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 تمهيد 
 

برشلونة،   مقاطعة  مجلس  مع  بالشراكة  اللبنانية،  للبلديات  التقني  لبنان/المكتب  في  المتحدة  المدن  جمعية  قدرات    روع مشتنفّذ  تعزيز 
من االتحاد األوروبي والوكالة السويسرية للتنمية    ، وهو مشروع يشترك في تمويله كلّ البلديات اللبنانية في مجال اإلدارة المحلية للهجرة

 مقاطعة برشلونة. مجلس و("، MC2CMخالل مشروع "الهجرة بين المدن المتوسطية )من  والتعاون
 

الجهات المحلية والمؤسسات الوطنية المعنية    تفاهم مشترك معبلورة    مختارة علىبلدية لبنانية    18ويهدف هذا المشروع إلى مساعدة  
 الصعيد المحلي. لهجرة على لأفضل  إلى إدارة   ل توصّ من أجل ال ،بالهجرة

 
تبادل اآلراء  وقد أفض بالهجرة إلى  البلدية    اتالمؤسسمع  ى  هدفها تحسين اإلدارة    إعداد خارطة طريقوالمؤسسات الوطنية المعنية 

للهجرة و   ،المحلية  باألدوات  البلديات  تجهيز  العمل من خالل  بغية    أساليب  والدولية  الوطنية  المؤسسات  أمام  دورها  وإبراز  المالئمة 
 التي تبادر إليها.  للمشاريعاستقطاب الدعم الالزم 

ي تعمل فيه البلديات اللبنانية  ذلسياق البا  بإيجاز  التذكيرمن خارطة الطريق، ال بّد من  المرجو  الهدف  على ضوء  ، وتحقيقّا لهذا الغرض
  األنشطة. مختلف    إعداد بلديات الشريكة والاختيار  في ما يتعلق بكيفية  ال سيما    المعتمدة في تنفيذ المشروع،  ق إلى المنهجية قبل التطرّ 

توصالً في التوصيات الملموسة التي انبثقت عنها،  ل في  التأمّ و   األنشطةالنتائج التي أفضت إليها تلك    تحليلوالغاية من هذا التمرين  
 . الهجرة ات اللبنانية في إدارةتعزيز دور البلدي إلى  مرنهاية األ

 

 

 السياق
 

األزمة االقتصادية واالجتماعية والسياسية  ، نتيجة  بات يتعذر عليها  االستجابة الحتياجات البلديات اللبنانية التيإلى  خارطة الطريق    تسعى
 واللبنانيين على حد سواء.  المهاجرين والالجئينكل من تلبية احتياجات ، السائدة والصحية

الهجرة وغياب الوضوح في الدور المناط بكل منها ينعكس سلبًا على اإلدارة التي    حوكمةفغياب التنسيق بين مختلف الجهات المعنية ب 
 تعتمدها بعض البلديات لموضوع الهجرة. 

اللبنانية، بات الفقر مستشريًا واالستقرار   البلدات  اللبنانيين، وخلق  ما نتج عنه  ،  مهتزاً في العديد من  شعور بعدم األمان في صفوف 
 . جانب معاد لل  انتشار خطاب  فيعد سا و ،والالجئين  ومجتمعات المهاجرينتوترات بين المجتمعات المضيفة  

 
 

 المنهجية 
 

 لقد اتبع المشروع المحطات التالية في سبيل إعداد خارطة الطريق: 

 

 الشريكة  المدن  اختيار التعبئة: 

هي   عددها  ما  البالغ  اللبنانية  في    18البلديات  المتحدة  المدن  جمعية  اختارت  ولماذا؟  المشروع  هذا  في  للمشاركة  انتقاؤها  تم  التي 
التي    اإلشكالياتلبنانية بحيث تعكس بتنوعها مختلف  اللبلديات  ابلديات واتحادات  ال  د منإشراك عد  المكتب التقني للبلديات اللبنانية/لبنان

  عدد سكان عين االعتبار  ب ، مع األخذ  موضوع الهجرةالتحديات المشتركة التي تواجهها البلديات كافة إزاء    فضالً عن طقة  تواجهها كل من 
 من العاصمة بيروت أو من الحدود السورية، إلخ.  قربهاو، وتواجدها في مناطق ريفية أم حضرية،  البلدة

مكاتب  باستحداث عدد من البلديات  قام،  خالل السنوات المنصرمةوبدفع من البرامج التي نفذتها جمعية المدن المتحدة  فضالً عن ذلك،  
التنمية    يمكلفكما أن    .خبرات فنية متخصصة في تنفيذها لمشاريع التنمية المحليةباالعتماد على  للتنمية المحلية سمحت للمجالس البلدية  

الندوة الوطنيةورش العملاالستبياناتالتعبئة
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  وراء هذا هو السبب    ؛لهجرةحوكمة ااالضطالع بدور هام في    يخّولهمدني، ما  ميد من منظمات المجتمع الل بالعداالمحلية على اتص
 اختيار تلك البلديات. 

بتعيين منسّ االموافقة عليه من الشركو  ع عرض المشرواالنتهاء من  أي بعد  انتهاء مرحلة التعبئة،  عد  ب و بلدية  ف  ق مكلّ ء، قامت كل 
 والحرص على مشاركة البلدية في األنشطة القادمة. متابعة المشروع  ب 

 

 االستبيان اإللكتروني: المحاور الكبرى

المؤسسات البلدية  كافة  قامت جمعية المدن المتحدة/المكتب التقني للبلديات اللبنانية بصياغة استبيان إلكتروني طلبت من  في مرحلة ثانية،  
بلديات  بلدية    17  لقد أقدمت  .اإلجابة عليه   (18المشاركة ) البلديات  استكمال هذا االستبيان )على  واتحاد  واتحادات  مراجعة جدول 
( مع التماس بعض المساعدة أحيانًا من الجمعية عبر الهاتف. وسمح  5فيها، ص.    المهاجرينالتي استكملت االستبيان وعدد  البلديات  

إلدارة  وتبيان األنشطة المعتمدة محليًا    ،حديد دور البلديات في إدارة الهجرةوت   ،اللبنانيةالبلدات    هذا االستبيان بتشخيص واقع الهجرة في 
 والجهات المحلية والوطنية المعنية، فضالً عن االحتياجات والتحديات التي تواجهها البلدية في هذا المجال.  ،لهجرةا

