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  فهرس 

 الالمركزي ؟ما هو التعاون  .1

 لماذا التعاون الالمركزي ؟ .2

ذ التعاون الالمركزي ؟  .3
ّ
 كيف ُينف

اكات  .4  قائمة النبذة عن الشر

ي مجالبعض  .5
ن فن ي  –التعاون الالمركزي الفرنسي  الفاعلي 

 اللبنانن

 

 

 

 

 ما هو التعاون الالمركزي ؟  .1
 

ي بلٍد ما، مع السلطات   ،بحسب المفهوم الفرنسي 
ي تبنيها السلطات المحلية فن

ي التعاون الالمركزي جميع العالقات الن 
يعنن

ي بلٍد آخر. 
 المحلية فن

)خاصة  ألوروبية  يعود تاري    خ نشوء التعاون الدولي للسلطات المحلية إل أواخر الحرب العالمية الثانية حيث أقامت الدول ا

ن فرنسا والمانيا(    لتعزيز السالم والتفاهم المتبادل.   مع بعضها البعض عالقات توأمةبي 

 
 
السبعينات حركة ي 

لها ظهرت فن  عىل عالق   ال سابق 
ً
 جديدا

ً
الشمال والجنوب.  أضفت طابعا ي 

فن البلديات  هذه  ليست  ات 

 روابط صداقة فحسب بل إنها قائمة عىل    العالقات
ّ
بتشجيع التنمية المحلية عىل المدى    المتبادل   األطراف  د تعّه مجرد

 الطويل وتحقيق نتائج ملموسة. 

ة، ازدادت القو ي اآلونة األخي 
ن المناطق عىل المستوى العالمي فن  ناعة بأهمية إعادة التوازن بي 

 
عية    ، األمر الذي منح شر

 
  حقيقية

 للتعاون الالمركزي. 

ي لبنان، تتمثل السلطات المحلية بالبلديات واتحادات البلديات. 
 فن

ي ف
ن
 والمناطق. لبلديات واالتحادات البلدية والمقاطعات رنسا، تتمثل السلطات المحلية باوف

 

 

 

 

ِتب  
ُ
 اىل  هذا الدليل العمل   ك

ً
  لبنان/ المكتب   إستنادا

 
  اكتسبتها جمعية المدن المتحدة ف

ة الت  الخبر
ين سنة أكبر من عشر اللبنانية عل مدى  للبلديات    

لبنان  التقت    
 

ف العمل  الدليل    . من  يشمل هذا 
  لبنان معلومات عملية عن 

 
 تنا. تجربتنا وقناع نابعة من التعاون الالمركزي ف
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 لماذا التعاون الالمركزي ؟ .2
 

ي أن تكونا  
ن فن ن من بلدين مختلفي  ن محليتي  ن يعكس التعاون الالمركزي رغبة سلطتي  يكتي  وأن تتبادال المعرفة والتجارب    شر

كة.   بشأن مصالح مشي 

 هنا  وال  
ّ
ن من التشديد عىل أهمية  بد  عالقة بي 

ً
، فهذه العالقة ليست إطالقا ن يكي  ن الشر ن دائن    المساواة بي  مانح ومستفيد أو بي 

 . ( ومدين)مال

اكة مع السلطات المحلية الفرنسية: بالنسبة إل ال  ي الشر
 بلديات اللبنانية، تعنن

ن عىل تقديٍر سياسي من قبل سكان بلدتهم.  ➢ ن المحليي   حصول المنتخبي 

يكة.  ➢ ي تقدمها البلدية الشر
 اإلستفادة من كل الخدمات التقنية الن 

ن عاجميع الف  إمكانية حشد   ➢ ن المحلي لي  يكة و ي  ي نطاق البلدية الشر
ي إطار التعاون )الجمعيات المحلية والمدارس  فن

فن

 والجامعات ومراكز البحث والشبكات والنقابات وغرف التجارة، ...(. 

