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مقدمة
على الرغم من األوضاع الصعبة التي عرفها لبنان في خالل السنوات المنصرمة، تمكنت منظمة المدن والحكومات 
المحلية المتحدة في لبنان واألردن والمكتب التقني للبلديات اللبنانية من االستمرار في تأكيد وجودهما على الساحتين 
المحلّية واإلقليمّية من خالل ديناميكّيتهما وموقعهما كمتحدث ووسيط ال بديل عنه بين البلدّيات األعضاء في الشبكة 
لين الدوليين. ويعمل المكتب في سبيل تسهيل الحوار بين البلدّيات اللبنانّية والمؤسسات  وبين المدن األوروبّية والمموِّ

الحكومّية. 

للبلدّية، التزم  اليومّية  البلدّيات في إدارة الحياة  التوتر الذي عّكر عمل  على الصعيد السياسي وبعد سنوات من 
فخامة رئيس الجمهورّية اللبنانّية العماد ميشال سليمان في خطاب القسم الذي ألقاه عام 2008 بإطالق مبادرة 
ترمي إلى تحقيق الالمركزّية اإلدارّية. وكانت هذه الخطوة ملحوظًة في اتفاق الطائف الموقَّع عليه عام 1989. 
فبادر على إثر ذلك معالي وزير الداخلّية والبلدّيات االستاذ زياد بارود إلى إطالق الحوار التمهيدي لمشروع قانون 
حول الالمركزّية فأصدر في شهر كانون الثاني/يناير2011 كتاب »الالمركزّية اإلدارّية في 100 سؤال«. استتبعت 
هذه الديناميكّية بلقاءات جديدة مع معالي وزير الداخلّية والبلدّيات العميد مروان شربل عام 2011، ودولة رئيس 

مجلس الوزراء االستاذ نجيب ميقاتي وفخامة رئيس الجمهورّية العماد 
ظهار دوافع  ميشال سليمان لمناقشة مشروع القانون حول الالمركزّية واإ

البلدّيات اللبنانّية للمشاركة في المشروع. 

يعمل مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/المكتب التقني 
للبلديات اللبنانّية بتعاون وثيق مع لجنة رؤساء البلدّيات اللبنانية التي 
من  معًا  الشريكان  تمّكن  ولقد  المهام.  بعض  وُيشاركها  عنه  انبثقت 

اللبنانّية وصونها بهدف اتخاذ تدابير سياسّية فّعالة. ويقوم الشريكان  تعزيز الجهود الفردّية التي تبذلها البلدّيات 
للتأكيد على  المعنّية،  الحكومّية  المؤسسات  تجاه  به  تقوم  الذي   المشترك  التحرك  في  اللبنانّية  البلدّيات  بمرافقة 

حضورها ولفرض نفسها كمحاور ال بديل عنه في تدابير إصالح البلدّية على الصعيد اإلداري.

وكانت النتيجة سلسلة مبادرات منها: مشروع دعم البلدّيات اللبنانّية، والمؤتمر الدولي حول الالمركزّية في الشرق 
سؤال«   100 في  اإلدارّية  »الالمركزّية  كتاب  أسئلة  على  لإلجابة  اللبنانّية  للبلدّيات  المشترك  والبيان  األوسط1، 
الصادر عن وزارة الداخلّية والبلدّيات. وسمحت هذه الحركة أيضًا بإقامة حوار بين البلدّيات والمؤسسات األوروبّية 

المعنّية بموضوع الالمركزّية. 

عام	2011	بلغ	عدد	البلدّيات	واتحادات	البلديات	
المنتسبة	إلى	شبكة	منظمة	المدن	والحكومات	
المحلية	المتحدة/المكتب	التقني	للبلديات	اللبنانية	

65	بلدّية	لبنانّية	و16	أردنّية.

ل/أكتوبر2009 في طرابلس )لبنان( برعاية وحضور فخامة رئيس الجمهورّية. حضر المؤتمر   1 جرى تنظيم هذا المؤتمر بتاريخ 17 و18 و19 تشرين األوَّ

خبراء ومنتخبون من الشرق األوسط وأوروبا. 
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ويعمل المكتب في سبيل إضفاء الفعالية على عمل هذه المدن األعضاء على الساحة الدولّية من خالل تشجيعها 
التي تهم  العالمّية  الندوات  المدن كما في  المنظمة وفي مختلف شبكات  لقاءات واجتماعات  المشاركة في  على 
البلدّيات. وعليه، فالمدن اللبنانّية مدعّوة بصورة منتظمة إلى المشاركة في اجتماعات الجمعّية العامة لمنظمة المدن 
والحكومات المحلّية المتحدة ومجلسها العالمي ومكتبها التنفيذي كما في مختلف الشبكات التي تتوّلى فيها بلدّيات 

لبنانّية الرئاسة أو نيابة الرئاسة. 

للبلديات  التقني  المتحدة/المكتب  المحلية  والحكومات  المدن  منظمة  مكتب  أنجزه  الذي  السياسي  العمل  وبموازاة 
اللبنانية يبقى التعاون الالمركزي والتنمية المحلّية في صلب إهتماماته. ولقد سّلمت مشاريع التعاون األوروبي التي 
انطلقت بعد حرب تموز/يوليو2006 مكانها لمشاريع أخرى تهدف إلى تعزيز دور المنتخبين والمؤسسات البلدّية 
في لبنان. ويولي مكتب المنظمة اهتمامًا شديدًا النتقال المعارف والخبرات كما لتبادل الممارسات الحميدة في سبيل 

تحقيق التنمية المستدامة.

وعليه يولي مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/المكتب التقني للبلديات اللبنانية أهمّيًة قصوى لحاجات 
البلدّيات األعضاء في الشبكة وُيخصص الوقت لإلصغاء لها. ولقد جرى تنظيم العديد من اللقاءات على المستوى 
المحّلي من أجل إفساح المجال أمام البلدّيات للتعبير عن حاجاتها وتوقعاتها كما يتم التفكير بصورة منتظمة في عقد 
ورش عمل مخصصة لرؤساء البلدّيات ونّواب الرؤساء واألعضاء والتقنيين، فيتم تنظيمها وفقًا لحاجات البلدّيات 

اللبنانّية.

كما يجري التفكير بتنظيم أنواع أخرى من اللقاءات بحيث تشمل مدن األردن وذلك إفساحًا بالمجال أمام الحوار 
وتبادل الخبرات بين هذه الدول، وترمي هذه االجتماعات إلى متابعة ديناميكّية الشبكة والتركيز على التعاون بين 

مدن الجنوب.

هذا وقام مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/المكتب التقني للبلديات اللبنانية بتنظيم حلقات بحث 
بين عامي 2009 و2011. ولقد جمعت هذه اللقاءات، على اختالف مواضيعها التي تشّعبت بين التنمية المحلّية 
لين والمدن األوروبّية واللبنانّية والعربّية، باإلضافة الى ممثلي الحكومة والمجتمع  إلى التعاون الالمركزي بين المموِّ

المدني. 

وفي العام 2011، غّير مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/المكتب التقني للبلديات اللبنانية موقعه. 
فمن مقّره في بلدّية الجديدة - البوشرية - السد حيث حّل ضيفًا منذ العام 2003، انتقل إلى طريق الشام في بيروت. 

لقد اصبحت البلدّيات اللبنانّية، بمواكبة مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/المكتب التقني للبلديات 
اللبنانية وشركائه األوروبّيين والخبراء، اكثر إدراكًا للدور الجديد المنوط بها على الصعيد الوطني كما المحّلي. كما 
اصبح هذا التحرك في سبيل تحقيق الالمركزّية اإلدارية مرافقًا دائمًا لواجبات البلدّية إزاء مواطنيها مع مراعاة أهمّية 

تعزيز المؤسسة البلدية التي ال ُيمكن في غيابها تحقيق التنمية المستدامة والمتكاملة. 
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		 		أبرز	المؤتمرات	التى	نّظمها	مكتب	منظمة	المدن	والحكومات	المحلّية	المتحدة/المكتب	التقني	للبلديات	اللبنانية	
بين	عامي	2009	و2011

2-3	شباط/فبراير	2009: ورشة عمل في إطار مشروع »تحضير مشاريع بلدية ضمن إطار خطط التنمية المحلية« حول إرساء الحوار بين البلديات 
اللبنانية والمؤسسات الوطنية والدولية والتدريب على أدوات التعاون التابعة لمفوضّية االتحاد األوروبي. انعقدت ورشة العمل في فندق ميتروبوليتان سن 

الفيل )لبنان(.

17	آذار/مارس	2009: المؤتمر االسباني اللبناني الثالث  للتعاون الالمركزي في فندق البريستول بيروت

19	آذار/مارس	2009: مؤتمر اختتام أعمال مشروع »تحضير مشاريع بلدية ضمن إطار خطط التنمية المحلية« ARAL في فندق ميتروبوليتان سن 
الفيل) لبنان(.

7	نيسان/أبريل	2009: المؤتمر اإليطالي اللبناني حول التعاون الالمركزي في ميالنو )إيطاليا(.

9-10	تموز/يوليو	2009: االجتماع األّول لشبكة المدن األورومتوسطّية في نيس )فرنسا( حول موضوع التنمية المستدامة.

28-30	أيلول/سبتمبر	2009: زيارات تبادل للخبرات في لبنان ضمن إطار مشروع »سوا – تعزيز المؤسسة البلدية المحّلية في المتوسط – المرحلة 
الرائدة للمشروع في المغرب ولبنان«.

17-19	تشرين	األّول/أكتوبر	2009: المؤتمر الدولي حول الالمركزّية في الشرق األوسط برعاية وحضور فخامة رئيس الجمهورّية في طرابلس )لبنان(.

16	كانون	األّول/ديسمبر	2009: لقاءات الثقافة، انعقدت في طرابلس ضمن إطار »مشروع دعم بلدّية طرابلس لوضع خطة سياحّية ثقافّية للمدينة« 
بالشراكة بين مدينتي ليون وطرابلس. 

23	تموز/يوليو	2010: يوم المدينة اللبنانّية في جبيل – بيبلوس.

توعية  وأدوات  السياحّية  التنمية  »سياسات  حول  )األردن(  مادبا  في   RVHA األثرّية  التاريخّية  المدن  شبكة  مؤتمر   :2010 أيلول/سبتمبر	 	23-21
المواطنين« بحضور معالي وزيرة السياحة واآلثار في المملكة األردنّية الهاشمّية. 

ل/أكتوبر	2010: ورشة عمل حول دور البلدّيات في التنمية المحلّية في فندق كومودور بيروت في إطار مشروع دعم البلدّيات اللبنانّية. 7	تشرين	األوَّ

ل/أكتوبر	2010: ورشة عمل حول المالّية المحلّية في بلدية عنجر )لبنان( في إطار مشروع دعم البلدّيات اللبنانّية. 2	كانون	األوَّ

10	كانون	األّول/ديسمبر	2010: مؤتمر إطالق مشروع برنامج التعاون في التنمية المدنّية والحوار/ الشراكة حول التأهيل المدني بهدف التنمية االقتصادّية 
CIUDAD-PPRU بالشراكة مع إيطاليا واألردن في فندق ميتروبوليتان في سن الفيل )لبنان(.

14	كانون	األّول/ديسمبر	2010: ورشة العمل المتخصصة األولى حول »دور البلدّية في التنمية االقتصادّية المحلّية« في فندق ميتروبوليتان في سن 
الفيل )لبنان( ضمن إطار مشروع دعم البلدّيات اللبنانّية. 

آذار/مارس	–	نيسان/أبريل	2011: التدريب على الحوار والتواصل مع المجتمع المدني في كل من بلديات الجديدة - البوشرية - السّد)جبل لبنان( وزحلة 
)البقاع( وصور )الجنوب( وزغرتا )الشمال(.

أيار/مايو2011: 6 اجتماعات تمهيدّية في بلديات الغبيري وطرابلس وبيروت وزحلة وجونيه وصيدا من أجل إعداد إجابات البلدّيات على كتاب »الالمركزّية 
اإلدارّية في 100 سؤال« الصادر عن وزارة الداخلّية والبلدّيات 

10-11	حزيران/يونيو2011: ورشة العمل المتخصصة الثانية لإلجابة على أسئلة كتاب »الالمركزية اإلدارية في 100 سؤال« الصادر عن وزارة الداخلية 
والبلديات في بلدية زوق مكايل ضمن إطار برنامج دعم البلدّيات اللبنانّية.

26	تموز/يوليو2011: يوم المدينة اللبنانّية في تنورين

15	أيلول/سبتمبر2011: يوم المدينة اللبنانّية في بعلبك

24-26	تشرين	الثاني/نوفمبر	2011: المؤتمر الدولي للتعاون الالمركزي في لبنان، افتتحه معالي وزير الداخلّية والبلدّيات العميد مروان شربل. 
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بعض	اللقطات	من	هذه	المؤتمرات

7 تشرين األّول/أكتوبر2010: ورشة عمل حول دور 
البلدّيات في التنمية المحلّية

10-11 حزيران/يونيو2011: ورشة العمل 
المتخصصة الثانية لإلجابة على أسئلة كتاب 

»الالمركزية اإلدارية في 100 سؤال« الصادر عن 
وزارة الداخلية والبلديات في زوق مكايل )لبنان(

24-26 تشرين الثاني/نوفمبر2011: المؤتمر 
الدولي للتعاون الالمركزي في لبنان

26 تموز/ يوليو2011: يوم المدينة اللبنانّية 
في تنورين )إلى اليمين(

15 أيلول/سبتمبر2011: يوم المدينة اللبنانّية 
في بعلبك )إلى اليسار(
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جلنة رؤساء البلديّات اللبنانّية  .1

مكتب	منظمة	المدن	والحكومات	المحلية	المتحدة/المكتب	التقني	للبلديات	اللبنانية	يقوم	بتطوير	دور	 	.I
المدن	على	المستويين	المحّلي	والدولي

أ.	مكتب	منظمة	المدن	والحكومات	المحلية	المتحدة/المكتب	التقني	للبلديات	اللبنانية	ولجنة	رؤساء	البلدّيات	
اللبنانّية:	صوت	واحد	موّحد	في	النقاش	حول	الالمركزّية

تكتسب  أن  سبيل  في  اللبنانية  للبلديات  التقني  المتحدة/المكتب  المحلية  والحكومات  المدن  منظمة  مكتب  يعمل 
البلدّيات اللبنانّية المكانة التي تستحقها على الساحة الدولّية. وُيبنى هذا الدور السياسي الذي يرتدي أهمّيًة إضافّية 
بفعل المشاركة في الشبكات الدولّية أّواًل على المستوى المحّلي من خالل النقاش حول الالمركزّية في لبنان وتحقيقها.

تجّلت الرغبة في إنشاء تحرك بلدي في لبنان من خالل انتخاب اللجنة 
اللبنانّية عام 1995 التي انبثقت عن المدن  األولى لرؤساء البلدّيات 
األعضاء في االتحاد الدولي للمدن المتحدة والذي ما لبث أن استحال 
المتحدة.  المحلّية  والحكومات  المدن  منظمة  الى   2004 العام  في 
والمؤسسات  الحكومّية  السلطات  مع  التحاور  بهدف  اللجنة  تأسست 

الدولّية والجهات المانحة في سبيل تطوير العمل البلدي.

تعمل لجنة رؤساء البلدّيات اللبنانية في سبيل تعزيز عالقات البلدّيات مع المدن األوروبّية والمتوسطّية أو المنظمات 
الدولّية ومنها منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة. صحيح أّن اللجنة تعمل في سبيل تعزيز التعاون بين 
البرامج الدولّية التي ُتعنى بشؤون التنمية المحلّية والبلدّيات، بيد أّنها تقترح أيضًا مواضيع وميادين جديدة ُتساعد 

على تنمية العمل البلدي في لبنان.

أعضاء جلنة رؤساء البلديّات

- بيروت، رئيس
  ) - احتاد بلديّات الفيحاء )طرابلس، املينا، البّدواي

   نائب الرئيس
- بعلبك

- احتاد بلديّات الشوف السويجاني
- احتاد بلديّات اجلرد األعلى – بحمدون

- الغبيري
- جبيل- بيبلوس

- صيدا
- سن الفيل

- زحلة املعّلقة

 اجتماع لجنة رؤساء البلدّيات اللبنانّية مع فخامة رئيس الجمهورّية اللبنانّية العماد ميشال سليمان بحضور معالي وزير الداخلّية والبلدّيات، األستاذ زياد بارود
 بتاريخ 27 تموز/يوليو 2009
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انعقد المؤتمر الدولي حول الالمركزّية في الشرق األوسط بين 17 و19 تشرين األّول/أكتوبر2009 بفضل الجهود 
التي بذلها اتحاد بلدّيات الفيحاء )طرابلس، المينا والبّداوي( ولجنة »الالمركزّية واستقاللّية الحكم المحلي« في منظمة 
)اسبانيا( ومكتب منظمة  اللبنانّية ومقاطعة برشلونة  البلدّيات  المتحدة، ولجنة رؤساء  المحلّية  المدن والحكومات 
المدن والحكومات المحلية المتحدة/المكتب التقني للبلديات اللبنانية. افتتح المؤتمر فخامة رئيس الجمهورّية العماد 

ميشال سليمان واختتمه معالي وزير الداخلّية والبلدّيات األستاذ زياد بارود.

امتد المؤتمر على ثالثة أيام وعالج العديد من المواضيع ومنها وضع الالمركزّية في المتوسِّط وطريقة ممارسة 
السلطات المحلّية لصالحّياتها في إطار نظام المركزي أوروبي أو متوسطي.

تمّثل الرهان األولى في هذا المؤتمر بالنسبة إلى البلدّيات بالتنويه بأهمّية انتمائها إلى شبكة تحملها على توحيد 
الصوت. وتمّثل الرهان الثاني بمعالجة الحالة اللبنانّية. ففي الواقع توّخت هذه الندوة هدفين: من ناحية معالجة 
الالمركزّية في لبنان مع الهيئات المعنّية وهو حوار تّم بحضور سعادة النائب روبير غانم رئيس لجنة اإلدارة والعدل 
في البرلمان2 . ومن ناحيٍة أخرى، جرى التباحث في برنامج دعم البلدّيات اللبنانّية مع عدٍد من هيئات التعاون 
األجنبي التي استقّرت في لبنان بحضور معالي وزير الداخلّية والبلدّيات زياد بارود. وكما تم في حضوره قراءة 
إعالن رؤساء البلدّيات اللبنانّية، الذي يدعو الوزير إلى »تعزيز دور البلدّيات اللبنانّية« بحيث تتمكن من تطبيق 
»الالمركزّية اإلدارّية« بصورة فاعلة. هذا ويدعو اإلعالن المذكور إلى إقامة عالقة والتواصل بشكل دوري ومنتظم 

بين الوزير ولجنة رؤساء البلدّيات اللبنانّية حول موضوع الالمركزّية. 

معالي وزير الداخلّية والبلدّيات االستاذ زياد بارود إلى جانب رئيس 
بلدّية بيروت السيد عبد المنعم العريس والسيد رشيد الجمالي رئيس بلدّية 

طرابلس، بتاريخ 19 تشرين األّول/أكتوبر 2009. 

 األستاذ روبير غانم، رئيس لجنة اإلدارة والعدل إلى جانب رئيس بلدّية
زحلة ونائب رئيس بلدّية الغبيري

 2 لجنة االدارة والعدل معنية بصياغة مشروع قانون البلدّيات.

املؤمتر الدولي حول الالمركزيّة في الشرق األوسط  .2
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المشاركون في طاولٍة مستديرة في المؤتمر حول الالمركزّية

رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال سليمان، في افتتاح »المؤتمر الدولي حول الالمركزية في الشرق األوسط«

وبصورة عامة، حّيت األطراف على اختالفها مبادرة منظِّمي الحدث الذي جمع مختلف أطياف التنمية المحلّية 
)هيئات التعاون األجنبي، ووزارة الداخلّية والبلدّيات، والبلدّيات والجهات المانحة( والتي أقيم بينها على خطٍّ مواٍز  

حواٌر عميٌق حول مسألة الالمركزّية في لبنان.

