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هدف امل�شروع

حتسيس املنتخبني احملليني حول دور البلدية كمحّرك للتنمية احمللية ودعم املؤسسة البلدية عبر تأسيس دائرة جديدة في 
البلدية: املكتب البلدي للتنمية احمللية.

مدة امل�شروع

 ميتد املشروع على ثالث سنوات، حيث بدأ العمل به  في شهر كانون الثاني 2008 ويستمرّ حتى كانون األول 2010. 

منهجية العمل

نشاطات التحسيس
مت تنظيم العديد من احللقات التى سمحت بتحسيس حوالي أربعني منتخب وتقني في البلديات على: 

  •   الدور املنتظر من البلدية في اإلدارة التشاركية ودعم التنمية احمللية املستدامة 
  •   أهمية إعداد خطة إستراتيجية للتنمية احمللية، وإنشاء مكتب بلدي للتنمية احمللية 

كما سمحت هذه احللقات بتقصي مدى إرادة املنتخبني في إنشاء مكتب بلدي للتنمية احمللية وفي االنضمام الى مسار املشروع 
املقترح.

إطالق دفتر الشروط

لقد مت إطالق دفتر الشروط اخلاص باملشروع على مرحلتني، األولى في بداية العام 2008 والثانية في العام 2009. وقد تضمن 
الترتيبات الواجب إتخاذها من قبل البلدية املرشحة لإلنضمام الى هذا املشروع.

كان على البلديات املرشحة لإلنضمام الى املشروع االلتزام، بقرار من املجلس البلدي، التالي: 
  •    ترشيح واحد أو أكثر من اخلبراء الى شغل وظيفة املكلّف بالتنمية احمللية 

  •    القيام باملساعي الضرورية لتغيير مالك البلدية مّما يسمح بدمج املكتب البلدي للتنمية احمللية في الهيكلية الرسمية للبلدية 
كما وادخال املكلّف بالتنمية احمللية في مالك البلدية في نهاية هذا املشروع 

  •    قبول وادارة الهبة املالية املخّصصة للمشروع 
  •    املساهمة في متويل املشروع

تدريب املكلّفني بالتنمية احمللية
مت تنظيم دورتني تدريبيتني استمرت كّل منهما لعدة أيام بعد إطالق دفتر شروط املشروع في 2008 و 2009. وسمحت هذه 

الدورات مبا يلي:
  •    تدريب املرشّحني على تقنيات التنمية احمللية، القانون البلدي واإلدارة احمللية، مفهوم وصياغة مشروع تنمية محلية، 

التواصل الشفهي والكتابي... 
  •    القيام بإختيار املرشحني احملتملني لتولي ادارة مكاتب التنمية احمللية.

كما مت تنظيم العديد من الدورات بشكل منتظم طيلة مدة املشروع لتثبيت املعارف املكتسبة لدى املكلفني، ومتحورت الدورات 
التدريبية حول املواضيع التالية: املواطنية؛ تنظيم اإلجتماعات وإدارتها؛ نص وإعداد املنشورات؛ تقدمي املكاتب ومشاريعها؛ 

إدارة املشاكل والنزاعات؛ كيفية حتفيز املتطوعني؛ موقع املكتب البلدي للتنمية احمللية ودوره في البلدية .... 

هذا باإلضافة الى دعوة املكلفني بالتنمية احمللية للمشاركة في عدة زيارات تقنية وتبادل اخلبرات في موضوع املكتب البلدي 

للتنمية احمللية في كل من لبنان، إسبانيا واملغرب.   

إختيار املكاتب البلدية للتنمية احمللية
مت إختيار البلديات املستفيدة من املشروع وفق عدة معايير: املواظبة على حضور حلقات لقاءات التحسيس والدورات التدريبية 
التى يتم تنظيمها، تنفيذ بنود دفتر الشروط، مؤهالت الذين مت ترشيحهم لوظيفة املكلف بالتنمية احمللية، اإلهتمام باملشروع 

والفهم العميق له، اإللتزام بالنهج الذي سوف يتّم حتديده عبر هذا املشروع.