 

، تستفيد البلدية اللبنانية من: و   بالتالي

 النصائح  ➢

 المساعدة التقنية  ➢

ات والمعرفة  ➢  تبادل الخير

 التدريب  ➢

ي  ➢
 كبتها ومتابعتها صياغة المشاري    ع وموا مساعدة فن

ي تمويل المشاري    ع أو مساعدة همسا ➢
 الجهات المانحة  لدىإليجاد تمويل  مات فن

 

ي يكون  أما المواض
اكة، فهي المواضيع الن  ي نطاق الشر

ي تدخل فن
كاءيع الن  ي تتطابق وا  الشر

ختصاصات  قد اتفقوا عليها والن 

 السلطات المحلية: 

 الزراعة والتنمية الريفية  ➢

ي والنقل إدارة  ➢
 األراضن

 المياه والرصف الصحي  ➢

 البيئة ➢

بية والفرنكوفونية  ➢  الي 

ي  ➢
 الحوكمة المحلية والدعم المؤسسان 

اث والثقافة ➢  الي 

 الرياضة والشؤون اإلجتماعية  ➢

 التكنولوجيا  ➢

 السياحة  ➢
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كائها   مها السلطات المحلية الفرنسية إل شر
ّ
ي تقد

ة الن   اإلشارة إل أن طبيعة الخير
ً
ي  يجب أيضا

ة الن  تختلف عن طبيعة الخير

مها 
ّ
   يقد

 
ي بحث والدراساتلل  مكتب    مثل

فالفننّ يكة  .  الشر البلدية  الفرنسي يشاطر  البلدي  بكّل  معرفة ونصائح  ما لديه من   

 .  تجّرد 

يكة لها.    من معارف البلدية اللبنانية الشر
ً
 يمكن للبلدية الفرنسية أن تستفيد هي أيضا

. تعاون يتيح الفرصة لدعفهذا ال ن يكي  ي تفيد كال الشر
 م الفرنكوفونية عير المشاري    ع الثقافية الن 

ط ال يجوز أن يكون ال، عىل أية حال ن بلديّ شر اكة بي  . األساسي إلقامة شر ن هو البحث عن دعٍم مالي  تي 

 

ذ التعاون الالمركزي ؟  .3
ّ
نف
ُ
 كيف ي

 

ي لبنان بفضل  
 فن
ً
ي تسّهل بناء  التعاون الفرنسي هو التعاون األكير تطورا

ي تربط البلدين والن 
العالقات التاريخية والثقافية الن 

ن البلديات.   العالقات ما بي 

ي  
يكة.  إيجاد  تكمن الخطوة األول فن ن بلديّ   لتحقيق هذه الغاية،بلدية شر ن  يجب اإلستناد إل العالقات الثقافية والسياسية بي  تي 

الجالية اإل   وإل عنرص  المعارف الشخصية، ويجب  اللقاءاتوشبكة  المؤتمرات والزيا  ستفادة من  تتيحها  ي 
التقنية  الن  رات 

ي لبنان وأوروبا، واإلستعانة بشبكات  
  المتحدة ت المحلية  منظمة المدن والحكوماكالسلطات المحلية  المدن و والندوات فن

ي فرنسا وشبكة المدن األورومتوسطية واتحاد المدن األورومتوسطية الثقافية، ...  
 وجمعية المدن المتحدة فن

اكة األمث كة أو  الشر بنن حول إشكالية مشي 
ُ
ي ت
ن حاجة يع حول  ل هي تلك الن  ن المحتملي  يكي    أو حول موضوٍع   يرّ عنها كال الشر

كاء إل تطويره  ة ومعرفة حوله.   يحتاج أحد الشر يك اآلخر أن يقدم ما لديه من خير  ويمكن للشر

ك. ومن    من هذا الموضوع المشي 
ً
وري تبدأ مجاالت العمل بالتبلور إنطالقا ن شبيهة لبعضها   الرصن يكي  أن تكون خصائص الشر

د    صادية( لكي يكونخية واإلجتماعية والثقافية واإلقتالبعض )الخصائص الجغرافية والديمغرافية والتاري 
ّ
حد

َ
وع الذي ت المشر

 عىل 
ً
  قائما

 
كة ولكي تكون التطل

 مراجع مشي 
ّ
 سقة. عات متطابقة ومت

اكة لحظة ي    تبدأ الشر
تهتوقيع اتفاقية التعاون الن 

ّ
اكة ومد د إطار الشر

ّ
اماتواال ا وغرضه ا تحد ن .  لي  ن يكي   المتبادلة للشر

يكان قد حصال يجب    أن يكون الشر
ً
 إلبرام االتفاقية.   واإلدارية الالزمة عىل الموافقات القانونية مسبقا

