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تقديم المشروع



123

أداة دعم لعمليةتكامل التخطيط والمواردخبرة لصالح المنطقة
أخذ القرار

ما هي وكالة التخطيط الحضري ؟

داة تسمح للمنتخبين المحليين بالسيطرة على تنمية منطقتهمأ

وباألخذ بزمام المبادرات



العمل المؤسسي

لوكاالت التخطيط الحضري مجلس إدارة يتشكل من

منتخبي كافة البلديات الموجودة في نطاق عملها

مبادئ اإلدارة

العمل التشغيلي

لوكالة التخطيط الحضري مدير يتمتع بخبرة 

واستقاللية



ميزانية المشاريع+ إشتراكات المدن األعضاء : مثل المكتب التقني للبلديات اللبنانية<< 

مبادئ التمويل

التمويل المحلي المشترك

ية يشارك الشركاء في تمويل العمليات األساس

للوكالة

درات تتناسب عادًة حصة التمويل المشترك مع ق
الشركاء

تمويل المشاريع

ُتستكمل الميزانية العامة من موارد تمويل 

المشاريع

ث وكالة التخطيط الحضري هي أيضاً أداة للبح

عن التمويل للمشاريع التي تدخل في نطاق 
اختصاصها



ورشات عمل مواضعية•

صياغة خطة العمل•

تنفيذ المشاريع األولى•

تعريف خطة العمل

إنشاء الوكالة وهيئات اإلدارة•

دعم التوظيف والعمل •
التشغيلي

تأسيس هيكلية 
تنظيمية

دراسة قانونية ومالية•

دراسة مواصفات الموظفين•

صياغة األنظمة•

التعرف إلى الشركاء•

إعداد الدراسات

20202021

إنشاء وكالة تخطيط حضري في لبنان



دراسة قانونية ومالية•

ندراسة مواصفات الموظفي•

صياغة األنظمة•

التعرف إلى الشركاء•

إعداد الدراسات

(أشهر6)2020 هيكلية مرنة وتشاركية، وحوكمة تمثيلية: الهدف

لجميع فعاليات المنطقة

لبلدياتلالتقنيالمكتب/لبنانفيالمتحدةالمدنجمعيةستتعرف•

لهايمكنوالتيالمنطقةفيالفاعلةالجهاتإلىالبلدياتمعاللبنانية

المشروعهذافيشريكةتكونأن

تنظيم ورشات عمل للتبادل مع البلديات•

تنظيم ندوة لعرض نتائج الدراسات•

إعداد الدراسات



إنشاء الوكالة وهيئات •
اإلدارة

دعم التوظيف والعمل •
التشغيلي

إنشاء هيكلية 
تنظيمية

إطالق وكالة التخطيط الحضري بشكل : الهدف

سريع لكي تواكب مشاريع البلديات
(أشهر6)2020

إنشاء هيكلية



ورشات عمل مواضعية•

صياغة خطة العمل•

ىتنفيذ المشاريع األول•

تعريف خطة العمل

لتي وضع خطة عمل للشراكة وفقاً لألولويات ا: الهدف

تعّرفت إليها البلديات

لى بحضور الشركاء الفرنسيين، للتعرف إورشات عمل4تنظيم •

محاور العمل التي توّد البلديات العمل عليها

ياغة برنامج عمل للشراكةص•

ري يمكن لوكالة التخطيط الحضمشروعين أوليينالتعرف إلى •

تنفيذهما

(شهر18)2021

تعريف خطة العمل



المنهجية-خطة عمل للشراكة 



المنهجية-خطة عمل للشراكة 

إلتماس دعم 
الوكالة 
وتحديد 
الحاجات

تقديم خطة عمل
تصديق خطة 

العمل
ل تنفيذ خطة العم
والتوصيات

اتخاذ قرار 
تطوير مشروع

مواكبة 
يذعملية التنف



خريطة إقليميةوثيقة التخطيط االستراتيجي

التمويل

جيةتنفيذ الخطة االستراتي

للوكالةالماليةالموارد<

الجهاتقبلمنتمويل<

المانحة

اءالشركقبلمنتمويل<

المنطقةفي

الموظفينتأمين<

(مثلا المهندسين)

رغبة في تطوير خطة استراتيجية لفهم المنطقة وتحليلها

النتائج

يدةتسيطر البلديات على منطقتها وتديرعمليات تطوير المشاريع الجد

يتم التعرف إلى أولويات العمل وُتعالج كل المواضيع

ُتنّفذ الوكالة الخطة االستراتيجية وُتعّد المنشورات

خطة إقليمية استراتيجية–أمثلة على المشاريع 



ناطقالخطة المحلية للتخطيط الحضري ما بين الم–أمثلة على مشاريع وكالة التخطيط الحضري في دنكرك 

تعريف مشروع إقليمي استراتيجي

Hautsاتحاد بلديات  de Flandre–الجهة المشرفة

تحديد الحاجات والتطلعات

اعتماد خطة عمل التخطيط الحضري

 مراعاة الخطة في كل المشاريع المستقبلية

...(تراخيص البناء، مشاريع التخطيط، )

وكالة التخطيط الحضري في دنكرك

إعداد الدراسات اللزمة

صياغة خطة محلية للتخطيط الحضري

التشاور مع السكان والشركاء في المنطقة

المستقبليةتقديم التوصيات ومواكبة تنفيذ المشاريع



النتائج

ويمكنهالة،وبالدووالدوليةالمحليةالمانحةبالجهاتتعنىاستراتيجيةلديهاالبلديات

التمويلعنتبحثأنبالتالي

المشروعنجاحيضمنماالفاعلةالجهاتجميعمشاركة

التمويل

إدارة النهر–أمثلة على المشاريع 

الرغبة في العمل على إدارة نهر أبوعلي والمحافظة عليه 

ات التلوث، إدارة المياه والنفاي)تعّد الوكالة دراسة متعددة المجاالت حول نهر أبوعلي 