لقد مت دعم املكلفني بالتنمية احمللية من قبل مكتب منظمة املدن واحلكومات احمللية املتحدة/ املكتب التقني للبلديات اللبنانية 
)CGLU/BTVL(، ومن قبل خبراء في التنمية احمللية لصياغة مشاريع مكاتب التنمية احمللية املمتدة على سنتني. هذه 
املشاريع متحورت بشكل رئيسي حول املواضيع الثقافية اإلجتماعية، التنمية السياحية، السياحة البيئية، التحسيس حول البيئة، 

والصحة املجتمعية....

تشبيك مكاتب التنمية احمللية
أتاح هذا املشروع تأسيس شبكة ملكاتب التنمية احمللية وذلك عبر: 

  •    إجتماعات التبادل حول املواضيع أو النشاطات التى تعني بعض مكاتب التنمية احمللية أو كلها 
  •    تبادل اخلبرات بني املكلّفني بالتنمية احمللية أو املتطوعني الذين يعملون معهم 

  •    إقامة نشاطات مشتركة للتنمية احمللية بني مكاتب التنمية.

سوف تتابع هذه الشبكة تبادل اخلبرات بعد إنتهاء املشروع.

تنسيق املشروع
قام مكتب منظمة املدن واحلكومات احمللية املتحدة/ املكتب التقني للبلديات اللبنانية بتنفيذ وتنسيق املشروع على عدة 

مستويات: 
  •    تنظيم حلقات إعالم وحتسيس حول املشروع، دورات تدريبية، دفتر شروط 

  •    املتابعة املالية والتقنية جلميع مكاتب التنمية احمللية 
  •    متابعة اإلجراءات اإلدارية من أجل تعديل املالك مع البلديات املعنية واملؤسسات احلكومية 

  •    تقدمي املشروع لوزارة الداخلية والبلديات 
  •    التعريف مبكاتب التنمية احمللية للجهات املانحة، املؤسسات غير احلكومية، اجلمعيات احمللية...

املكاتب البلدية للتنمية احمللية

إنضم الى املشروع سبع بلديات لبنانية هي:
بلدية بريتال )البقاع(، مكلّف واحد بالتنمية احمللية

بلدية الغبيري )جبل لبنان(، مكلّفان اثنان بالتنمية احمللية
بلدية حمانا )جبل لبنان(، مكلّف واحد بالتنمية احمللية

بلدية نهر إبراهيم )جبل لبنان(، مكلّف واحد بالتنمية احمللية
بلدية سن الفيل )جبل لبنان(، مكلّفان اثنان بالتنمية احمللية

بلدية طرابلس )الشمال(، مكلّف واحد بالتنمية احمللية
بلدية صور )اجلنوب(، مكلّف واحد بالتنمية احمللية
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عدد من تالميذ املدارس في حملة النظافة التى أقيمت في البلدة

لإلتصال

مكتب التنمية احمللية في بلدية بريتال
القصر البلدي – بلدة بريتال – قضاء 

بعلبك، لبنان
تلفون/فاكس: 340107/8 )8( 00961

العنوان اإللكتروني: 
britalmun@hotmail.com

املتطوعون وتالميذ املدارس يشاركون في نشاطات 
مختلفة يقوم بها مكتب التنمية احمللية

مكتب التنمية املحلية يف 

بلدية بريتال )البقاع(

البلدة: بريتال

املحافظة: البقاع

الق�شاء: بعلبك

عدد ال�شكان: 23.000 ن�شمة

البعد عن بريوت: 87 كلم

تقع بلدة بريتال في سهل البقاع، ومساحتها 40 كلم2. تعود تسمية بريتال الى العهد الفينيقي 
)بيريت – آل( وتعني »حماية اإلله«. كانت بلدة بريتال بلدة تاريخية أثرية شهدت الكثير من التغيرات على مر 
السنني، وبسبب الوضع التاريخي والسياسي للمنطقة حتولت الى بلدة زراعية، مشهورة بزراعة الكرز. اليوم، 

تتحول بريتال أكثر فأكثر الى بلدة جتارية. 
إن املساعي احلثيثة التى تقوم بها البلدية منذ سنوات عدة للحفاظ على بيئة البلدة تبقى غير كافية، حيث ثُبَتت 

ضرورة العمل في هذا الشأن مع املجتمع األهلي.

املشروع:

»نظافة بلدتنا، عنوان حضارتنا«
إن املشروع الذي قدمه مكتب التنمية احمللية بعنوان »نظافة بلدتنا، عنوان حضارتنا«  يتمحور حول موضوع 

البيئة، من أجل اإلبقاء على نظافة البلدة واحلفاظ على البيئة لألجيال القادمة.