مراجعة جدول الهيئات التي استكملت االستبيان ومجال  )  دوليةت به الجمعيات والمؤسسات الاستبيان آخر خصّ بإعداد  الجمعية    قامتكما  
مع التركيز بوجه  ،  التي استهدفتهاوالفئات    ،الجمعياتوضعتها  التي  المشاريع  سمح هذا االستبيان بتبيان  قد  (. و6اختصاصها، ص.  
وإمكانيات التعاون    ،البلديات في مجال الهجرةلدور  رها  تصوّ البلديات في هذا اإلطار، ومع  (  تعاونها)أو عدم    تعاونها  خاص على مدى 

 . ستقبليةأو الم الحالية

المحليين كل من المنتخبين  ل   بحيث يتسنىعلى أساسها،    ثالثال برنامج الندوات اإللكترونية  وإعداد  البيانات  تلك  من ثم جرى تحليل  
تحديد    ،جرين والالجئيناالمه  مجموعة والجمعيات األهلية و  فضالً عن ممثلي المنظمات الدولية  ،ومكلفي التنمية المحلية والشرطة البلدية

 مع خبراء من منطقة كاتالونيا اإلسبانية.  جيدةممارسات أمثلة عن توصياتهم وتبادل الخبرات وب  دالءاحتياجاتهم في مجال الهجرة واإل

 

 نتائج االستبيان  التباحث فيورش العمل اإللكترونية: 

قدت ورشتا عمل في أعقاب االستبيان األول بحضور البلديات اللبنانية: ورشة أولى مع أعضاء المجالس البلدية  عُ في مرحلة أولى،  
االتحادات   األولومجالس  تشرين  من  األول  البلدية  2020  أكتوبر/في  الشرطة  وعناصر  المحلية  التنمية  مكلفي  مع  ثانية  ، وورشة 

. وكان الهدف من تلك اللقاءات عرض النتائج التي توصل إليها االستبيان، واالستفادة 2020  أكتوبر/وممثليهم في الثاني من تشرين األول
أمثلة عن ممارسات   الهجرة من منطقة كاتال  جيدةمن  التي  تعكس االهتمامات وونيا اإلسبانية  عرضها خبراء في مجال  االحتياجات 

والتباحث في إمكانية تطبيقها في    ،البلديات في لبنانبعض    اعتمدتهاالتي    جراءاتحددتها البلديات اللبنانية في االستبيان، ومناقشة اإل
 استدامتها.   ضمانعلى نطاق أوسع أو   امناطق أخرى أو تنفيذه

تحليل مقارن مع نتائج إجراء  ب ملء االستبيان المخصص لها. وسمحت نتائج ذلك االستبيان    أيًضا  معياتمن الجوكما البلديات، ُطلب  
المهاجرين    مجموعةاالستبيان األول وإعداد برنامج ورشة العمل الثالثة المخصصة للجمعيات األهلية والمنظمات غير الحكومية وممثلي  

البلديات، والتفكير في    معالمنجز    لعملا  تتمةمن أجل    2020  نوفمبر /تشرين الثاني  24الثالثة في  ة العمل  ش والالجئين. وقد انعقدت ور
ف على األدوات والمنهجيات الممكن استخدامها لتعزيز  مع البلديات في مجال الهجرة، والتعرّ   ةمة أو المحتملئ العالقات وسبل التنسيق القا

خبراء من منطقة    عرضها  ممارسات جيدة بعض األمثلة عن    مناقشة شة العمل فرصة  ور   أتاحت العمل المشترك في هذا المجال. كما  
 الونيا.ت كا

 

 : عرض خارطة الطريقةالوطني الندوة

البلديات اللبنانية. فجميع المشاركين الممثلين للفئات   إنجازه معتم الختتام المشروع وعرض العمل الذي    ةوطني ندوة  ر عقد  أخيًرا، تقرّ 
استهدفتها العمل    التي  الوورش  هذا  في  للمشاركة  مدعوون  والدولية  الوطنية  أجل    ندوة الهيئات  على  التعرّ من  الطريق  ف  خارطة 
وضع  المقترحة بغية ساليب  األ ت ودوا عدد من األ  اعتمادالحوار بين مختلف الجهات المعنية بالهجرة، والتفكير في    فعيلت واعتمادها، و

 خارطة الطريق موضع التنفيذ الفعلي. 
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 التي استكملت االستبيان وعدد المهاجرين فيها اتحادات البلديات  جدول البلديات و

 طابع البلدة المنطقة  عدد السكان نوعها البلدية/االتحاد 
 

 عدد المهاجرين والالجئين

اتحاد   بلدية
 بلديات

 2020نازح سوري في تموز  600 طابع ريفي عكار X  1,600 منجز

 األرقام غير متوافرة  طابع حضري  جبل لبنان X  3,500 حومال 

 مهاجر أو الجئ تقريبًا  100 طابع ريفي جبل لبنان X  4,000 عينطورة 

 2019شباط  29نازح في  919 طابع ريفي جبل لبنان X  7,000 جعيتا 

 الجئ  1,200 طابع ريفي لبنانجبل  X  10,000 حمانا 

 طابع حضري  بعلبك الهرمل X  15,000 القاع 
 د السورية والحد

 الجئ سوري  30,000

الجئ سوري في العام   12,340 طابع حضري  بعلبك الهرمل X  22,000 بريتال 
 2020في العام   6,600 – 2016

 الجئ  7,500 طابع ريفي النبطية  X  الحاصباني 

الشوف  
 سويجاني 

 X 37,900 
(51,250  

 مقيم موسمي( 

 الجئ  3,000 طابع ريفي جبل لبنان

 مدينة  جبل لبنان X  65,000 فرن الشباك 
 في ضواحي بيروت 

 نازح والجئ  500

 مدينة  جبل لبنان X  100,000 سن الفيل 
 في ضواحي بيروت 

 نازح تقريبًا  6,000إلى  5,000

 الجئ  8,000 ريفيطابع  النبطية X 100,000  القلعة 

جديدة  ال
 السد  البوشرية 

X  150,000 مدينة  جبل لبنان 
 بيروت  في ضواحي 

مهاجر   10,000، 2018في نهاية 
من السوريين   ، خاصةوالجئ

 والعراقيين

 2017الجئ في العام  51,824 طابع حضري  جبل لبنان X 200,000  الفتوح  كسروان

 X  250,000 صيدا 
  

فلسطيني )مخيم عين    100,000 مدينة لبنان الجنوبي
أسرة من الالجئين  3,500الحلوة( و 
 السوريين

الجئ فلسطيني و   30,000 مدينة لبنان الشمالي X  700,000 طرابلس 
 الجئ سوري  96,229