ُيشكِّل هذا المؤتمر الذي اعتبره وزير الداخلّية والبلدّيات »مؤتمرًا تأسيسيًا«، خطوًة أولى باتجاه حوار منهجي ومنتظم 
العربّية واألوروبّية من جهة أخرى،  المدن  اللبنانّية من جهة وشركائها أي  البلدّيات  الالمركزّية مع  حول مسألة 
والتي تبدو مساهمتها قّيمة لناحية الخبرات والمشورة. هذا وسمح هذا الحدث بالتماس دعم الدول للمبادرة الطموحة 
التي اتخذتها البلدّيات مما سيسمح بالعمل باتجاه تنمية المناطق اللبنانّية تنميًة متوازنة وخاضعة للمراقبة بمشاركة 

المنتخبين المحليين في صياغة القانون البلدي.
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البلدي، بتنظيم ثالث  التفكير في الالمركزّية والعمل  إلى  اللبنانّية، في مبادرٍة ترمي  للبلدّيات  التقني  المكتب  قام 
مؤتمرات في لبنان بين شهري شباط/فبراير وآذار/مارس 2009. انعقد المؤتمر األّول برعاية معالي وزير الداخلّية 
والبلدّيات االستاذ زياد بارود حول موضوع »إرساء الحوار بين البلديات اللبنانية والمؤسسات الوطنية والدولية«. 
شّكل هذا اللقاء الذي انعقد بالتعاون مع منطقة بروكسل العاصمة وبحضور سفير بلجيكا في لبنان، فرصًة إلقامة 

حوار بين الحكومات المحلّية والفعالّيات الحكومّية والمؤسسات الدولّية ال سّيما منها المفوضّية األوروبّية.

للتعاون الالمركزي بحضور معالي وزير  الثالث   اللبناني  وفي 17 آذار/مارس2009، انعقد المؤتمر االسباني 
الداخلّية والبلدّيات زياد بارود وسفير اسبانيا3. وأخيرًا، انعقد لقاٌء ثالث بتاريخ 19 آذار/مارس 2009 برعاية وزير 
الدولة لشؤون اإلصالح اإلداري إبراهيم شمس الدين في إطار برنامج دعم المدن لتحسين الحكم المحلي. سمح 
هذا المؤتمر، »التعاون الالمركزي: مبادرة طموحة«، بعرض خالصات مشروع »التعاون الالمركزي مع البلدّيات 

اللبنانّية«. 

واستغّلت هذه المدن الفرصة لملء النقص في الحوار الذي ُتعاني منه الهيئات الوطنّية والدولّية المعنّية بالتنمية 
المحلّية في لبنان، وألجل مناقشة مستقبل هذه التنمية. وانبثق عن هذا التبادل التزام فعالّيات مختلفة في جلسة بحث 

يتوقَّع أن تؤّدي إلى إطالق عملّية دعم البلدّيات وتعزيزها وضمان استقاللّيتها.

تتمحور هذه العملّية حول محورين:

المحلية  المدن والحكومات  اللبنانّية والبلدّيات األعضاء في منظمة  البلدّيات  لجنة رؤساء  •  تعزيز دور   
المتحدة/المكتب التقني للبلديات اللبنانية.

•  تحديد دور واضح المعالم للبلدّيات اللبنانّية. إذ ال بّد من معالجة المشاكل والصعوبات التي تواجهها   
 هذه البلديات كما ال بّد من إعطائها سبل المشاركة بصورة فاعلة في عملّية تحقيق الالمركزية اإلدارية.

سمحت المؤتمرات الثالث ناهيك عن المؤتمر الدولي حول الالمركزّية في الشرق األوسط بإطالق »برنامج دعم 
المحلية  المدن والحكومات  اللبنانّية وأعّده مكتب منظمة  البلدّيات  لجنة رؤساء  اقترحته  الذي  اللبنانّية«  البلدّيات 

المتحدة/المكتب التقني للبلديات اللبنانية الذي ُيضفي طابعًا عملّيًا على هذه المبادرة.

الجارية حول  المناقشات  للمشاركة بصورة فاعلة في  البلدّية  المؤسسة  إلى إعداد  المبادرة، من جهة  وترمي هذه 
الالمركزّية في لبنان ومتابعتها على هذا الصعيد، ومن جهٍة أخرى إلى تعزيز دور البلدّية بحيث تؤّدي دور المحفِّز 

على التنمية المحلّية وتتحّمل مسؤولياتها لناحية إدارة الحياة العامة المحلّية.

برنامج دعم البلديّات اللبنانّية  .3

  3 أنظر القسم III - أ - 4 
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قام المنتخبون4 المحلّيون المشاركون في أعمال المؤتمرات الثالث اآلنف ذكرها باقتراح واعتماد أسس برنامج دعم 
البلدّيات اللبنانّية  ناهيك عن الخطوات الالحقة له وذلك حرصًا على تطبيقه.

•  مرحلة تمهيدّية إعدادّية )2009(: تم التنظيم لهذه المرحلة بالتشاور مع لجنة رؤساء البلدّيات اللبنانّية   
وبدعٍم من وزارة الداخلّية والبلدّيات وبمشاركة سفارات ومؤسسات تعاون5  تحرص على تحقيق التنمية 
هذه  أعمال  المحلّية في لبنان وهي مؤسسات أعربت عن رغبٍة في المساهمة في هذا البرنامج. اختتمت 
المرحلة في شهر تشرين األّول/أكتوبر2009 حيث تمكَّن كّل فرد من عرض االلتزامات الخاصة به في 

إطار المؤتمر الدولي حول الالمركزّية في الشرق األوسط، المنعقد في مدينة طرابلس.

المحلّية  التنمية  ومفهوم  المؤسسات  تدعيم  تشمل  وهي   :)2011-2010( التوعية  نشاطات  •  مرحلة   
محددة.  دراسات  إلى  باالرتكاز  المحلّية  السلطات  مطالب  وتنسيق  البلدّيات  شبكة  بتنشيط  يسمح  مما 
نّظم مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/المكتب التقني للبلديات اللبنانية جلسة تحسيس 
ل 2010 حول المالية العامة للبلديات، ثم تم تنظيم ورشة عمل حول دور  متخصصة في شهر كانون األوَّ
البلدية في التنمية اإلقتصادية المحلية في شهر كانون األّول2010، كما نظم دورات تدريبية بين شهري آذار/

مارس – نيسان/أبريل2011 حول العمل مع المجتمع المدني. 

حملت هذه العملّية توقيع مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/المكتب التقني للبلديات اللبنانية.

غداة االنتخابات البلدّية في شهر أيار/مايو2010 وتسّلم المنتخبين المحليين مهامهم، بادر مكتب منظمة المدن 
والحكومات المحلية المتحدة/المكتب التقني للبلديات اللبنانّية إلى تنظيم »يوم المدينة اللبنانّية« بتاريخ 23 تموز/

يوليو2010 في جبيل/بيبلوس من أجل التسّلم والتسليم بين لجنة رؤساء البلدّيات القديمة والجديدة وبهدف السماح 
اللبنانّية وعالقتها مع  البلدّيات  البلدي في لبنان وعلى دور لجنة رؤساء  للمنتخبين الجدد باإلطالع على العمل 

السلطات المركزّية والمؤسسات الدولّية ومنظمة المدن والحكومات المحلّية المتحدة.

يوم املدينة اللبنانّية  .4

4 السيد عبد المنعم العريس، رئيس بلدّية بيروت ورئيس لجنة رؤساء البلدّيات اللبنانّية، السيد رشيد جمالي، رئيس بلدّية طرابلس، رئيس اتحاد بلدّيات الفيحاء، 
ونائب رئيس لجنة رؤساء البلدّيات اللبنانّية وأعضاء لجنة رؤساء البلدّيات اللبنانّية السيد أسعد زغيب، رئيس بلدّية زحلة، السيد عبد السالم خليل، نائب رئيس 

بلدّية الغبيري والسيد نبيل كحالة، رئيس بلدّية سن الفيل، السيدة نهى غصيني، رئيسة بلدّية بعقلين ورئيسة اتحاد بلدّيات الشوف السويجاني. 

 5 ال سّيما أمانة سّر التنسيق بين الجهات المانحة لشؤون التنمية المحلّية في لبنان التي بادرت إليها السفارة اإليطالّية. 
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والبلدّيات  الداخلّية  وزير  معالي  بادر 
إعداد  المكّلف  بارود  زياد  االستاذ 
الالمركزّية  حول  القانون  مشروع 
حول  نقاش  إطالق  إلى  اإلدارّية، 
كتاب  إصدار  خالل  من  الالمركزّية 
الالمركزّية  معطيات  مختلف  ُيعالج 
في مئة سؤال. ورأت الوزارة أن تُناَقش 
الحقة  مرحلة  في  واإلجابات  األسئلة 
حكومّية  غير  ومنظمات  خبراء  مع 

وسلطات محلّية لبنانّية.

وشّكل يوم المدينة اللبنانّية فرصًة لتكريم األعضاء القدامى من لجنة رؤساء البلدّيات البنانّية وشكرهم على عملهم 
ولإلطالع على خّطة عمل المرحلة الممتدة بين عامي 2010-2012 التي وضعها مكتب منظمة المدن والحكومات 

المحلية المتحدة/المكتب التقني للبلديات اللبنانّية، باإلضافة الى المشروع المستقبلي لبلدّية جبيل – بيبلوس. 

بأبرز  علمًا  حاطتهم  واإ اللبنانيين  المحليين  المنتخبين  بين  الروابط  لتعزيز  فرصًة  اللبنانّية  المدينة  يوم  شّكل  كما 
المستجدات وباللقاءات المستقبلّية. وفي العام 2011، استضافت مدينتي تنّورين6  وبعلبك7  ما يزيد على 100 
منتخب محّلي وعرضتا مشاريعهما وطاقات مناطقهما من سياحٍة بيئّية في تنورين مع زيارٍة إلى محمّية األرز وبالوع 

بلعة إلى إعادة تأهيل األحياء القديمة في بعلبك.

اإلجابة املشتركة للبلديّات اللبنانّية على أسئلة كتاب »الالمركزيّة اإلداريّة في 100 سؤال« الصادر    .5
عن وزارة الداخلّية والبلديّات   

  6 بتاريخ 26 تموز/يوليو2011 

  7 بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر2011

اللجنة الجديدة لرؤساء البلدّيات اللبنانّية مع أبرز البلدّيات 
األعضاء ومعالي وزير الداخلّية والبلدّيات األستاذ زياد بارود 
بمناسبة انعقاد يوم المدينة اللبنانّية بتاريخ 23 تموز/يوليو 

2010 في مدينة جبيل – بيبلوس. 

 طاولة مستديرة أولى حول المبادئ األساسّية لالمركزّية بحضور السادة: عضيمي، منقارة، قّباني، غزال
 ودكالن
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الجمهورّية  فخامة رئيس  نداء  وعليه، ورّدًا على 
الالمركزّية  لتحقيق  سليمان  ميشال  العماد 
الميثاق  مقتضيات  مع  يتماشى  بما  الموّسعة 
اللبنانّية  البلدّيات  رؤساء  لجنة  اتخذت  الوطني، 
المدن والحكومات  والمدن االعضاء في منظمة 
للبلديات  التقني  المكتب  وفي  المتحدة  المحلية 
الكتاب  على  موّحدة  إجابة  إعداد  قرار  اللبنانية 
والذي  والبلدّيات  الداخلّية  وزارة  عن  الصادر 
مكتب  عقد  الغاية،  ولهذه  سؤال.  المئة  يتضّمن 
المتحدة/ المحلية  والحكومات  المدن  منظمة 

المكتب التقني للبلديات اللبنانية سّت اجتماعات 
اللبنانّية من أجل اإلجابة  البلدّيات  شاركت فيها 
على األسئلة الواردة في هذا اإلصدار. وتمحورت 
هذه االجتماعات حول النقاط التالية: مفاهيم عامة حول الالمركزّية، مجالس الالمركزية، الالمركزّية والالحصرّية، 
نشاء البلدّيات الجديدة. ُعقدت هذه االجتماعات في شهر أيار/مايو 2011  الرقابة والصالحّيات والشؤون المالّية واإ

في البلديات التالية: طرابلس، والغبيري، وصيدا، وبيروت، وزحلة وجونيه. 

ُعرضت نتائج االجتماعات السّتة في خالل ورشة عمل استضافتها بلدّية زوق مكايل وانعقدت يومي 10 و11 
حزيران/يونيو 2011 من أجل وضع اللمسات األخيرة على نتائج المباحثات. وحضر ورشة العمل ممثلون عن 
البلدّيات والسفارات األوروبّية في المنطقة وخبراء في منطقة الشرق األوسط والبلدّيات اللبنانّية األعضاء في منظمة 

المدن والحكومات المحلية المتحدة وفي المكتب التقني للبلديات اللبنانية.

وبعد االجتماع قام مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/المكتب التقني للبلديات اللبنانية ولجنة رؤساء 
البلدّيات اللبنانّية بإعداد نسخة عن إجابات البلدّيات اللبنانّية كما جاءت خالل ورش العمل السّتة التي ُأعيد التأكيد 

عليها خالل ورشة العمل المتخصصة ووزَّعتها على المشاركين.

هذا وُسلِّمت نسخة عن اإلجابات لمعالي وزير الداخلّية والبلدّيات 
العميد مروان شربل خالل اجتماع جمعه بلجنة رؤساء البلدّيات 
اللبنانّية بتاريخ 5 أيلول/سبتمبر2011،  ونسخة لفخامة رئيس 
األّول/ تشرين   8 بتاريخ  سليمان  ميشال  العماد  الجمهورّية 

االستاذ  الوزراء  مجلس  رئيس  لدولة  ونسخة  أكتوبر2011 
نجيب ميقاتي بتاريخ 5 كانون األّول/ديسمبر2011.

األسئلة  على  واحٍد  بصوٍت  اللبنانّية  البلدّيات  أجابت  وعليه، 
ووضعت جانبًا الفروقات السياسّية والجغرافّية والمذهبّية لما فيه 

مصلحة البلدّيات اللبنانّية.

أبرز	أصحاب	المداخالت	اللبنانيين	واألجانب

السيد	جان	ميشال	داكالن، عضو بلدية ليون )فرنسا(، نائب رئيس ليون الكبرى 
ورئيس لجنة لبنان في منظمة المدن المتحدة في فرنسا 

السيد	أنجين	دمير، عضو المجلس البلدي لمدينة اسطنبول

السيد	جان	نويل	باليو،	مدير عام مساعد، مكّلف باألعمال الدولّية واألوروبّية 
– المجلس اإلقليمي لمنطقة إيل دو فرانس

القاضي  جامعة  في  الحقوق  كلّية  في  أستاذ  العطروز،  اللطيف	 عبد	 السيد	
عياض، مراكش المغرب

معالي	الوزير	سمير	الجسر،	رئيس اللجنة البرلمانّية للدفاع الوطني والداخلّية 
والبلدّيات

 
سعادة	النائب	إبراهيم	كنعان، رئيس اللجنة البرلمانّية للمال والموازنة

األستاذ	خالد	قّباني رئيس مجلس الخدمة المدنّية

 إجتماع مع دولة رئيس مجلس الوزراء األستاذ نجيب ميقاتي في 5
كانون األّول/ديسمبر2011
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باإلضافة إلى التحرك وتشكيل قوى ضغط تجاه الحكومة المركزّية، 
تؤّدي البلدّيات اللبنانّية بتشجيٍع من مكتب منظمة المدن والحكومات 
المحلية المتحدة/المكتب التقني للبلديات اللبنانّية دورًا فاعاًل لدى 
هيئات منظمة المدن والحكومات المحلية ولجانها وشبكات المدن 

العالمية. 

تتوّلى بلدّية طرابلس منصب نائب رئيس لجنة الالمركزّية واستقاللّية الحكم المحلي التي ترأسها مقاطعة برشلونة. 
تعمل هذه اللجنة بهدف المساهمة في تعزيز عملّيتي الالمركزّية واالستقاللّية المحلّية بهدف تحسين الحكم المحلي 
في جميع مناطق العالم. وهي تعمل من هذا المنطلق على تعزيز مبادئ االستقاللّية المحلّية لدى مراكز القيادة 
العالمية وتؤّدي دور قوى الضغط السياسي إلعتماد المبادئ العالمية لالمركزّية وتحقيقها. وانعقد في هذا اإلطار 
المؤتمر الدولي حول الالمركزّية في الشرق األوسط عام 2009 بضيافة رئيس بلدّية طرابلس األستاذ رشيد جمالي، 

رئيس اتحاد بلدّيات الفيحاء ونائب رئيس لجنة الالمركزّية واستقاللّية الحكم المحلي. 

وتنضّم المدن اللبنانّية ومكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/المكتب التقني للبلديات اللبنانّية إلى سائر 
لجان منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة.

ُتشارك البلدّيات اللبنانّية، كٌل بحسب اهتماماتها وحاجاتها، في لجان منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة 
وهيئاتها بما يخوّلها المشاركة في التفكير الدولي حول حاجات المدن. 

املدن اللبنانّية في جلان منظمة املدن واحلكومات احمللية املتحدة وهيئاتها  .1

المدن	اللبنانّية	تحتّل	مكانتها	على	الساحة	الدولّية ب	.	

أ	.		لجان	منظمة	المدن	والحكومات	المحلية	المتحدة 	

•	لجنة	الالمركزّية	واستقاللّية	الحكم	المحلي 	

•	لجان	منظمة	المدن	والحكومات	المحلية	المتحدة 	

اللجان	التى	تشارك	بها	المدن	اللبنانية

لجنة المتوسِّط  •

لجنة مجتمع المعلومات  •

لجنة المالّية المحلّية والتنمية  •

لجنة الثقافة  •
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هذا وُتشارك البلدّيات األعضاء في منظمة المدن والحكومات المحلّية المتحدة في الهيئات السياسّية والمراكز القيادية 
واتخاذ القرار التابعة للمنظمة العالمّية.

في الواقع، ُتشارك أربعة منها في	المجلس	العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلّية المتحدة وهي مدن بيروت 
والغبيري وجبيل-بيلوس وزحلة المعّلقة. أّما المجلس العالمي فهو الهيئة األساسّية المعنّية بوضع سياسات منظمة 

المدن والحكومات المحلّية المتحدة وهو الذي يعتمد التوجهات ويحرص على تطبيقها8.

اللبنانية. وُيعنى هذا  التنفيذي، فإن مدينة بيروت هي العضو الوحيد فيه من المدن  أّما في ما يخّص المكتب	
المكتب بصياغة التوصيات للمجلس العالمي وتنفيذ قراراته. وهو مسؤول بشكل أساسي عن الشؤون اإلدارّية والمالّية 

للمنظمة، وخاصة ما يتعلق بالميزانية التى يجب عليه إقرارها وتسليمها للمجلس العالمي.

إن المدن اللبنانية األعضاء في المجلس العالمي والمكتب التنفيذي، تم إختيارها من قبل المدن اللبنانّية األعضاء 
في منظمة المدن والحكومات المحلّية المتحدة في25 تشرين األّول/أكتوبر2010، وذلك بدعوٍة من لجنة رؤساء 
البلدّيات اللبنانّية ومكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/المكتب التقني للبلديات اللبنانية. هذه المدن 
هي بيروت وزحلة المعّلقة والغبيري وجبيل- بيبلوس، وهي التى تمثل لبنان في هاتين الهيئتين لوالية تمتد لثالث 

سنوات، تنتهي عام 2013.   

بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي الثالث لمنظمة المدن والحكومات المحلّية المتحدة، مّثل لبنان وفٌد يضّم 24 عضوًا 
)من رؤساء بلديات ونّواب رؤساء ورؤساء اتحادات بلدية( ُيرافقهم مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/ 

المكتب التقني للبلديات اللبنانّية.

مؤمتر منظمة املدن واحلكومات احمللية املتحدة في العاصمة املكسيكية )املكسيك(  .2

هيئات	منظمة	المدن	والحكومات	المحلّية	المتحدة ب	.	

