
 جمعيّة المدن المتحدة في لبنان

 المكتب التقني للبلديّات اللبنانيّة
 في خدمة البلديّات اللبنانيّة

 ٠٢٠٢تشرين الثاني 

 ٢١النشرة اإلخباريّة رقم 



 المهّمات األساسيّة

المكتب التقني  جمعيّة المدن المتحدة في لبنان/

 للبلديّات اللبنانيّة

 لبنان –شارع توفيق سالم، بناية صقر، بيروت 

  www.bt-villes.orgالموقع االلكتروني: 

Facebook 

www.linkedin.com/company/btvl      
 

 لجنة رؤساء البلديّات اللبنانيّة 

 عضًوا منتخبًا(٢١) 

 برئاسة بلديّة بيروت

 من سكان  لبنان % ٥٧

 

  

 بلديّة واتحاد بلديّات لبنانيّة  ٥٧

عضوة في منظّمة المدن والحكومات 

 المحليّة المتّحدة

 

، بناًء على طلب المنتَخبين المحليّين، لتقديم المساعدة التتتقتنتيّتة سالتمت ّ تستيّتة ١٠٠٢ة عام أنشئ المكتب التقني للبلديّات اللبنانيّ 

للبلديّات بغية تعزيز قدرات المنتَخبين سالموظّفين البلديّين على تصميم مشاريعهم التتتنتمتويّتة ستتنتفتيتانتا طلتى  تانتب تت تويت  

  عالقاتهم الدسليّة.

 المكتب التقني للبلديّات اللبنانيّة جمعيّة المدن المتحدة في لبنان /

المساهمة في عمليّة تطبيق 

 الالمركزيّة في لبنان:

 
تتتودتتيتتد ألتتوات التتبتتلتتديّتتات  •

 ساالتحادات البلديّة

العمت  عتلتى االعتتت ار بتدسر • 

 البلديّات في التنمية المحليّة

تنشيط التحتوار بتيتن التبتلتديّتات  •

سالهيئات الحتكتومتيّتة سالتو تاالت 

 الدسليّة
 

 

   

تعزيز المؤّسسات المحليّة والحوكمة 

 المحليّة:
 

  تدريب المنتَخبين سموظّفتي التبتلتديّتات عتلتى

 نادفة محدّدةمواضيع 

   دعم البلتديّتات فتي سضتع مشتاريتع تتنتمتويّتة

 ستنفيانا سفي تحسين الخدمات العاّمة

  تع يف المنتَخبين سموظفي التبتلتديّتات عتلتى

 مقاربات سممار ات محليّة  ديدة

  تشجيع التعاسن بين البلديّات 

   الحث سالمشار ة في ت وي  مشاريع محتلتيتة

 س سطنية س دسلية لتعزيز الم  سة البلدية

التشجيع على االنفتاح على 

 الخارج:
 

ججات واتجج ججااات •  تشججعججيججع الججبججحججاي 
البحاي ات عحى تجوجويجر شجراكجات 

 تعاون المركزي  

ججات •  نشججر الججوعججي لججاّ الججبججحججاي 
ججة والججعججنججات الججمججانجج ججة  األوروبججي 
مات الاولي ة  ول  اعات  والمنظ 

  البحاي ات الحبناني ة

. 

في ططار األزمات المتعّددة الحاليّة، تعم   معيّة المدن المتّحدة في لبنان / المكتب التقني للبلديّات اللتبتنتانتيّتة عتلتى دشتد دعتم 

الم ّ سات الوطنيّة سالدسليّة لتسليط الضوء على الدسر األ ا ي الاي تض لع به البلديّات سلت وي  مشتاريتع متن هت نتهتا أن 

تلبّي داالت ال وارئ اال تماعيّة التي توا هها من  هة، سأن تقّدم لها من  هة أخ ى المساعتدة التتتي تتحتتتا تهتا ال تتتنتبتاط 

 المشاريع ست بيقها.