النشاطات املنّفذة:

إقامة نواِد بيئية في املدارس ودورات تدريبية موّجهة 
للطالب

تنظيم نشاطات بيئية

تنظيم حمالت توعية في البلدة ودورات تدريبية موّجهة 
للمتطوعني الذين يعملون مع مكتب التنمية

القيام بحملة نظافة مبشاركة تالميذ املدارس وشباب 
وشابات البلدة

وضع مستوعبات للنفايات في أحياء مختلفة

التوعية حول موضوع تدوير النفايات في املنزل.

 

الشركاء في املشروع:
مدارس البلدة:

املدرسة املتوّسطة الرسمية في بريتال 
املدرسة الثانوية في بريتال

مدرسة اإلمام علي
املدرسة اللبنانية

مدرسة روضة القائم 
مدرسة اإلميان الثانوية

متطوعون من البلدة
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صورة شاملة خالل حلقة تدريب

لإلتصال:
مكتب التنمية احمللية في بلدية الغبيري

بيروت- الغبيري- جسر املطار- القصر 
البلدي- بلدية الغبيري – قضاء بعبدا، لبنان

تلفون/فاكس:
 00961 )1( 858478/ 630 /629 

العنوان البريدي:  ص.ب 148/25 
العنوان اإللكتروني: 

ghobeirym@gmail.com
املوقع اإللكتروني : 

www.ghobeiry.gov.lb

املشاركون في إحدى حلقات التدريب

مكتب التنمية املحلية يف بلدية 

الغبريي )جبل لبنان(

املدينة: الغبريي

املحافظة: جبل لبنان

الق�شاء: بعبدا

عدد ال�شكان: 225.000 ن�شمة

البعد عن بريوت: تقع املدينة يف �شاحية بريوت اجلنوبية

تعتبر بلدية الغبيري من البلديات الكبرى في لبنان ويضم مجلسها 21 عضوًا. تبلغ مساحتها 7.5 كلم2 وهي مدخل 

العاصمة بيروت حيث تربط ما بني املطار والعاصمة. إن إسم بلدة »الغبيري« يعني الزهرة البرية؛ لقد شهدت هذه 

املدينة توّسعًا معماريًا كبيرًا بحيث أصبحت مركزًا جتاريًا وصناعيًا مهمًا. وتتميز بوجود اكثر من ستني مدرسة 

ومعهد والعديد من السفارات واملدينة الرياضية والعديد من احلدائق العامة ومراكز ثقافية ودينية متنوعة.

املشروع:
»حتسني صحة األسرة واملجتمع«

تتطلّع بلدية الغبيري الى حتسني ظروف الصحة املجتمعية في املدينة بتوعية وتدريب مجموعات من النساء حول مواضيع الصحة 
املجتمعية، حتى تتمكن من نقل املعلومات حول مواضيع محددة الى بقية املجتمع، إذ أنهن أصبحن األكثر كفاءة في الدخول 

إلى األحياء الشعبّية في املدينة.

يندرج هذا املشروع في خانة البرامج البلدية غير التقليدية وهو يولي 
اهتمامًا حلاجات السكان ومعاناتهم االجتماعية على املستوى الصحّي، 

وتكمن أهميته في العناصر التالية: 

اهتمامه بصحة األسرة واملجتمع ومساهمته في الوقاية من األمراض

تدريب مجموعة من الشباب ليكونوا أكثر فاعلّية في مجتمعهم

احلد من احلوادث املنزلية وحوادث السيارات

إتاحة مجال التواصل مع السكان ومعرفة حاجاتهم ومعاناتهم وعرض 
اقتراحاتهم على السلطة احمللية.

النشاطات املنّفذة:
بالصحة  تتعلق  املتطوعات حول مواضيع  النساء  تدريب مجموعة من 

املجتمعية

تكوين مجموعة من املتطوعني للعمل مع مكتب التنمية احمللية من أجل 
تشكيل جلان لألحياء، مكلّفة باإلستماع الى املواطنني ومعرفة حاجاتهم

إعداد قاعدة بيانات للمنظمات واجلمعيات األساسية )احمللية والعاملية( 
مع  بالتنسيق  أو  الغبيري  في  تعمل  التي  املدني  املجتمع  ومؤسسات 

البلدية

املدينة  شباب  الى  املوجهة  والتقني  املهني  للتدريب  حلقات  تنظيم 
بالتعاون مع »املركز الوطني للتدريب املهني« )معلوماتية، إلكترونيك...(

تنظيم حملة توعية حول كيفية الوقاية من حوادث السير.