ولقد وعت البلدّيات اللبنانّية أهمّية االشتراك في الشبكات العالمية وهي من هذا المنطلق ال تتردد في االستثمار في 
المنظمة العالمّية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة.

 8عام 2009، قبل التجديد ألعضاء المجلس العالمي، كانت مدن بيروت وبعلبك وزحلة وزوق مكايل هي التي تمثِّل لبنان. 
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سنوات  ثالث  كّل  ُينّظم  الذي  المؤتمر  انعقد 
الثاني/ تشرين  و20   16 بين  المكسيك  في 
المنظمة  أعضاء  جميع  وضّم  نوفمبر2010 
الدولّية )أكثر من 3000 مشارك( وعالج ثالثة 

شراك الحكومات المحلّية واإلقليمّية في الحكم العالمي  مواضيع أساسّية وهي تأثير األزمات في المستوى المحّلي، واإ
الجديد وآفاق المدينة بحلول العام 2030. 

شاركت البلدّيات األعضاء في منظمة المدن والحكومات المحلّية المتحدة في معظم النشاطات وفق برنامج محدد، 
المبادرات  بإتخاذ بعض  اللبنانّية  للبلديات  التقني  المتحدة/المكتب  المحلية  المدن والحكومات  وقام مكتب منظمة 
الموازية من أجل اإلفادة من اجتماع المنتخبين المحليين المتوافدين من القارات الخمس. وأجريت اجتماعات الجمعّية 

العامة والمجلس العالمي والمكتب التنفيذي في خالل انعقاد المؤتمر كما أجريت جلسات عامة وزيارات تقنّية. 

وأفاد مكتب منظمة المدن والحكومات المحلّية المتحدة )لبنان واألردن( من مناسبة انعقاد المؤتمر لعقد اجتماع 
بين لجنة رؤساء البلدّيات اللبنانّية والوفد الفرنسي الذي ضّم أعضاء من مجموعة لبنان في منظمة المدن المتحدة 

الفرنسية. 

للوفد  مناسبًة  القّمة  شّكلت  كما 
والجالية  لبنان  للقاء سفير  اللبناني 
اللبنانّية في المكسيك. انعقد اللقاء 
في النادي اللبناني وتخللته كلمات 
التالي  اليوم  وفي  متبادلة.  ترحيب 
تطوير  بهدف  عشاء  حفل  ُأقيم 

العالقات.

جرى  المؤتمر،  انعقاد  وبمناسبة 
منظمة  رئاسة  إنتخابات  تنظيم 
المدن والحكومات المحلّية المتحدة 
وجرى انتخاب السيد قادر طوباش 

 الوفد اللبناني في مؤتمر منظمة المدن والحكومات المحلّية
المتحدة في المكسيك

 اجتماع بين لجنة رؤساء البلدّيات اللبنانّية والوفد الفرنسي الذي ضّم أعضاء من مجموعة لبنان في منظمة
المدن المتحدة الفرنسّية
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رئيس بلدّية اسطنبول رئيسًا للمنظمة العالمّية. وجرت الموافقة على إصدارات عّدة منها توصيات المنتخبين بشأن 
الالمركزّية واالستقاللّية المحلّية والذين أعادوا التأكيد على دعمهم لاللتزامات الخاصة بالمناخ. 

وشّكلت القّمة فرصًة لكي يلتقي الفرع القاري لمنظمة المدن والحكومات المحلّية المتحدة – منطقة الشرق األوسط 
وغرب آسيا CGLU-MEWA ومكتب تمثيل منظمة المدن والحكومات المحلّية المتحدة في لبنان واألردن بهدف 
مناقشة تمثيل المكتب )للبنان واألردن( في المجلس العالمي للمنظمة. وسوف ينعقد المؤتمر العالمي المقبل للمنظمة 

في الرباط )المغرب( في العام 2013. 

آذار/مارس  8 و9  يومي  مدينة مشهد  في  إستراتيجّية  إقليمّية  المدن ورشة عمل  لتنمية  العالمي  الصندوق  عقد 
2011. توّلى تنظيم أعمال الورشة كلٌّ من بلدّية مشهد، والفرع القاري لمنظمة المدن والحكومات المحلّية المتحدة 

المدن،  لتنمية  العالمي  لمنطقة الشرق األوسط وغرب آسيا والصندوق 
في  وشركائها  البلدّيات  على  الصندوق  نشاطات  عرض  بهدف  وذلك 
المنطقة ووضع إستراتيجّية تدّخل مفّصلة على قياس حاجات المنطقة 

الجغرافّية. 

حضر ورشة العمل العديد من ممثلي البلدّيات وفعالّيات التنمية المدنية 
في منطقة الشرق األوسط وغرب آسيا، وحضر أكثر من 70 مشاركًا 

من إيران وتركيا ولبنان والمملكة العربّية السعودّية ومالي.

للبلديات  التقني  المتحدة/المكتب  المحلية  والحكومات  المدن  منظمة  مكتب  بدعم  مشاركًا   18 لبنان  من  وحضر 
اللبنانّية.

املؤمتر اإلقليمّي للصندوق العاملي لتنمية املدن في مدينة مشهد )إيران(  .3

المشاركون من إيران وتركيا ولبنان والمملكة العربّية السعودّية والكويت ومالي

الصندوق	العالمي	لتنمية	المدن

شهر  في  المدن  لتنمية  العالمي  الصندوق  تأسس 

تشرين األّول/أكتوبر2010 وهو منظمة غير حكومّية 

تسمح للبلدّيات الناشئة والنامية بالوصول إلى الموارد 

المالّية الضرورّية لتمويل مشاريع التنمية الحضرّية. 
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الوفد اللبناني المشارك في األسبوع االقتصادي للمتوّسط 
في مرسيليا.

ط في مرسيليا )فرنسا( األسبوع االقتصادي للمتوسِّ  .4

انعقد األسبوع االقتصادي للمتوسِّط في مرسيليا بين 10 و15 تشرين األّول/أكتوبر2011. وحضر المؤتمر وفد 
لبناني ضّم 25 شخصًا. وللمناسبة جرى تنظيم عشرات النشاطات بالتعاون مع لجنة منظمة المدن والحكومات 

المحلّية المتحدة للمتوسِّط.

تألف الحضور في األسبوع االقتصادي من مؤسسات تسعى إلى زيادة جاذبّية أراضيها وبلدّيات تسعى إلى تعزيز 
الى  إضافة  المتوسطي  الفضاء  إطار  ضمن  مساعيها  تدرج  ومحلّية  إقليمّية  بلدّيات  وشبكات  التعاون،  أواصر 
مؤسسات ومنظمات دولّية ترغب في دعم خبراتها وشبكاتها، باإلضافة الى عدد من الباحثين واإلقتصاديين. ويسمح 
األسبوع االقتصادي للجمهور المعني باإلطالع على المعلومات وتبادل وجهات النظر من خالل مجموعة نشاطات 

راسخٍة في النشاطات األوروبّية والدولّية. 

هذا وشارك الوفد اللبناني في أعمال المنتدى حول المدن االقتصادّية في منطقة المتوسِّط. ويرمي المنتدى إلى 
الخروج بحلوٍل ملموسة لمعالجة التحديات البيئية التي تعترض سبيل المدن واألقاليم المعنّية ال سّيما إدارة المياه 
والطاقة والنفايات. وتلت المنتدى زيارة إلى مواقع إنتاج مياه الشفة ومعالجة المياه المبتذلة ومعالجة النفايات المنزلية. 

أفاد الوفد اللبناني من األسبوع االقتصادي للمتوّسط إلجراء زيارٍة تقنّية إلى مدينة إكس أن بروفانس واإلطالع على 
موضوع التنمية السياحّية. وتخلل الزيارة عرض قامت به شبكة المدن التاريخّية األثرّية9  لنشاطاتها. وتال العرض 
زيارة إلى مدينة إكس ونشاطاتها السياحّية والثقافّية والتراثّية وبعدها زيارة إلى وسط المدينة. وفي خالل هذا األسبوع، 
توّجه اللبنانّيون إلى مدينة نيس. وقام مركز التراث بتنظيم زيارٍة إلى وسط المدينة القديمة ثم جرى تنظيم اجتماع 
عمل بين بلدية الجديدة - البوشرية - السد، نائب رئيس شبكة أوروميد، ونيس، رئيسة الشبكة وبلديتي برج حّمود 

وجبيل-بيبلوس.  

 9 شبكة المدن التاريخّية األثرّية هي برئاسة مدينة بعلبك وتتوّلى مدينة إكس أن بروفانس منصب نائب الرئيس.  
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 األستاذ نادر غزال، نائب رئيس لجنة رؤساء البلدّيات
 اللبنانّية، ورئيس بلدّية طرابلس، مشاركًا في طاولٍة
 مستديرٍة في خالل الجلسة العامة للمجلس العالمي

الجلسة العامة للمجلس العالمي

اجمللس العاملي ملنظمة املدن واحلكومات احمللّية املتحدة في فلورنسا )إيطاليا(  .5

نّظم مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/المكتب التقني للبلديات اللبنانّية لزيارة وفٍد لبناني يضّم 15 
شخصًا إلى اجتماع المجلس العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلّية المتحدة في فلورنسا عام 2011. وفي 
الواقع، من المهم أن تكون البلدّيات اللبنانّية حاضرًة في هذا االجتماع بما أّن أربعة منها هي أعضاء في المجلس 
العالمي10. ويضم المجلس العالمي الهيئات األساسّية المعنّية بوضع سياسات منظمة المدن والحكومات المحلّية 
المتحدة. فهو الذي يعتمد التوجهات ويحرص على تطبيقها. وعليه، بناًء على دعوة رئيس بلدّية فلورنسا ماتيو رنزي، 
قليمّي من 40 دولة مختلفة للمشاركة في انعقاد أعمال  استضافت مدينة فلورنسا أكثر من 500 منتخب محلّي واإ

المجلس العالمي بين يومي 9  و11 كانون األّول/ديسمبر2011.

افتتح أعمال المؤتمر كلٌّ من رئيس منظمة المدن والحكومات المحلّية المتحدة السيد قادر طوباش رئيس بلدية  
اسطنبول )تركيا( وماتيو رنزي، رئيس بلدّية فلورنسا. وأعاد األخير التأكيد على الدور الفعلي الذي يؤّديه التعاون 

بين المدن في ظّل األوضاع الراهنة. وتّم التأكيد على إعالن فلورنسا الذي ُيذكِّر بالقيم الجوهرّية للمدن. 

عقد الوفد اللبناني ومنذ التاسع من شهر كانون األّول/ديسمبر اجتماعات ال سّيما مع أمين عام الفرع القاّري لمنظمة 
المدن والحكومات المحلّية المتحدة لمنطقة 
الشرق األوسط وغرب آسيا، ومع مقاطعة 
بين  اجتماعات  انعقدت  كما  برشلونة. 
الحاضرين.  وشركائها  اللبنانّية  البلدّيات 
رئيس  نائب  الغزال  نادر  للسيد  وكان 
لجنة رؤساء البلدّيات اللبنانّية كلمة خالل 

الجلستين العامتين. 

 10  مدن بيروت، والغبيري، وجبيل – بيبلوس وزحلة المعّلقة.
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المتحدة  المحلّية  والحكومات  المدن  منظمة  بإستراتيجّية  التعريف  العالمي حول  المجلس  قرارات  أبرز  وتمحورت 
للسنوات السّت المقبلة وهي تولي عنايًة فائقًة لمساهمة السلطة المحلّية واإلقليمّية في النقاش العالمي حول االستدامة 
وخالصة أعمال مؤتمر ريو20+. وباإلضافة إلى ذلك، اتفق أعضاء منظمة المدن والحكومات المحلّية المتحدة 
على موضوع التقرير الثالث للمرصد العالمي حول الالمركزّية )GOLD( والذي سيتمحور حول »إدارة الخدمات 
وأن  المستدامة  العالمية  األجندة  تحديث  المتحدة  المحلّية  والحكومات  المدن  منظمة  وتتعهد  األساسّية«.  المحلّية 

.)UNACLA( تعطي زخمًا جديدًا للجنة االستشارّية للسلطات المحلّية في األمم المتحدة

 وأخيرًا أعربت المدن المنتسبة إلى منظمة المدن والحكومات المحلّية المتحدة عن تضامنها ودعمها للمواطنين الذين 
يعانون من العنف في بعض دول الشرق األوسط والمتوسِّط. 

تشكِّل شبكة المدن التاريخّية األثرّية )RVHA( تجمعًا للعديد من 
مهم  ثقافي  بتراٍث  تتمتع  التي  والسورّية  واألردنّية  اللبنانّية  المدن 
تنوي تعزيزه بحيث ُيصبح محّرك عجلة التنمية المحلّية المستدامة. 
وعليه في شهر شباط/فبراير 2001، قامت 18 مدينة بإنشاء هذه 
المحلّية  والحكومات  للمدن  العالمّية  الشبكة  إطار  الشبكة ضمن 

المتحدة. 

ّنما أيضًا استعماله  وتسعى هذه المدن الى الحفاظ على تراثها واإ
كأداة. كما تعمل المدن األعضاء في الشبكة على تعزيز التعاون 
السياحّية  التنمية  تعزيز  بهدف  والجامعات  الخاص  القطاع  مع 

والثقافّية واالقتصادّية لكّل مدينة من خالل المشروع. 

وتندرج الشبكة في مسار التعاون، ال سّيما مع المدن وشبكات المدن التاريخّية األوروبّية وذلك لإلفادة من تجاربها.

ومن هذا المنطلق وفي العام 2009، 
والحكومات  المدن  منظمة  مكتب  قام 
المحلية المتحدة/المكتب التقني للبلديات 
شبكة  سر  أمانة  يتوّلى  الذي  اللبنانّية 
مدينة  بدعم  األثرّية،  التاريخّية  المدن 
أن  إكس  ومدينة  الشبكة  رئيسة  بعلبك 
بروفانس )نائب الرئيس( لتقديم مشروع 
ويرمي  الفرنسّية.  الخارجّية  وزارة  إلى 
الثقافي  التراث  تعزيز  إلى  المشروع 
على  التأكيد  مع  واستقاللّيتها  للمدن 

دورها في التنمية المحلّية. 

6.   شبكة املدن التاريخّية األثريّة

المدن	اللبنانّية	األعضاء	في	شبكة	المدن	التاريخّية	
واألثرّية:

بعلبك 	-

بيروت 	-

جبيل	-	بيبلوس 	-

صيدا 	-

طرابلس 	-

صور 	-

زوق	مكايل 	-

المشاركون في مؤتمر مادبا في شهر أيلول/سبتمبر 2010
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في الواقع، وفي ظّل عولمة الثقافة وتحّضر المدن، بات التعريف بوظيفة التراث الحضري واجبًا أساسّيًا لضمان 
الثقافة الحضرّية وصونها. ويجد لبنان نفسه وبالنظر إلى وضعه الخاص ملزمًا وضع سياسة وطنية عامة لتراثه 
الثقافي السياحي وتطبيقها. وعليه، بدأ العمل منذ العام 2010 على مشروٍع مع مدينة إكس أن بروفانس إلعداد 

دراسة جدوى حول مسار سياحي يشمل جميع المدن اللبنانّية األعضاء في الشبكة.

وعليه، في العام 2010 وضمن إطار نشاطات الشبكة، انعقد المؤتمر الثاني حول »سياسات التنمية السياحّية 
وتقنّيات توعية المواطنين« في مادبا في األردن أيام 21 و22 و23 أيلول/سبتمبر، برعاية معالي وزيرة السياحة 
واآلثار في المملكة األردنّية الهاشمّية السيدة سوزان عفانة وبحضورها. هدف المؤتمر إلى تبادل التجارب حول 
سياسات التنمية السياحّية وأدوات توعية المواطنين وفرص التعاون بين البلدّيات الحاضرة. ومن المواضيع المطروحة، 
شراكهم في مشاريع تنمية وتراث.  دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في التنمية وأهمّية توعية السكان المحليين واإ
وقضى المؤتمر بإعادة التأكيد على أهمّية التشبيك بين المدن والمجتمعات الحضرّية األردنّية والسورّية واللبنانّية. 

وبالتالي، تم االتفاق على عقد لقاءات مستقبلّية منها مؤتمر في مدينة بعلبك )لبنان( عام 2012. 

وفي العام 2011، تقّرر وضع دراسة حول إنشاء شبكة سياحّية تضّم المدن اللبنانية السبع األعضاء في الشبكة 
بالتعاون مع مكتب السياحة في مدينة إكس أن بروفانس. وعمل مكتب 
للبلديات  التقني  المتحدة/المكتب  المحلية  والحكومات  المدن  منظمة 
اللبنانّية على وضع استمارة لدراسة الشبكة. وزِّعت على مختلف بلدّيات 
الشبكة في خالل جلسات عمل عقدت بين شهري نيسان/أبريل وحزيران/

يونيو2011. وتم جمع االستمارات التي مألتها المدن اللبنانّية األعضاء 
وعقد اجتماع في وزارة السياحة من أجل وضع اللمسات األخيرة على 
الملف الذي ُأحيل إلى مكتب السياحة في إكس أن بروفانس. ستشكل 
متخصصة.  خبيرة  ستجريها  التي  الدراسة  أساس  المذكورة  المستندات 
وفي شهر تشرين األّول/أكتوبر2011 عقد اجتماع متابعة في إكس أن 
بروفانس بين منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/المكتب التقني 
بروفانس  أن  إكس  ومدينة  الشبكة  أعضاء  وبعض  اللبنانّية  للبلديات 

لتسليط الضوء على التقدم الذي تم إحرازه في المشروع. 

انتخبت مدينة الجديدة - البوشرية - السد )لبنان( نائب رئيس شبكة المدن األورومتوسطية للمّرة الثالثة على التوالي 
للفترة الممتدة بين عامي 2009 و2010 إلى جانب مدينة فاس )المغرب( وهي أيضًا نائب رئيس ومدينة نيس 

)فرنسا( التي تتوّلى الرئاسة. 

شبكة املدن األورومتوسطية  .7

معالي وزيرة السياحة واآلثار في المملكة 
األردنيّة الهاشميّة السيدة سوزان عفانة تلقي 

كلمة االفتتاح
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دعمها  الجديدة  مدينة  تابعت  المنطلق،  هذا  من 
المدن  منظمة  مكتب  مع  بالتنسيق  للشبكة 
التقني  المتحدة/المكتب  المحلية  والحكومات 
الشبكة.  أمانة سر  يتوّلى  الذي  اللبنانّية  للبلديات 
الملحوظة  النشاطات  لتنظيم  معًا  االثنان  وعمل 
في خّطة العمل 2009-2010 بحسب المحاور 
التالية: دعم مدن الشرق األوسط وتعزيز التبادل 

بين األعضاء. 

إدارة  الشبكة، حول موضوع  توّلت سابقًا رئاسة  )فرنسا( وهي  تدريب مع مدينة مرسيليا  لحلقات  التنسيق  وجرى 
المكتبات البلدّية وأرشيفها. ورمت هذه الحلقة التدريبّية التي امتدت بين 9 و12 كانون األّول/ديسمبر2009 إلى 
تبادل الخبرات بين العاملين في المكتبات البلدّية في المنطقة األورومتوسطّية. ضّم الوفد اللبناني مسؤولين عن 

المكتبات البلدّية في اتحاد بلدّيات الفيحاء ومدن بيروت والميناء وحّمانا وصور وزحلة.

من ناحيٍة أخرى، تلحظ خّطة عمل الرئاسة عقد اجتماعين سنويين بهدف تعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين مدن 
نشاء فرص تعاون وشراكة. الشرق األوسط ومنطقة المغرب والمدن األوروبّية واإ

ُعقد االجتماع األّول للشبكة في 9 و10 تموز/يوليو2009 في نيس. وشارك فيه عدد كبير من المدن اللبنانّية 
واألردنّية والفلسطينّية والمغربّية إلى جانب المدن األوروبّية. وحضر االجتماع أيضًا ممثلون عن الحكومة الفرنسّية 
مثل معالي وزير الصناعة ورئيس شبكة أوروميد ورئيس بلدّية نيس السيد كريستيان إستروزي ووزير الدولة لشؤون 
السياسة الحضرّية لدى وزير العمل والتعاضد والخدمة العامة السيدة فضيلة عماره إضافًة إلى النائب السيد غاستون 
فرانكو وعدٍد من ممثلي الهيئات الدولّية مثل المفوضّية األوروبّية ولجنة المتوسط في منظمة المدن والحكومات 

المحلّية المتحدة. 