 أرقام غير متوافرة  مدينة بيروت X  800,000 بيروت 

 
 المجموع 

 
13 
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6 | P a g e 
 جمعية المدن المتحدة في لبنان/المكتب التقني للبلديات اللبنانية  -خارطة طريق  -مشروع  تعزيز قدرات البلديات اللبنانية في مجال اإلدارة المحلية للهجرة 

 

 استكملت االستبيان ومجال اختصاصها جدول الهيئات التي 

 مجال عملها في لبنان  مكان عملها  المنظمة  نوع  المنظمة 

OIM 
المنظمة الدولية  

 للهجرة 

 دعم مالي مباشر للجمعيات  كامل األراضي اللبنانية منظمة دولية 

Amurt 
Lebanon 

 

منظمة غير حكومية هندية  
 تعمل في لبنان

األطفال، التدريب على وسائل اإلعالم،  تعليم  جبل لبنان، بيروت 
مواصلة الدراسة، دعم  مساعدة على لبرنامج ل
 نفسي

AMEL 
 ؤسسة عامل م

جبل لبنان، بيروت، لبنان   جمعية لبنانية
الجنوبي، النبطية، البقاع،  

 بعلبك الهرمل

برنامج متعدد القطاعات في مجال الصحة  
 الغذائياألمن  والتدريب والحماية والتعليم و

IECD 
المعهد األوروبي  
 للتعاون والتنمية 

جمعية فرنسية تعمل في  
 لبنان 

جبل لبنان، النبطية، البقاع،  
 بعلبك الهرمل

تدريب الشباب والكبار، التعليم الشامل للجميع،  
 االنخراط في سوق العملالمساعدة على 

AVSI   منظمة غير حكومية إيطالية
 تعمل في لبنان

لبنان، لبنان بيروت، جبل 
 الشمالي، عكار

تعليم غير رسمي للطفال السوريين، تدريب  
االنخراط في  ومساعدة المراهقين والكبار على 

 سوق العمل 

Kafa 
 كفى منظمة 

الت  ملعالضحايا العنف في صفوف ا خدمات  بيروت منظمة غير حكومية لبنانية
الدفاع عن مصالحهن، دعم   ، المنزليات األجانب

قانوني واجتماعي، متابعة نفسية، تدريب  
 توعية  أنشطة و

Care 
international 
 منظمة كير العالمية 

 

منظمة غير حكومية  
 ركية تعمل في لبناني أم

بل  جعكار، لبنان الشمالي، 
بيروت، لبنان لبنان، 
 الجنوبي

دعم لالجئين السورين والمجتمعات اللبنانية  
المضيفة المتأثرة باألزمة، إمداد بالمياه، منشآت  
صرف صحي، مواد غير غذائية ومساعدات  

 نقدية

World 
Vision Liban 

منظمة الرؤية  
 العالمية 

 لبنان 

منظمة غير حكومية دولية  
 تعمل في المجال اإلنساني 

مناصرة من أجل االعتراف بحقوق المهاجرين،  بيروت، جبل لبنان
في  الشباب   الندماجالدعم خاصة في مجال 

 المجتمع 

لجنة التنسيق /  
بلديتي برج حمود  

 وسن الفيل 

جمعية لبنانية    21ع لـ تجمّ 
 ين للخدمات اإلنمائيةومركز  

دعم مدرسي، دعم نفسي اجتماعي، تدريب   جبل لبنان
 صحيةمهني، حمالت توعية، خدمات 
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 على المستوى المحلي الهجرة  يات التي تطرحها التحدّ 
 

السلطات البلدية كما    التي أعربت عنهاالتي تعترض النهوض باإلدارة المحلية للهجرة، وستعرض هذا القسم أبرز التحديات  ي سوف  
 . ورش العملوخالل مشاركتها في  المنظمات اللبنانية والدولية في إجاباتها على االستبيان والجمعيات 

من أجل اإلضاءة على  الثالث ينطوي هذا القسم على بعض األمثلة التي عرضها الشركاء اإلسبان خالل ورش العمل من جهة أخرى، 
 هذا الموضوع وتوجيه العمل البلدي في لبنان.

 

 المصطلحات  اللتباس في تعريفا
 

ال    ، الدولية الناظمة للهجرة  بالنصوص الهجرة عن معرفة محدودة  للحديث عن  في المصطلحات المستخدمة    غياب الوضوح  كشف لقد  
المصطلحات.  ب بل   بعض  االلتباس، تعريف  لهذا  لمسائل    تبديًدا  الناظمة  الدولية  النصوص  أبرز  بإيجاز  الوثيقة  تستعرض هذه  سوف 

 "الجئ".   "مهاجر" و بكل من كلمة  بين المصطلحات والتعريفح الفرق ي توضمع الهجرة 

ا  مأو  والميثاق العالمي للهجرة )  ،موضوع الهجرة، هما الميثاق العالمي بشأن الالجئينفي  دوليين    نّصيناعتمدت األسرة الدولية  لقد  
ينبثقان عن إعالن   كالهماو،  2018في كانون األول/ديسمبر من العام    منة والنظامية والمنتظمة( العالمي للهجرة اآل  التفاق يُعرف با

صفة  ليس لهما    أن  مع العلم،  1لبنان دولة موقعة على هذين الميثاقين اعتبار  . وب 2016نيويورك المعتمد في أيلول/سبتمبر من العام  
 مضمون والهدف منهما.ل، ال بد من البدء بتقديم عرض موجز لاإللزام القانوني

 

 
 https://news.un.org/fr/story/2018/12/1031831ما هي أوجه االختالف بين هذين الميثاقين؟   1

 لهجرة لالميثاق العالمي      

في مراكش. وهو اتفاق يسلّم بأن   2018األول/ديسمبر  كانون "لقد اعتمدت األمم المتحدة الميثاق العالمي للهجرة رسميًا في شهر

عولمة، حيث إنها تربط المجتمعات من الداخل وعبر جميع المناطق، مما يجعلنا جميعًا  الهجرة سمة مميزة لعالمنا الذي تسوده ال
بلدان منشأ وعبور ومقصد. فنحن ندرك أن هناك حاجة مستمرة إلى جهود دولية من أجل تعزيز معرفتنا بالهجرة وتحليلنا لها،  

 انات التنمية المستدامة للجميع. نظًرا ألن التفاهمات المشتركة ستحّسن السياسات التي تطلق العنان إلمك

فالميثاق العالمي للهجرة قائم على مبادئ مثل سيادة الدول وتقاسم المسؤوليات وعدم التمييز وحقوق اإلنسان، ويسلّم بالحاجة إلى  
بلدان  نهج شامل من أجل تعظيم الفوائد العامة للهجرة، مع معالجة المخاطر والتحديات التي يواجهها األفراد والمجتمعات   في 

 المنشأ والعبور والمقصد". 