الشركاء في املشروع:

النساء املتطوعات في املدينة

املؤسسات احمللية
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الكرز في بلدة حمانا

مكتب التنمية احمللية في بلدية حمانا

القصر البلدي – حمانا – قضاء بعبدا، 
لبنان

تلفون/فاكس: 531929 (5) 00961 

العنوان اإللكتروني: 

bmdl.hammana@gmail.com

لإلتصال

النشاطات املتنوعة  لتشجيع اإلنتاج الزراعي احمللي 
وخالل عيد امليالد

مكتب التنمية املحلية يف 

بلدية حمانا )جبل لبنان(

البلدة: حمانا 

املحافظة: جبل لبنان 

الق�شاء: بعبدا

عدد ال�شكان: 8.000 ن�شمة )ف�شل ال�شتاء(  

15.000 ن�شمة )ف�شل ال�شيف(

البعد عن بريوت: 30 كلم 

إن بلدة حمانا - وتعود التسمية الى العصر الفينيقي - معروفة كموقع يحظى بإستقطاب السياح األجانب 
واللبنانيني خالل فصل الصيف. أقام فيها في املاضي الشاعر الفرنسي الشهير ألفونس دو المارتني لبعض الوقت. 

كما ُتعرف البلدة ايضًا بإنتاجها الزراعي للكرز والفاصوليا اجلافة. 
تواجه بلدة حمانا مشكلة النزوح الى املدينة، وخاصة للجيل الشاب، ولقد عبرت البلدية عن احلاجة الى تدعيم 

املقومات البيئية والسياحية للبلدة من أجل تنمية إقتصادية متوازنة. 

املشروع:
»التنمية االقتصادية واالجتماعية في حمانا«

إن بلدية حمانا، احلريصة على احلفاظ على الطبيعة والبيئة التى متّثل إحدى املقومات اإلقتصادية االساسية للبلدة، إختارت 
العمل على محورين إثنني: السياحة البيئية ودعم اإلنتاج الزراعي احمللي.

النشاطات املنفذة: 

الزراعي:  اإلنتاج  تشجيع  أجل  من  عدة  نشاطات  تنظيم 
مهرجان الكرز، يوم الفاصوليا....، مع التجار واملجتمع األهلي

تنظيم مهرجان الفكاهة خالل فصل الصيف

ومع  والتجار  املدني  املجتمع  مع  وإجتماعات  لقاءات  تنظيم 
سكان البلدة من أجل اشراكهم في النشاطات، دعمهم وتنظيم 

عملية إستقبال السياح

القيام بنشاطات التحضير إلعداد مشروع سياحة بيئية مع 
احتاد بلديات سيرس بيرغيدا )اسبانيا(

تنظيم العديد من النشاطات اإلجتماعية الثقافية: غداء “مطعم 
احملبة”؛ قرية امليالد لألطفال....

الشركاء في املشروع:

املدارس

أندية البلدة

التجار

املجتمع األهلي

القطاع اخلاص
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أحد النشاطات التى مت تنظيمها في البلدة

لإلتصال
 

نهر  بلدية  في  احمللية  التنمية  مكتب 
إبراهيم

– قضاء  إبراهيم  – نهر  البلدي  القصر 
جبيل، لبنان

تلفون/فاكس: 446678 (9) 00961 

العنوان اإللكتروني:

  bmdlnahribrahim@gmail.com

املوقع اإللكتروني:

www.nahribrahim.com  

لقطات خالل دورات تدريب املكلفة بالتنمية احمللية وأمينة املكتبة 
بالتعاون مع جمعية السبيل

مكتب التنمية املحلية يف بلدية نهر 

اإبراهيم )جبل لبنان(

البلدة: نهر اإبراهيم 

املحافظة: جبل لبنان

الق�شاء: جبيل

عدد ال�شكان: 5.000 ن�شمة

البعد عن بريوت: 31 كلم

تقع بلدة نهر إبراهيم على ضفاف النهر الذي يحمل اإلسم نفسه، وتقول األسطورة أنه كان شاهدًا على قصة 
احلب التى جمعت بني أدونيس واآللهه أفروديت. باإلضافة الى وجود بعض اآلثار التى تعود للعصر الروماني، 

تشكل نهر إبراهيم حاليًا بلدة صناعية وجتارية.
 شّددت بلدية نهر إبراهيم على أهمية دعم وتشجيع الثقافة بني سكان املدينة وخاصة اجليل الشاب.