وتمكن المشاركون من تبادل وجهات النظر حول تجارب المدن األوروبّية في ما يخّص الطاقات المتجددة والنقل 
والبناء وغيرها من المواضيع المتصلة بالتنمية المستدامة والتي تؤثِّر في مدن المنطقة. كما تباحث المشاركون في 
مستقبل عالقات التعاون بين مدن الشمال وجنوب المتوسِّط. وتمكنت البلدّيات اللبنانّية من عرض المواضيع األقرب 

إليها في مجال التنمية السياحّية والثقافّية والبيئّية وتعزيز المؤسسات والموارد البشرّية. 

العامة  وجرى تأجيل اجتماعين كان مزمعًا عقدهما عامي 2009 و2010 ألسباب لوجستّية. وانعقدت الجلسة 
الشبكة.  نائب رئيس  المدن األورومتوسطّية يومي 3 و4 شباط/فبراير2011 في فاس )المغرب(  الثانية لشبكة 
تمحور االجتماع حول التنمية المستدامة واالقتصادّية والتعاون الالمركزي في البلدّيات األورومتوسطية. ولم تتمكن 
بلدّية الجديدة - البوشرية - السد، نائب الرئيس، من الحضور ألسباب متعّلقة بالوضع السياسي في لبنان. ولكّنها 

رغم غيابها لم تفقد منصب نائب رئيس شبكة المدن األورومتوسطية. 

األسبوع  في  اللبنانية  البلدّيات  وتقنيي  منتخبي  مشاركة  خالل  وفي  األّول/أكتوبر2011،  تشرين   13 وبتاريخ 
االقتصادي في مدينة مرسيليا، تمّكن ممثلو مدينة الجديدة من عقد اجتماع مع مدينة نيس التي تتوّلى رئاسة الشبكة 
من أجل متابعة اتفاق التعاون بين مدن نيس وبرج حمود والجديدة – البوشرّية - السّد ولتعيين الجلسة العامة

السيد أنطوان جبارة رئيس بلديّة جديدة - البوشريّة- السد )لبنان( 
خالل افتتاح اجتماع نيس 
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المقبلة للشبكة. ستعقد الجلسة العامة المقبلة لشبكة المدن األورومتوسطية في نيس يومي 9 و10 شباط/
فبراير 2012.

تهدف شبكة آرك التين11  إلى تحقيق التعاون بين األقاليم المتوسطية من خالل إقامة تدابير ملموسة 
بين مختلف أعضاء الجمعّية وبين دول الضّفة الجنوبّية والشرقّية لمنطقة المتوسِّط. وتعمل الجمعّية على 
تعزيز الشراكات بين المجتمعات المحلّية، وترافقها في مساعي البحث عن تمويل أوروبي لتحقيق التنمية. 
وُتشكِّل منطقة اآلرك التين احدى قوة الضغط لدى الجهات األوروبّية ال سّيما منها المفوضّية األوروبّية 

للمدافعة عن أهمّية دور البلدّيات في العمل لصالح تنمية األقاليم. 

ولهذه األسباب كان من المهم التقّرب من هذه الشبكة. ولقد عمل مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية 
التقارب من خالل المشاركة يومي  اللبنانّية عام 2011 من اجل هذا  للبلديات  التقني  المتحدة/المكتب 
10 و11 شباط/فبراير في ندوة اآلرك التين المعنونة »التبادل األّول للممارسات الحميدة بشأن آلّية دعم 
اجتماع رؤساء بلدّيات منطقة آرك التين – العمل ضمن شبكة في سبيل االستدامة البيئية ومكافحة التغّير 
المناخي« المنعقدة في كاسيرتا )إيطاليا(. وهدف االجتماع بالدرجة األولى إلى تعزيز تبادل الممارسات 
الحميدة بين الحكومات المحلّية وفعالّيات أخرى. وُيسهم ذلك في تعزيز تأثير مبادرة مؤتمر رؤساء البلدّيات 
يالء أهمّية خاصة الحتمال توسيعه  في وجه التغّير المناخي في أوروبا وال سّيما في إقليم آرك التين واإ

بحيث يشمل جميع دول حوض البحر األبيض المتوسِّط. 

اللبنانّية في الجمعّية  للبلديات  التقني  وشارك مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/المكتب 
العامة لآلرك التين في كاركاسون )فرنسا( يومي 12 و13 نيسان/أبريل من خالل مداخلة األستاذ بشير 
لعامي  الرئاسة  )فرنسا( شؤون  أود  لمنطقة  العام  المجلس  وتوّلى  للمناسبة  انتخابات  عضيمي. وعقدت 
2011-2012. وتمحورت أبرز لحظات هذا اللقاء باعتماد أعضاء منطقة آرك التين إلعالٍن سياسي. 
ويؤّكد هذا اإلعالن على الرغبة في اتخاذ تدابير ملموسة على المستوى المحّلي لمتابعة عملّية إرساء 

الديمقراطّية والمساعدة على تنمية الحكم الرشيد على الضفة الجنوبّية للمتوسِّط. 

وأخيرًا، تمثَّل هذا التقارب بزيارة السيد إيرفي بارو نائب رئيس مجلس عام األود رئيسة الشبكة إلى المؤتمر 
الدولي للتعاون الالمركزي الذي انعقد في لبنان بين 24 و26 تشرين الثاني/نوفمبر2011 وبالمداخلة التي 

ألقاها في ما خّص التعاون الالمركزي المقبل لشبكات البلدّيات. 

التقارب مع شبكة اآلرك التني للبلديات  .8

.www.arcolatino.org  11 شبكة تضم مجموعة من المقاطعات اإلسبانّية واإليطالّية والفرنسّية على ضّفة المتوسِّط. مراجعة الموقع  
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حرصًا على تدعيم دور المؤسسة البلدّية في تحقيق تنمية محلّية مستدامة، قامت مقاطعة برشلونة بالشراكة 
اللبنانّية بإطالق مشروع  للبلديات  التقني  المتحدة/المكتب  المحلية  المدن والحكومات  مع مكتب منظمة 

»تعزيز دور البلدّيات في التنمية المحلّية«.

يمتد المشروع على سنتين وهو يرمي إلى إقامة قاعدٍة متينٍة في داخل البلدّيات ُتمكِّنها من إدارة إقليمها 
بطريقٍة أكثر انسجامًا وباستخدام الموارد البشرّية الموثوق بها.

واتخذت مبادرات لتحسيس المنتخبين المحليين والتقنيين وتمحورت حول أهمّية وضع خّطة إستراتيجّية 
نشاء مكتب بلدي للتنمية المحلّية. للتنمية المحلّية واإ

ولحظ المشروع ما يلي:

عدادهم لتوّلي وظائفهم - تدريب المكّلفين بالتنمية المحلّية واإ  

- إنشاء سبعة مكاتب بلدّية للتنمية المحلّية في سبع بلدّيات في لبنان  

وعمل مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/المكتب التقني للبلديات اللبنانّية محاطًا بالخبراء 
نشائها  في مجال التنمية المحلّية على متابعة البلدّية ومساعدتها على فهم دور مكاتب التنمية المحلية واإ
ووضع مشاريع تنمية محلّية. واستمّر هذا الدعم حّتى شهر أيلول/سبتمبر2010 حين حققت المكاتب 

البلدّية للتنمية المحلّية استقاللّيتها.

وحّتى العام 2010، كان عدد المكاتب قد بلغ سبعة وُأنشىء في كل من بلدّيات بريتال والغبيري وحّمانا 
ونهر إبراهيم وسن الفيل وطرابلس وصور.

وفي خالل العام 2009، بدأ مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/المكتب التقني للبلديات 
اللبنانّية بتنظيم نشاطات مشتركة بين المكاتب السبعة تحقيقًا لألهداف التالية:

- تبادل وجهات النظر حول مواضيع ونشاطات مشتركة بين مختلف المكاتب البلدّية للتنمية    
المحلّية أو جميعها.  

  - الحرص على المشاركة في تبادل الخبرات بين المكّلفين بالتنمية المحلّية أو متطّوعين في  
  كّل بلدّية 

إنشاء مكاتب بلدية للتنمية احمللّية في إطار مشروع »تعزيز دور البلديّات في التنمية احمللّية« بدعٍم من   .1
مقاطعة برشلونة )اسبانيا(

		 مكتب	منظمة	المدن	والحكومات	المحلية	المتحدة/المكتب	التقني	للبلديات	اللبنانّية	يعمل	في	سبيل	تعزيز	 	.II
المؤسسة	البلدّية	في	لبنان 	

مقاربة	مبتكرة	في	سبيل	تحقيق	التنمية	المحلّية	والتعاون	الالمركزي أ	.	
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- العمل على التشبيك بين المكاتب البلدّية للتنمية المحلّية.  

وتلّقى المكّلفون بالتنمية المحلّية مساعدة مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/المكتب التقني 
للبلديات اللبنانّية وخبراء في حقل التنمية المحلّية من أجل صياغة مشروع إنشاء المكتب البلدي للتنمية 
المحلّية على مدى سنتين. وترمي هذه المشاريع بالدرجة األولى إلى تحقيق التنمية السياحّية والسياحة 

البيئّية والتوعية على البيئة والنشاطات االجتماعّية والثقافّية أو حّتى الصّحة المجتمعّية.

ونّظم مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/ 
المكتب التقني للبلديات اللبنانّية جلسات توعية وتدريب 
استدراج  حلقات  ناهيك عن  المحلّية  بالتنمية  للمكّلفين 

للعروض ولكّنه حرص أيضًا على:

- تحقيق المتابعة التقنّية لكلٍّ من المكاتب البلدّية للتنمية المحلّية من خالل اجتماعات أو     
زيارات ميدانّية؛  

- تأمين المتابعة المالّية من خالل تقارير فصلّية؛  

- دعم المكاتب البلدّية للتنمية المحلّية من خالل العمل معها على إيجاد حلول للمشاكل     
التقنّية أو المالّية أو اإلدارّية؛  

- توفير الدعم على مستوى اإلتصاالت والترويج للمكاتب البلدّية للتنمية المحلّية ال سّيما    
  من خالل إعداد كتّيب خاص.

أمثلة عن نشاطات قامت بها المكاتب البلديّة للتنمية 
المحليّة في إطار مشروع »تعزيز دور البلديّات في 
التنمية المحليّة« )مثالً لقاءات إعالميّة، نشاطات مع 

المجتمع المحلّي ...(
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المدن  منظمة  مكتب  اراد  المشروع،  هذا  إطار  في  انطلقت  التي  والشراكات  المشاريع  إلى  وباإلضافة 
للتنمية  البلدي  المكتب  إستمرارية  اللبنانّية ضمان  للبلديات  التقني  المتحدة/المكتب  المحلية  والحكومات 

المحلّية وهذا ما ُيشكِّل ميزة المشروع.

وعليه اتخذ مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/المكتب التقني للبلديات اللبنانّية له هدفًا، وهو 
إدراج المكاتب البلدّية للتنمية المحلّية على أّنها خدمات توفِّرها البلدّية. وهو تابع بالتالي المدن اللبنانّية في 

مساعيها إلى تغيير هيكلّيتها لدى وزارة الداخلّية والبلدّيات12 . 

وال شّك في أّن إنشاء المكاتب البلدّية للتنمية المحلّية والعمل الذي ُأحرز طوال هذه الفترة قد حمل المدن 
المكاتب بهدف وضع مشاريع  التماس مساعدة  المحلّية على  الفعالّيات  أو  المانحة  األوروبّية والجهات 

تنمية محلّية.

تأسس مشروع »سوا – تعزيز المؤسسة البلدية المحّلية في المتوسط – المرحلة الرائدة للمشروع في المغرب 
ولبنان« بحيث ُيصبح تحقيق مشاريع التنمية الالمركزّية بين دول جنوب المتوسِّط محورًا يستند إليه الحكم 
المحّلي في المنطقة ويسمح بإقامة منّصة لتدعيم المؤسسات وتحقيق الحكم الرشيد في منطقة المتوسط.

وعليه يرمي مشروع سوا إلى التنويه بتبادل الخبرات والمعارف في حقل تدعيم المؤسسات. وهو مشروع 
رائد ومبتكر يهدف إلى تحقيق التعاون بين دول الجنوب.

بدأ العمل على وضع مشروع رائد بين عامي 2008 و2009 في المغرب ولبنان بالشراكة مع مقاطعة 
برشلونة )اسبانيا( والمعهد المغربي لتحقيق التنمية المحلّية  )IMADEL( ومكتب منظمة المدن والحكومات 
المحلية المتحدة/المكتب التقني للبلديات اللبنانّية. وُيحدد إطار هذا المشروع الذي جرى التوقيع عليه بتاريخ 

18 تشرين الثاني/نوفمبر2008 محوري العمل األساسيين: 

-	دراسة	حول	التنمية	المحلّية	في	لبنان: هذه الدراسة متوفِّرة باللغتين العربّية والفرنسّية وهي   
من  عّينة  عن  ناهيك  اللبنانّية  للبلدّيات  والعملّية  النظرّية  والصالحّيات  القانوني  اإلطار     ُتعالج 

مشاريع التعاون المطبقة في لبنان.

-	إجراء	زيارتي	تبادل	خبرات	في	لبنان	والمغرب: 	

اللبنانّية تنظيم زيارتي  توّلى مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/المكتب التقني للبلديات 
تبادل للخبرات:

إنشاء قطب للمهارات: مشروع سوا   .2

  12 أنظر القسمII  - ب - 1
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•		في	لبنان: في 28 و29 و30 أيلول/سبتمبر2009 في بلدّيات سن الفيل وصور والغبيري.    
وضّمت هذه الزيارات حوالى 150 مشاركًا من رؤساء اتحادات بلدّيات ورؤساء بلدّيات ومنتخبين 
سبانيين. إضافًة إلى فعالّيات محلّية ورؤساء بلدّيات أردنيين وتقنيين لبنانيين وأردنيين ومغربيين واإ

•		في	المغرب: في 21 و22 و23 تشرين الثاني/نوفمبر2009 في مقاطعة أيت أورير وتسلتانت   
وعلى مستديرتي مراكش جليز ومراكش منارة. تألف الوفد اللبناني من عضو في البلدّية وثماني 
مكّلفين بالتنمية المحلّية ُيرافقهم مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/المكتب التقني 

للبلديات اللبنانية.

سمحت هذه الزيارات وحلقات التبادل للمشاركين بتعميق الفهم لتحديات التنمية المحلّية. وتخلل الزيارات 
عرض ألمثلة عن مبادرات عملّية في لبنان مع المكاتب البلدّية للتنمية المحلّية وفي المغرب مع مكاتب 
التنمية المحلّية ورمت العروض إلى إثراء األفكار حول الحكم المحلّي مع التنويه بدور المجتمع المدني 
في مشاريع التنمية المحلّية. وأخيرًا سمحت اللقاءات للمكّلفين بالتنمية المحلّية اللبنانّية والمغربّية بتبادل 

الخبرات.

سمح مشروع »تعزيز دور البلدّيات في التنمية المحلّية« بالتعاون مع مقاطعة برشلونة بوالدة مرافق جديدة 
المحلية  والحكومات  المدن  منظمة  مكتب  المحلّية. وضع  للتنمية  البلدّية  المكاتب  ومنها  البلدّيات:  في 
المتحدة/المكتب التقني للبلديات اللبنانّية امامه مهّمة مساعدة البلدّيات في مساعيها اإلدارّية اآليلة إلى 

مساعدة املدن في اإلجراءات اإلداريّة الواجب إتخاذها مع وزارة الداخلّية والبلديّات  .1

تعزيز	هيكلّية	البلدّيات ب	.	

زيارة إلى المغرب 
وتبادل للخبرات في إطار 

مشروع سوا – تعزيز 
المؤسسة البلدية المحلّية في 
المتوسط – المرحلة الرائدة 

للمشروع في المغرب 
ولبنان
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استتبعت جميع المشاريع التي حظيت بإدارة مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/المكتب 
التقني للبلديات اللبنانّية أو متابعته بسلسلة حلقات تدريب ُمعّدة للمنتخبين كما للتقنيين المعنيين. وسمحت 
حلقات التدريب هذه التي استتبعت بمعظمها بزيارات تقنّية بتشبيك المكاتب البلدّية للتنمية المحلّية. ولقد 
اندرجت ضمن إطار مبادرتين واسعتي النطاق هما مشروع »تحضير مشاريع بلدية ضمن إطار خطط 

التنمية المحلية« )ARAL( وبرنامج »تعزيز دور البلدّيات في التنمية المحلّية«.

في	إطار	مشروع	»تحضير	مشاريع	بلدية	ضمن	إطار	خطط	التنمية	المحلية«	ARAL	/	الحكم	المحّلي	
ل من االتحاد األوروبي والذي يخضع إلدارة مكتب وزير الدولة لشؤون اإلصالح اإلداري  LOGO المموَّ
)OMSAR( شارك مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/المكتب التقني للبلديات اللبنانّية في 

التنظيم للعديد من ورش التدريب والعمل الُمعّدة للمنتخبين والتقنيين. 

•  ُعقدت ورشة عمل يومي 2	و3	شباط/فبراير2009 في فندق ميتروبوليتان سن الفيل. حيث    
التقني  المتحدة/المكتب  المحلية  والحكومات  المدن  منظمة  مكتب  من  كلٌّ  التنظيم  في  شارك 
المدن والمقاطعات في منطقة بروكسل  العاصمة وجمعّية  اللبنانّية ومنطقة بروكسل  للبلديات 
العاصمة بدعٍم من برنامج ARAL/ LOGO وبعثة المفوضّية األوروبّية في لبنان. شارك في 
الورشة عدد من الهيئات الدولّية المقيمة في لبنان ناهيك عن ممثلين عن الحكومة المركزّية وذلك 
بهدف عقد حوار بين الحكومات المحلّية والهيئات الدولّية والفعالّيات الحكومّية. وتخلل الورشة 

تدريب على	أدوات	التعاون	التابعة	لمفوضية	االتحاد	األوروبي.	

•  انعقد مؤتمر	التحسيس	حول	أدوات	التعاون	التابعة	لمفوضّية	االتحاد	األوروبي	في	بروكسل	  
يومي	3	و4	أيار/مايو2009 الستكمال الورشة التدريبّية التي ُنظِّمت يوم 3 شباط/فبراير2009. 
الدولة لشؤون اإلصالح اإلداري ومنطقة  المؤتمرين كلٌّ من مكتب وزير  تنظيم  أعباء  َتحمَّل 
بروكسل العاصمة. حضر اليومين وفد من تجمع بلدّيات الجومة – عّكار الذي تمّكن من لقاء 
شركائه البلجيكيين إضافًة إلى 13 من المكّلفين بالتنمية المحلّية بما في ذلك التجمعات الجديدة 

للبلدّيات والسيد سيمون بشواتي ممثاًل مكتب وزير الدولة لشؤون اإلصالح اإلداري.

تعزيز املوارد البشريّة في البلديّات: دورات تدريبية ملكلفي التنمية احمللية وللمنتخبني  .2

تنظيم  جرى  الغاية،  ولهذه  التنظيمّية.  البلدّيات  هيكلية  في  المحلّية  للتنمية  البلدّية  بالمكاتب  االعتراف 
المحلية  والحكومات  المدن  منظمة  مكتب  كان  السابق  وفي  مختّصة.  حكومّية  هيئات  مع  اجتماعات 
المتحدة/المكتب التقني للبلديات اللبنانّية قد تابع عمل البلدّيات إلعداد المستندات الضرورّية للمصادقة 

على التدابير وشرح التدابير التي يجب على المرافق اإلدارّية البلدّية اتخاذها.