 

URL : https://refugeesmigrants.un.org/fr/pacte-mondial-pour-les-migrations  

  

https://news.un.org/fr/story/2018/12/1031831
https://refugeesmigrants.un.org/fr/pacte-mondial-pour-les-migrations
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 : ، مع األخذ بالتعريف أدناه"مهاجر" و"الجئ"مصطلحي على ضرورة التمييز بين  فمجرد اعتماد ميثاقين منفصلين يدلّ 

 
بسبب الخوف من التعرض لالضطهاد أو الصراع أو العنف أو ظروف أخرى   ي"الالجئون هم أشخاص يعيشون خارج بلدهم األصل

 مخلة باألمن العام بشكل خطير، ويحتاجون نتيجًة لذلك إلى الحماية الدولية". 
 

"بالرغم من عدم وجود تعريف قانوني رسمي لما يعرف بـ المهاجر الدولي، يتفق معظم الخبراء على أن المهاجر الدولي هو شخص  
د إقامته المعتاد، بغض النظر عن سبب الهجرة أو الوضع القانوني. وبشكل عام، يتم التمييز بين الهجرة قصيرة األجل أو  يغير بل

شهرا، وبين الهجرة طويلة األجل أو الدائمة، في إشارة   12الهجرة المؤقتة، والتي تغطي فترة الهجرة التي تتراوح بين ثالثة أشهر و
 .ة سنة واحدة أو أكثر"إلى تغيير بلد اإلقامة لمد

 
 

 

ترتبط الهجرة    ،إليها هجرة األجانب إلى األراضي اللبنانية  زيتعُ ي  ت االستبيانات واألسباب ال  التي توصلت إليهابالعودة إلى النتائج  
% من البلديات أتت  65.  من البلديات اللبنانية التي استكملت االستبيان 2% 100  بالنسبة إلى  بأسباب اقتصادية وسياسية  بالدرجة األولى 

كما  جاورة، وال سيما الحرب الجارية في سوريا.  في البلدان الم السائد  الوضع السياسي  الناجمة عن  أيًضا على ذكر األسباب األمنية  
 تربط الهجرة بالحالة األمنية.  م% ل35أن باقي البلديات والبالغة نسبتها في هذا السياق  الجدير ذكره 

 

 غياب اإلطار التشريعي الوطني 
 

وغياب    ، لموضوعااضح من قبل الدولة حول هذا  ومرده غياب موقف  إزاء المهاجرين والالجئين  ل محليًا  التحدي األكبر للتدخّ إن  بدايةً،  
نتائج االستبيان أن وحدها بلديات بيروت والجديدة وبريتال وصيدا    لقد أظهرت. في الواقع،  الهجرة  شؤونالناظم لتشريعي  الإلطار  ا

تنظيم الدخول  بشأن    1962تموز/يوليو   10قانون األجانب )قانون  أي  والقاع على معرفة بالتشريع الوطني المطبق بهذا الخصوص،  
الحكومي إزاء المهاجرين والالجئين في    الموقف  يلف  الغموض الذي  مدى إلى لبنان واإلقامة فيه والخروج منه(. وفي ذلك دليل على  

 على الصعيد الوطني. الناظم لهذه المواضيع تشريعي الطار اإلغياب ولبنان، 

موضوع الهجرة باعتماد قانون  التي ترعى  ا، تبلورت التشريعات الوطنية  ي ما الذي يقدمه اإلطار التشريعي الوطني عموًما؟ في إسبان 
يا لالتحاد األوروبي. ومن ثم جرى تحديث هذا القانون بشأن حقوق األجانب وحرياتهم في العام  عند انضمام إسبان   1985منذ العام  
نت البلديات اإلسبانية من استحداث مراكز الستقبال المهاجرين  تمكّ   ،. على ضوء هذا التشريعخذ باالعتبارات االجتماعيةلل  2000

 
وعند الحديث عن الجمعيات   .ملت االستبيان بلدية 17من على أساس مجموعة  ذات الصلةتم حساب النسب المئوية  ،عند الحديث عن البلديات اللبنانية 2

 . مؤسسات استكملت االستبيان 9مجموعة من  والمنظمات الدولية، تم حساب النسب المئوية باالعتماد على

 الميثاق العالمي بشأن الالجئين 

المنصف    تقاسمال، إلى إتاحة أساس يكفل  2018كانون األول/ديسمبر    17"يهدف الميثاق العالمي بشأن الالجئين، الذي أُقّر في  

 يتحقق بمعزل عن التعاون الدولي. لعباء والمسؤولية، خاصة وأن التوصل إلى حل مرض لحاالت الالجئين لن ل للتنبؤوالقابل 

 ما يلي: ب  بشأن الالجئين وتتمثل األهداف األساسية األربعة لالتفاق العالمي

 تخفيف الضغط عن البلدان المضيفة؛ •

 تعزيز قدرة الالجئين على االعتماد على الذات؛  •

 زيادة إمكانية اللجوء إلى الحلول المتمثلة بقبول الالجئين في بلدان أخرى؛ •

 تهيئة األوضاع في البلدان األصلية بما يكفل عودة الالجئين إليها بأمان وكرامة. دعم  •

فهذا الميثاق يوفّر للحكومات والمنظمات الدولية وغيرها من الجهات المعنية خطة شاملة تضمن حصول الدول المضيفة على  
 الدعم المطلوب وقدرة الالجئين على عيش حياة منتجة". 

URL : https://www.unhcr.org/fr/vers-un-pacte-mondial-sur-les-refugies.html  

https://www.unhcr.org/fr/vers-un-pacte-mondial-sur-les-refugies.html
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في منطقة    دها الهجرة، ال سيماوالحاجات التي تولّ للتبعات  ط المحلية االستجابة  تلك الخطالغاية من  ومساعدتهم على االستقرار، علًما أن  
 الوطني. المعمول به على المستوى بما يتفق مع اإلطار التشريعي  كاتالونيا. وهي تدور حول مواضيع مثل الصحة والتعليم وغيرها،

 

 دور البلديات اللبنانية 
 

هذا القانون على ذكر  وال يأتي  . 118/1977د دورها في هذا السياق باالستناد إلى قانون البلديات رقم  تحدّ هي  ، فاللبنانية  أما البلديات
العمل البلدي   إطار د إطاًرا يحدّ يوفر ما ، عموًما البلدي  النطاق، غير أنه ينطبق على السكان المقيمين في  مباشرة المهاجرين والالجئين

 في مجال الهجرة.   البلدية من دون أن يذكر بالتحديد دور 

 عهدها نسبيًاحداثة  لبوجه خاص  نظًرا    الهجرةإدارة  التي غالبًا ما تبقى بعيدة عن  و  ،غياب اتحادات البلدياتشبه  وياُلحظ في هذا الصدد  
رادة  اإلغياب    وهذا ال يدلُّ علىل في مجال الهجرة محصور في الوقت الحاضر بالبلديات،  التدخّ أن  وفي ذلك داللة على  في لبنان.  

