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 SOCLEمشروع دعم البلديات في مجال البيئة، مشروع  .1

 السياق  1.1

لبنان خالل   "فرصة  للبيئة  بيروت  انعقد مؤتمر  الذي  سل  2019أيار    3في    "  فادي  وزير  ط  ،  السيد  البيئة 

كشف    في الواقع،.  نقطة الالعودةإلى    اليوم   الذي وصل زري في لبنان  الم  الضوء على الواقع البيئي   جريصاتي 

على الصعيدين الوطني والمحلي   البالد   عجز عن  2011عام  مليون الجئ منذ    1.8  التدفق الهائل لما يقارب 

 . التي تقف لها بالمرصاد  مواجهة التحديات البيئية المتعددة عن 

لى  ال تحظى أصالً على أي دعم ع  تحتية وبنى    على مؤسسات    ط  الضغق الهائل للسكان الجدد  د التدف  زا  وكذلك،

  ، مياهوال  ،على إدارة النفايات اضطرت بعض البلديات أحياناً إلى مضاعفة حجم إنفاقاتها    ، كما المستوى المحلي

السلطات  عتبر  وت    ،متعددة  صحية مشاكل  بتدهور الوضع البيئي    يتسب ب وفي موازاة ذلك،  والصرف الصحي.  

المسؤولة عن حماية  ،  1977وفقاً لقانون البلديات لعام    فهي  .لمعني ة األولى بهذه التأثيرات المحلية اللبنانية ا

عن التلوث   البيئة ومكافحة  تحديداً  والمسؤولة  البيئة،  ،  بحماية  يتعلق  ما  والمواقع  : "كل  الطبيعية،  والمناظر 

األشجاراألثرية ")قان   ، الحرجيةوالمناطق    ،، وصيانة  التلوث  البلديومكافحة  وبحسب  1977لعام    ات ون   .)

رئيس السلطة التنفيذية مسؤولية "االهتمام باستدراك أو منع ما من شأنه   ى ات، يتول  قانون البلديمن  74المادة 

"القيام ببعض األعمال  و"حماية صحة األفراد والصحة العامة"،  و،  والسالمة والصحة العامة"  أن يمس  الراحة

   واإلجراءات المستعجلة المتعلقة بالصحة العامة". 

لجنة رؤساء    نزوالً عند رغبة نانية، و اللب  السلطات المحلية واجه  للتحديات الصحية والبيئية التي ت   استجابةً و

الناجمة عن أزمة الالجئين    التأثيرات ارة  بشكل أكبر في المشاريع المتعلقة بإد   البلديات اللبنانية في االنخراط

المكتب    / وجمعية المدن المتحدة في لبنان،  ولجنة رؤساء البلديات اللبنانية،  تنف ذ كل من منطقة اللوار،  السوريين

التنمية    وكالةمالي من    بدعم  ،    ALMEE  الطاقة والبيئة  لحفاظ علىة اللبنانية للجمعيا، واللبنانيةالتقني للبلديات  

    (SOCLE)   2021ـ2019  اللبنانية من أجل البيئة  دعم البلديات  الفرنسية، مشروع  

 :يهدف هذا المشروع إلى

 ؛مجال إدارة المسائل البيئية في العاملين في البلديات اللبنانية  عزيز قدرات ت -

 ؛ اللبنانية البلديات واالتحادات البلديةدة في المتجد  تشجيع استخدام الطاقة -

وضع وإعداد وثائق تمهيدية حول مشاريع  عملية  في  اللبنانية البلديات واالتحادات البلدية  مواكبة  -

 ؛الجهات المانحة  يب لتحدياتها البيئية ولشروطتستج رائدة

تأثير األزمة  اللبنانية للحد من  البلديات واالتحادات البلدية دعم وزارة البيئة اللبنانية من خالل  -

 ؛السورية على البيئة

 ؛ المشروع ألهداف  تنفيذاً   منطقة اللوارتي تتمت ع بها الخبرة ال االستفادة من  -

)الجهات الفاعلة    من منطقة اللوار اللبنانية والجهات الفاعلة  التواصل بين الجهات الفاعلة شبكة تنمية  -