املشروع:
»ترويج النشاطات الثقافية حول املكتبة البلدية«

إختارت بلدية نهر ابراهيم العمل على مشروع إجتماعي ثقافي عبر إعادة تنشيط املكتبة البلدية لديها بالتعاون مع 
جمعية السبيل. يهدف هذا املشروع الى تعزيز الصلة بني املواطن والكتاب وضمان حّقه باملعرفة واإلّطالع وهذا من 

شأنه أن يطال جميع الفئات واألعمار في املدينة واملنطقة احمليطة.

النشاطات املنّفذة:

توسيع وإعادة تأهيل املكتبة

شراء كتب ولوازم ومعدات تعليمية

وضع وتشغيل نظام معلوماتية لتصنيف وإنتاج سجالت 
وقوائم الكتب والوثائق

تدريب املكلّفة بالتنمية احمللية وأمينة املكتبة وراِو للحكايات

تدريب املكلّفة بالتنمية احمللية على جعل املكتبة مساحة 
للقاءات والتبادل مع املواطنني

تنفيذ نشاطات إجتماعية ثقافية

إدخال املكتبة في شبكة مكتبات جمعية السبيل

ضّم املكتبة إلى شبكة املكتبات الوطنية ضمن بروتوكول 
موّقع مع وزارة الثقافة.

الشركاء في املشروع:

مدارس املنطقة
مجموعة من النساء املتطوعات في املدينة

جمعية السبيل
وزارة الثقافة
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سكان مدينة سن الفيل يدًا بيد لتنفيذ أحد النشاطات

لإلتصال:
مكتب التنمية احمللية في بلدية سن 

الفيل

القصر البلدي في سن الفيل – بلدية 
سن الفيل – قضاء املنت الشمالي، 

لبنان

تلفون/فاكس: 511120 (1) 00961 

العنوان االلكتروني:

 bmdl@sinelfil.org 

نشاطات عيد اجليران في سنة 2009

مكتب التنمية املحلية يف بلدية �شن 

الفيل )جبل لبنان(

املدينة: �شن الفيل

املحافظة: جبل لبنان

الق�شاء: املنت ال�شمايل

عدد ال�شكان: 100.000 ن�شمة

البعد عن بريوت: 6 كلم

تتألف مدينة سن الفيل من أربعة أحياء رئيسية: البلدة، احلرش، جسر الباشا، واحلي اجلديد. كما متثل إحدى 
أكثر املدن الناشطة على الصعيد التجاري، املصرفي واإلجتماعي )مؤسسات املجتمع املدني، املنظمات غير 

احلكومية الثقافية، اإلجتماعية، اإلقتصادية ....(. إن التنطيم املدني املوجود والفروقات اإلجتماعية بني املقيمني، ال 
يسمحان بتشكيل نسيج إجتماعي متجانس في املدينة.

املشروع:
“تعزيز التواصل بني البلدية والسكان”

تعي مدينة سن الفيل الصعوبات املتنوعة التى ميكن أن تنشأ بسبب احلجم الكبير ألية مدينة، لذلك إختارت العمل على مشروع 
إجتماعي ثقافي عبر خلق صالت وصل بني األحياء املختلفة. الهدف من املشروع هو إنخراط السكان القادمني من أماكن 
مختلفة في النشاطات املشتركة اإلجتماعية والثقافية، باإلضافة الى تنسيق نشاطات التنمية احمللية بني مختلف مكونات املجتمع 

احمللي واملدني.