وحّتى الساعة، وصل إلى ثالثة عدد البلدّيات التي حصلت على موافقٍة مبدئيٍة من وزارة الداخلّية والبلدّيات 
من أجل تغيير هيكليتها التنظيمية ودمج المكتب البلدي للتنمية المحلّية كمرفق من مرافق البلدّية. وتسير 

التدابير على قدٍم وساق في ما يخّص سائر المدن.

Bureau Technique Des villes Libanaise Arabic.indd   29 5/18/2012   3:03:51 PM



30

الوفد اللبناني المشارك في مؤتمر التحسيس حول أدوات 
التعاون التابعة لمفوضيّة االتحاد األوروبي في بروكسل 

في شهر أيار/مايو 2009

المحلّية ومن خالل  بالتنمية  للمكّلفين  اليومان  وسمح 
مؤتمرات أو زيارات ميدانّية، بالنظر في الفرص المتاحة 
وفي قضايا الحكم المحّلي مع اإلطالع على ظروف 
المقاطعات المشتركة في بلجيكا واإلطالع على أمثلة 
عملّية عن اإلدارة المتكاملة للبيئة وهي أحد أبرز مهارات 
واختصاصات منطقة بروكسل العاصمة. وأخيرًا جرى 
من  للبلدّيات  المتاحة  التعاون  أدوات  على  اإلطالع 
ولجنة  األوروبّية  المفوضّية  أعضاء  مداخالت  خالل 

المناطق في االتحاد األوروبي. 

 أّما مشروع »تعزيز	دور	البلدّيات	في	التنمية	المحلّية«، فقد ارتكز على شرٍط أساسي هو تدريب وتأهيل المكّلفين 
بالتنمية المحلّية. فإنشاء المكاتب البلدّية للتنمية المحلّية هو رهٌن إلى حدٍّ كبير بمشاركة هؤالء في حلقات التدريب 
التي نّظّمها مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/المكتب التقني للبلديات اللبنانّية والتي توّزعت على 

فترة المشروع كاملًة.

ومنذ انطالقة المشروع في العام 2008، جرى التنظيم لحلقات توعية متعددة. واستهدفت هذه الحلقات في الفترة 
األولى المنتخبين اللبنانّيين الذين ما كانوا يألفون المكاتب البلدّية للتنمية المحلّية. وكان ال بّد أيضًا من إعطاء 
األهمّية للتنسيق بين المموّلين والبلدّيات اللبنانّية كما بين الممّولين فيما بينهم والوقوف عند دور المسهِّل الذي يؤدّيه 

المكتب البلدي للتنمية المحلّية. 

وعلى صعيٍد آخر، جرى التنظيم لورشتي عمل للتدريب في 2008 و2009 استهدفتا تقنيين وشّكلتا أحد شروط 
المشاركة في المشروع وكان ُيفترض بهما المساعدة على اختيار البلدّيات التي ُيمكن أن تستفيد من المشروع:

-  من	9	إلى	15	تموز/يوليو2008، دورات تدريبية للمكّلفين بالتنمية المحلّية على مواضيع   
التعاون الالمركزي والتنظيم اإلداري للبلدّيات أو دور المكتب البلدي للتنمية المحلّية في التنمية 

المحلّية، من بين أموٍر أخرى. 

-  من	13	أيار/مايو2009	إلى	1	حزيران/يونيو2009، تدريب عام للمكّلفين بالتنمية المحلّية   
على محاور التنمية المحلّية وأدواتها وعلى إدارة المشاريع والتواصل. ولقد حرص مكتب منظمة 
العبر من  استقاء  اللبنانّية على  للبلديات  التقني  المكتب  المتحدة/  المحلية  المدن والحكومات 
المواضيع  بعض  موسِّعًا  الورشة  تعديل مضمون  إلى  عمد  وبالتالي  األولى  التدريبّية  الورشة 

ومستحدثًا مواضيع أخرى مثل موضوع التواصل. 

طوال مّدة المشروع، رافق مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/المكتب التقني للبلديات اللبنانّية المكّلفين 
بالتنمية المحلّية وتمكَّن من أخذ العلم بالصعوبات التي تعترضهم وحاجاتهم إلى التدريب والدعم. وعلى ضوء هذا 

التقييم جرى التنظيم لحلقات تدريب جديدة. 
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مؤتمر اختتام أعمال مشروع 
»تعزيز دور البلديّات في التنمية 

المحليّة«
7 تشرين األّول/أكتوبر 2010

- 7،	11،	14	كانون	الثاني/يناير2010: التدريب على المواطنّية  

- 16	شباط/فبراير	2010: التدريب على التواصل الخّطي والشفهي  

-  16	آذار/مارس	2010: التدريب على التواصل )التعبير الشفهي/فن الخطابة، التحضير لكتيب عن   
المكاتب البلدّية للتنمية المحلّية وصياغته واصداره(  

- 16	تموز/يوليو	2010: تدريب المكّلفين بالتنمية المحلّية على إدارة األشخاص والمتطوِّعين  

- 2	آب/أغسطس	2010: تدريب المكّلفين بالتنمية المحلّية على دورهم ومهامهم.   

اختتمت أعمال مشروع »تعزيز دور البلدّيات في التنمية المحلّية« وحلقات التدريب مع مقاطعة برشلونة بعقد مؤتمر 
ختامي يوم 7 تشرين األّول/أكتوبر 2010 تمّكن فيه المشاركون من تقييم أعمال الحلقات التدريبّية التي امتدت على 

أكثر من سنتين. 

المجتمع  والتواصل مع  الحوار  تدريب على  لحلقة  التنظيم  اللبنانّية« جرى  البلدّيات	 إطار	»برنامج	دعم	 وأخيرًا ضمن 
المدني بين شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل 2011. نّظم مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/المكتب التقني 
للبلديات اللبنانّية وبالشراكة مع مقاطعة برشلونة حلقًة تدريبّيًة حول العالقة بين البلدّية والمجتمع المدني والمحّلي. أجريت 
سلسلة حلقات التدريب في أربع مناطق لبنانّية مختلفة وذلك إفساحًا بالمجال أمام مشاركة أكبر عدد ممكن من البلدّيات:

- 3	آذار/مارس في بلدية الجديدة – البوشرّية - السّد )جبل لبنان(  

- 17	آذار/مارس في بلدية زحلة )البقاع(   

- 21	نيسان/أبريل في بلدية صور )الجنوب(  

- 28	نيسان/أبريل في بلدية زغرتا )الشمال(  

وحلقات التدريب هي خالصة أعمال المراقبة والبحث والتدقيق في وضع التعاون بين البلدّيات اللبنانّية والمجتمع المحّلي 
والمدني وهي ُتعالج دور هذه الفعالّيات في التنمية المحلّية. جرى العمل على وضع برنامٍج واحد لحلقات التدريب األربع 

مع استعراض تجارب مختلفة في كّل مّرة. وضّمت كّل حلقة تدريب مداخلتين أساسّيتين: 
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اللبناني«  البلدي  القانون  المحلّية بحسب  التنمية  في  والمحّلي  المدني  والمجتمع  البلدّيات  »دور   -
عرضه العميد سامي منقارة الخبير في هذا الموضوع. وهو تناول في هذا المجال نصوص قانون البلدّيات 
اللبناني وشرحه. كما بّين بأّن االكتفاء بتقديم مساعدٍة ماليةٍّ لجمعّيات المجتمع المدني إّنما ُيؤدي إلى والدة 
تواصل في اتجاٍه واحد؛ ولكن ُيطلب اليوم إلى البلدّيات أن تعتمد مقاربًة تشاركّيًة وُيطلب إلى المواطنين 

والجمعّيات أن تؤدي دورًا في التنمية المحلّية.

»البلدّية ومشاركة المواطنين والمجتمع المدني في التنمية المحلّية« عرضتها السيدة أّنا منصور،   -
خبيرة في هذا المجال. وهي شرحت أهمّية دور المجتمع المدني في التنمية المحلّية وضرورة أن تعتمد 
مساعدة  التماس  من  وتتمكن  متخصصة  لجان  إقامة  بأدوات  البلدّيات  فتحظى  تشاركّيًة  مقاربًة  البلدّية 

متطوِّعين... 

أحدهما جغرافي على  يتخذ شكلين:  أن  ُيمكن  المدني والمحّلي  المجتمع  التواصل مع  أّن  إلى  وأشارت 
شكل لجان أحياء وثانيهما متخصص مثل لجان 
بلدّية تهدف ليس فقط إلى إدارة المشاريع واتخاذ 
نّما أيضًا أداء دوٍر تشاوري. وُتعّد  تدابير بلدّية واإ

هذه اللجان شريك المجتمع األهلي. 

أجرى  األربع،  التدريبّية  الحلقات  خالل  وفي 
من  انطالقًا  مداخالت  البلدّيات  عن  ممثلون 
تجربة  مراعاة  مع  سّيما  ال  الشخصّية  تجاربهم 
المكاتب البلدّية للتنمية المحلّية، والحوار المباشر 
نشاء  نشاء لجان المتابعة واإ مع المجتمع المحّلي واإ
المجتمع  جمعّيات  مع  والتنسيق  األحياء  لجان 

المدني. 

الحلقة التدريبيّة المنعقدة بتاريخ 3 آذار/مارس في بلدية الجديدة – 
البوشريّة - السّد )جبل لبنان(

3.   العمل على إستمرارية دينامّية املكاتب البلديّة للتنمية احمللّية

تنظيم	نشاطات	مشتركة أ	.	

منظمة  مكتب  نّظم   ،2010 العام  في  المحلّية«  التنمية  في  البلدّيات  دور  »تعزيز  إنتهاء مشروع  عند 
حلقات  ألعمال  تقييميًا  اجتماعًا  اللبنانّية  للبلديات  التقني  المتحدة/المكتب  المحلية  والحكومات  المدن 
التدريب ونشاطات المكاتب البلدّية للتنمية المحلّية ضّم جميع المكّلفين بالتنمية المحلّية المعنيين بالبرنامج 

باإلضافة الى المنتخبين والموظفين المهتمين )عشرة أشخاص(.
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وُدعيت إلى المشاركة ثالث مكاتب بلدّية للتنمية المحلّية تأسست ضمن إطار مشروع »تحضير مشاريع بلدية ضمن 
إطار خطط التنمية المحلية«  ARAL، باإلضافة الى المكّلفين بالتنمية المحلّية في البلدّيات الجديدة التي أعربت 
عن رغبتها في إنشاء مكتب بلدي للتنمية المحلّية والتي سبق وبادرت إلى إقامة هكذا مكتب. وهدف االجتماع إلى 
مساعدة المشاركين على تيّقن دورهم وصالحّيات المكتب البلدي للتنمية المحلّية باإلضافة الى النشاطات التي ُيمكن 

العمل بها ... عقد االجتماع في المركز الثقافي لبلدية سن الفيل يوم 16 حزيران/يونيو2011. 

يندرج هذا االجتماع في إطار مساعي مكتب المنّظمة إلى تعزيز عملّية تشبيك المكاتب البلدّية للتنمية 
المحلّية وهو رمى إلى ما يلي:

دور  »تعزيز  مشروع  انتهاء  منذ  اآلداء  تطّور  بشأن  المحلّية  بالتنمية  المكّلفين  مع  -  التباحث   
البلدّيات في التنمية المحلّية«

- إتاحة المجال أمام تبادل الخبرات مع تقنيين من مكاتب بلدّية أخرى  

- إفساح المجال أمام مناقشة النشاطات المشتركة المحتملة التي ُيمكن تنفيذها.  

ومساعدة  المحلّية  بالتنمية  المكّلفين  سبيل  تعترض  التي  المشاكل  مناقشة  أمام  المجال  إفساح    -  
األخيرين على تحديد حاجتهم من التدريب والمساعدة

وبعد ذلك قام كّل مشارك بعرض سريع للنشاطات المنجزة منذ شهر كانون الثاني/يناير2011 )للمكّلفين 
)الصعوبات والحلول  المحلّية  بالتنمية  المكّلفين  استعرض تطّور وظيفة  المحلّية( كما  بالتنمية  السابقين 
وتغيير الهيكلّية التنظيمّية، ...(. وسّجلت المكاتب البلدّية للتنمية المحلّية التي نجحت في تغيير الهيكلّية 
التنظيمّية، تحسّنًا ملموسًا في التواصل مع المنتخبين ومع مختلف المرافق البلدّية منذ أن اكتسب موقعها 
صفًة رسمّيًة في داخل البلدّية. وال تزال سائر المكاتب البلدّية للتنمية المحلّية تواجه صعوبة التواصل مع 
المجتمع المدني أو المحّلي فال تستطيع تنسيق نشاطات الجمعّيات بما يسمح بتفادي ازدواجّية المشاريع 

أو تكاملها. 

ُدعي بعد ذلك المشاركون إلى التعبير عن حاجاتهم من حلقات التدريب المحتملة باإلضافة الى أفكارهم 
بشأن النشاطات المشتركة. وأعّدت اقتراحات عّدة مثل وضع تدبير سنوّي يضم جميع المكاتب البلدّية 
للتنمية المحلّية التي قد تسعى إلى توعية المكّلفين بالتنمية المحلّية ناهيك عن البلدّيات اللبنانّية حيال أهمّية 

دور مكتب التنمية المحلية )فيلم قصير، عروض، اجتماعات، ...(.

وضع	دليل	مهني	للمنتخبين	وفعالّيات	التنمية	في	لبنان ب	.	

سمح مشروع	»تعزيز	دور	البلدّيات	في	التنمية	المحلّية« بتطوير المكاتب البلدّية للتنمية المحلّية في سبع بلدّيات 
لبنانّية. ومنذ ذلك الحين، تنوي بلدّيات أخرى خوض تجربة إنشاء مكتب بلدي للتنمية المحلّية ولهذا السبب يدرك 
مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/المكتب التقني للبلديات اللبنانية أهمية إعداد هذا الدليل. فهو 
سيسمح بإعطاء زخٍم ودينامّية للبلدّيات في مساعيها اآليلة إلى إعداد سياسة تنمية محلّية تتسم بالفعالّية وذات صلة 

بالتنمية. 
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إن الهدف من هذا الدليل هو أن يكون مستندًا يدعم وُيساعد المنتخبين والمكّلفين بالتنمية المحلّية على برمجة 
أفضل لنشاطات ترمي إلى تحسين ظروف معيشة السّكان. وهو سيكون موجهًا لرؤساء البلدّيات والمنتخبين في 
البلدّيات والتقنيين والمكّلفين بالتنمية المحلّية وكّل شخٍص معنيٍّ بالبحث عن حلول مستدامة لمشاكل التنمية المحلّية 

في لبنان.

وسيعرض الدليل تباعًا اإلطار العام للتنمية المحلّية في لبنان ومختلف محطات إنشاء مكتب بلدي للتنمية المحلّية 
وأخيرًا األدوات التي ُيمكن أن يستعين بها القّراء في إطار مشاريع التنمية المحلّية التي ينوون تطبيقها. وسيصبح 

الدليل جاهزًا باللغتين العربية والفرنسية في العام 2012. 
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في إطار مبادرات المساعدة على تحقيق التنمية المحلّية في لبنان، قام االتحاد األوروبي بوضع مشروع »تحضير 
مشاريع بلدية ضمن إطار خطط التنمية المحلية«/الحكم المحّلي بإدارة مكتب وزير الدولة لشؤون اإلصالح اإلداري 

.)OMSAR(

شارك في المشروع 12 تجمع بلدّيات موزَّعين على كامل األراضي اللبنانّية، فوصل عدد المستفيدين من بلدّيات 
خطّية.  ملموسة  مشاريع  وفي  المحلّية  للتنمية  مبسطة  خّطة  في  شاركت   ،200 إلى  بلديات  لها  ليس  وبلدات 
وباإلضافة إلى تطبيق المشاريع على المستوى التقني، يأخذ البرنامج بعين االعتبار إقامة عالقات تعاون ال مركزي 

بين التجمعات االثني عشر.  

وبين شهري شباط/فبراير2007 وحزيران/يونيو2009، أوكلت 
إلى مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/المكتب 
التقني للبلديات اللبنانّية مهمة التنسيق والمتابعة )المساعدة على 
تحديد الشركاء األوروبيين ومتابعة مختلف المهام والعمل على 
وضع بروتوكوالت تعاون ...(. هذا وتابع مكتب منظمة المدن 
اللبنانّية  للبلديات  التقني  المتحدة/المكتب  المحلية  والحكومات 
مختلف محطات بلورة اتفاقّية التعاون ومشروع التعاون األّول.

وبعد ورشة عمل أولى انعقدت برعاية معالي وزير الدولة لشؤون 
التنظيم  جرى  الدين،  شمس  إبراهيم  السيد  اإلداري،  اإلصالح 

لورشتي عمل إضافّيتين في العام 2009:

الثاني  الثانية على يومين في  العمل  امتّدت ورشة   -  
والثالث من شباط/فبراير2009 في فندق ميتروبوليتان سن الفيل، بالشراكة مع منطقة بروكسل العاصمة 13.

مشروع »حتضير مشاريع بلدية ضمن إطار خطط التنمية احمللية«: مبادرة لتنشيط البلديّات  .1

مكتب	منظمة	المدن	والحكومات	المحلية	المتحدة/المكتب	التقني	للبلديات	اللبنانّية	ُيعطي	زخمًا	للتعاون	الالمركزي	 	.III
في	لبنان

دعم	الشراكات	األوروبّية	اللبنانّية أ	.	

الئحة	بتجّمعات	البلدّيات	اللبنانّية	االثني	عشرة:

• اتحاد بلدّيات الشوف السويجاني

• اتحاد بلدّيات الشوف األعلى 

• اتحاد بلدّيات المتن األعلى

• اتحاد بلدّيات الهرمل

• اتحاد بلدّيات إقليم التفاح

• اتحاد بلدّيات جّزين

• اتحاد بلدّيات كسروان – الفتوح

• تجّمع بلديات عاليه

• اتحاد بلدّيات الجومة - عّكار

• اتحاد بلدّيات بنت جبيل

• اتحاد بلدّيات السهل

• اتحاد بلدّيات زغرتا

13 أنظر القسم  II - ب - 2
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الحدث بمشاركة 12 تجّمع  آذار/مارس2009. وسمح هذا  الختامي في شهر  المؤتمر  -  وجرى تنظيم   
للبلدّيات باإلضافة الى معظم الشركاء األوروبيين الذين انتهزوا الفرصة لزيارة تجّمعات البلدّيات اللبنانّية. 
وعلى هامش هذا المؤتمر، جرى تنظيم العديد من البعثات التقنّية التي سمحت للشريك األوروبي بأن 

يلتقي نظيره اللبناني في بلديته.

هذا وعمل مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/المكتب التقني للبلديات اللبنانّية بالتعاون مع الشركاء 
اإليطاليين على عقد المؤتمر اإليطالي اللبناني المشترك حول التعاون الالمركزي بتاريخ 7 نيسان/أبريل2009: 
وذلك استكمااًل لنشاطات تمهيدّية ُعقدت مع شبكات المدن اإليطالّية ومنها اللجنة اإليطالّية لمنظمة المدن المتحدة 
ووكالة التعاون للسلطات المحلّية ACEL ومكتب منظمة المدن والحكومات المحلّية المتحدة/المكتب التقني للبلدّيات 
اللبنانّية. وشّكل المؤتمر فرصًة للقاء تجّمعات البلدّيات المعنّية بالشراكة مع البلدّيات اإليطالّية في اجتماع ُعقد في 

ميالنو في 7 نيسان/أبريل2009. 

وُعقد مؤتمر آخر للتحسيس حول أدوات التعاون التابعة لمفوضّية االتحاد األوروبي في منطقة بروكسل العاصمة 
المفوضّية  تتيحها  التي  التعاون  أدوات  حول  شباط/فبراير2009   3 يوم  ُعقدت  التي  التدريب  لحلقات  استكمااًل 

األوروبّية يومي 4 و5 أيار/مايو2009 14.

