
  

  

 الشركاء

 يتابع هذا المشروع:

 Zoé HALLEY السيدة

 مشاريعمكلّفة ب

جمعية المدن المتحدة في لبنان / المكتب التقني 

 للبلديات اللبنانية
villes.org-@btzoe.halley 

 

 جمعية المدن المتحدة في لبنان / المكتب التقني للبلديات اللبنانية،  

  لبنان –شارع توفيق سالم، بناية صقر، بيروت 

 صفحتنا على الفيسبوك
 

أنجزت هذه المنشورات بتمويٍل 
 من

 

 

 

مهام    السياق: لتأدية  الالزمة  والبشرية  المالية  الموارد  إلى  اللبنانية  البلديات  تفتقر 

والجدير ذكره أنه ال يوجد حالياً أي أداة لتحفيز الحوار    التخطيط في نطاق مناطقها.

حول التنمية الحضرية ما بين الجهات الفاعلة المختلفة أو بينها   وتسهيل تبادل اآلراء

وبين الدولة التي من المفترض أن تكون هي أصالً الجهة المبادرة في وضع السياسات  

التقسيم   فإن  ذلك،  إلى  إضافةً  العامة.  بتعزيز  التنموية  يسمح  ال  حالياً  القائم  اإلداري 

بين   الحوار  بناء  دون  تحول  التي  والمخاطر  الصعوبات  وتزداد  اإلقليمية،  التنمية 

المناطق، األمر الذي يعقّد عمل البلديات ويعرقل التنمية اإلقليمية المستدامة. في الواقع،  

التنمية، ما يؤّكد  إن الجهات الفاعلة قد تواجه مخاطر مشتركةً على صعيد اإلدارة و

 ضرورة تنفيذ مشروع إنشاء وكالة تخطيط حضري وتنمية إقليمية. 

تندرج فيها الخطط  شتركٍة وضع أداة دعٍم لبناء رؤيٍة استراتيجيٍة م الهدف األساسي:

ومشاريع التنمية المحلية  المحلية  تحدياتوكذلك أداٍة للتفكير والتبادل حول ال  التنموية

 ة. المرتقب

 

يسمح مشروع إنشاء وكالة تخطيط حضري وتنيمة إقليمية لبلديات حوض    العمل:خطة  

نهر أبو علي في شمال لبنان بتعزيز معرفة البلديات بالمنطقة وبالجهات الفاعلة فيها،  

وتطبيقها    وتشجيع الحوار ما بين كل هذه الجهات الفاعلة لغاية تحديد االستراتيجيات 

في المجاالت كافة )معالجة النفايات، الصرف الصحي، التنمية اإلقتصادية المحلية...(،  

 لمحلية. باإلضافة إلى تحسين الحوكمة ا

يساهم هذا المشروع في وضع أطر التعاون التقني والسياسي الذي يتيح بناًء مشتركاً  

ة يجوز نسخه في  يحضري وتنمية إقليمألداٍة تنمويٍة متكاملٍة، أي نموذج وكالة تخطيط  

  مختلف المناطق اللبنانية.

 

مشروع إنشاء وكالة تخطيط  

حضري وتنمية إقليمية في  

(2021-2019شمال لبنان )  

 

 النتائج المرجّوة: 

  تنميةو  حضري  تخطيط  وكالة  إنشاء ➢

الشمال،   في  إقليمية أن  منطقة  تهتم    على 

الجهات عمل  بتنسيق   في  الفاعلة  الوكالة 

  تحديد   في  ومساعدتها  تنظيم المنطقة  مجال

   .هاوتنفيذ  المتكاملة الحضرية  المشاريع

 

  مدن    في  مماثلة   مبادرات    في  الشروع ➢

  من   شبكة    إنشاء   وبالتالي  أخرى  لبنانية  

  المستوى  على  الحضري  التخطيط  وكاالت

 . الوطني

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