يمكن أن  بين الجهتين  م  ئدا ، وإرساء األسس لقيام تعاون  تنفيذ المشروعبهدف والشركات ...(  مة العا

 . المشروع ما بعد تنفيذ مرحلة ستمر إلى ي
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 محتوى المشروع  1.2

على تدريب  ويقوم في مرحلة أولى    ،(2021إلى أيلول    2019عامين )من أيلول    مدى يمتد  هذا المشروع على  

  10وفي مرحلة ثانية، يواكب المشروع  المتجددة.   لبنانية على اإلدارة البيئية والطاقةبلدية واتحاد بلديات    40

التي شاركت  و األكثر جديةاألربعين    ات البلدية واالتحاد  يتم اختيارها من بين البلديات بلديات واتحادات بلدية 

مشروع  حول    الوثيقة التمهيدية وتطوير    وفي وضع   ،من البلديات في كل    بيئية    نشاء وحدة  في التدريب من أجل إ

 .المتجددة بالطاقة   أو و/ ةبيئي ال تجهيزات لبا  قيتعل   رائد 

 

 الدورات التدريبية 

 

إلدارة  افي مجال  ورات تدريبية  البلديات واالتحادات البلدية األربعين د ن والموظفون البلديون من  المنتخبو  يتابع 

   المتجددة يكون الهدف منها: البيئية والطاقة 

o لهواء )اإلطار المؤسسي والقانونيوجودة ا  ،والمياه ،والنفايات  ، إدارة البيئةحول وعية المشاركين ت  ،

 (. وعرض خطة العمل البيئية  ،حماية البيئةالخاصة بدوات األ

o   التغيير المناخي مشكلةالتوعية حول. 

o  ية )اإلطار المؤسسي  البيئ التأثيرات  حد ة الحلول واإلجراءات المحتملة للتخفيف من أخذ العلم ب

 .(إلخ ،كنولوجيات الطاقة المتجددة ووسائل التمويلمصادر وتعرض ووالقانوني،  

األربعين حول  البلديات واالتحادات البلدية  من    لعناصر الشرطة البلدية   تدريبية دورات  تخصيص  أيضاً    يتم 

)اإلطار  على البيئة    تداعيات هذه اإلشكاليةمن    لتخفيفلوالحلول واإلجراءات المحتملة    ي ير المناخي تغال   إشكالية

البيئةدوات  األالمؤسسي والقانوني،   التقارير  آليات ،  الخاصة بحماية  كيفية  التدخل و  طريقة ،  الرصد وإعداد 

   .(إلخ ، تطبيق القرارات البلدية

 

 

 حلقات دراسية لتبادل الخبرات

 

الموظفين البلديين  والمنتخبين    بين  تنظيم حلقات دراسية لتبادل الخبرات   ، يتم  بالتوازي مع الدورات التدريبية

لجهات  ا  وهي تجمع  ،يوم واحد   الحلقات الدراسية في لبنان على مدى هذه  كل من    ن في التدريبات. تعقد المشاركي

بشأن الممارسات الجيدة في  بادل اآلراء والخبرات  لوار بهدف تمن منطقة ال  الجهات الفاعلةالفاعلة اللبنانية و

لوار  من منطقة الفاعلة  يشارك في هذه الحلقات جهات  و  فرنسا ولبنان وفقاً لموضوع كل من الحلقات الدراسية. 

  ، المتنوعة  الفرنسية   جموعة من المؤسسات وم   شركات و   سلطات محلية من  القطاعين العام والخاص )تنتمي إلى  

 .لبنانيةومنظمات غير حكومية وجمعيات محلية   بلديات واتحادات بلدية لبنانية( إضافة إلى إلخ

  التدريبات مكتسبات    وضع   حتى يتمكنوا من لعناصر الشرطة البلدية   ي قترح أيضاً تنظيم حلقات دراسية مماثلة

  .المكتسبة على األرض وتبادل الخبرات   تطبيقية تمارين   عبر   قيد التنفيذ 

 