في الوقت    األكثر استعداًدا له هي الحلقة  بالعمل الميداني الذي تبقى البلدية  ضرورة اإلحاطة العميقة    على بل    ، السياسية لدى االتحادات
 . الحاضر 

السياسات  جال الهجرة على أنشطة تندرج ضمن  مفي  تقتصر التحركات المحلية  ما عدا القانون البلدي،    وبغياب أي إطار تشريعي في 
ية مختصة بموضوع  فعلمحلية  ر غياب أية سياسة  المحلية المخصصة لمواضيع أخرى )مثل اإلسكان والصحة والتعليم وغيرها(، ما يبرّ 

 الهجرة. 

 

 احتياجات البلديات اللبنانية 
 

لعمل البلدي في مجال الهجرة، ما هي  ا  التي تنظم التشريعات    على ضوء دورها  إلى جانب الصعوبة التي تواجهها البلديات في تحديد  
 ؟ بشأن الهجرةاعتماد سياسة محلية التي تحول دون أبرز العراقيل 

أية استراتيجية    بلورة و  القيام بأية إسقاطاتفة، ما يعيق  ليس معروفًا تمام المعر  "الالجئين"و  "المهاجرين"التذكير بأن عدد    من   بدايةً   ال بدّ 
كننةال تعتمد البلديات أية إجراءات  محلية في هذا المجال. في الواقع،   يختلف  للوسائل اإللكترونية  واستخدامها    ،سكانهاحصاء  إل  ُمم 

والسن  البلديات  كانت  ينباختالف  لو  الوقت، حتى  األرقام مع  تتفاوت  المهاجرين  . كما  في عدد  ملموًسا  تراجعًا  حاليًا  تشهد  البلديات 
محدود من    الدولية الناشطة في هذا المجال ال يصلها سوى كمّ الوطنية والجمعيات األهلية كما المنظمات  فإن    ،والالجئين. كذلك األمر

 البيانات، ما يبرز النقص الكبير في تعداد المهاجرين والالجئين. 

إلى التحديات  ، ال سيما بالنظر  ذات أولوية بالنسبة إليها  إدارة الهجرةأال تعتبر  بعض البلديات  لمحتمل بالنسبة لمن امن ناحية أخرى،  
% من البلديات اللبنانية تأسف لكونها تفتقر إلى الموارد البشرية  65  : . غير أن البلديات مستعدة للتدخلالكبرى التي تطرحهاالسياسية  

، مع  حاليًا  المالية   هاالنقص الكبير في مواردأتت على ذكر  %  76و    ،% أشارت إلى النقص في الموارد الفنية71الالزمة، في حين أن  
 متداخلة مع بعضها البعض.  ة العلم أن هذه الموارد الثالث 

 لحاجات اآلتية: االستجابة ل شريطةرغبتها في التحرك أفادت البلديات عن و

 %( 94طاقم البلدي )التدريب  •

 %( 88مساعدة مالية ) •

 %( 71دعم فني من الجمعيات األهلية ) •

 %(. 35دعم سياسي من الدولة ) •

 

  : مستعدة لمساندة البلديات اللبنانية في هذا المجال  هاستبيان أن ت االلجمعيات ومنظمات استكم  9من أصل    8، أفادت  وفي هذا الصدد
% منها إطالق أنشطة  87 اقترحت في حين    ات البلدي في    ن والمنتخبينموظفي الأجل تدريب    من% من الجمعيات عرضت خدماتها  62

 . خطة العمل المطلوبة لد  عدافي معرض اإل خاصة  لطاقم البلدي،  لفني  الدعم  التقديم  تطوعت ل%  25و    ،لموظفي البلدية واألهالي  توعوية

مجهزة بقسم أو لديها شخص  فقط  ثلث البلديات المشاركة في المسح  أن    حيث   ، ن تستجيب للكثير من التوقعاتأيمكن ألنشطة التدريب  
، مع  باإلدارة المحلية للهجرة  مباشرةرتبط  ت ال    اتا لتدريب و% فقط من هؤالء األشخاص قد خضع60. وهجرة ع الي ضامسؤول عن مو

مسؤول   األخيروالربع  المقررة األنشطةالربع مسؤول عن تنفيذ في حين أن ق يؤدي دور المنسّ  فنصفهممتغير للغاية، هم دورالعلم أن 
 تنفيذها.بعد عن متابعة وتقييم األنشطة 
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% من الحاالت.  94رطة البلدية، فهم على األرض في  ال بد من اإلشارة إلى الدور الكبير المتوخى من عناصر الش  ،في هذا السياق
تبلور  لقد    بالفعل،.  بضبط األمن داخل النطاق البلدي  تمثلتهم األساسية ت ، غير أن مهمّ الوساطةاإلحصاء والتبليغ وأعمال    يتولونوهم  

الوجود الكثيف    لقد تسببكما ورد في مقدمة هذه الوثيقة،  فطبيعته أمنية.  التعامل مع المهاجرين والالجئين  تصور جماعي مفاده أن  
.  المجتمعات المضيفة ومجموعة المهاجرينبين  المتبادل  لتخوف  وافي بعض األحيان  بخلل ديموغرافي  لالجئين على األراضي اللبنانية  

. ورغم ذلك، ال بد من  ي الوقت الحاضر التعامل مع هذا الواقع يكاد ينحصر بالمقاربة األمنية فغير أن    تهدئته،وهو مناخ ال بد من  
قله  أأو    ،لم يخضعوا ألي تدريب متخصص في إدارة الهجرةاألرض  % من عناصر الشرطة البلدية العاملين على  82اإلقرار بأن  

ق الشرطة البلدية عملها مع  . لهذا السبب تنسّ المحتملةالنزاعات  نزع فتيل  لعب دور الوسيط والواجب اعتمادها بغية  لمقاربة  ل  بالنسبة
 ، كما مع الجمعيات المحلية والمؤسسات الدولية. في أغلب الحاالتقوى األمن الداخلي والجيش اللبناني 