النشاطات املنّفذة:

تنفيذ نشاطات إجتماعية ثقافية مع املركز الثقافي لبلدية سن 
الفيل )أسبوع املطالعة، نشاطات امليالد/الفصح...(

تنظيم مهرجان سنوي بعنوان “عيد اجليران”

تنظيم حلقات توعية وحتسيس في املدارس حول مواضيع 
الثقافة املدنية

تكوين مجموعة من املتطوعني حول مكتب التنمية احمللية 
وتنطيم دورات تدريبية

إنشاء مكتب توظيف، للعب دور الوسيط بني املؤسسات 
اإلقتصادية واملؤسسات احمللية، وبني السكان في عملية 

البحث عن عمل في مختلف املهن

تنظيم منتدى للمهن

تعريف عن دور مكتب التنمية احمللية  لدى وسائل اإلعالم

نشاطات أخرى في إطار مشاريع متعددة.

الشركاء في املشروع:
املدارس

املُتطوعون من السكان
املجتمع املدني

القطاع اخلاص
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أحدى فرق املرافقني السياحيني خالل دورة تدريبية ميدانية

لإلتصال

مكتب التنمية احمللية في بلدية طرابلس

قضاء   – طرابلس  في  البلدي  القصر 
طرابلس، لبنان

تلفون/فاكس: 628825 (6) 00961 

العنوان اإللكتروني:

املشاركون في الدورة التدريبية خالل زيارة ميدانية وخالل 
حفل توزيع شهادات املشاركة 

مكتب التنمية املحلية يف بلدية 

طرابل�س )ال�شمال(

املدينة: طرابل�س

املحافظة: ال�شمال

الق�شاء: طرابل�س

عدد ال�شكان: 300.000 ن�شمة

البعد عن بريوت: 80 كلم

حتتل مدينة طرابلس املركز الثاني في البالد بعد العاصمة، وهي املركز اإلداري في الشمال اللبناني. وككل املدن 
الكبرى اللبنانية، حتمل بصمات احلضارات املتنوعة التى طبعت املنطقة.

قام الفينيقيون بتأسيس مدينة طرابلس في األلف الثاني قبل امليالد. تضم املدينة القدمية القسم الذي بناه املماليك 
والعثمانيون منذ العام 1289، باإلضافة الى آثار حقبة احلمالت الصليبية كما انها تعتبر متحفًا حيًا للحرف 
الطرابلسية التقليدية. على الرغم من هذه املقومات السياحية املهمة، تبقى مدينة طربلس مدينة مهّمشة تواجه 

مشاكل إقتصادية كبيرة وإرتفاع ملعدل الفقر.

املشروع:
)TRITOURISME( »تريتوريزم«

تتطلع مدينة طرابلس الى إكتساب رؤية جديدة ودورًا جديدًا، تستطيع من خالله وضع حدٍّ للتهميش الذي تعاني منه املدينة، 
وتسليط الضوء على مقوماتها وتطويرها، وميّكنها أيضًا من حل املشاكل اإلجتماعية واإلقتصادية عبر تأمني بيئة مناسبة 

لسكانها وإيجاد فرص عمل لهم. إستنادًا الى ذلك إختارت بلدية طرابلس العمل على محور السياحة، وذلك عبر تعريف اجليل 
الشاب في املدينة بإرثهم السياحي واألثري، وعبر تدريب مرافقني سياحيني وتسويق السياحة لدى املؤسسات املعنية.

النشاطات املنّفذة:

تدريب حوالى 60 شخصًا )غالبيتهم من اجليل الشاب( على 
القيام باملرافقة السياحية في مدينتهم

توزيع شهادات املشاركة وشهادة »مرافق سياحي« لسبعة 
وأربعني مشترك

توزيع لوائح بأسماء املرافقني السياحيني على الوكاالت 
السياحية املتخّصصة

تشبيك املرافقني السياحيني بسوق العمل

وضع 15 إشارة سياحية في املدينة القدمية

طبع خرائط سياحية بالتنسيق مع مشروع اإلرث الثقافي

طبع فاصل كتاب )bookmarker( لتسويق املدينة 

العمل مع احلرفيني من أجل تنفيذ تذكارات جديدة ومبتكرة 
لبيعها للسواح

تنظيم أربع جوالت ميدانية لعدد من املدارس من داخل 
املدينة وخارجها.