  
ً
اكة قبل أن يحيلها إل وزارة الداخلية والبلديات طالبا البلدي قرار التوقيع عىل اتفاقية الشر ي لبنان، يأخذ المجلس 

منها فن

ي جميع األحوال،  إبداء  
ن إذا لزم األمر. فن بي 

ن وزارة الداخلية والبلديات بوزارة الخارجية والمغي  موافقتها النهائية. يجوز أن تستعي 

ي ها وزارة الداإن 
  خلية والبلديات الن 

ُ
. ت ي

      علم المجلس البلدي بقرارها النهان 

عة عىل اتفاقية التعاون هي المجلس البلدي أو مجلس المقاطعة أو 
ّ
ي فرنسا، فالجهة الموق

المنطقة، بحسب    مجلس  أما فن

ي و طبيعة السلطة المحلية المتعّهدة 
ع سالن 

ّ
اكة.  عىل  توق  اتفاقية الشر

ن  اكة بي  ن يمكن إقامة شر .   طرفي   أو أكير
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وع تعاون المركزي فرنسي و  ي إل صندوق الدعم التابع إل وزارة أوروبا  - يمكن للسلطات المحلية الفرنسية أن تقدم مشر
لبنانن

دعٍم من صندوق    والشؤون الخارجية الفرنسية للحصول عىل تمويل، أو إل وكالة التنمية الفرنسية لطلب الحصول عىل

   . (FICOLتسهيل تمويل مشاري    ع السلطات المحلية )

 

اكات القائمة  .4  نبذة عن الشر

اكة  35  تم إحصاء،  2019أواخر عام    حن   ي ال-فرنسي المركزي  ال التعاون  قائمة لل  شر
بين  ،لبنانن اكات تحظن  ومن   شر

ّ
ها ست

ك من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية )صندوق دعم مشاري    ع   ي  -التعاون الالمركزي الفرنسي بتمويٍل مشي 
اللبنانن

اكة منذ الثمانينات.  93م إحصاء  (. وقد ت 2019لعام   شر

مت  أما   ن الي  ي 
الن  ية   بمشاري    ع البلديات  بلديات حرصن ة وقليلة  تعاون المركزي فهي  وذات   ، وريفية، ذات كثافة سكانية كبي 

اكات تعاون    اللبنانية   كّل من البلديات واالتحادات البلدية   تطّور وقد  مساحات مختلفة.   مع السلطات المحلية  متعددة   شر

ي فرنسا 
  الفرنسية. وفن

ً
ي ، تشارك البلديات أيضا

 التعاون الالمركزي مع لبنان.   عملية   والمقاطعات والمناطق فن

ذة ب 
ّ
ن المشاري    ع الُمنف ايد للشبع الجهات المعنية  تنوّ تتمي  ن ام المي  ن كات والمؤسسات المختلفة إل جانب البلديات كما واإللي 

 (، ومدتها والتغطية المناطقية.  3المواضيع، صفحة    اجعر وبتنّوع مواضيعها )
 
عىل سنة    يمكن أن تكون المشاري    ع ممتدة

 تكون ثنائية أو متعددة األطراف. يمكن أن  و كما متعددة السنوات،  أن تكون واحدة أو 

  مجال  بعض .5
 
   – التعاون الالمركزي الفرنس  الفاعلي   ف

 اللبنان 

متواصل  بشكّل  الالمركزي  التعاون  اكات  تزايد   تتطّور شر إل   
ً
والمؤسسات  نظرا الشبكات  و   عدد  تالمعنية  ي 

بدعم  الن  تعّهد 

 التعاون الالمركزي.  