على غرار برنامج التعاون في التنمية المدنّية والحوار CIUDAD، يرمي برنامج اآللّية األوروبّية للجوار والشراكة 
ENPI إلى المساهمة في تعزيز التعاون المستدام والمنّسق على مستوى حوض البحر األبيض المتوسِّط وذلك في 
براز خصوصّيات كّل شريك. وسّهل مكتب منظمة المدن والحكومات المحلّية  سبيل معالجة التحديات المشتركة واإ

المتحدة/المكتب التقني للبلدّيات اللبنانّية االتصال بين المدن اللبنانّية واألردنّية واألوروبّية تحقيقًا لمشاريع عّدة:

Goldenstar مدينتا صور )لبنان( والكرك )األردن( في مشروع غولدنستار -  

CoBuild مدينة مادبا )األردن( في مشروع كوبيلد -  

- مدينة زحلة )لبنان( مع معهد المتوسط للخطط المناخية للمناطق  

-  مدينة صور )لبنان( ومؤسسة تويزا سوليداريتي  Touiza Solidarité في مشروع »فرص عمل أكثر«   
»Emploi  Plus«

-  مدينة جبيل/بيبلوس، واتحاد بلدّيات بعلبك والجرد األعلى بحمدون في مشروع إستراتيجية جديدة للتنمية   
 »NOSTRUM« 15السياحية الريفية في المتوسط - نوستروم

ENPI :برنامج اآللّية األوروبّية للجوار والشراكة  .2

14 مراجعة الصفحة 29

15  اإلستراتيجّيات الجديدة للسياحة الريفّية في المتوسِّط. نّظم المكتب في إطار هذا المشروع لزيارٍة تقنية إلى مقاطعة الهيرو)فرنسا( في شهر نيسان/أبريل 2011 

أجراها وفٌد لبناني يضم ممثلين عن ثالث بلدّيات لبنانّية معنّية بالمشروع. وضمن هذا المشروع أيضًا نّظم المكتب لقاءات واستمارات ساعدت على صياغة 
الدراسة التي تعني لبنان.  
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بدأ برنامج التعاون في التنمية المدنّية والحوارCIUDAD  بمبادرٍة من المفوضّية األوروبّية وهو برنامج شامل ُمدَرج 
في البرنامج األقاليمي الذي وضعته اآللّية األوروبّية للجوار والشراكة.

داخل  في  المحلّية  الفعالّيات  بين  والتعاون  والحوار  المتبادل  التفاهم  تعزيز  إلى  إجمالّية  البرنامج بصورة  ويرمي 
االتحاد األوروبي ومع الدول الشريكة في منطقة الجوار )دول اآللّية األوروبّية للجوار والشراكة( ويتم هذا من خالل 
تحسين  إلى  أيضًا  المشروع  ويهدف  وتعزيزها.  واإلقليمّية  المحلّية  الحكومات  تحديث  إلى  الرامية  القدرات  تعزيز 
قدرات الحكومات المحلّية واإلقليمّية على استخدام مبادئ الحكم الرشيد وال سّيما التخطيط لتنمية حضرّية مستدامٍة 

ومتكاملة.

وعليه قام مكتب منظمة المدن والحكومات المحلّية المتحدة/المكتب التقني للبلدّيات اللبنانّية بدعم البلدّيات التالية 
في البحث عن شركاء أوروبيين وفي وضع مشاريع خاصة بها:

1-  مدينة الجديدة – البوشرّية – السّد )لبنان( مع مدينة نيس )فرنسا( حول موضوع الحكم الرشيد والتخطيط   
في سبيل التنمية الحضرّية لمنطقة الرويسات؛

2-  مدن بشوات وزحلة )لبنان( ومادبا )األردن( مع مدينة كوسينزا )إيطاليا( حول المقاربة اإلستراتيجّية   
المتكاملة في عملّية التخطيط الثقافي؛

ربد )األردن( ومدينة البندقّية )إيطاليا( حول تعزيز دول البلدّيات في التنمية  3-  مدن بيروت )لبنان( واإ  
الحضرّية؛

4- مدينة جبيل بيبلوس )لبنان( ومدينة لوكا )إيطاليا( حول الطاقة المتجددة والمواصالت المستدامة؛  

5-  اتحاد بلدّيات الشوف السويجاني )لبنان( وبلدّية أريحا )فلسطين( ومجموعة مهندسي الصرف الصحي   
الفلسطينّية حول تعزيز قدرات السلطات المحلّية في إدارة المياه السطحّية وتوعية المواطنين والفعالّيات 

االجتماعّية على ضرورة تنظيم المياه السطحّية وحمايتها.

6-  اتحادات بلدّيات بنت جبيل والشوف األعلى والهرمل وزغرتا )لبنان( ومدينة جرش )األردن( مع مقاطعة   
.   PPRU  »تورينو بشأن مشروع الشراكة حول التأهيل المدني بهدف التنمية االقتصادّية

7- مدينة الغبيري مع مدينة برشلونة حول مشروع الصّحة المجتمعّية.  

وقع االختيار على المشاريع الثالثة األخيرة وبدأ العمل بها في العام 2010.

CIUDAD برنامج التعاون في التنمية املدنّية واحلوار  .3

16  أنظر القسم III - ب- 5

16
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بدأت منذ العام 2006 عالقات وطيدة بين لبنان ومنطقة كاتالونيا )اسبانيا(. وأعربت بعض بلديات مقاطعة برشلونة عن 
رغبٍة في إقامة شراكات مع مدن لبنانّية مما ُيظهر مصلحًة مشتركًة في سبيل وضع مشاريع تعاون تستخدم اإلستراتيجّيات 

المشتركة.

المدن  منظمة  مكتب  مع  بالتعاون  برشلونة  مقاطعة  قامت  ولبنان،  كاتالونيا  في  البلدّيات  بين  الشراكات  دعم  وبهدف 
التعاون الالمركزي  اللبنانّية بوضع برنامج »دعم ومواكبة شركاء  للبلدّيات  التقني  المتحدة/المكتب  المحلّية  والحكومات 

اإلسباني - اللبناني«.

جرى التوقيع على هذا المشروع بين مقاطعة برشلونة ومكتب منظمة المدن والحكومات المحلّية المتحدة/المكتب التقني 
للبلدّيات اللبنانّية والذي استمر سبعة أشهر – بين كانون األّول/ديسمبر2008 وحزيران/يونيو2009 وهو يلحظ ما يلي:

- صياغة ثالثة مشاريع شراكة بدعٍم من خبراء محليين؛  

-  متابعة مشروع التعاون بين مدينة أوسبيتاليت دي لوبريغات ومدينة برج حّمود والتنسيق بين الشركاء وهو    
مشروع يتمحور حول اقتراح تأهيل الواجهة البحرّية ووضع خّطة إستراتيجّية للتنمية المحلّية17؛

-  التنظيم لزيارات تقنّية حرصًا على تبادل الخبرات بين المدن اللبنانّية واإلسبانّية وترجمة اقتراحات     
المشاريع على أرض الواقع؛

-  التنظيم ألعمال	»المؤتمر	االسباني	اللبناني	الثالث			  
للتعاون	الالمركزي« في لبنان. 

•	»المؤتمر	االسباني	اللبناني	الثالث		للتعاون	الالمركزي«	  
في	لبنان

التقني  المتحدة/المكتب  المحلّية  والحكومات  المدن  منظمة  مكتب  عقد 
للبلدّيات اللبنانّية بالتعاون مع مقاطعة برشلونة »المؤتمر اإلسباني اللبناني 

الثالث للتعاون الالمركزي« في بيروت يوم 17 آذار/مارس2009. 

شارك في أعمال المؤتمر الثالث حوالى مئة مشارك ورئيس بلدّية ومنتخب 
إلى  المؤتمر  وهدف  محلّية.  فعالّيات  الى  باإلضافة  ولبناني  اسباني 
الترويج إلقامة مساحة تبادل وتعارف وتعّلم متبادل بين البلدّيات اللبنانّية 

واإلسبانّية.

وجرى التنظيم للعديد من الطاوالت المستديرة بهدف بلورة التبادالت بين 
الفعالّيات الوطنّية والعالمية المعنّية بالتعاون. وتمحورت مواضيع التبادل 

دعم ومواكبة شركاء التعاون الالمركزي اإلسباني - اللبناني   .4

 17  أنظر  III  - ب - 1

كلمة سفير إسبانيا في لبنان السيد غافو أسيفيدو 
في المؤتمر
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بشكٍل أساسي حول التنمية ومبادرات التعاون بين البلدّيات في لبنان. وفي نهاية المؤتمر، وّقعت المدن اللبنانّية 
واإلسبانّية على بروتوكوالت التعاون التي أعّدها مكتب منظمة المدن والحكومات المحلّية المتحدة/المكتب التقني 

للبلدّيات اللبنانّية18 .

وبموازاة هذا المؤتمر، نّظم مكتب منظمة المدن والحكومات المحلّية المتحدة/المكتب التقني للبلدّيات اللبنانّية خمس 
زيارات تقنّية للمدن الكاتالونّية في المناطق اللبنانّية الشريكة. وسمحت هذه الزيارات للمدن الكاتالونّية باستعراض 
الوضع في المدن اللبنانّية الشريكة وبالتنظيم لحلقات بحث حول التوقعات والحاجات وبالتداول بشأن المواضيع 

والتدابير الواجب تنظيمها ضمن إطار مشاريع التعاون التي تشمل كل الشركاء. 

وعليه أجريت الزيارات التالية:

18	آذار/مارس2009

-  زيارة تقنّية أجرتها مدينة  أوسبيتاليت دي لوبريغات إلى برج   
حّمود

- زيارة تقنّية أجرتها مدينة تيّراسا إلى تجّمع بلدّيات عاليه  

بلدّيات  اتحاد  إلى  غرانويرس  مدينة  أجرتها  تقنّية  -  زيارة   
على  للتوقيع  فرصًة  الزيارة  شّكلت  السويجاني.  الشوف 

اتفاق تعاون

-  زيارة تقنّية أجراها تجمع بلديات سيرس بيرغيدا إلى مدينة   
حّمانا

19	آذار/مارس2009

- زيارة تقنية أجراها تجمع بلديات سيرس بيرغيدا إلى مدينة القاع  

وعلى إثر هذه الزيارات، أجرى مكتب منظمة المدن والحكومات المحلّية المتحدة/المكتب التقني للبلدّيات اللبنانّية 
زيارًة إلى مقاطعة برشلونة للقاء المدن الكاتالونّية الشريكة لمناقشة التدابير الواجب اتخاذها وآلّيات العمل الواجب 

اعتمادها وأخيرًا للوقوف عند االعتبارات الزمنّية والمادّية إلجراء المشاريع.

وبعد التنسيق مع المدن اللبنانّية المعنّية، تمّكن مكتب منظمة المدن والحكومات المحلّية المتحدة/المكتب التقني 
للبلدّيات اللبنانّية من رصد عدٍد من الخبراء المحليين ولقائهم ووضعهم على اتصال مع المنتخبين من أجل بلورة 

المشاريع وصياغتها مع مراعاة التدابير ومشاركة المدن والمساهمات السياسّية والمالّية والتقنّية في المشاريع.

وكان ال بّد من إجراء نشاطات للمتابعة ومن التنسيق بين الخبراء والمدن الشريكة ومقاطعة برشلونة لوضع اللمسات 
األخيرة على المشاريع.

18 التوقيع على بروتوكول تعاون بين تجمع بلديات سيرس بيرغيدا وحّمانا وتجمع بلديات سيرس بيرغيدا والقاع وبين أوسبيتاليت دي لوبريغات وبرج حّمود. 

المشاريع
• مشروع تجمع بلديات سيرس بيرغيدا مع    

بلدتي حّمانا والقاع حول التنمية االقتصادّية    
والسياحّية  

• مشروع مدينة تّراسا مع تجّمع بلدّيات عاليه    
حول بلورة رؤيا متكاملة إلقامة شبكة من    

المنتزهات والحدائق في مدينة عاليه  
• مشروع مدينة غرانويرس مع اتحاد بلدّيات    

الشوف السويجاني حول وضع منتزه طبيعي في    
المنطقة من خالل إنشاء متحف بيئي يحترم    

التراث الثقافي  
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وجرت	في	نهاية	المطاف	صياغة	ثالثة	مشاريع:

- مشروع اتحاد بلدّيات الشوف السويجاني مع مدينة غرانويرس  

- مشروع بين مدينة تراسا واتحاد بلدّيات عاليه  

- مشروع بين مدينة حمانا وتجمع بلديات سيرس بيرغيدا  

ساعد مكتب منظمة المدن والحكومات المحلّية المتحدة/المكتب التقني للبلدّيات اللبنانّية العديد من البلدّيات اللبنانّية في 
جهود صياغة اقتراحات المشاريع وعرضها على االتحاد األوروبي. وهذا ما حصل في حالتي برنامج التعاون في التنمية 

المدنّية والحوار واآللّية األوروبّية للجوار والشراكة.

انعقد المؤتمر الدولي للتعاون الالمركزي في لبنان بين 24 و26 تشرين الثاني/نوفمبر2011، في إطار برنامج دعم 
البلدّيات اللبنانّية وهو يرمي إلى التشجيع على التعاون الالمركزي بين الحكومات المحلّية في شمال وجنوب المتوسِّط 
والعالم، ال سّيما من خالل تعبئة شبكات المدن والتباحث في التحسينات الواجب إدخالها على الشراكات والمشاريع وتعبئة 

المدن األوروبّية وغيرها والحرص على تحسين التعاون الالمركزي وال سّيما مساهمته في فهم الالمركزّية وتطبيقها.

شارك في أعمال هذا المؤتمر أكثر من 100 شخص، منهم 30 مشاركًا من الخارج )فرنسا، إيطاليا، اسبانيا، سويسرا، 
الكويت وتركيا(. ُعقد المؤتمر في فندق ميتروبوليتان سن الفيل وافتتح بحضور معالي وزير الداخلّية والبلدّيات العميد 
مروان شربل وسفير إسبانيا في لبنان خوان كارلوس غافو أسيفيدو واألستاذ بالل حمد رئيس بلدّية بيروت ورئيس لجنة 
رؤساء البلدّيات اللبنانّية، والسيد قادر طوباش رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة ورئيس بلدية اسطنبول 

)تركيا( والسيد فّران سيفيل أرنبات نائب رئيس مقاطعة برشلونة ورئيس بلدّية سيرس )اسبانيا(.

تخلل المؤتمر عرض حول التعاون الالمركزي وجرى التنظيم لطاوالت مستديرة حول مقاربة التعاون الالمركزي وحاجات 
شبكة المدن اللبنانّية وتوقعاتها والتمويل المتوفِّر في سبيل التعاون الالمركزي. وتلت الطاوالت المستديرة عدة نقاشات. 

اختتم المؤتمر أعماله بجلسة بحث عامة وبإنشاء	الهيئة	الدائمة	للتعاون	الالمركزي	في	لبنان.	

وبعد المؤتمر، أجريت زيارات تقنّية إلى جبيل – بيبلوس واتحاد بلدّيات الجرد األعلى بحمدون واتحاد بلدّيات بعلبك. 
مكانّيات النمو. وجرى التباحث في بعض المشاريع المحتملة التي  سمحت هذه الزيارات للبلدّيات بعرض مشاريع التنمية واإ

تتمحور حول صياغة خّطة محلّية للتنمية.

املؤمتر الدولي للتعاون الالمركزي في لبنان   .5
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وشّكل المؤتمر فرصًة إلقامة لقاءات محصورة 
بين البلديات اللبنانية، والبلديات وشبكات المدن 
المدعّوة للمشاركة في المؤتمر. وبهدف التشجيع 
حيائه،  على التعاون الالمركزي مع البلدّيات واإ
اقترح مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية 
المتحدة/المكتب التقني للبلديات اللبنانية إقامة 
مساحة للحوار مفتوح بين مختلف المشاركين. 
جمعت هذه اللقاءات من جهٍة المدن وشبكات 
البلدّيات األجنبّية المهتّمة بتعزيز شراكتها من 
تشارك  أو  لبنان  في  إقامة شراكة جديدة  أجل 
اللبنانّية  المدن  أخرى  جهٍة  ومن  الخبرات، 
المنتسبة إلى منظمة المدن والحكومات المحلّية 

المتحدة. وجرى التنظيم لسبع طاوالت مستديرة تمحورت حول مواضيع مختلفة مثل التنظيم المدني، والسياحة، والثقافة 
مكانّيات التمويل. أثارت هذه اللقاءات اهتمام البلدّيات المشاركة إلى حدٍّ بعيد. واإ

عالنات نوايا: سمحت هذه النشاطات مجتمعة بتوقيع اتفاقات تعاون واإ

•  اتفاق بين بلدّية حّمانا وتجمع بلديات سيرس بيرغيدا )اسبانيا( إلطالق المرحلة الثانية من التعاون التقني حول موضوع 
السياحة البيئّية.

•  إتفاقية بين مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/المكتب التقني للبلديات اللبنانية ومنظمة المدن العربّية من 
أجل تحقيق التعاون على جميع المستويات.

•  اإلعالن عن انعقاد مؤتمر التعاون الالمركزي الفرنسي – اللبناني في شهر تشرين األول/أكتوبر2012

• اإلعالن عن إقامة المشروع المشترك في العام 2012 مع مجموعة لبنان في منظمة المدن المتحدة الفرنسية 

• اإلعالن عن التعاون المستقبلي بين بلدّية جبيل - بيبلوس ومجلس عام االود )فرنسا( حول التعاون الثقافي

•  اإلعالن عن التعاون المستقبلي بين بلدّية زغرتا – إهدن ومجلس عام االود )فرنسا( حول المساعدة على وضع خّطة 
إستراتيجّية للتنمية المحلّية

حول  )فرنسا(  الهيرو  وادي  بلديات  وتجّمع  بحمدون  األعلى  الجرد  بلدّيات  اتحاد  بين  المقبل  التعاون  عن  •  اإلعالن 
المساعدة على صياغة خّطة إستراتيجّية للتنمية المحلّية بدعٍم من المجلس العام لتجمع بلديات وادي الهيرو ووزارة 

الشؤون الخارجّية واألوروبّية )فرنسا(

المتحدثون في جلسة االفتتاح مع المنتخبين اللبنانيين
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•  اإلعالن عن تعاون مقبل بين اتحاد بلدّيات بعلبك وتجّمع بلديات وادي الهيرو )فرنسا( حول المساعدة على صياغة 
خّطة إستراتيجّية للتنمية المحلّية بدعٍم من المجلس العام لتجمع بلديات وادي الهيرو ووزارة الشؤون الخارجّية واألوروبّية 

)فرنسا(

• اإلعالن عن التعاون المستقبلي بين بلدّية جبيل – بيبولس وبلدّية بيداريو حول موضوع الثقافة.

يقترح »المشروع المشترك بين المدن الفرنسية لصالح المدن اللبنانية« وضع آلّية لمتابعة المنتخبين المحليين اللبنانيين 
من أجل تعزيز المبادرات البلدّية الجماعّية في لبنان. ُوضع هذا المشروع بالشراكة مع 10 بلدّيات فرنسّية19  وبلدّية ليون 
الكبرى المسؤولة عن المشروع ومنظمة المدن المتحدة الفرنسية ومكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/المكتب 

التقني للبلديات اللبنانية وسفارة فرنسا في لبنان ووزارة الشؤون الخارجّية واألوروبّية الفرنسّية. 

يلحظ المشروع عقد العديد من االجتماعات التمهيدّية واللقاءات والمؤتمرات التي ستسمح للمنتخبين اللبنانيين أن يفهموا 
دورهم وضرورة إقامة حوار منّظم مع الهيئات المركزّية وأهمّية المشاركة في هذا الحوار بصورة موّحدة والتأكيد على دورهم 

كمحادث ال بديل عنه لمناقشة شؤون الالمركزّية.

