
 

 

 جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية
 شارع توفيق سالم، بناية صقر، الطابق الثالث 

 لبنان  –بيروت  – شارع دمشقرأس النبع، 
 villes.org-contact@btالبريد اإللكتروني: 

 تابعوا صفحتنا على الفيسبوك 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

مشروع تعزيز قدرات البلديات  

اإلدارة في مجال اللبنانية 

 المحلية للهجرة

 (2020-2021) 

 

اإلقتصادي    السياق: بجانبيها  الهجرة  ظاهرة  أصبحت  لبنان،  في 

جدّاً.   هامة  مسألة  بوالسياسي،  وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط  انعدام  حالة  وهي 

الدول المج  السائدة   االستقرار اللبنانية اليوم تحت    رزحت  ورة.افي  الدولة 

مليون نازح سوري إلى    1,5التحديات الكثيرة جّراء وصول حوالي    وطأة 

فهي تقوم بتنفيذ بعض األعمال لحّل مسألة الهجرة إال أنها غير  .  هاأراضي

تنظيم هذه المسألة  فتحول دون    منّسقة وال تتبع أي سياسة وطنية واضحة

األساسية التي أصبحت اليوم موضوعاً سياسياً ذات أولوية. بالتالي، تجد  

وضع  تنظيم البلديات واتحادات البلديات نفسها بمفردها إلدارة الطوارئ و

تتعرقل الحوكمة في بعض البلديات  العمال األجانب. باإلضافة إلى ذلك،  

قلة التنسيق بين الجهات المعنية بإدارة الهجرة وعدم وضوح الدور  بسبب 

. وفي الكثير من  المناط بكّل منها، وقلّة الموارد البشرية والمالية للبلديات 

ما قد يؤّجج التوترات  االستقرار  البلديات، تزداد نسبة الفقر ويتفاقم انعدام  

ويغذّي   والنازحين،  الالجئين  ومجموعات  المضيفة  المجتمعات  بين 

 الخطاب السلبي حول الهجرة. 

إعداد  مساعدة البلديات واتحادات البلديات اللبنانية على : الهدف األساسي

 . إدارة الهجرة على المستوى المحلي لتحسين خارطة طريق

المحددة: ال  األهداف  إدارة  تحسين  إلى  المشروع  هذا    بيانات يهدف 

البلديات   نفّذتها  التي  واألعمال  المحلية  السياسات  حول  والمعلومات 

واالتحادات البلدية في مجال الهجرة وذلك، من خالل تنظيم اللقاءات مع  

الجمعيات  والفنيين البلديين،  وحليين،  المجموعات المستهدفة )المنتخبين الم

التجارب والممارسات الفضلى. يرمي أيضاً    وتشجيع تبادلالمحلية، ...(  

الجهات المعنية هذا المشروع إلى تعزيز التعاون وإرساء الحوار ما بين  

تو وإلى  كما  الهجرة  إدارة  مجال  في  الواقعي  الفاعلين  الخطاب  شجيع 

 موضوع الهجرة.  بشأنوالصحيح  

 : رتقبةالنتائج الم

مع   عن بعدورشات عمل    3تنظيم  إجراء إستبيان و ➢

اللبنانية   البلديات  واتحادات  البلديات  ممثلي 

والشرطة   البلديين،  والفنيين  المحليين،  )المنتخبين 

والجمعيات مجال    البلدية(  في  الناشطة  المحلية 

والالجئين    الهجرة المهاجرين  مجموعات  وممثلي 

بهدف الحاجات    والنازحين،    األساسية تحديد 

 للبلديات في هذا المجال.

نتائج   ➢ وترتيب  إلستبيان  اتحليل  العمل  ورشات 

مجال   في  اللبنانية  البلديات  تواجه  التي  التحديات 

للهجرة  المحلية  األولوية  اإلدارة  وصياغة  ،  بحسب 

الرامية إلى نشر    المقترحات  تتضمن  خارطة طريق

حول   األعمال  وتنفيذ  الموارد  وحشد  المعلومات 

 توى المحلي.سموضوع الهجرة على الم
شخص    100يشارك فيها حوالي    وطنيةندوة  تنظيم   ➢

المجموعات   في يمثلون  شاركت  التي  المستهدفة 

والدوليةالورشات  الوطنية  والمؤسسات  ستهدف  ،   .

تقديم خارطة الطريق وإقرارها، وتعزيز    الندوة إلى

  ما بين الجهات المعنية المختلفة. الحوار

الفضلى ➢ الممارسات  ا  تبادل  مجال  مع في  لهجرة 

 . السلطات المحلية في كتالونيا )إسبانيا(

 Zoé HALLEYاآلنسة 

 بمشاريع  مكلّفة

  للبلديات التقني المكتب لبنان/ في المتحدة المدن جمعية

 ةاللبناني

 villes.org-zoe.halley@bt اإللكتروني: البريد
 

 الشركاء

 (. ICMPD)  الهجرة  سياسات  لتطوير  الدولي  والمركز   األوروبي  االتحاد  من  مالي  بدعم  الوثيقة  هذه  إعداد  تمّ 
 الوثيقة،  هذه محتوى عن مسؤولة وحدها هي اللبنانية للبلديات التقني المكتب  /لبنان  في المتحدة المدن  جمعية

 . الهجرة  سياسات لتطوير الدولي المركز أو األوروبي  االتحاد آراء المحتوى هذا يعكس وال
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