ي ما يىلي بعض األمثلة عن 
: فن ن ن المعنيي   الفاعلي 

  لبنان 
 
 ف

 
   جمعية المدن 

 
المتحدة ف

   
لبنان/ المكتب التقت 
 للبلديات اللبنانية

 
 
ّ
ي للبلديات اللبنانية منظمة المدن والحكومات تمث

ي لبنان/ المكتب التقنن
ل جمعية المدن المتحدة فن

ي   المحلية
ي عملية الالمركزية  المتحدة فن

ي  وتسىع إل   لبنان، وهي تساهم فن
تعزيز المؤسسة البلدية فن

 لبنان. 
ا  الجمعية  تعاونت مشاري    ع  لمتابعة  الفرنسية  السفارة  الفرنسي تلمع  الالمركزي  ي اللبن-عاون 

. كما  انن

يكة  البلديات اللبنانية    اعد الجمعيةتس  ي البحث عن مدٍن شر
ي نشر  التشبيك، و   تسّهل ، و لها فن

تساهم فن
ا  الوعي  باحتياجات  الدولية  والمنظمات  المانحة  والجهات  واألوروبية  الفرنسية  المدن  لمدن لدى 

 اللبنانية. 
 بإعداد وتنفيذ 

ً
طة   تقوم الجمعية أيضا برامج تدريبية حول مواضيع متعددة )التنمية المحلية، الشر

.  من البلدية، البيئة، ...( للبلديات واالتحادات البلدية اللبنانية، مع دعم ن كاء الفرنسيي   الشر
 

 villes.org-www.btللمزيد من المعلومات: 
 

  

http://www.bt-villes.org/
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العمل  لتعاون و املحقية 
  
 
   الثقاف

 
  سفارة فرنسا ف

 
ف

 لبنان

التعاون   الملحقية  تنّسق وت  أعمال  األبحاث  ها وّجهوتدعمها  ي مجاالت 
وفن الجامعات   عىل مستوى 

ي و 
.  العدل والحوكمة والتعاون الالمركزي والمجتمع المدنن ي

 والصحة والمجال اإلنسانن
 

 /https://lb.ambafrance.org للمزيد من المعلومات: 
 

 
  ة منّص 

 
قطاع   الفاعلي   ف
  لبنان 

 
 (LEWAP)المياه ف

 
 

 

لنشر  ة  وهي منّص   ، (Ps-Eauة بمبادرة من مؤسسة التضامن من أجل المياه )تأسست هذه المنّص 
قالمع ي 

فن ن  الفاعلي  ن  بي  التجارب  وتبادل  هذه  لومات  تهدف  لبنان.  ي 
فن الصحي  والرصف  المياه  طاع 

المالمنّص  المياه والرصف الصحي  ة إل جمع  لبنان. وهي تدعم علومات حول  ي 
ها فن وتنظيمها ونشر
ي هذا المجال وتسّهل التبادل المتعدد الجهات حول م

ي  ساواضيع أمبادرات التعاون الدولي فن
سية فن

 مجال. ال هذا 
ن يمكن لكل ا ي قطاع المياه والرصف الصحي   لفاعلي 

المؤسسات العامة :  اإللتحاق بهذه المؤسسة  فن
والمنظمات   المحلية  ومنظماتاوالسلطات  والدولية  المحلية  الحكومية  غي   والمنظمات   لدولية 
ن  ي وشبكات الفاعلي 

اء المياه ومكاتب  المجتمع المدنن كات ومؤسسات خير   البحث والدراسات. وشر
 

 https://www.lewap.org/newsللمزيد من المعلومات: 

 
  

  فرنسا
 
 ف

 

بلديات  اتحادات جمعية 
 (AdCF) فرنسا 

 
Assemblée des 

Communautés de France  
(AdCF) 

 

ي    هو  ي لمنتخنر
ن االتحادات   الجمعية  . تسىعاتحادات البلدياتاالتحاد الوطنن إل تعزيز التعاون ما بي 

ن و  ي إعداد القواني 
ي   الفضىل  الممارسات المحلية  عرضعير المشاركة الفعالة فن

وتقديم الدعم التقنن
 . ن ن المحليي  ن والفنيي   للمنتخبي 

عىل مستوى التعاون الالمركزي، تمثّل الجمعية االتحادات البلدية خالل المؤتمرات الدولية وتنشر  
 والتعاون الالمركزي.  مفهوم االتحاد معلومات بشأن ال
 

 https://www.adcf.org/associationللمزيد من المعلومات: 
 

 
 

 جمعية مقاطعات فرنسا
(ADF ) 

Assemblée des 
départements de France 

(ADF) 

 

 طات العامة الوطنية واألوروبية. لأمام الس  الجمعية أعضاءها تمثل 
ي  هي منّص 

ن فن ن والفنيي  المنتخبي  ن  الفضىل بي  التجارب والممارسات  لتبادل  أنها  المقاطعات، كما و ة 
ل مركز موارد للمقاطعات. 

