاع الخاص أم العام إلطالعھا على آلیة المنطقة المستدامة ولتشجیع تكرار 
بادرات في كافة المناطق اللبنانیة.مثل ھذه الم

حزیران 5-7
2013

اجتماع المكتب التنفیذي لمنظمة 
المدن والحكومات المحلیة المتحدة

(لیون، فرنسا)

إجتماعاً سنویاً المدن والحكومات المحلیة المتحدةالمكتب التنفیذي لمنظمة یعقد
یضم كذلك األمر اجتماعات مختلف لجان المنظمة. كما یھدف اجتماع المكتب 

.2013إلى اإلعداد للمؤتمر العالمي لعام 

حزیران 
وتموز 
2013

اتحاد بلدیاتیوم المدینة اللبنانیة (
الجومة عكار، لبنان)

یسمح یوم المدینة اللبنانیة بالوقوف على أنشطة لجنة رؤساء البلدیات اللبنانیة 
للتعرف ، ویشّكل فرصًة المكتب التقني للبلدیات اللبنانیة/ منظمة المدنومكتب 

، سیقوم2013للتناقش بشأن توجھات الحركة. وعام على البلدیة المضیفة و
الجومة عكار بإستضافة ھذه الفعالیة.  اتحاد بلدیات

تشرین 1-4
2013األول 

منظمة المدن المؤتمر العالمي ل
(الرباط، والحكومات المحلیة المتحدة

المغرب)

منظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدةسینعقد المؤتمر العالمي الرابع ل
. 2013ومؤتمر القمة للقادة المحلیین واإلقلیمیین في الرباط في تشرین األول 

أعضاء المنظمة العالمیة. كلوُیعقد ھذا المؤتمر كل ثالث سنوات ویجمع 

كانون 18
2013األول

ورشة عمل للبحث وتبادل األفكار 
في اإلجتماعي لثقافياالمركزحول 
بریتال

منظمة المدن والحكومات المحلیة بالتعاون مع بلدیتي بریتال وإیبینز، ومكتب 
.المكتب التقني للبلدیات اللبنانیة/ في لبنانالمتحدة

18 -21
تشرین الثاني 

2013

مؤتمر رؤساء بلدیات فرنسا الذي 
جمعیة رؤساء بلدیات فرنساتنّظمھ 

(باریس، فرنسا)

الملتقى السنوي لرؤساء البلدیات مؤتمر رؤساء بلدیات فرنسا ھو إن
وسیشارك وفٌد لبناني فرنسیة. وھو لقاٌء رفیع المستوى.والتجمعات البلدیة ال

. جمعیة رؤساء بلدیات فرنسافي ھذا المؤتمر تلبیًة لدعوة 

كانون األول 
2013

الشباب «حولمنظمة آنا لیند منتدى 
في المشرق »في  السیاسات المحلیة

(لبنان)

ھذه الورشة التدریبیة مخّصصة لبلدان المشرق (لبنان، األردن، سوریا، مصر 
اللبنانیة على المكتب التقني للبلدیات/ منظمة المدنوفلسطین). ویعمل مكتب 

تنظیم ھذا المنتدى الذي سُیعقد في لبنان. 