...(والفيضانات، 

برنامج عمل لمعالجة مياه

الشفة

برنامج عمل لمكافحة 

تلوث النهر

خطة العمل، خطة التمويل والشركاء: تقترح الوكالة مشروعاا 

ةبرنامج عمل لحماية البيئ

إعداد التشخيص

الموارد المالية للوكالة< 

الجهات المانحة والشركاء< 

في المنطقة 

تأمين الموظفين < 
(المهندسين مثلا )

تنفيذ المشروع

المستفيدون<

والشركاءالمانحةالجهات<

المنطقةفي

:مثلا )الخاصالقطاع<

القطاعينبينالشراكات

معاملوالخاص،العام

(...النفايات،معالجة



ئيةإدارة الموارد الما–التخطيط الحضري في دنكرك وكالة أمثلة على مشاريع 

اتحاد بلديات دنكرك

إدماج التوصيات في التخطيط االستراتيجي

للمنطقة

تنفيذ مشروع حماية بعض األراضي

وكالة التخطيط الحضري في دنكرك

التوصياتوتقديممرجعيأساسوضع

فنيينوالالمنتخبينمعوندوةتقنيةزيارةتنظيم

المزارعينمعالتشاور

إدارة المخاطر الساحلية وحماية األراضي الرطبة

مخاطر الفيضانات

وكالة التخطيط الحضري في دنكرك

الفيضاناتمنللوقايةالعملبرنامجإعداد

معهوالتواصلالجمهورتوعية

اتحاد بلديات دنكرك

العملبرنامجاعتماد

طالتخطيمشاريعكلفيالعملبرنامجاتباع

األراضيوإدارةالحضري



النتائج

ة المحلية البلديات لديها استراتيجية تعنى بالجهات المانح

تمويلوالدولية وبالدولة، ويمكنها بالتالي أن تبحث عن ال

التمويل

إدارة النفايات–أمثلة على المشاريع 

الرغبة في المشاركة في إدارة النفايات

تعّد الوكالة الدراسات وتقترح خطة عمل ثالثية المحاور

ميليةتطوير بنى تحتية تك
تحديث البنى التحتية 

القائمة

تقترح الوكالة دليلا 

للمارسات الفضلى

خطة العمل، خطة التمويل : تقترح الوكالة مشروعاا 

والشركاء

إشراك المواطنين 

وتوعيتهم

النتائج

كهمتمكين المواطنين وإشرا

إعداد التشخيص

الموارد المالية للوكالة< 

الجهات المانحة والشركاء< 
في المنطقة

تأمين الموظفين < 
(المهندسين مثلا )

تنفيذ المشروع

البلديات<

المستفيدون<

والشركاءالمانحةالجهات<

المنطقةفي

:مثلا )الخاصالقطاع<

القطاعينبينالشراكات

معاملوالخاص،العام

(...النفايات،معالجة



تعّد الوكالة التشخيص وتقّدم إقتراحين

كي مساعدة مالية من قبل البلديات إلى مال

المباني
تعريف مشروع تجديد حضري

تمويلتقترح الوكالة مشروعاا وتبحث عن الة التنفيذتقّدم الوكالة إقتراحاا وتواكب عملي

ري ُينّفذ مشروع تجديد حض:النتائج

لبعض المباني مع المالكين

النتائج

ن البلدية لديها مشروع واضح ويمك

أن تقدمه إلى الجهات المانحة 

شروع تتابع الوكالة عملية تنفيذ الم

مع الجهات المانحة والسكان

التمويل

إعداد التشخيص

لةالموارد المالية للوكا< 

الجهات المانحة < 

والشركاء في المنطقة

الموظفين تأمين < 

(المهندسين مثلا )

تنفيذ المشروع

البلديات<

المستفيدون<

والشركاءالمانحةالجهات<

المنطقةفي

:مثلا )الخاصالقطاع<

لعاماالقطاعينبينالشراكات

معالجةمعاملوالخاص،

(...النفايات،

البلديات لديها مشكلة المساكن القديمة وغير الالئقة والتي تكاد تنهار 

تقترح الوكالة إعداد التشخيص

التجديد الحضري–أمثلة على المشاريع 



 وكالةRouen( 2009تأسست عام)

4مواطن وتضم 669,000أشخاص لمنطقة يسكن فيها 9
اتحادات بلديات

الشركاء –أمثلة على الوكاالت الفرنسية 

الشركاء:



فيالحضريالتخطيطوكالةAmiens(2005عامتأسست):وتضممواطن250,000فيهايسكنلمنطقةشخصاا 11

بلدياتاتحادات4

الهيكلية-أمثلة على الوكاالت الفرنسية 

الجهاز السياسي–مجلس اإلدارة 

 رئيس بلدية = الرئيسAmiens

اداتاالتحفيالمحليونالمنتخبون:الرئيسنواب

الوكالةفياألعضاءاألربعةالبلدية

الجهاز التنفيذي–فريق عمل الوكالة 



 وكالة التخطيط الحضري فيSud
Bourgogne( 2012تأسست عام)

260,000أشخاص لمنطقة يسكن فيها 10

اتحادات بلديات4بلدية و176شخص وتضم 

األنشطة-أمثلة على الوكاالت الفرنسية 

األنشطة

مواكبة العمل المحلي

ةإعداد دراسات تشخيصية ومستقبلي

مراقبة الديناميات اإلقليمية

في إعداد الوثائق مساعدة األعضاء

للمشاريع الحضرية



أسئلة وأجوبة

وشكراً على حسن استماعكم