 
 تشك

ي تقوم بها المقاطعات، 
تدعم الجمعية العمل الدولي للمقاطعات )تعزيز أعمال التعاون الالمركزي الن 

، ...( و وتمثيلها  ي والدولي
ن الوطنن . تعىل المستويي  ات العمل الدولي

ّ
 نشر المعلومات بشأن مستجد

 
 /http://www.departements.fr/actualitesللمزيد من المعلومات: 

 

 
  الجمعية الفرنسية لمجلس 
والمناطق      البلديات 
 
ف

 (AF CCRE) أوروبا
 
Association Française du 

Conseil des Communes 
et Régions d’Europe 

(AF CCRE) 

 

ي  
فن والمناطق  والمقاطعات  البلديات  واتحادات  البلديات  الجمعية  هذه  وأعمالها    أنشطتها تدعم 

ات والسياسات األوروبية المتعلقة
ّ
ة    بصورة  األوروبية. وهي مصدر معلومات عن المستجد  و أمباشر

ة بالبلديات.   غي  مباشر
ي والدولي تشارك الجمعية بشكٍل فعاٍل  ي الحوار األورونر
 التوأمة األوروبية.  وتوّجه عمليات فن

 
 0BuLcs-http://www.afccre.org/fr#.Xi7Vللمزيد من المعلومات: 

 

https://lb.ambafrance.org/
https://www.lewap.org/news
https://www.adcf.org/association
http://www.departements.fr/actualites/
http://www.afccre.org/fr#.Xi7V-0BuLcs
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الجمعية الدولية لرؤساء  

  البلديات الفرنكوفونية

 
Association 

Internationale des 
Maires Francophones 

(AIMF) 

 

أس رئيس بلدية باريس   ي تجمع أكير من    هذه الجمعيةيي 
ل هذه    300الن 

 
مدينة فرنكوفونية. تشك

 للتبادل الجمعية منّص 
 
حول مواضيع متنّوعة مثل الحوكمة المحلية والتفكي  لكل رؤساء البلديات، ة

اكات   ك واإلبتكار، ... وهي تشجع شر ي    التعاون الالمركزيوالعيش المشي 
وتدعم المشاري    ع المحلية الن 

 
ُ
ها تحشد ت

ّ
 عن أن

 
ة الالزمة والتمويل المباشر للمشاري    ع فضل ها المدن األعضاء عير تقديم الخير

ّ
عد

ن لهذه الغاية مثل وكاالت المياه والمؤسسات كاء الخارجيي  .  المختلفة الشر ي  واالتحاد األورونر
 

 /http://www.aimf.asso.fr المعلومات: للمزيد من 

 
الجمعية الدولية للمناطق  

 الفرنكوفونية 
 

Association 
Internationales des 

Régions francophones 
(AIRF)  

 

ي تمثل السلطات المناطقيةهي المنظمة الدولية الوح
كل  يدة الن 

ّ
  من رؤساء   الفركوفونية، أي أنها تتش

محلية حيث اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية أي لغة التواصل أو لغة استخدام. الدارات  ومسؤولي اإل 
و  بينهم  ما  ي 

فن بالتواصل  ألعضائها  المنظمة  الممارسات بتسمح  وتبادل  البعض  ببعضهم  اإللتقاء 
بهدف  الفضىل الفرنكوفوني،  نطاق  اتوسيع  عىل  وبالتالي  ة  العالمي  تنوّ لمستوى  ن  اللغات تحفي  ع 

ي من شأنها أن تساهم  والحوار والثقافات والحضارات. وهي تسىع إل  
نشر الفرنكوفونية المفيدة الن 

المستدامة   التنمية  ي 
الفضاء    للمناطقفن وتضامن  اإلقتصادية  التنمية  طريق  عن  والشعوب 

، كما وإل نشر الممارسات الفضىل عن الحوكمة المحلية الرشيدة والالمركزية والتعاون  ي
الفرنكوفونن
 الالمركزي.  