 



 SOCLE دعم البلديات في مجال البيئة  مشروع ـ دعوة إبداء االهتمام

 

P | 4  جمعية المدن المتحدة في لبنان / المكتب التقني للبلديات اللبنانية  a g e 

 

 التجهيزات ب خاّصة  رائدةمشاريع    وثائق تمهيدية حولالوحدات البيئية وتطوير  

 

الجمعية اللبنانية للحفاظ على   خبراء بمواكبة بلديات واتحادات بلدية  10، تحظى في نهاية الدورات التدريبية

هذه  إنشاء ويكون الهدف من البيئية الخاصة بها.   الوحدةمؤازرتها في إنشاء ل ALMEE  الطاقة والبيئة

 الوحدات:

o  في مجال البيئةالبلدية واتحاد البلديات تحديد احتياجات ، 

o على أراضي البلدية واتحاد البلديات اح استراتيجية بيئية قترإ، 

o ةالقضايا البيئيالمواطنين ب لدى  وعي ال إذكاء ، 

o المتجددة الطاقة بو / أو   بالبيئة  ةخاص  تجهيزات ل  مشروع رائد حول  وثيقة تمهيديةطوير  ت. 

 

 دراسية إلى منطقة اللوار  زيارة

من المشروع.    المستفيدة   للبلديات واالتحادات البلدية في فرنسا  اللوار    منطقة   إلى  دراسية   يتم تنظيم زيارات 

واللبنانية حول السياسات  الفرنسية    دل الخبرات بين السلطات المحليةتباب  الدراسية  ثل أهداف هذه الزيارات تتمو

الرائدة   ذ المشاريع، ال سيما بهدف تنفيطات المحلية اللبنانية والفرنسيةعالقات تعاون مع السل  البيئية، وإرساء

   .المتعلقة بالتجهيزات 

 

 

 الجدول الزمني المرتقب للمشروع 

 
  

 

 موضوع دعوة إبداء االهتمام .2

 هذه إلى:    دعوة إبداء االهتمام تهدف 

    SOCLEدعم البلديات في مجال البيئة  األهلية للمشاركة في مشروع  عرض شروط   2.1

   التي يمكن أن تستفيد من المشروع   واالتحادات البلديةالبلديات عرض معايير اختيار   2.2

1112123456789101112123456789النشاطات/ األشهر

1. التدريبات

ام لكل منطقة( ي مجال اإلدارة البيئية )4 أي
ن
ن ف ن البلديي  ن والموظفي  1.1 دورات تدريبية للمنتخبي 

ن حول اإلدارة البيئية ن البلديي  ن والموظفي  ن المنتخبي  ات بي  1.2 حلقتان دراسيتان لتبادل الخبر

ام لكل منطقة( طة البلدية عىل اإلدارة البيئية )3 أي 1.3 دورات تدريبية لعنارص الشر

ي مجال اإلدارة 
ن
ات وكيفية تنفيذ األعمال ف طة البلدية لتبادل الخبر 1.4 حلقتان دراسيتان لعنارص الشر

البيئية

ام لكل منطقة( ن حول الطاقة المتجددة  )3 أي ن البلديي  ، والفنيي  ن 1.5 دورات تدريبية للمنتخبي 

ات حول الطاقات المتجددة     1.6 حلقة دراسية لتبادل الخبر

2. إنشاء وحدات بيئية وإعداد وثائق تمهيدية حول مشاري    ع رائدة

ن الجهات الفاعلة اللبنانية والجهات الفاعلة من  3. إرساء التواصل واالتصال وتنمية العالقات بي 

منطقة اللوار

SOCLE ي مجال البيئة
ن
وع دعم البلديات ف 3.1 حلقة دراسية إلطالق مشر

3.2 زيارات دراسية إىل منطقة اللوار

ي منطقة اللوار
ن
3.3 تنفيذ أنشطة خاصة بالتواصل ف

20202021 2019
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 البلديات واالتحادات البلدية شرح عملية اختيار   2.3

 عن مواعيد التدريبات  بالغ اإل  2.4

 قائمة الملحقات عرض   2.5

 