الشركاء في املشروع:
جامعة املنار

مكتب السياحة
املؤسسات احمللية

الثقافي  اإلرث  حماية  مشروع  ضمن  الثقافي  االرث  مكتب 
CHUD والتنمية املدينية

safa.local.dev@hotmail.com
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املتطوعون خالل حملة النظافة ألحد أحياء املدينة

لإلتصال
مكتب التنمية احمللية في بلدية صور

بيت املدينة – صور – قضاء صور، لبنان

تلفون/فاكس: 012 351 )7( 00961 

العنوان االلكتروني:

bmdl@tyremunicipality.com  

متطوعون ومؤسسات من املجتمع املدني يضّمون 
جهودهم الى مكتب التنمية احمللية في بلدية صور   

مكتب التنمية املحلية يف 

بلدية �شور )اجلنوب(

املدينة: �شور

املحافظة: اجلنوب

الق�شاء: �شور

عدد ال�شكان: 115.000 ن�شمة

البعد عن بريوت: 83 كلم

إن مدينة صور التاريخية هي إحدى أهّم املدن السياحية األثرية في لبنان. حيث حتمل بصمات احلضارات الفينيقية، اليونانية، 
الرومانية، البيزنطية، احلقبة الصليبية، املماليك، والعثمانيني. هذه املدينة الشبه جزيرة في اجلنوب اللبناني جتذب العديد من 
السواح وتنّظم سنويًا أحد املهرجانات األساسية في املنطقة. بهدف تثبيت صورة مدينة صور على مستوى مؤهالتها السياحية، 

يجب بذل بعض اجلهود في سبيل احلفاظ على نظافة املدينة.

املشروع:

“مدينتي بيتي”

تعي مدينة صور أهمية صون مقوماتها الرئيسية، وذلك للحفاظ على موقعها السياحي الذي تتميز به. لذلك قام مكتب التنمية 
احمللية في بلدية صور، بالتعاون مع مجموعة من املتطوعني القادمني من مؤسسات مختلفة من املجتمع املدني، باطالق مشروع 
املشاكل  حول  السكان  عبر حتسيس وتوعية  املدينة، وذلك  لتحسني صورة  السبل  إيجاد  الى  يهدف  بيتي”، الذي  “مدينتي 
البيئية ونظافة املدينة، البحث عن حلول ملشاكل التلوث السمعي والبصري ودعم مؤسسات املجتمع املدني للعمل معًا على هذه 

اإلشكالية. 

النشاطات املنّفذة:

تنظيم نشاطات حتسيس للسكان: حملة نظافة للمدينة، حملة 
إعالنية من أجل نظافة الشاطىء

نشاطات حتسيس وتوعية في املدارس

تنظيم لقاءات وإجتماعات مع املجتمع املدني واألهلي، وتكوين 
حول  احمللية  التنمية  ومكتب  صور  بلدية  مع  متابعة  جلان 

موضوع التلوث السمعي والبصري

تأمني كافة أدوات اإلعالن عن مكتب التنمية احمللية ومشاريعه: 
املوقع اإللكتروني، إعالنات...

تنظيم العديد من النشاطات اإلجتماعية الثقافية مع املؤسسات 
احمللية واملنظمات العاملية.

الشركاء في املشروع:

املدارس

املجتمع املدني

مجموعة املتطوعني في مشروع “مدينتي بيتي”
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اآفاق مكاتب التنمية املحلية 

لقد أتاح مشروع »تعزيز دور البلديات في التنمية احمللية«، خلق أداة لتنفيذ مشاريع التنمية احمللية والتنسيق بينها في املدن 
السبعة املعنية به. كما قام املكلفون بالتنمية احمللية، وخالل فترة املشروع، بتنفيذ عدد من النشاطات مبشاركة املجتمع احمللي 
حول مواضيع متنوعة ترتبط بالواقع والبيئة اخلاصة بكل مدينة وقد بادروا بالتنسيق مع الفاعليات املعنية على املستوى احمللي، 

الوطني والعاملي.

ميكن للبلديات السبعة املعنية باملشروع، االعتماد على مكتب التنمية احمللية في األمور التالية:

•   تنفيذ نشاطات خاصة بالتنمية اإلقتصادية

•   إنشاء جلان أحياء بدعم من مجموعة املتطوعني في مكاتب التنمية احمللية

•   خلق قاعدة معلومات للمؤسسات احمللية، املنظمات العاملية واجلهات املانحة املعنية، ومشاريع التنمية احمللية التى يتم 
تنفيذها في املدينة من أجل تأسيس مركز للمعلومات ومرجع للجهات املعنية املختلفة

•   جمع املعلومات حول حاجات املدينة في إطار التنمية احمللية

•   التنسيق بني ُمختلف مشاريع التنمية التى تقوم بتنفيذها املؤسسات احمللية واملنظمات العاملية

•   إقتراح مشاريع تنمية محلية على املؤسسات احمللية واجلهات املانحة إنطالقًا من حاجات املدينة ورؤية البلدية، واملساعدة 
في تنفيذها

•   اإلعالم عن دور مكتب التنمية احمللية ونشاطات البلدية....