 

 nes.com/francopho-http://www.regions للمزيد من المعلومات: 
 

 
جمعية رؤساء بلديات  

 فرنسا 
 

Association des Maires 
de France (AMF) 

 

ة، وتدافع عنها أمام السلطات الريفية والبلديات الصتمثل هذه الجمعية مصالح رؤساء البلديات   غي 
 العامة. 

ي  
فن فعاٍل  بشكٍل  وتشارك  بشأنه  المعلومات  وتنشر  الالمركزي  التعاون  أعمال  تدعم  اللقاءات وهي 

 الدولية. 
 

    /https://www.amf.asso.fr للمزيد من المعلومات: 
 

 
   جمعية مناطق فرنسا

 
Association des Régions 

de France (ARF) 

 
أمام السلطات العامة الفرنسية والمؤسسات األوروبية. وهي    األعضاء  عية المناطقتمثل هذه الجم

ن   للمنتخبي  موارد   مصدر 
ً
أيضا ل 

 
وتشك المناطق،  ن  بي  ما  الفضىل  الممارسات  وتبادل  التشاور  م 

 
تنظ

ن لدعم خدماتهم.   المناطقيي 
إل الجمعية  ، تسىع  الدولي المستوى  الحركةعىل  الفرنكوفونية وتعزيز  للشباب. كما     دعم  الدولية 

ي العملية الديبلوماسية عير   ،حلية المناطقيةم وأنها تشّجع مشاري    ع التنمية ال 
وتشارك بشكٍل فّعال فن

 . المتحدة الشبكات الدولية المختلفة مثل منظمة الدول والحكومات المحلية
 

  france.org/-http://regions للمزيد من المعلومات: 
 

 
ةالمدن جمعية    الصغب 
ة  ّ    الممب 
 
 فرنسا ف

 
Petites Cités de 

Caractère de France 

 

 
ة  المدنجمعية  تأسست   ة  الصغي  ن ي فرنسا   الممي 

ي منتصف السبعينات بهدف إبراز قيمة البلديات   فن
فن

ي تملك 
ي آٍن واحد   غي  النمطية الن 

 ري فن
ً
 من  طابعا

ً
يا  حرصن

ً
 من ناحية الموقع أو عدد السكان، وطابعا

ً
فيا

 مراكز إدارية وسياسية ودينية وتجارية  
ً
اث. كانت هذه المدن سابقا وعسكرية إال  ناحية التاري    خ والي 

ية   ت  أن وظائفها  الحرصن
ً
صت تدريجيا

 
ي فرنسا. وقد خشت تلك  قل

بعد الثورات اإلدارية والصناعية فن
 من    ا المدن جزءً 

ً
ا  كبي 

ً
ية، وعددا  من وظائفها الحرصن

ً
ا انها و كبي 

 
ولم يعد بإمكانها    ،المالية  ها مواردسك

اث  . المحافظة عىل هذا الي 

http://www.aimf.asso.fr/
http://www.regions-francophones.com/
https://www.amf.asso.fr/
http://regions-france.org/
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ي حشد اال   يكمن هدف
ن جمعية فن ن المختلفي  اث كمحّرك    لفاعلي  ي هذه بغية المحافظة عىل الي 

ي فن
إنمان 

 البلديات. 
ي منطقة نبثق عن هذه الجمعية شبكات مناطقية متعددة مثل:  ت

ة فن ن ة الممي   جمعية المدن الصغي 
Bretagne ة ن ة الممي  ي منطقة  وجمعية المدن الصغي 

 . Bourgogne Franche-Comtéفن
 

  /http://www.petitescitesdecaractere.com للمزيد من المعلومات: 
 

   
 
جمعية المدن المتحدة ف

 فرنسا 
 

Cités Unies France (CUF) 

 
الجمعيةتجمع   الالمركزي.    هذه  التعاون  مجال  ي 

فن تعمل  ي 
الن  الفرنسية  المحلية  ل السلطات 

ّ
تمث

الدولي  وعملها  المحلية  السلطات     ،الجمعية 
ُ
توّجه وت الالمركزي.  التعاون  ات 