   SOCLEمشروع دعم البلديات في مجال البيئة  األهلية للمشاركة في  شروط 2.1

 

 كما يلي: شروط األهلية تحد د 

 ، بلدية أو إتحاد بلديات   الجهة المشاركة  تكونأن   -

ت - المشاركة   متلكأن  الالزمة    الجهة  البشرية  في  ل الموارد  لها  المخطط  اإلجراءات  متابعة 

 المشروع: 

o اتحاد البلديات  و أبلدية منتخب واحد أو اثنان من ال ، 

o  بلديات، مهندس معماري،  الاتحاد    البلدية، مدير   )مدير ن  أو اثنا   واحد   موظف بلدي

 ، إلخ( مدني مهندس لية، رئيس قسم، التنمية المحب مكلف

o  أو أن    بالقضايا البيئية  مهمة خاص ة  أوِكلت إليهم  الشرطة البلديةمن  عناصر    ثالث

 ، البلدية/إتحاد البلديات على إستعداد لتخصيصهم في الحقل البيئي

مشاريع متعلقة بالبيئة    واالستعداد لتطوير ايا البيئية  االهتمام بالقض  الجهة المشاركة أن ت ظهر   -

 المتجددة.  الطاقة بو / أو  

 

ع العنصر النسائي   في المشروع.   مشاركةلاعلى ي شجَّ

 

 التي يمكن أن تستفيد من المشروع  البلديات واالتحادات البلدية يير اختيار معا 2.2

 على الشكل التالي؛   البلديات واالتحادات البلديةمعايير اختيار  تحدَّد 

 ما ال يقل عن:  حشد  بلدية واتحاد بلديات على كل  ن يتعي   -

o   على اإلدارة البيئية والطاقة    تدريبهمن لأو اثنين وموظف بلدي واحد أو اثني  واحد    منتخب

 ،المتجددة

o 3  اإلدارة البيئية.  على تدريبهم بلدية لالشرطة ال من عناصر 

 المشاركين:  مواصفات -

o المنتخبين إبداء االهتمام بالقضايا البيئية يجب على، 

o   نيةف الخدمات اإلدارية وال في  دائمين ن يكون موظفو البلدية موظفين ل أفضَّ ي، 

o   لديهم مهمة واحدة على األقل  وأن يكون    الشرطة البلدية موظفين  عناصرل أن يكون  فضَّ ي

 بالقضايا البيئية.   مرتبطة 

 ، إلدارة البيئية والطاقة المتجددةا مجال  في  وحدات التدريب المقدمة جميع  ذاتهميتابع المشاركون  -

 ، المشروع للمشاركة في بلدية واتحاد البلدياتال حوافز  -
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االهتمامملف    ملء - إبداء  المشاركين  برسالة    رفاقه إو  بالكامل  دعوة  اتحاد  قبل  من  تعيين   / البلدية 

 البلديات. البلدية/ اتحاد عة من رئيس موق   البلديات 

 

وحدة بيئية وتطوير    في إنشاء لدعما لتستفيد منبلديات واتحادات بلدية  10في نهاية التدريبات، سيتم اختيار 

 . بالتجهيزات ة خاصة رائد مشاريع وثائق تمهيدية حول 

 

بيئية وتطوير    ةإنشاء وحد   مرافقتها في عملية التي يمكن البلديات واالتحادات البلدية ما يلي معايير اختيار  في

 :خاصة بالتجهيزات  رائدةلمشاريع  وثائق تمهيدية 

 ، حضور التدريبات مواظبة المشاركين على  -

 ،رائد مشروع  اختيار  -

مشروع   - فكرة  صلة   تجهيزات ل با  خاص   رائد نضوج  والطاقة  وعلى    فترة   خالل  المتجددة  بالبيئة 

 ، التدريبات 

 ، المشروعمات المجتمع المدني لهذا دعم منظ -

 . ا تهوصيان  ات التجهيز لتشغيلر ميزانية توف   -

 