•   متابعة التبادل بني الشبكات املختلفة

•   تنفيذ خطة إستراتيجية للتنمية احمللية للمدينة تنضوي ضمن إطار رؤية شاملة للمنطقة احمليطة.

خال�شة

إن مشروع »تعزيز دور البلديات في التنمية احمللية« كان نتيجة إرادة مكتب منظمة املدن واحلكومات احمللية املتحدة/ املكتب 
التقني للبلديات اللبنانية وشريكته مقاطعة برشلونة اإلسبانية، اإلجابة على حاجات املدن اللبنانية في األطر التالية:

•   مفهوم التنمية احمللية البعيد نسبيًا عن العمل البلدي بالرغم من وروده في نّص قانون البلديات

•   اإلفتقار الى التمويل واملوارد البشرية في البلديات

•   النقص في التقنيني العاملني في البلدية، والقادرين على صياغة مشروع تنمية محلية وادارته

• الروتني االداري من أجل توظيف أشخاص جدد وتعديل مالكات البلديات.

في هذا اإلطار، إن تنفيذ هذا املشروع قد واجه العديد من الصعوبات ولكن األهّم انه استطاع الوصول الى نتائج وآثار حاسمة 
ومهمة.

الصعوبات الرئيسة التى واجهها املشروع:

•  الصعوبة اإلدارية لدى البلديات في تلقي وادارة الهبة املخصصة لها في إطار املشروع، حيث مت التوّصل الى احللول 
املناسبة لكل بلدية

•   البطء في سير املعامالت اإلدارية في البلدية وفي السلطة املركزية من اجل تنفيذ اإلجراءات الضرورية لتعديل املالك والذي 
تطلب العديد من التدخالت لدى اإلدارات املعنية

•   صعوبة إيجاد اشخاص جديرين مبركز “مكلف التنمية احمللية” في بعض املدن واإلضطرار الى تغيير هؤالء املكلفني خالل 
تنفيذ املشروع.

نتائج املشروع وتأثيره:

•   إدخال مفهوم التنمية احمللية في يوميات املنتخبني احملليني املعنيني

•   حتسيس وتوعية املنتخبني احمللنّي حول الدور اجلديد للبلدية في اطار اإلدارة التشاركية وفي دعم التنمية احمللية املستدامة

•   تعزيز دور املنتخبني احمللني ودور البلدية جتاه املجتمع احمللي

•   اإلسهام في زيادة املؤهالت الضرورية ملكلفي التنمية احمللية عبر تنظيم دورات تدريبية أو عبر املتابعة التقنية واملالية 
املنتظمة ملشاريعهم

•   دعم البلدية في تنفيذ املشاريع عبر البحث عن حلول إدارية مالئمة

•   البحث عن السبل الالزمة لتأمني إستمرارية املشروع عبر املساعدة في تعديل املالك والنظام الداخلي للبلدية من أجل إنشاء 
دائرة جديدة في البلدية: مكتب التنمية احمللية

•   التزام وزير الداخلية والبلديات، إلى جانب املؤسسات احلكومية املعنية بدعم املشروع ودعم مساعي إنشاء دائرة جديدة 
في البلدية

•   مشاركة الفاعليات االقتصادية احمللية في متويل املشروع

•   مساهمة املشاريع في التنمية االقتصادية احمللية

•   خلق الفرص ملختلف فاعليات التنمية احمللية والتعاون الالمركزي لإلجتماع وتنسيق حتركهم ونشاطاتهم حول مكتب التنمية 
احمللية

اللبنانية فيما بينها من جهة، وبينها وبني املدن األوروبية   •   خلق شبكة ملكاتب التنمية احمللية وتبادل اخلبرات بني املدن 
املتوّسطية من جهة أخرى.
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