ّ
مستجد بآخر  علمها 

ي تعمل عىل مستوى بلٍد واحد بهدف  
الجمعية المجموعات المكّونة من سلطات محلية فرنسية الن 

ن الجهود المتضافرة. تعزيز ق  يمة التجارب واالستفادة المتبادلة وتحفي 
 

 france.org/index.php-unies-http://www.cites للمزيد من المعلومات: 
 

شبكة المدن  
 األورومتوسطية

 
EUROMED 

 
المحلية األورومتوسطية  المدن  تجمع شبكة   الحكومية واألفراد والسلطات  المنظمات غي   جميع 

األوروبية والمتوسطية. تعمل عىل تسهيل التفكي  والعمل عىل إشكاليات المنطقة األورومتوسطية 
ي مبادراتهم 

 ال سيما أمام السلطات العامة والمؤسسات األوروبية. و كما وأنها تواكب األعضاء فن
 

 euromed.org/fr/-http://www.reseau المعلومات: للمزيد من 
 

 
  لوكاالت  

االتحاد الوطت 
ي   التخطيط الحض 

 
Fédération nationale des 

agences d’urbanisme 
(FNAU) 

 
تخطيط التجمعات السكنية الفرنسية  للعمل عىل  ، للفكر والبحث  مؤسسة عامة  50يجمع االتحاد  

ن هذا،  وتنميتها.   ية.  يتيح تجّمع المنتخبي  ي المناقشات  و الحوار بشأن المسائل الحرصن
يشارك االتحاد فن

ية ومستقبل المدن.   الوطنية واألوروبية حول السياسات الحرصن
لال أما   التقنية  يتالشبكة  الحرصن التخطيط  لوكاالت  ي 

الوطنن من  حاد  ل 
 
تتشك فهي   ،1500    ،

ً
مهنيا

ن متخصص . يتيح لهم االتحاد   ي  ي ويعملون عىل المستوى المحىلي
ي التخطيط الحرصن

كونه فضاء    ، فن
والتبادل، ي 

و   للتالف  البعض  بعضهم  معارف  من  لتنفيذ االستفادة  الجهود  وحشد  ات  الخير تشاطر 
كة.   مشاري    ع مشي 

 
 /http://www.fnau.org/fr/accueil للمزيد من المعلومات: 

 
 

 
ية  جمعية  فرنسا الحض 

 
 France Urbaine 

 
 

 
ل
 
ية   جمعية  تتشك الحرصن ى  من    France Urbaine  فرنسا  الكير المدن  ي 

فن ن  والتجمعات  المنتخبي 
ية ة والمدن المركزية وال  الحرصن ي مدن المحيطة بها المحلية الكبي  ، وتهدف إل تعزيز الواقع الحرصن

 . ن  أمام السلطات العامة وكل المواطني 
ي اللقاءات حول التعاون الالمركزي وتنشر المعلومات عن المؤتمرات 

تشارك الجمعية بشكٍل فّعال فن
ي تطلقها وزارة الخنداءات المشاري    ع عن الدولية و 

 ارجية والتنمية الدولية الفرنسية. الن 
 

 /http://franceurbaine.org للمزيد من المعلومات: 
 

  

http://www.petitescitesdecaractere.com/
http://www.cites-unies-france.org/index.php
http://www.reseau-euromed.org/fr/
http://www.fnau.org/fr/accueil/
http://franceurbaine.org/
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التضامن من أجل   مؤسسة

 المياه 

 
Programme Solidarité-

Eau (pS-Eau) 

ي عام  
لمياه  حصول الجميع عىل اوتعمل عىل إتاحة    1984هي شبكة متعددة الفعاليات تأسست فن

. لذا،    دالمبادرات المحلية للتعاون ال  هذه المؤسسة  دعمت وخدمات الرصف الصحي
ً
ولي وخصوصا

ي لبنانوهي تمشاري    ع التعاون الالمركزي.  
، وتسّهل الوصول إل المعلومات  ،شّجع تطوير المشاري    ع فن