 البلديات واتحادات البلدياتعملية اختيار  2.3

 . تشرين األول  15الملحقات( في  راجع )  دعوة إبداء االهتمامتوزيع ملف  ّّ يتم

  الخاصة رسالة  نموذج الو  دعوة إبداء االهتمام  ملف   حة إرسال المرش    البلديات واالتحادات البلديةلى  ع  ن يتعي  

تشرين    15تاريخ    قبل   ليزية كالعربية أو الفرنسية أو اإلن  اللغة في  المشاركين في الدورات التدريبية  تعيين  ب

 ة: على العناوين التالي  الثاني

- Mayssa EL TANNIR    /المكتب  لبنان /  في  المدن المتحدةجمعية  في  مسؤولة عن المشاريع  ال

    :villes.org-mayssa.tannir@btالتقني للبلديات اللبنانية

- Sarah ARBEZ   /   المكتب التقني للبلديات    لبنان / في  المدن المتحدة    جمعية   في بالمشاريع    المكلفة

 : اللبنانية 

    villes.org-sarah.arbez@bt  

 

 على النحو التالي:   دعوة إبداء االهتمامتتم دراسة ملفات 
 

mailto:mayssa.tannir@bt-villes.org
mailto:sarah.arbez@bt-villes.org
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 SOCLE مواعيد التدريبات لمشروع دعم البلديات في مجال البيئة 2.4

 منطقة جبل لبنان 

 2020كانون الثاني    23و  21،  16،  14 على اإلدارة البيئية المنتخبين والموظفين البلديينتدريب 

 2020حزيران  25، و23، 18 على اإلدارة البيئية  عناصر الشرطة البلديةتدريب 

 2020تموز  14، و9، 6 على الطاقة المتجددة  المنتخبين والموظفين البلديينتدريب 

 

 منطقة الشمال

 كانون الثاني  30و 28 على اإلدارة البيئية البلديينالمنتخبين والموظفين تدريب 

 2020شباط  6و 4

 على اإلدارة البيئية  عناصر الشرطة البلديةتدريب 

 

 2020آذار  31

 2020نيسان  7و 2

 2020تموز  23، و21، 16 على الطاقة المتجددة  المنتخبين والموظفين البلديينتدريب 

 

 منطقة الجنوب 

 2020شباط  20، و18، 13، 11 على اإلدارة البيئية المنتخبين والموظفين البلديينتدريب 

 2020حزيران  16، و11، 9 على اإلدارة البيئية  عناصر الشرطة البلديةتدريب 

 2020تموز  30و 28 على الطاقة المتجددة  المنتخبين والموظفين البلديينتدريب 

 2020آب  4

 

 

استالم الطلبات• تشرين الثاني15

تقييم الطلبات• تشرين 22إلى 15من 
الثاني

االختيار األولي للبلديات واالتحادات البلدية بحسب المناطق• تشرين الثاني25

ارة المختالبلديات واالتحادات البلدية أو عبر الهاتف مع / عقد اجتماع فردي و •
الستكمال الملفات والتأك د من قدرتها على متابعة المشروع

تشرين الثاني 25من 
كانون األول 13إلى 

جتماعات من كل منطقة بناًء على االبلديات واتحادات بلدية االختيار النهائي لعشر •
الفردية

كانون األول16
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 منطقة البقاع

 2020آذار  12، و10، 5، 3 على اإلدارة البيئية المنتخبين والموظفين البلديينتدريب 

 2020آذار   24، و19، 17 على اإلدارة البيئية  عناصر الشرطة البلديةتدريب 

 2020أيلول  14، و10، 8 على الطاقة المتجددة  المنتخبين والموظفين البلديينتدريب 

 

 الملحقات  2.5

 التاليين:   بالملحقين إبداء االهتمامة دعوترفق 

 دعوة إبداء االهتمامملف  : ل والملحق األ -

رئيس البلدية/    قبل  موق عة من التدريبية  تعيين المشاركين في الدورات    رسالةعن  نموذج    :الملحق الثاني  -

ه الى جمعية المدن المتحدة في لبنان اتحاد البلديات     . والتي ست وج 

 