وتفترض المتابعة حكمًا تعزيز لجنة رؤساء البلدّيات اللبنانّية وهي الهيئة الوحيدة في لبنان التي تضّم بلدّيات واتحادات 
بلدّيات. ولهذه الغاية، فمن المتوقع اتخاذ تدابير أولّية على المستوى السياسي وعلى صعيد التواصل وهي ستسمح للجنة 

رؤساء البلدّيات اللبنانّية الجديدة، بأن:

التعاون  يتيحها  التي  الفرص  من  لإلستفادة  صفوفها  تُنظِّم  وأن  أفضل  بشكٍل  عنها  وُتعّبر  حاجاتها  -  ُتحدد   
الالمركزي.

-   اإلفادة من العمل الجماعي في سبيل التفاعل مع البلدّيات الفرنسّية الُمشاركة في مشاريع تعاون مع المدن   
اللبنانّية. 

املشروع املشترك بني املدن الفرنسية لصالح املدن اللبنانية  .6

الوفد اللبناني خالل زيارة إلى مجلس 
الشيوخ في باريس، 27 أيلول/سبتمبر 

2011

  19 باريس، ليون، مرسيليا، نيس، نوجان سور مارن، أورمسون سور مارن، إيبنز، بلفور، منطقة إيل دو فرانس، منطقة رون ألب. وهذه المدن الفرنسّية ملتزمة 
مشاريع التعاون مع المدن اللبنانّية. 
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في إطار محور العمل هذا، ُعقد اجتماع مع وزير الداخلّية والبلدّيات يوم 5 أيلول/سبتمبر2011. وللمناسبة   
سّلمت لجنة رؤساء البلدّيات اللبنانّية إجابات البلديات على أسئلة »كتاب الالمركزية اإلدارية في 100 سؤال«. وشّكل 
االجتماع فرصًة لشرح أهمّية لجنة رؤساء البلدّيات اللبنانّية وهي هيئة تمثيلّية للمنتخبين اللبنانيين ولشرح الدعم الذي 

ُيتيحه التعاون الالمركزي في سبيل تعزيز الشأن البلدي في لبنان. 

ُعقد اجتماع أّول بين اللجنة والمنتخبين الفرنسيين خالل انعقاد المؤتمر العالمي الثالث للمنظمة في المكسيك في شهر 
تشرين الثاني/نوفمبر 2010. ثّم ُعقد اجتماٌع ثاٍن بين أعضاء لجنة رؤساء البلدّيات والمنتخبين الفرنسيين في باريس في 
شهر أيلول/سبتمبر 202011 . وكان ال بّد من عقد اجتماعات أخرى لوضع اللمسات الضرورّية على هذا البرنامج ومن 
هنا اجتماع حزيران/يونيو2011 في زوق مكايل بمناسبة انعقاد مؤتمر اإلجابة على أسئلة كتاب الالمركزية اإلدارية في 

100 سؤال وبعده اجتماع تشرين األّول/أكتوبر خالل المؤتمر االقتصادي للمتوسِّط في مرسيليا.

انعقد االجتماع بين أعضاء لجنة رؤساء البلدّيات اللبنانّية والمنتخبين الفرنسيين في باريس بين 27 و28 أيلول/سبتمبر 
2011. ورمى هذا االجتماع إلى:

• الخروج باقتراحات من أجل هيكلة الحوار بين المنتخبين الفرنسيين واللبنانيين  

قانون  )على مستوى  المركزّية  الحكومة  مع  البلدّيات  لجنة رؤساء  دعم عالقة  أجل  باقتراحات من  •  الخروج   
البلدّيات والالمركزّية...(

•  اإلعداد لمؤتمر التعاون الالمركزي الفرنسي - اللبناني المزمع عقده في شهر تشرين األّول/أكتوبر2012 في   
لبنان

•  السير قدمًا في معالجة المواضيع وتنظيم مؤتمرات المشروع المشترك بين المدن الفرنسية لصالح المدن اللبنانية   
)الفصل األّول من العام 2012(

وفي خالل هذين اليومين أجريت لقاءات عّدة أبرزها إجتماع في مقر بلدّية مدينة باريس لمناقشة شؤون الشراكة الفرنسّية 
ياهم في قضايا التعاون الالمركزي والالمركزّية ومع منطقة  – اللبنانّية، وفي مجلس الشيوخ مع أعضاء المجلس للتباحث واإ
 21CNFPT  إيل دو فرانس وال سّيما رئيسها السيد هوشون. واختتم اليومان بزيارة المركز الوطني لوظائف الخدمة المدنية

وعرض نشاطاته وبنقاٍش حول وظيفة الخدمة المدنية.

20 تأّلف الوفد اللبناني من رؤساء بلدّيات بيروت وطرابلس وجبيل – بيبلوس وزحلة ونائب رئيس بلدّية الغبيري وتمّكن الوفد من لقاء رئيس بلدّية باريس السيد 

ديالنوي ورئيس مجموعة لبنان في منظمة المدن المتحدة الفرنسية السيد داكالن نائب رئيس بلدّية ليون وعضو في بلدّية ليون ورئيس الجمعّية البرلمانّية للمتوّسط 
وشبكات بلدّيات مثل CUF، AMF، ARF، AIMF، AMGVF ، وAFCCRE   وممثاًل عن وزير الخارجّية. 

 21 المركز الوطني لوظائف الخدمة المدنية)CNFPT( هو مؤسسة عامة فريدة من نوعها قائمة على المساواة وغير حصرّية تعمل في خدمة البلدّيات وفعالّياتها. 

ضفاء طابع مهني على نشاطاتهم وهو مسؤول أيضًا عن تنظيم بعض المباريات  والمركز مسؤول عن تدريب موظفي البلدّيات في فرنسا )عددهم 1.8 مليون( واإ
واالمتحانات الخاصة بالوظيفة للخدمة المدنية. 
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ومن المتوقع تنظيم نشاطات أخرى على المستوى التقني في إطار هذا المشروع من خالل مؤتمرين تقنيين في العام 
2012 بهدف:

•  إعطاء الممثلين السياسيين والتقنيين في المدن اللبنانّية مراجع وأدوات لوضع سياسة محلّية حول مواضيع   
المؤتمرات

• المساهمة في وضع السياسات العامة المحلّية المتمحورة حول مختلف المفاهيم المطروحة  

ضفاء ديناميكية على العمل  •  إقامة مساحة لتبادل الخبرات مع المساهمة في التفكير بشأن الالمركزّية اإلدارّية واإ  
البلدي.

في العام 2006، قام مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/المكتب التقني للبلديات اللبنانية بالتعاون مع 
مقاطعة برشلونة ومدينة برشلونة ومدينة ليون ومنظمة المدن المتحدة الفرنسية ومقاطعة تورينو  بإطالق »مبادرة المجالس 
المحلية األوروبية  لمساعدة المدن اللبنانية« وذلك بهدف دعم البلدّيات اللبنانّية في مساعيها اآليلة إلى البحث عن شركاء 

تحقيقًا للتنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد، قامت مدينة برج حمود، مدعومًة من مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/المكتب التقني 
للبلديات اللبنانية بوضع مشروع يرمي إلى إعادة تأهيل واجهتها البحرّية وحرصت على طرحه على الشركاء األوروبيين. 
اللبنانية إلى تحديد  ودعت مقاطعة برشلونة مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/المكتب التقني للبلديات 
شريك كاتالوني وهو أوسبيتاليت دي لوبريغات )اسبانيا( الذي يتمتع بنفس خصائص مدينة برج حمود والذي واجه المشاكل 
الحضرّية والبيئّية نفسها. وقرر الشريكان معًا أن تندرج الشراكة بين مدينة برج حمود اللبنانّية ومدينة أوسبيتاليت دي 

لوبريغات الكاتالونّية ضمن إطار مشروع »دعم ومواكبة شركاء التعاون الالمركزي اإلسباني – اللبناني«.

اللبناني  االسباني  المؤتمر  آذار/مارس2009 خالل   17 بتاريخ  المدينتين  بين  التعاون  بروتوكول  التوقيع على  وجرى 
الثالث  للتعاون الالمركزي والذي انعقد برعاية وزير الداخلّية والبلدّيات األستاذ زياد بارود وبحضور ممثل عن رئيس بلدّية 

أوسبيتاليت دي لوبريغات السيد نيكوال كورتيس ورئيس بلدّية برج حمود السيد أنترانيك مصرليان.

وبعد التوقيع على اتفاق التعاون، نّظم مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/المكتب التقني للبلديات اللبنانّية 
البعثة للشركاء  زيارة تقنّية لوفد أوسبيتاليت دي لوبريغات إلى مدينة برج حمود في 18 آذار/مارس2009. وسمحت 
إطار  في  تطويرها  الواجب  والتدابير  الشريكين  توقعات  لمحادثات حول  وبالتنظيم  اللبنانيين  نظرائهم  بلقاء  الكاتالونيين 

المشروع.

وكان مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/المكتب التقني للبلديات اللبنانّية مسؤواًل عن متابعة المشروع 
والحرص على التنسيق بين الشريكين. وتوّلى المكتب مع بلدية برج حمود متابعة النشاطات الرامية إلى وضع الخّطة 

إعادة تأهيل الواجهة البحريّة ملدينة برج حمود بالتعاون مع أوسبيتاليت دي لوبريغات )اسبانيا(  .1

دعم	مكتب	منظمة	المدن	والحكومات	المحلية	المتحدة/المكتب	التقني	للبلديات	اللبنانية	لمشاريع	بلدية. ب	.	

إعادة تأهيل الواجهة البحريّة ملدينة برج حمود بالتعاون مع أوسبيتاليت دي لوبريغات )اسبانيا(  .1
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وضع سياسة ثقافّية ذات توجه سياحّي ملدينة طرابلس بالتعاون مع احتاد بلديّات ليون )فرنسا(  .2

اإلستراتيجّية للتنمية المحلّية عن طريق مساعدة المدينة على تحديد المنهجّيات المهمة الواجب معالجتها في خالل 
ورش العمل وال سّيما آلّية تشكيل لجنة متابعة الخّطة اإلستراتيجية للتنمية المحلية. وحرص المكتب على تنسيق 
التواصل بين الشركاء )أي مدينة برج حمود وأوسبيتاليت دي لوبريغات ومقاطعة برشلونة( ال سّيما لناحية المتابعة 
المحلّية. وجرى  للتنمية  اإلستراتيجّية  والخّطة  والمخاطر  والفرص  والضعف  القّوة  مواطن  وتحليل  والمالّية  التقنّية 
التنظيم لبعثة خبراء توجهت إلى أوسبيتاليت دي لوبريغات في زيارٍة من 30 أيار/مايو الى 3 حزيران/يونيو2010 
مع  اللبنانّية  للبلديات  التقني  المتحدة/المكتب  المحلية  والحكومات  المدن  منظمة  مكتب  اجتماع  انعقد  حين  في 
أوسبيتاليت دي لوبريغات في برشلونة في 24 آذار/مارس2010 للبحث في وضع خّطة إستراتيجّية للتنمية المحلّية.

التقني  المتحدة/المكتب  المحلية  والحكومات  المدن  منظمة  ومكتب  الفرنسية  ليون  مدينة  بين  التعاون  إطار  في 
للبلديات اللبنانّية ومدينة طرابلس، جرى العمل على وضع مشروع »دعم بلدّية طرابلس لوضع خطة سياحّية ثقافّية 
لى التفكير في كيفّية  للمدينة«. يرمي المشروع إلى التفكير في الميزات السياحّية والثقافّية والتراثّية لمدينة طرابلس واإ
توظيف ميزاتها لكي تستعيد مكانتها كمدينة سياحّية وثقافّية. توّلت بلدّية طرابلس متابعة تطبيق المشروع، وتوّلى 
مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/المكتب التقني للبلديات اللبنانّية توفير التنسيق التقني واإلداري 

للمشروع.

ويلحظ المشروع ثالثة محاور عمل تقوم على إصدار دليل ثقافي وسياحي لمدينة طرابلس، وتعزيز عمل فريق 
العمل البلدي وعقد لقاءات ثقافّية وسياحّية في مدينة طرابلس. ولقد رافق مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية 
المتحدة/المكتب التقني للبلديات اللبنانّية هذه المحاور وسير التطبيق لنشاطاتها على مستوى البلدّية. وجاءت النتيجة 

مفيدًة ُتلخَّص بما يلي:

صدار دليل سياحي وثقافي حول المدينة. وُيعّد هذا الدليل األّول من نوعه في مدينة طرابلس وفي  1.  وضع واإ  
لبنان كاماًل. ولقد ُأعّد على شكل دليل يضّم الجمعّيات الثقافّية والسياحّية في المدينة باإلضافة الى حرفيي 
قامة حلقة  المدينة القديمة. ويتعّين بالتالي تثمين المبادرة التي قام بها أهالي طرابلس على المستوى الثقافي واإ

للتالقي تجمعهم بالسّياح.

2.  عقد ورش عمل للتفكير والنقاش بين بلدّية طرابلس والمجتمع المدني بما ُيتيح تعزيز العالقات بين االثنين.  
وانعقدت ورش العمل أيام 9 و10 و12 تشرين الثاني/نوفمبر2009 مع فعالّيات المجتمع المدني ولجنة 

إدارة المشروع حول مواضيع السياحة والثقافة والنوادي الحرفّية.

3.  التنظيم للقاءات حول الثقافة والسياحة في مدينة طرابلس. ُعقدت هذه األخيرة في 16 كانون األّول/ديسمبر   
2009 في قصر نوفل برعاية وزير السياحة األستاذ فادي عّبود. وهي شّكلت ختامًا لورش العمل.

وتلت االنتخابات البلدّية لعام 2010 سلسلة لقاءات وزيارات هدفت إلى تعريف المنتخبين الجدد على هذا المشروع. 
هذا وسمحت اللقاءات التي ضّمت بعض فعالّيات الثقافة والسياحة بالتركيز على حلقات العمل التي نّظمت في 

العام 2009.
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وفي العام 2011، بتاريخ 10 حزيران/يونيو عقد اجتماع في لبنان بين رئيس بلدّية طرابلس ووفد من مدينة ليون 
إلعادة تحديد مشروع التعاون األساسي وتكييفه. ومن المتوقَّع أن يتمخَّض عن هذا التعاون مع مدينة ليون إنشاء 

»مركٍز للتعريف  بالمدينة« يرتكز إلى ثالثة محاور:

-  المساعدة على إنشاء هذه المساحة والتعريف بموضوع مبتكر )مثل المطبخ أو الحرف أو فّن المماليك، ...(  

-  تدريب شخصين من مدينة طرابلس في مدينة ليون )مسؤول عن المشروع يتم تدريبه على مبادئ التسويق   
واإلستراتيجّية السياحّية، وتقني يتلّقى تدريبًا على الناحيتين المالّية واالقتصادّية كما على وضع   

مشاريع ونشاطات سياحّية(

إلى  يرمي  أّولي  إطار مشروٍع  بها ضمن  التعريف  يتّم  تحديد ثالث مسارات سياحّية  -  المساعدة على   
لًة لمركز التعريف بالمدينة.     التعاون بين مدينتي ليون وطرابلس وستكون هذه األخيرة مكمِّ

وحرصًا على حسن تطبيق هذه المشروع، توّجه رئيس بلدّية طرابلس إلى مدينة ليون في شهر أيلول/سبتمبر2011. 
وعلى ضوء هذا اللقاء حضر وفد من مدينة ليون في زيارٍة تقنّية إلى طرابلس من 21 الى 23 تشرين الثاني/

نوفمبر2011. وتأّلف الوفد المشارك من سّتة تقنيين متخصصين ال سّيما في مجال التنظيم المدني والسياحة وضّم 
منتخَبين من مدينة ليون هما السيد جان ميشال داكالن، نائب رئيس البلدّية والسيد جورج ِكِبنكيان المسؤول عن 

اللجنة الثقافّية في مدينة ليون. 

بدأ مشروع الخّطة اإلستراتيجّية التحاد بلدّيات الفيحاء في العام 2008 بهدف التغّلب على الركود في مدينة طرابلس 
ومحيطها والتشجيع على إعادة إحياء المنطقة على المستويين االقتصادي والثقافي والتنويه بدورها كمدينة شاملة في 
شمال لبنان من خالل تطبيق إستراتيجّية طويلة األمد التحاد بلدّيات الفيحاء الذي يضّم طرابلس والمينا والبّداوي.

استثمر العديد من الفعالّيات هذا المشروع مثل  Cities Alliance و l’Aire Métropolitaine في برشلونة – 
Medcities، ومدينة مرسيليا )فرنسا(، ومدينة برشلونة )اسبانيا(، والبنك الدولي، والوكالة الفرنسّية للتنمية وبرنامج 

األمم المتحدة للمستوطنات البشرّية - الموئل. 

في  بالمشاركة  اللبنانّية  للبلديات  التقني  المتحدة/المكتب  المحلية  والحكومات  المدن  منظمة  مكتب  دور  وقضى 
تنظيم المؤتمر الختامي لهذا المشروع في 25 تشرين األّول/أكتوبر2011، بالتعاون مع اتحاد بلدّيات الفيحاء. 
انعقد المؤتمر في فندق كواليتي إن في طرابلس. وجرى التنظيم لهذا المؤتمر الدولي بهدف تعميم نتائج الخّطة 
اإلستراتيجّية على بلدّيات أخرى. ضّم المؤتمر مشاركين كثر باإلضافة الى الشخصيات الرئيسية في بلدّيات المغرب 
والمشرق. هذا وتخلل المؤتمر اقتراٌح للتدابير الواجب اتخاذها في سبيل متابعة الخّطة اإلستراتيجّية وخّطة العمل. 

متابعة جهود إعداد خّطة إستراتيجّية للتنمية الحتاد بلديّات الفيحاء.   .3
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في العام 2008 وضمن إطار برنامج ARAL لالتحاد االوروبي، سعى مكتب المنظمة اليجاد شريك التحاد بلدّيات 
إقليم التفاح )جنوب لبنان( وهو نقابة تجّمع البلدّيات للصرف الصحي في منطقة باريس SIAAP لتوفير الدعم 
لت حلقات تبادل ولقاءات تمهيدّية  الفّني والتقني للبلدّيات في مجال إدارة المياه المبتذلة. وتحقيقًا لهذا المشروع، ُسجِّ

بين لبنان وفرنسا ومنها:

-  بعثة من نقابة SIAAP زارت لبنان بين 27 و31 تموز/يوليو2009 للنظر في ظروف تعاطي النقابة   
مع االتحاد؛ حيث انضم للمشروع اتحاد بلديات منطقة جّزين واتحاد بلديات جبل الريحان.

-  بعثة أخرى من نقابة SIAAP في لبنان بين 19 و21 تشرين األّول/أكتوبر2009 بهدف وضع اللمسات   
األخيرة على الشراكة الجديدة وتحديد األطر العامة لمشروع تعاون في المستقبل.

ُيفترض بمشروع الصرف الصّحي هذا والذي يتعّدى حدود التدابير المباشرة أن يسمح بإرساء الدعائم المؤسساتّية 
التي ُتمهِّد لمشاريع أخرى في مجال الصرف الصحي على أراضي اتحادات البلدّيات الثالث. ولهذه الغاية بدأ العمل 
على إعداد خّطة توجيهّية للصرف الصحي في اإلتحادات الثالث في العام 2011 بموازاة مشاريع تحديث محطات 

الصرف الصحي في االتحادات المذكورة.

العمل بها  الدراسة في شهر حزيران/يونيو2011 غداة استدراج العروض الختيار مكتب دراسات وينتهي  بدأت 
في شهر أيار/مايو2012. ُيمكن أن يتوّسع نطاق الدراسة في مجال إدارة البنى التحتّية المستقبلّية المشتركة بين 

االتحادات الثالث. 

دعوًة  الريحان  وجبل  وجزّين  التفاح  إقليم  في  البلدّيات  اتحادات  تلقت  آذار/مارس2011،  شهر  من  األّول  وفي 
للمشاركة في زيارٍة ميدانّيٍة تقنّية لمحطة تكرير في عين بعال قضاء صور في جنوب لبنان، بهدف توعية المشاركين 

من منتخبين وتقنيين إلى آلّية عمل منشأة الصرف الصحي.