 

 

 والتنسيق مع الجهات المحلية والوطنية والدولية  التواصل
 

الجهات المعنية بموضوع الهجرة، مع العلم    مجموعة ق إلى عالقات التعاون والتنسيق على مختلف المستويات بين  سوف نتطرّ   ،خيًراأ
 لبنانية. واتحاد بلديات بلدية  17أن النسب المئوية أدناه تعكس آراء  

مع اإلشارة إلى أن التنسيق معدوم  البلديات،  إلى جانب    ،في مجال الهجرة  محليةأنشطة  تنفيذ  يرد فيما يلي تعداد ألبرز الجهات المعنية ب 
 الهيئات المدونة باللون األزرق: بين البلديات وأو شبه معدوم 

   والمنظمات غير الحكومية المحلية األهلية  الجمعيات  3  65% •

 % مراكز الخدمات اإلنمائية التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية( 20)  الالحصريةالدولة  دوائر% 59 •

 % قوى األمن الداخلي 59 •

 ( ةغير محددوزارات  % 45% وزارة الداخلية والبلديات، 12% وزارة الشؤون االجتماعية، 33% الوزارات )53 •

 % الجيش 53 •

 % المنظمات الدولية 59 •

 % الجامعات 53 •

 المهاجرين والالجئين  مجموعة % 47 •

 % المؤسسات الخاصة 47 •

 % شركاء التعاون الالمركزي 47 •

للدولة(  أما   الدوائر الالحصرية  الدولة )أو  لالتماس    تقتصر على فالعالقة مع  الحاالت.  71لمعلومات من البلديات في  الدولة  % من 
 . تلك االتصاالتما آلت إليه غير أنها لم تذكر  ، ل% من البلديات سبق أن طلبت من الدولة التدخّ 30بالمقابل، 

. من  ومتينةالمنظمات غير الحكومية المحلية من جهة وبين المنظمات الدولية من جهة أخرى راسخة  العالقة بين الجمعيات و أخيًرا إن 
% على تواصل  33البلديات و  على تواصل مع  ذكرت أنها  % من بينها  77أكملت االستبيان،    اتهيئ جمعيات ومؤسسات و  9أصل  

جًدا   اعتبر التواصل جيًدا ال بل جيدً يُ الجمعية هي من بادر إلى االتصال بالمؤسسة البلدية. و ،البلديات. وفي معظم الحاالت اتمع اتحاد
المتابعة متقطعة  في حال وجوده، ويتم بصورة أساسية من خالل رئيس البلدية أو رئيس االتحاد أو أحد أعضاء المجلس البلدي. غير أن  

الهجرة. فصحيح أن الجمعيات معتادة على عقد اجتماعات منتظمة    إدارةالمساعي من أجل  تنسيق  تفتقر إلى االنتظام، ما يؤثر سلبًا على  و
 %. 35إلى لديها يث تتدنى تلك النسبة حاألمر ال ينسحب على البلديات هذا لمعالجة المواضيع المتصلة بالهجرة، غير أن 

ب النزاعات  السياسي المحلي وتجّن   م من أجل حشد الدعالمتبادلة  تطوير العالقات  لاستعداده  فقد أعرب كالهما عن    ، الرغم من ذلكوعلى  
ن البلديات  يمكّ   . فذلكقاعدة بيانات بشأن الهجرة والوصول إلى عدد أكبر من المهاجرين والالجئين  االستفادة منومع السكان اللبنانيين،  

 . .. في مجال الهجرة بدل االكتفاء باالطالع على المشاريع التي تنفذها هيئات المجتمع المدني  عاليةً ور أكثر فمن االضطالع بد

 

 
ج أو تعكس هذه النسب المئوية عدد البلديات الشريكة التي ذكرت تلك الجهات باعتبارها الجهات التي تتواصل معها في تنفيذها لتدابير أو برام  3

 التي جرى استكمالها.  17ع متصلة بالهجرة. وهي تستند إلى نتائج االستبيانات الـمشاري

تنسيق معدوم أو شبه معدوم مع البلديات بشأن  
 التدابير المحلية إلدارة الهجرة 
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 خارطة الطريق 

 إعداد خطة العمل وصياغة التوصيات 

عرضها هذه الوثيقة بغية  وخطة عمل ت لقد سمحت نتائج االستبيانات والمناقشات التي جرت خالل ورش العمل ببلورة مسودة مقترحات  
المشاركة    تشجيع البلديات  جميع  رغبة  عن  المقترحات  تلك  وتنم  الهجرة.  إدارة  في  التدخل  على  في  بتولي  البلديات  أكبر  دور 

 نطاقها البلدي.  ضمن المشاريع الرامية إلى إدارة الهجرة اإلجراءات/
 

التي أوردتها    ات التعريفقد زال بعض الشيء بفضل  الهجرة  وع  في موضالمستعملة  مصطلحات  التعريف  من المفترض أن االلتباس في  
إن الوضوح في التعريف بتلك المصطلحات وتكييفها مع السياق اللبناني ليس من مسؤولية البلديات  عدا ذلك، ما  هذه الوثيقة أعاله. في

اعتمادها إلطار تشريعي وطني ينطبق على مختلف  وال الهيئات األهلية المحلية بقدر ما هو من اختصاص الدولة اللبنانية من خالل  
 المهاجرين والالجئين في لبنان.

 

مختلف    ن عنإلى استحداث لجنة وزارية تضم ممثلي أيًضا  تتوجه إلى البلديات اللبنانية، إال أن الدولة مدعوة    تيةأن التوصيات اآلصحيح  
والبلديات والجيش وقوى الشرطة    الدوائر الرسمية الالحصرية جانب ممثلي  الوزارات المعنية بإدارة المهاجرين والالجئين في لبنان، إلى  

على أن تهدف هذه اللجنة إلى إحصاء مختلف الجهات القادرة على التدخل في هذا المجال وتحديد دور البلديات    ،والجمعيات األهلية
لة أن تفكر في استحداث قاعدة بيانات مشتركة بين مختلف  بمده للبلديات. كما باستطاعة الدو  ة تحديًدا واضًحا والدعم الذي تتعهد الدول

 الجهات المعنية. 

