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مشاريع التعاون الالمركزي بين السلطات   تدعم فرنسا   السياق:  

فهي تعتبر أن هذه الشراكات   ،المحلية الفرنسية والبلديات اللبنانية

ل روأساسية  والتضامناتقوية  الصداقة  ولبنان،   بط  فرنسا    بين 

اإلقتصادية  ولتعزيز     المحليين   الفاعلين  بين  المشتركةالعالقات 

تشّجع فرنسا على وجه الخصوص    .في البلدينع العام  االقط  يف

المشاريع المبنية على تبادل الخبرات والمهارات، وتسعى أيضاً  

إلى مساندة البلديات اللبنانية التي تواجه تداعيات األزمة السورية  

أساسي   البلديات  دور  أن  تعتبر  أنها  إذ  اإلقتصادية،  واألزمة 

 نانية.لتعزيز اإلندماج اإلجتماعي والتنمية في المناطق اللب

لبنان ومنذ عام   تدعم سفارة فرنسا في  لجنة    عمل،  2012لذا، 

رؤساء البلديات اللبنانية وجمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب 

في إطار متابعة مشاريع التعاون    ، ال سيماالتقني للبلديات اللبنانية

الفرنسي تُنفّذ  -الالمركزي  المشاريع  فهذه  وتطويرها،  اللبناني 

 . في لبنان بالتعاون الوثيق مع سفارة فرنسا

الشراكات   مشروع دعم تطوير

بين السلطات المحلية الفرنسية  

 والبلديات اللبنانية 

 

 Houda ODEIMI السيدة 

 والتنسيق  التطوير أعمال  عن مسؤولة

  التقني المكتب  لبنان/ يف  المتحدة المدن جمعية

 اللبنانية  للبلديات
villes.org-@bthouda.odeimi 

 
 Agnès DE GEOFFROY   السيدة

  التعاون ملحق

  لبنان في فرنسا سفارة
geoffroy@diplomatie.gouv.fr-agnes.de 

 

 الشركاء
 األهداف 

  اللبناني -لفرنسيمشاريع التعاون الالمركزي اتعزيز   ✓

 . وتنسيق نشاطات التعاون  وإبرازها،

شراكات جديدة بين  تطوير الشراكات القائمة وإقامة   ✓

السلطات المحلية الفرنسية والبلديات اللبنانية وشبكات  

 المدن.

تعزيز قدرات البلديات   تشجيع الالمركزية من خالل ✓

 واتحادات البلديات اللبنانية.

 

 

 

 Edouard GRANDSIRE-Pierre السيد

 المؤسساتي  التعاون بمشاريع مكلّف

 لبنان  في فرنسا سفارة
edouard.grandsire@diplomatie.gouv.fr-pierre 

 

 Anne-Marie REINGOLD  السيدة

 مكلّفة بمشاريع

 / مفوضية الشؤون الخارجية للسلطات المحلية 

   وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية
marie.reingold@diplomatie.gouv.fr-anne 

 

https://www.facebook.com/pages/Cit%C3%A9s-Unies-Liban-Bureau-Technique-des-Villes-Libanaises/548214105219244?ref=aymt_homepage_panel
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 خطة العمل: 

حول   ✓ دراسة  التعاون  واقع  إجراء  مشاريع 

، لها  اللبناني وإعداد تشخيص -الالمركزي الفرنسي

ومفوضية    التنسيقو لبنان  في  فرنسا  سفارة  مع 

وزارة  لدى  المحلية  للسلطات  الخارجية  الشؤون 

المدن وجمعية    الفرنسية  أوروبا والشؤون الخارجية

ال  فرنسا  في  لتعزيز المتحدة  جديدة  أدوات  بتكار 

 .  اللبناني-الفرنسي  التعاون

اللبناني  -تنظيم مؤتمر التعاون الالمركزي الفرنسي ✓

م الوثيق  جمعية  بالتعاون  لدى  لبنان  مجموعة  ع 

 المدن المتحدة في فرنسا.

قاعدة ✓ لتحديد   إنشاء  بانتظام  وتحديثها  بيانات 

الفرنسي التعاون  وتاريخها  -شراكات  اللبناني 

الُمنفّذة  والمشاريع  كما  الجغرافي،  وموقعها 

 تها.  ا ومواضيعها وميزاني

لتحديد  ✓ وفرنسا  لبنان  في  تقنية  زيارات  تنظيم 

مجاالت جديدة إلقامة الشراكات ومتابعة الشراكات 

او  .أصالً   القائمة في  اللجنة  المشاركة  جتماعات 

التعاو دعم  لصندوق  الالمركزي التوجيهية  ن 

الشؤون الخارجية  ى مفوضية  اللبناني لد -الفرنسي

في المحلية  والشؤون    للسلطات  أوروبا  وزارة 

الخارجية الفرنسية، وفي اجتماعات مجموعة لبنان  

 لدى جمعية المدن المتحدة في فرنسا. 

وندوات  ✓ تدريبية  ورشات  مع    تنظيم  لبنان  في 

خبراء   واللبنانية مشاركة  الفرنسية    البلديات 

 . وممثليها

إلى فرنسا للمنتخبين والفنيين    تنظيم زيارات تقنية ✓

واتحادات اللبنانيين  البلديين البلديات  ومواكبة   ،

 البلديات اللبنانية في فرنسا. 

المنتخبين   ✓ تدريب  بشأن  هيكلية  دراسة  إطالق 

بروتوكول   إطار  في  اللبنانيين،  البلديين  والفنيين 

ُوقّع    االتفاق في   2019أيلول    19في  الذي 

في فرنسا، خالل   (Carcassonne)  كاركاسون

الفرنسي الالمركزي  للتعاون  الثالث  - المؤتمر 

في    اللبناني، بين وزير أوروبا والشؤون الخارجية

، والوزير لدى وزيرة تناسق الجمهورية الفرنسية

ف  الُمكلّ القات مع السلطات المحلية  المناطق والع

الجمهورية   في  المحلية  السلطات  بشؤون 

في    ،الفرنسية والبلديات  الداخلية  ووزيرة 

اللبنانية، الوطني   الجمهورية  المعهد  ورئيس 

موظفي  لتدريب  المحلية،    الفرنسي  السلطات 

ورئيس لجنة رؤساء البلديات اللبنانية. يهدف هذا 

البروتوكول إلى تعزيز المؤسسة البلدية في لبنان  

األساسية  التعاون  مجاالت  يحدّد  وهو  وتحديثها، 

 وطني لتدريب البلديات اللبنانية.  لوضع برنامج
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