يعمل المشروع بالتعاون الوثيق مع وزارة الطاقة والمياه، ولقد تزامن مع انعقاد اجتماعين )في شهر حزيران/يونيو 
الوزير.  مستشارة  مع  وثانيهما  والكهربائّية  المائّية  الموارد  عام  مدير  مع  أحدهما  الثاني/نوفمبر2011(  وتشرين 

وحضر كاّل من االجتماعين فريق من SIAAP ضّم نائب الرئيس السيد مارتين.

ويجري العمل حاليًا على وضع مشروٍع مستقبلي بالتعاون مع نقابة SIAAP وهو سيتمحور حول التفكير في اإلدارة 
الالمركزّية لشؤون الصرف الصّحي. 

الصرف الصحي في احتاد بلديّات جزيّن وإقليم التفاح وجبل الريحان بالتعاون مع نقابة جتّمع البلديّات   .4
)SIAAP( للصرف الصّحي في منطقة باريس
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يندرج هذا المشروع الذي استهّل في األّول من شهر 
تموز/يوليو2010 ضمن إطار برنامج التعاون في 
من  الممّول  األوروبي  والحوار22  المدنّية  التنمية 
شراكٍة  عن  كناية  والمشروع  األوروبّية.  المفوضّية 
صندوق  ُيرافقهما  وميالنو  تورينو  مقاطعتي  بين 
FPMCI ووكالة  لمقاطعة ميالنو  الدولي  التعاون 
الجانب  من   ACEL المحلّية  للسلطات  التعاون 
اإليطالي واتحاد بلدّيات بنت جبيل والشوف األعلى 
والهرمل وزغرتا من الجانب اللبناني وبلدّية جرش 
في األردن. وترمي هذه الشراكة إلى تحقيق أهداٍف 

ثالث:

-  تعزيز الحوار والتعاون بين الشركاء المحليين اللبنانيين واإليطاليين واألردنيين.  

- تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في سبيل تحقيق التنمية المحلّية الحضرّية.  

-   وضع أدواٍت مستدامٍة على مستوى السلطات المحلّية اللبنانّية واألردنّية من أجل تطوير عملّيات التدخل   
وتعزيز القطاع االقتصادي. 

جرى التنظيم لزيارٍة أولى في االتحادات اللبنانّية المشاركة في المشروع بين 26 أيلول/سبتمبر و3 تشرين األّول/أكتوبر 
2010. وعليه، تمّكن الشركاء اإليطالّيون من اكتشاف االتحادات الشريكة ولقاء رؤسائها. وُعقدت ندوة إلطالق المشروع 

في 10 كانون األّول/ديسمبر2010 في بيروت عرض في خاللها كلٌّ من الشركاء مطالبه وحاجاته من المشروع.

وفي العام 2011، ُعقدت ورش العمل في كلٍّ من االتحادات الشريكة اللبنانّية واألردنّية بهدف توعية المنتخبين والتقنيين 
من  اتحاد  كلِّ  في  عمل  ورشة  وُعقدت  المحلّية.  التنمية  وعلى  الحضرّية  اإلستراتيجّية  الخطط  على  وتدريبهم  المحليين 
االتحادات اللبنانّية المعنّية بالمشروع بين شهري كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو2011. وتمحورت اللقاءات حول مواضيع 
مثل الخطط اإلستراتيجّية الحضرّية والمستدامة والتشاركّية والتماسك االجتماعي ومشاريع التنمية المحلّية ودورات المشاريع 
مكانّية عقد المشروع التنفيذي والمساهمة في التعريف بأطر االتفاقات من أجل عقد الشراكات المحلّية بين  ومنهجّياتها واإ

القطاعين العام والخاص. 

وتؤّدي الشراكات اإليطالّية دور المرافق لالتحادات في عملّية إنشاء شراكات محلّية بين القطاعين العام والخاص. ويتوّلى 
مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/المكتب التقني للبلديات اللبنانّية شق التنسيق.

وبتاريخ 30 أيلول/سبتمبر2011 ُعقد اجتماع للشركاء اللبنانيين في مقر بعثة المفوضّية األوروبّية في بيروت. وسمح اللقاء 
دراجه على مسار جديد بهدف إعادة تنشيطه.  بإعادة تأطير المشروع واإ

تبادل الميداليّات بين المشاركين في خالل ورشٍة تدريبيّة في إيطاليا في 
شهر آذار/مارس2011

22  أنظر III   - أ - 3

الشراكة حول التأهيل املدني بهدف التنمية االقتصادية  .5
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القاعة الجديدة لمدرسة بريتال الرسميّة المخصصة 
للنشاطات الثقافيّة.

بلدة بريتال تصّب جهودها على الثقافة بالتعاون مع بلدية إيبينز )فرنسا(  .6

يرقى التعاون بين مدينتي إيبنز )فرنسا( وبريتال )لبنان( إلى العام 2002، وهو يندرج ضمن إطار مشاركة مدينة 
إيبنز في برنامج التعاون الذي يجمعها بكلٍّ من الجديدة وبريتال والبّداوي. وسمحت مدينة إيبنز بفضل دعمها بإنشاء 
المكتب البلدي للتنمية المحلّية في بريتال والذي جاء نتيجة سلسلة من حلقات التدريب التي أجريت في كلٍّ من إيبنز 

ولبنان من خالل مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/المكتب التقني للبلديات اللبنانية.

وسمح المكتب البلدي للتنمية المحلّية بتنظيم سلسلة نشاطات بالتشاور مع المنتخبين المحليين وبدعٍم من عشرات 
لى  المتطوِّعين الناشطين. ورمت المبادرات في ما رمت إليه إلى تعزيز دور جمعّيات المجتمع المدني في المدينة واإ

التنظيم لحلقات تدريب مهني أو حّتى لعقد دورات تعليم اللغات األجنبّية.

وبعد التفاعل مع المتطوِّعين الشباب أواخر العام 2008، اتخذ القرار بتوجيه نشاطات المكتب حول حلقة الثقافة. 
وسمحت هذه السياسة في العام 2009 بـ:

- تنظيم حلقات تدريب مختلفة في إيبنز وبريتال  

-   وضع دراسة »لتشخيص الواقع االقتصادي واالجتماعي في بلدة بريتال والجوار« وهي دراسة سمحت   
بتسليط الضوء على أهمّية إقامة مساحة لعقد لقاءات اجتماعّية وثقافّية تجمع الشباب. وعليه قررت بلدية 

بريتال تشييد مركز بلدي اجتماعي ثقافي والقت مبادرتها دعم ومساندة مدينة إيبنز.

- تطبيق نشاطات ثقافّية مثل حلقات رسم لألطفال وأمسيات إلقاء للبالغين.  

يبنز على ضوء القرار بتشييد مركز ثقافي، فاستضافت إيبنز وفدًا من   في العام 2010، تعزز التعاون بين بريتال واإ
بريتال في حلقة تدريب بين 11 و16 كانون األّول/ديسمبر2010. وجرى التنظيم لهذه الحلقة التدريبّية من أجل 

إدارة أعمال المركز الذي سُيشيَّد في بريتال إبتداًء من 2012 والسهر على حسن سير األعمال فيه.

العمل على  العام 2011، بدأ مكتب هندسة  وفي 
تصميم المركز في 7 آذار. وحرص التصميم على 
أن يكون المركز البلدي لبلدة بريتال جامعًا وبمتناول 
والثقافّية  االجتماعّية  النشاطات  فيضّم  الجميع 

والرياضّية.
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وتمكَّن مكتب بريتال وبالتعاون مع مدينة إيبنز في العام 2011 من إنشاء ناٍد ثقافي في مدرسة بريتال الرسمّية 
وذلك بهدف توعية الطاّلب واألساتذة على النشاطات. وسمح هذا النشاط بترميم قاعة من قاعات المدرسة بحيث 
ُتخصص للنشاطات الثقافّية والتقنّية وتكون بمتناول الجميع. وفي العام 2012، سيتم التنظيم لنشاٍط ثقافي جديد 

بين مجموع المدارس الرسمية في البلدة. 

التزمت منطقة إيل دو فرانس منذ العام 1999 باتخاذ تدابير تعاون ال مركزي في لبنان، وبالتعاون مع بلدّية بيروت 
بشكٍل خاص. كما أبرمت تعهدًا مع اتحاد بلدّيات المتن األعلى. ويرمي هذا التعاون إلى إفادة بلدّيات منطقة المتن 
األعلى من تجربة منطقة إيل دو فرانس في مجال المناطق المستدامة وذلك من خالل متابعة عملّية وضع ميثاق 
بين البلدّيات يرمي إلى إنشاء منطقة مستدامة. ويندرج هذا الهدف بالكامل مع السياسات الوطنّية اللبنانّية في مجال 

دارة الموارد الطبيعّية.  تنظيم األراضي واإ

وبالفعل بدأ العمل بالمشروع في شهر أيلول/سبتمبر2008 من خالل بعثٍة تمهيدّية من منطقة إيل دو فرانس ومكتب 
منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/المكتب التقني للبلديات اللبنانية. يتوّلى المكتب الناحية اإلدارّية ألعمال 
المحلّية  السلطات  التعاون مع جميع  ناهيك عن  الدراسّية(  التدابير )المؤتمرات والزيارات  المشروع واتخاذ بعض 

المعنّية بشرعة المناطق المستدامة للمنطقة. 

وباإلضافة إلى النشاطات العديدة الجارية في إطار هذا المشروع، ساهم مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية 
المتن  إلى  إيل دو فرانس  السيد هوشون رئيس منطقة  تنظيم زيارة  اللبنانية في  للبلديات  التقني  المتحدة/المكتب 
األعلى، وتخلل الزيارة لقاء مع رئيس االتحاد ورؤساء البلديات. وجرى التنظيم لزيارة تقنية بين 22 و24 حزيران/

يونيو 2009 إلى منطقة إيل دو فرانس تمّكن في خاللها الوفد اللبناني من اكتشاف سبل عمل المنطقة المستدامة 
في منطقة إيل دو فرانس. 

وجرى التنظيم لبعثة أخرى في منطقة المتن األعلى بين 14 و21 كانون األّول/ديسمبر2009 وهي سمحت لممثلين 
ياهم في موضوع الميثاق باإلضافة الى المنهجّية  عن منطقة إيل دو فرانس بلقاء منتخبين لبنانيين وبالتباحث واإ
الواجب إتباعها في إطار هذا المشروع. وشّكلت الزيارة 
فرصًة لتشخيص الوضع في منطقة المتن األعلى بهدف 
ممثلو  تمكَّن  وأخيرًا  والثقافي.  الطبيعي  التراث  تقييم 
منطقة إيل دو فرانس من لقاء مؤسسات مختلفة معنّيًة 
الزراعة  ووزارات  واإلعمار  اإلنماء  )مجلس  بالمشروع 
والثقافة والسياحة والمديرّية العامة للتنظيم المدني...(. 

التالقي  في  ساهمت  التي  البعثات  هذه  ضوء  وعلى 
 11 بتاريخ  توعية  مؤتمر  انعقد  الوضع،  وتشخيص 
والتقنيين  المنتخبين  مع  الثاني/نوفمبر2010  تشرين 

وضع ميثاق منطقة مستدامة الحتاد بلديات املنت األعلى بالتعاون مع منطقة إيل دو فرانس )فرنسا(  .7
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وضع سياسة بلديّة لتنظيم املساحات العامة في بيروت بالتعاون مع منطقة إيل دو فرانس )فرنسا(  .8

المحليين. وسمح اللقاء بتفسير تفاصيل المشروع والنشاطات قيد التطبيق. وفي العام 2011، جرى التنظيم لسلسلة 
لقاءات توعية انعقدت في إطار لجان ضّيقة مما سمح بعرض المشروع على كّل مشارٍك لبناني وباإلجابة على 
التساؤالت أو الحاجات وبمتابعة عملّية جمع المعلومات والمستندات الضرورّية إلجراء الدراسة المنشودة. وفي شهر 

تشرين األّول/أكتوبر2011، انطلقت الدراسة على ضوء اختيار مكتب الدراسات.

وأجرى وفد من منطقة إيل دو فرانس زيارًة إلى منطقة المتن األعلى بتاريخ 24 أيلول/سبتمبر2011 من أجل 
الوقوف عند تقّدم المشروع. 

في شهر أيلول/سبتمبر2008، وبمناسبة زيارة األستاذ جان بول هوشون، رئيس منطقة إيل دو فرانس إلى بيروت، 
جرى التوقيع على اتفاق جديد حول التعاون بين منطقة إيل دو فرانس وبلدّية بيروت. وفي سياق هذا التعاون، 
وضع مشروع حول مساعدة بلدّية بيروت على تنظيم المساحات العامة، وجرى التوقيع على اتفاق الشراكة بتاريخ 
30 تشرين األّول/أكتوبر2009. ستحظى هذه الدراسات الممّولة من منطقة إيل دو فرانس بدعٍم من وزارة الشؤون 

الخارجّية واألوروبّية والوكالة الفرنسّية للتنمية.

يلحظ هذا المشروع أربع مهام محددة هي:

-   المساعدة على اإلدارة التقنّية للدراسات الضرورّية لوضع خّطة المساحات الخضراء على كامل أراضي   
البلدّية؛

-  المساعدة على شؤون اإلدارة التقنّية للدراسات الضرورّية من أجل وضع خطة للمواصالت غير المؤّللة    
Plan de déplacements doux على كامل أراضي البلدية؛

-   المساعدة على شؤون اإلدارة التقنّية للدراسات الضرورّية من أجل وضع خّطة اإلنارة العامة على كامل   
أراضي البلدية.

-   وضع دراسة حول إقامة مواصالت غير مؤللة Liaison Douce بين غابة الصنوبر ووسط المدينة   
مرورًا بطريق الشام. 

وفي العام 2010، جرى التنظيم لعدٍد من بعثات الخبراء للوقوف على كلٍّ من محاور المشروع. ولقد أفضت حلقات 
الخبراء على اختالفها إلى استدراج عروٍض لمشروعين في شهر آب/أغسطس2010: أّولهما متصل بالدراسات 
حول خطة للمواصالت غير المؤللة Plan de déplacements doux وثانيهما المسار بين غابة الصنوبر 
ووسط المدينة مرورًا بطريق الشام. وفي شهر تموز/يوليو 2011، بدأ العمل بدراسات حول خّطة المواصالت 
والمسار بين غابة الصنوبر ووسط المدينة بعد توقيع العقود. أّما الدراستان األخريان فبدأت الدراسات حولهما في 
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كانون األول2011. وأجرى السيد هوشون، رئيس منطقة إيل دو فرانس زيارًة في شهر أيلول/سبتمبر2011 من 
أجل الوقوف على سير المشاريع المختلفة. واستتبعت الزيارة في شهر تشرين األّول/أكتوبر ببعثة تنسيق للخبراء 

الفرنسّيين.

المالي  الشق  بإدارة  اللبنانية  للبلديات  التقني  المتحدة/المكتب  المحلية  والحكومات  المدن  منظمة  مكتب  وُيعنى 
واإلداري للمشروع. أّما اإلدارة التقنّية فمنوطة بمنطقة إيل دو فرانس. 
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خاتمة

السياسّية في  المشاكل  العديد من  العام 2006، وعاش  التى كان آخرها حرب  تبعات عدة حروب  لبنان  عانى 
خالل السنوات المنصرمة واصطدم بعقبات في عملّية إعادة تأهيل البلدّيات وتنفيذ مشاريع التنمية المحلّية. ولكن 
على الرغم من هذا الظرف المعّقد، تمكَّن مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/المكتب التقني للبلديات 

اللبنانية بدعٍم من الشركاء العالميين من وضع مشاريع لدعم نمو المدن اللبنانّية.

وسمح التعاون الالمركزي بوضع مشاريع على مستويين: مشاريع تنمية مفصلة على قياس البلدّيات اللبنانّية )من 
حاجات اقتصادّية واجتماعّية وثقافّية وغيرها( ومشاريع التعزيز المؤسساتي.

تبلور التعزيز المؤسساتي بتأسيس المكاتب البلدية للتنمية المحلية من 2008  الى 2010 بالتشاور مع لجنة رؤساء 
البلدّيات اللبنانّية من خالل برنامج دعم البلدّيات اللبنانّية وبمساهمٍة من مقاطعة برشلونة. ومن خالل برنامج الدعم 
هذا، انعقد المؤتمر الدولي حول الالمركزّية في الشرق األوسط في شهر تشرين األّول/أكتوبر2009 وأفضى إلى 
التزام رئيس الجمهورّية اللبنانّية ووزير الداخلّية والبلدّيات اعتماد مقاربة تشاركّية حيال البلدّيات ممثلًة بلجنة رؤساء 

البلدّيات اللبنانّية وذلك بهدف إحراز تقّدم على درب الالمركزّية. 

وفي العام 2011، سمحت اإلجابة المشتركة على »كتاب الالمركزّية االدارية في 100 سؤال« الصادر عن وزارة 
الداخلّية والبلدّيات للجنة رؤساء البلدّيات اللبنانّية بلقاء فخامة رئيس الجمهورّية ودولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي 
وزير الداخلّية والبلدّيات من أجل تسليمهم إجابات البلديات عن األسئلة المئة ومن أجل التأكيد على دور اللجنة 

ورغبة رؤساء البلدّيات اللبنانّية في أن يؤّدوا دورًا فاعاًل على طريق الالمركزّية مستقباًل. 

وعلى خطٍّ مواٍز، يحظى حضور البلدّيات اللبنانّية على الساحة الدولّية بالدعم بفضل جهود مكتب منظمة المدن 
والحكومات المحلية المتحدة/المكتب التقني للبلديات اللبنانية الذي يحرص على تمثيل المدن اللبنانّية المنتسبة إلى 
الشبكة في أبرز هيئات منظمة المدن والحكومات المحلّية المتحدة. هذا وُيقيم مكتب منظمة المدن والحكومات 
المحلية المتحدة/المكتب التقني للبلديات اللبنانية صلًة بين البلدّيات وغيرها من شبكات المدن مثل شبكة المدن 

التاريخّية األثرّية والشبكة األورومتوسطية ومنظمة المدن المتحدة في فرنسا أو شبكة األرك التين.
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واليوم يعمل مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/المكتب التقني للبلديات اللبنانية من أجل استمرارية 
نشاء مشاريع جديدة تستجيب لحاجات البلدّيات.  عمله في سبيل البلدّيات وذلك من خالل تعزيز المشاريع الجارية واإ
ويقضي الهدف بأن ينجح التعاون الالمركزي في لبنان في إقامة عالقات مستدامة ومبنّية على الثقة بين مختلف 
لبنان  في  الالمركزي  بالتعاون  المكّلفين  بين مختلف  التنسيق  أواصر  العالقات تحسين  الفعالّيات. وتفترض هذه 
وهذا ممكن من خالل الهيئة الدائمة للتعاون الالمركزي في لبنان والتي تّم اإلعالن عنها في خالل المؤتمر الدولي 

للتعاون الالمركزي في لبنان الذي انعقد في شهر تشرين الثاني/نوفمبر2011. 

وسيستمر المكتب بتنظيم نشاطات دولّية رفيعة المستوى مثل مؤتمر التعاون الالمركزي الفرنسي - اللبناني بالتعاون 
مع السفارة الفرنسية في لبنان ووزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، والمزمع عقده في شهر تشرين األّول/أكتوبر2012 
وبمساعدة البلدّيات اللبنانّية على أن تكون حاضرة على الساحة الدولّية من خالل منظمة المدن والحكومات المحلّية 
المتحدة ومن خالل المشاركة في نشاطات على غرار المنتدى العالمي السادس للمياه في آذار في مدينة مرسيليا 

)فرنسا(، أو قّمة األرض ريو20+ في حزيران/يونيو في ريو دي جانيرو )البرازيل(.
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عنوان المكتب التمثيلي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة )لبنان، األردن(/المكتب التقني للبلديات 
)CGLU/BTVL( اللبنانية

شارع توفيق سالم، بناية صقر )الطابق الثالث(

راس النبع، طريق الشام، بيروت

  هاتف: 649900 1 00961 فاكس: مقسم 111

www.bt-villes.org :الموقع اإللكتروني

contact@bt-villes.org :البريد اإللكتروني
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