وتيرة سنوية من أجل إدخال التعديالت الالزمة على صالحيات البلديات والموارد المخصصة لها، وتحديد  ب يجوز لتلك اللجنة االجتماع  و
 تنفيذها. الواجب االستراتيجيات البلدية المحلية  محاور العمل االستراتيجية على المستوى الوطني، توصالً إلى التأثير على

 

 خطة عمل مقترحة من أجل البلديات اللبنانية في مجال الهجرة 

 

دور البلديات  عزيزت  - 1
ي مجال الهجرة

 
 اللبنانية ف

اتيجية محلية لموضوع الهجرة  اعتماد: 1رقم  مع تحديد عىل مستوى كل بلدية وكل اتحاد بلديات )استر
 الموارد المتاحة(و، الزمنية المدةوالجهات المعنية، واألهداف، 

اك مع  من خالل ي  الجمعيات األهليةاالشتر
ي تعتت 

ي تحديد األهداف بفئات المهاجرين و/أو الالجئي    التر
 
 ف

 . المرجوة

ونية  إعداد: 2رقم  ها البلديات  داخل البلدياتقاعدة بيانات إلكتر
ّ
 إىل نتائج الدراسات حول تمد

ً
بالمعلومات استنادا

ة عمل   اإلجراءات اإلدارية لتسجيل األجانب أو منحهم ترصي    ح إقامة أو تأشت 
ً
السكان والسكن أو عىل البيانات اإلدارية )مثال

 أو ترصي    ح الدراسة...(. 

قاتهم وتحليل األرقام )األعداد 
ّ
واألنشطة واألصول، إلخ.( بغية فهٍم تسمح قاعدة البيانات بتحديد عدد المهاجرين وتدف

ي لبنان 
ي تستجيب لها وتنفيذها وبذلك ضمان السلم اإلجتماعي ف 

أفضل لحاجاتهم، وتطوير الخطط والمشاري    ع التر
 والمحافظة عىل ديناميكية إقتصادية فعالة. 
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واإلجراءات  ،داخل البلديات بغية إطالع المهاجرين والالجئي   عىل حقوقهم اتمكتب استعالم استحداث: 3رقم 
واالستعالم عن  ،رساالبحث عن عمل وإدخال األطفال إىل المدكيفية و ،الواجب اتباعها الستصدار األوراق الرسمية

ي تقد
الفقرة بعنوان نموذج مراجعة ها الدولة والمنظمات غت  الحكومية والجمعيات المحلية، إلخ. )مالخدمات التر

 (. 14 ، ص. يحتذى به

ي عدد من يمكن استحداث 
 
 ف
ً
ي تكون متاحة للعموم داخل مكاتب التنمية المحلية القائمة أصال

مكاتب االستعالمات التر
ي الدوائر 

ر
ي ال تملك مكاتب للتنمية المحلية. وهي لن تكون منفصلة عن باف

البلديات، أو تأسيسها داخل البلديات التر
ي األو

 
ي تحددها البلدية، بوجود طاقم متفرغ أو غت  البلدية، بل ستكون أشبه بشباك استعالمات يفتح أبوابه ف

قات التر
 متفرغ لها. 

اكة مع المنظمات الدولية والجمعيات األهلية، الدورات التدريبية  إعداد: 4رقم  يشارك فيها جنًبا إىل جنب كل بحيث بالشر
،  من ي البلدية وممثلي الجمعيات األهلية وممثلي مجموعة المهاجرين والالجئي  

فوا عىل ت ّ للجميع أن يتعرّ كي يتسموظف 
 
 
 نوا من فهم احتياجات وواجبات بعضهم البعض. بعضهم البعض ويتمك

 لخصائص كل 
ً
ي هذه المواضيع وفقا

 
يمكن للدورات التدريبية أن تعالج مواضيع عامة تخص كّل البلديات ويجوز التعّمق ف

 بلدية وتحدياتها. 

ي )الدين، التقاليد، المصطلحات يمكن للدورات التدريبية أن تعالج 
 
اعات، التنوع الثقاف المواضيع التالية: التوّسط لحل الت  

(، 14، ص. الفقرة بعنوان نموذج يحتذى بهمراجعة األساسية، إلخ.(، حقوق العمال المهاجرين، المساواة بي   الجنسي   )
ي التغذية والسكن والعمل(، آلية عمل مكاتب االستعالم

 تنظيم التدريبات حول مفهوم مكافحة الهشاشة )ف 
ً
ات. يمكن أيضا

طة البلدية.  طة المجتمعية لعنارص الشر  الشر

لالجئي   حول مواضيع مثل التنوع  ا تتوجه للبنانيي   والمهاجرين و األهلية  مع الجمعيات   بالتنسيقحمالت توعية  إطالق: 6رقم 
ي والف

ي يعود بها و الثقاف 
ي ائد التر

 عىل المجتمع )األعياد الدينية، التقاليد، إلخ.( التنوع الثقاف 

ي اكتسبتها الجمعيات اللبنانية والدولية لتنظيم لقاءات مثل الطاوالت المستديرة ومعارض  
ة المديدة التر يمكن االستفادة من الختر

ها.   الصور وغت 

ي الستقبال  إعداد: 7رقم 
، بغية إطالعهم عىل المرافق العامة وتزويدهم بأرقام  دليل وطن  المهاجرين و/أو الالجئي  

ي حاالت الطوارئ وت
ك )وطيد االتصال ف  ، عىل أن  (14  ، ص. الفقرة بعنوان نموذج يحتذى به مراجعة العيش المشتر

ي مكاتب   يوضع هذا الدليل بمتناول الجميع
ونية وف   االستعالمات داخل البلدية. عىل المنصات اإللكتر

ًما بالصور  الذي  الدليل  من المستحسن أن يكون هذا  يعده موظفو البلدية بدعم من الجمعيات المحلية موجًزا ومدعّ
ويد الفئات المستهدفة بالمعلومات المفيدة بطريقة مبّسطة.  ا ترجمة هذه  يج  والرسوم البيانية قدر اإلمكان، لتر 

ً
ب أيض

ي لبنان. الوثيقة إىل جميع لغ
 ات المهاجرين ف 

ي تخص  للبلديات أن تستخدم هذه الوثيقة وتضيف إليها يمكن 
. التفاصيل التر  نطاقها المحىلي

ي  الدعم تقديم :  5 رقم
ي  الدعم ولهذا . البلديي    للموظفي    الفن 

ي جمع البيانات ، والدعم   :متعددة  أشكال الفت 
الدعم ف 

ي تنظيم ورش عمل تشاركية مع المهاجرين والالجئي   
اتيجيات المحلية، والدعم ف  ي تطوير االستر

 .ف 
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تحسي   مستوى التواصل  – 2
والتنسيق بي   الجهات المحلية 

 والوطنية والدولية

ي  ضمن: جمع البلديات اللبنانية 1رقم 
 
ي هيئة مرجعية تمثلها إزاء الهيئات الرسمية الحكومية والمجتمع المدن
 
ف

 المواضيع المتصلة بالهجرة. 

