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ة واقتصادية أزمة سياسي 2019يواجه لبنان منذ شهر تشرين األول  السياق:

تلقي بظاللها على موارد البلديات وتملي إعادة  تنفك  ال  واجتماعية ومالية

بنانية تعتمد الحلول لفأصبحت البلديات ال المحلي النظر في أولويات العمل

القريبة والمتوسطة المدى التي من شأنها أن تسمح باإلستجابة الفورية إلى 

 19-أتت األزمة الصحية لفيروس كوفيد الطارئة. واإلحتياجات المشاكل

زيد األمر سوءاً فازدادت المسؤوليات على عاتق البلديات التي تحاول قدر لت

بدأ هذا المشروع في  .اجات السكان اإلجتماعية المتكاثرةاحتي المستطاع تلبية

المؤسسة البلدية من خالل المؤتمرات والندوات  وكان يهدف إلى دعم 2019

لكي يسمح  2020في  الوطنية، وقد أُعيد النظر فيهوالتدريبات وورش العمل 

حلي على بتأمين المواكبة المباشرة للبلديات المستفيدة  في تنفيذها لمشروع م

 الصعيد اإلجتماعي.

الطارئة في  الحاجةمواكبة ست  بلديات لبنانية في تحديد  :هدف األساسيال

م خطة عمل وتنف ذ المجال اإلجتماعي وتقديم ال دعم الفني لها لكي  تصم 

 مشروعاً اجتماعياً يستجيب إلى اإلحتياجات التي تم  تحديدها.

مباشرةً في تنفيذ  ةالبلديات اللبنانييهدف هذا المشروع إلى دعم  :خطة العمل

محلي في المجال اإلجتماعي. تشك ل البلديات اللبنانية بالتنسيق مع مشروع 

ياً من قبل الخبراء لتطوير دني وحدات تشاور سيتم مواكبتها فنالمجتمع الم

مشروع إجتماعي وتنفيذه. وبصورة موازية، يسمح هذا المشروع الجديد 

رات الهدف األولي الرامي إلى تعزيز قدبتحقيق  2021إلى  2020الممتد من 

اصل بين المنتخبين والفنيين كما وأنه يسمح بتنمية شبكة التو المؤسسة البلدية.

 يين اللبنانيين والفرنسيين ال سيما في المجال اإلجتماعي المحلي.البلد

 

وع تعزيز القدرات وتنمية  مشر
ن بشبكة التواصل  ن المنتخبي  ي 

ن  ي لبنان )والفنيي 
ن فن -2019البلديي 

2021)  

2021-2020خطة عمل   

 
 النتائج المرجوة:

  مع البلديات  ورش عمل تدريبيةتنظيم

الست  المستفيدة حول األدوات المنهجية 

 لتصميم خطة عمل.

  وأهمية  وحدة التشاورالتوعية بشأن دور

التعاون بين المنتخبين المحليين والموظفين 

البلديين والفاعلين من المجتمع المدني في 

 النطاق المحلي.

  لخطط عمل إعداد ست  بلديات مستفيدة

 وتنفيذها. المشروع اإلجتماعي

  ورش عمل لتبادل الخبرات تنظيم

والممارسات الفضلى في المجال 

 سيين.مع الشركاء الفرن اإلجتماعي المحلي

  ين بين المنتخبين المحلي التشبيكتشجيع

السلطات  اللبنانيين والجهات الفاعلة من

 المحلية الفرنسية.

http://www.bt-villes.org/
mailto:contact@bt-villes.org