التبادل   جلسات  وتوّجه  وتدّرب  هم،  المشاري    ع  ذي 
ّ
منف المتعددينللفاعلوتواكب  ن  المحاور   ي  حول 

ي هذا المجال. 
 والمواضيع األساسية فن

ذ فري
ّ
لبنان عير    مؤسسة  ق عملُينف ي 

ي فرنسا وفن
المياه هذه األنشطة فن ة منّص الالتضامن من أجل 

 . LEWAPاللبنانية 
 

 /https://www.pseau.org للمزيد من المعلومات: 
 

 
الكبرى في   قعاموالجمعية 

 فرنسا 

 
Réseau des Grands Sites 

de France (RGSF) 

 

ل منهي جمعية فرنسية وطنية ت
 
وحاصلة تملك مشاهد طبيعية رمزية  ، منها مدن  مدينة  18  تشك

البيئة،  خاص  "موقع     عالمةعىل قبل وزارة  فرنسا" من  ي 
اإلجراءات   ومنها فن ي 

فن ت  باشر ي 
الن  المدن 

 . هذه العالمةللحصول عىل  
عىل  تت  الحاصلة  المدن  هذه  و   العالمة،شارك   

ً
واحدا  

ً
وطموحا المستدامة  التنمية  حماية قيم  هو 

 . همتز قي ابر إ و  ه"ماهية الموقع" وإدارت
ي ا  ة الفرنكوفوني  المجموعة الدوليةتواكب الجمعية  

اثية،    بشأنلتدريب والتبادل  فن وهي  المواقع الي 
إنها تات.  تبادل المعلومات والموارد والتدريب  تقود عملية   عن ذلك، 

 
شّجع التشبيك وتواكب فضل

تتشا ي 
الن  تلك   

ً
الدولية، خصوصا الساحة  المحلية والمدن عىل  القيم  السلطات    ذاتهارك 

ّ
تود ي 

والن 
شاد "بنموذج" ااإل   إلدارة المتكاملة المُ سي 

 
ي فرنسا. ت

ة فن ي مدن المواقع الطبيعية الكبي 
 بعة فن

 
 /https://www.grandsitedefrance.comللمزيد من المعلومات: 

 
 

فرنسا   مواقع ومدن  جمعية
ة   ّ  الممب 

 
Sites et Cités 

Remarquables de France 

 
ة،  ومناطق  "مدن    ةالوطني  عالمةهي شبكة مدن فرنسية تحمل ال ن الفن والتاري    خ"، أو مواقع تراثية ممي 

ي اجتمعت
  الن 

ً
والتساؤالت حول سياسات المحافظة  الفضىل  شارك التجارب والممارساتت تكي ل  معا

اث وتعزيزه.   عىل الي 
 
ُ
الدولي  ت التبادل  الشبكة عمليات  المراكز   بشأنطّور  يعات  ، وتشر ي

انر الي  ي  الحرصن التخطيط  مسألة 
الثقافية، وتوعية األشخاص بأهمية  ية، والتنمية المستدامة، والسياحة  القديمة، والحوكمة الحرصن

اث.   الي 
 

 cites.fr/-http://www.sites للمزيد من المعلومات: 
 

 
 فرنساجمعية مدن 

 
Villes de France 

 
ي ال يصل  

ي المدن والتجمعات الُمدنية الوطنية الن  ل من منتخنر
 
هي جمعية متعددة األعضاء تتشك

وبولية. تهدف الج  ستجابة إل  معية إل تطوير مسائل معّينة واإل حجمها إل حجم المدن الميي 
ي التنمية اإلقتصادية واالجتماعية  

ية، وتعزيز مساهمتها فن عات هذه المدن الحرصن
 
والثقافية،  تطل
وي    ج لها و  ل الي 

ّ
اكات   . تمث  عىل العالم وذلك، عير توجيه شر

 
 منفتحة

ً
التوأمة    جمعية مدن فرنسا مدنا

 .  ومشاري    ع التعاون الدولي
   

 /http://www.villesdefrance.fr للمزيد من المعلومات: 
 

 

https://www.pseau.org/
https://www.grandsitedefrance.com/
http://www.sites-cites.fr/
http://www.villesdefrance.fr/