ي 
لة داخل الفريق المعت 

َّ
يمكن للجنة رؤساء البلديات اللبنانية أن تضطلع بهذا الدور. يوىص بأن تكون تلك الهيئة ممث

(. كما يوىص بأن تضم تلك الهيئة IOMلدولية للهجرة )( المستحدث ضمن المنظمة اMWCGبتنسيق العمال المهاجرين )
 عن ممارسة الضغط عىل ممثىلي  ممثلي   

ً
عن البلديات، ما يسمح بتعميم المعلومات المستجدة عىل كافة البلديات، فضال

ي بغية المنارصة إلطالق أنشطة من أجل المهاجرين والالجئي   و/أو بالتعاون معهم. 
بذلك  ويمكن الدولة والمجتمع المدن 

ي لبنان. 
 
ي مجال الهجرة ف

 
اتيجية أو سياسة وطنية ف ي تطوير استر

 
 المساهمة ف

ا 3رقم 
ً
خالل السنة من حيث تطورات الحاصلة بالتنسيق مع الجمعيات للوقوف عىل ال: عقد لقاءات وطنية سنوي

ي لبنان والمشاري    ع المندأع
تعميم آخر ذة والقواني   الجديدة والمشاري    ع المستقبلية، بغية فاد المهاجرين والالجئي   ف 

ي مجال الهجرة عىل  المستجدات
البلديات ومنارصة توعية الدولة اللبنانية عىل الواقع المحىلي وكافة الجهات الناشطة ف 

 والمؤسسات البلدية لدى الجهات المانحة. 

والهيئات الحكومية كوزارة الداخلية والبلديات ووزارة الشؤون  ما بي   البلدياتأدوات للتواصل/التنسيق تطوير : 2رقم 
ي الجمعيات المحلية 

 
اإلجتماعية ومراكز الخدمات اإلجتماعية التابعة لها من جهة، والبلديات والجهات الفاعلة ف

 والمنظمات من جهة أخرى. 

لعة عىل
ّ
: يمكن استحداث منصة إلبقاء الجهات المعنية بموضوع الهجرة مط

ً
ي لبنان، واللقاءات مثال

 وضع المهاجرين ف 
ي هذا المجال. كما ويمكن إنشاء منصة حوارية 

ذ ف 
ّ
نف
ُ
ي قد ت

م حول موضوع الهجرة والممارسات الفضىل التر
 
نظ
ُ
ي قد ت

التر
يعات الجديدة، بيانات اإلحصاء  ، إلخ.(اتلتبادل مختلف المعلومات المفيدة ذات الصلة بموضوع الهجرة )التشر
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 ***** 

 

 نموذج يُحتذى به: إنشاء مكتب لالستعالمات 

 اإليطالية، فرع تونس )مشروع الهجرة بين المدن المتوسطية(  CIES Onlusمنظمة  من إعداد  I-Migrمشروع 

اإللكترونية.  لقم تم إنشاء مراكز لالستعالم وتوجيه المهاجرين، وهي متاحة لطالبي المعلومات إما مباشرة وإما عبر الوسائل  
والهدف من تلك المراكز مساعدة المهاجرين على االندماج في المجتمعات المضيفة من خالل التعّرف بصورة أفضل على  

 حقوقهم والخدمات الكفيلة بتلبية احتياجاتهم األساسية والتمّكن بالتالي من تحسين مستوى معيشتهم. 

CIES Onlus – Section Tunisie : www.cies.it  

 نموذج يُحتذى به: الشرطة البلدية شرطة مجتمعية 

 

 اسا اإلسبانيةمدينة ترّ 

تسمح دوريات الشرطة المجتمعية بإحالل األمن والوقاية من أعمال العنف والحوادث األمنية. وغايتها إبقاء عناصر الشرطة  
باألهالي   يومي  اتصال  على  التماس  البلدية  أجل  من  والالجئين،  المهاجرين  فيهم  بمن  المدني،  المجتمع  فعاليات  ومختلف 

 ، والوقاية من اإلشكاليات األمنية، والتدّخل مباشرة عند الضرورة. في الشارع احتياجاتهم ورصد أية مشاكل 

التركيز بانتظام على نقاط معينة    وتتولى الشرطة البلدية هذه المهام من خالل السير في الشوارع والقيام بدوريات يومية، مع
داخل البلدة )مداخل المدارس عند بداية ونهاية الدوام المدرسي، إلخ.( وعقد اللقاءات الدورية مع اللجان األهلية وتجمعات  

 التجار والجمعيات الرياضية والثقافية وغيرها، بغية تبادل المعلومات ومتابعة الوضع األمني. 

Ajuntament de Terrassa : https://aoberta.terrassa.cat/   

 نموذج يُحتذى به: إعداد دليل االحتضان 

 

 مجلس مقاطعة برشلونة 

نح وتوجيههم  المهاجرين  بمواكبة  الدليل  هذا  الدوائر    و يسمح 
المختصة. وهذا الدليل المبّسط والمدّعم بالرسوم البيانية يحتوي  
على بيانات أساسية مثل أرقام االتصال بأبرز اإلدارات وعنوان  
تسجيل   أجل  من  مساعدات  تقّدم  التي  والجهات  الدوائر  بعض 

 األطفال في المدارس أو البحث عن عمل. 

Diputacio de Barcelona : https://www.diba.cat/  

http://www.cies.it/
https://aoberta.terrassa.cat/oficines/infoEntitat.jsp?id=366
https://www.diba.cat/
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 (BTVLجمعية المدن المتحدة في لبنان/المكتب التقني للبلديات اللبنانية )

 + 961 1 649900هاتف: ال
 villes.org-tact@btconالبريد اإللكتروني: 
 villes.org-http://www.btالموقع اإللكتروني: 

 page Facebook :تابعوا صفحتنا على فايسبوك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المتحدة في لبنان/المكتب التقني للبلديات اللبنانية هي  ن جمعية المد، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، ومجلس مقاطعة برشلونة. إن وروبيتحاد األإعداد هذه الوثيقة بدعم مالي من اال مّ ت
 و مجلس مقطعة برشلونة. ي أو الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون أوروب تحاد األآراء االالذي ال يعكس بأي شكل من األشكال  وحدها مسؤولة عن محتوى هذه الوثيقة 
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http://www.bt-villes.org/