 في ناا اإلطار، فإّن  معيّة المدن المتّحدة في لبنان / المكتب التقني للبلديّات اللبنانيّة ني المنفّا اللبناني للتتتعتاسن التالمت  تزي

  اللبناني نيابة عن سزارة الش سن الخار يّة الف نسيّة سالسفارة الف نسيّة في لبنان.-الف نسي

 649900 1 961 00االناتف: 
  111الفاكس مقسم: 

    villes.org-contact@btالبريا االاكتروني: 

https://bt-villes.org/
https://www.facebook.com/CitesUniesLibanBTVL
https://www.linkedin.com/company/btvl
https://www.linkedin.com/company/btvl
mailto:contact@bt-villes.org


اليي    ييلاي يديتيد تيداايييات اسلايي ال يييا يّييي  في  ليبي،يا    ٠٢٠٢تحّديات كثيرة طبعت العام 
وتفاقيايت بيفيعيي اسلايي  ٠٢٢٢وا قتصادّيي وا جتاااّيي الوط،ّيي الت  ا،فجرت ف  تدري  اسّوي 

وا ،فيجيار اليايلدو  في  ايرفي  بيييروت ) ٢٢-الصحّيي ال،اتجي ا  فيروس كورو،ا الا تجّد )كوفيد
. وقييد  ييّهييط نيييا ا ،ييفييجييارالىييول ااييواييياييا اييهيي  حيياي الييتييدييّو  وا رتييبييا  ٠٢٠٢آب  ٤فيي  

 .الا تدر 
 

رادة   اثيي لتاا ا   ولك  اه  الرغم ا  كّي نيه الاداكي الاتراكاي  أبرل نيا العام تىاا،اا وا 
 اه  صعيد الاجتاع الاد،  أو ال ّكا  أو البهدّيات الهب،ا،ّيي أو دركال التعاو  الواركل .

 

وقد جالت اسحداث اسخيرة لتىع البهدّيات اجّدداا ف  صهب العاي الاحّه  ،تيجي ىعف ايايي 
الحكواي الاركلّيي. وا  د   نيا الوا  لهدور الاحّه  أ  يعّلل ىرورة تطبيق اليوايركيلّييي في  

 لب،ا  وت اي  الاوارد الىرورّيي لهبهدّيات لتىطهع با ؤولّياتتا.
 

ف  نيا اإلطار  حافظت جاعّيي الاد  الاّتحدة ف  لب،ا  / اليايكيتيب اليتيبي،ي  ليهيبيهيدّييات اليهيبي،يا،يّييي 
نييه. في  نييا اليعيدد  ،يبيّدم ليكيم ايبياليي  ٢٢اه  ،داطاتتا الت  توجيلنيا في  الي،يديرة اإلايوايييي 

اىافّيي تت،اوي ادكالّيي دقيبي أ  ون  التيبي،ييي  اليبيا ي  ليهيتيّييار اليكيتيربيابي  اليي  دفيع بياليبيهيدّييات 
 وا تحادات البهدّيي ال  اجتراح الحهوي الا،ا بي والاواباي لهبيبي.

 

تياليو،ييييي  اا،تا ا،ا بي ل،خّص بالدكر كّي البهدّيات اساىال والدركال الهب،ا،ّيي  والفير، يّيييي  واليكي
و وانم اليي  حافظوا اه     بي ىاافوا الجتود الابيولي ف  اطار ،داطات ،ّظات ف  ليبي،يا  
وأّكدت اه  جدوى ااه،ا وفابيدتي . ا،يتيا  ي،يي ايعيّبيدة ،يحيتيفيي فيييتيا بيالييكيرى اليعيديريي  ليتي  يييس 

 الاكتب التب،  لهبهدّيات الهب،ا،ّيي  ولك،تا اه  تعبيدنا تحاي بوادر أاي بالا تببي!
 

 بدير اىيا 
 ربيس جاعّيي الاد  الاّتحدة ف  لب،ا  
  ادير الاكتب التب،  لهبهدّيات الهب،ا،ّيي

 كلمة الرئيس -االفتتاحّية 

 ٠٢٠٩تشرين الثاني  - ٩١النشرة اإلخبارّية رقم 
   جاعّيي الاد  الاّتحدة ف  لب،ا  / الاكتب التب،  لهبهدّيات الهب،ا،ّيي

 فهرس

جاعيي الاد  الاتحدة ف  
لب،ا  / الاكتب التب،  

٠ 

 ۳ ا فتتاحّيي 

 ٥ - ١ الاداريع وال،تابج الاحّببي

رحهي تب،ّيي ال  ا،طبي 
 الهوار الفر، ّيي 

٨ 

اهف ال ااي: الطاقي 
 الدا ّيي 

٢٢ -١ 
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العمل 

 اإلجتماعي:

تدريب، 

مساعدة فنيّة 

 وتبادل الخبرات

 : الجهات المستفيدة

المكّون األّسل: المنتَخبون سالمتوظتفتون التبتلتديّتون 

 بلديّة لبنانيّة. ٤٠سعنال  الش طة البلديّة في 

بلديّتة لتبتنتانتيّتة كزسل متكتايت   ٢١المكّون الثاني: 

سط ابلس سالتقتاو ساتتحتاد بتلتديّتات  تبت  الشتيت  

سعاريّا سدّمانا سزدتلتة ساتتحتاد بتلتديّتات الشتور 

 السويجاني سليدا سالق يّه س ونيه سمنجز(.

  (٠٢٠٢-٠٢٢١)  SOCLEمشروع دعم البلديّات في مجال البيئة

 الجهة المنفّذة:

لبنان / المتكتتتب التتتقتنتي  في معيّة المدن المتّحدة 

 Pays de la Loireللبلديّات اللبنانيّتة سمتنت تقتة 

بالش ا ة مع لتجتنتة رء تاء التبتلتديّتات التلتبتنتانتيّتة 

سالو الة الف نسيّة للتنمية سبدعم من سزارة البتيتئتة 

التجتمتعتيّتة التلتبتنتانتيّتة سسزارة الداخليّة سالبلديّات س

 .لحفظ ال اقة سالبيئة

 : األهداف

تتعتزيتز قتدرات التبتلتديّتات الختبت ات س تبادل

 اللبنانيّة على طدارة البيئة سال اقات المتجّددة.

 :  قةالنتائج المحقّ 

متتنتتتتتَختتبًتتا سمتتوظتتفًتتا بتتلتتديًّتتا  ٢٣٠تتتدريتتب • 

 سعنصً ا من عنال  الش طة البلديّة.

 

بلديّة  ور تحظتى بتمتستاعتدة  ٢١اختيار  • 

خب اء الجمعيّة اللبنانيّة لحفظ ال اقة سالبتيتئتة 

إلعداد ماّ  ة  دسى دول مش سو تتجتهتيتز 

ريادّي يتتمتحتور دتول متواضتيتع الت تاقتات 

 المتجّددة سالص ر الصحّي سطدارة النفايات.

مشروع تعزيز القدرات وتنمية شبكة التواصل بين المنتَخبين 

(٠٢٠٢-٠٢٢١والفنيّين البلديّين في لبنان )  

 الجهة المنفّذة:

 معيّة التمتدن التمتتّتحتدة فتي لتبتنتان / 

المكتب التتتقتنتي لتلتبتلتديّتات التلتبتنتانتيّتة 

 Seine Maritimeسمتتتقتتتاطتتتعتتتات 

التتتفتتت نستتتيّتتتة    Audeس Yvelinesس

متتالتتي متتن سزارة الشتت سن  دعتتمبتت

 الخار يّة الف نسيّة.

 :األهداف

تدريب البلديّات ستقديم المساعدة الفنيّة لتنفيا نشاط  محلّتي 

ا تماعي ستنظيم ندسات هبكتيّتة لتتتبتادل التختبت ات دتول 

 األنش ة اال تماعيّة التي تقوم بها البلديّات اللبنانيّة.

 :  قة النتائج المحقّ 

سضعت المشاريع اال تماعيّة الست الخاّلة بالمدن المستتفتيتدة 

 موضع التنفيا. 

 مش سو تدريب على التعليم عن بعدالقاو: 

 مش سو طعادة فتح الم  ز ال بّيدّمانا: 

مش سو طعادة ت ني  عيتادة طتّب األ تنتان التتتابتعتة عين وره: 

للبلديّة ستوعية السّكان علتى أنتمتيّتة التمتحتافتظتة عتلتى 

 لّحة األ نان سالعناية بـنظافتها

زراعتي سمستاعتدة ئتاا تيّتة  -مش سو ا تماعي عيتا: 

 مع التوعية على الزراعة المستدامة

 مش سو للتوعية على الصّحة العقليّةالجديدة: 

مش سو انشتاء مت  تز بتيتع فتي متتتحتف بتيتت منجز: 

 الت اث إلنعاش االقتصاد.
 

سنتي : التقتاو،   تت متدن مستتتفتيتدة:  الجهات المستفيدة

 .دمانا، عين وره،  عيتا، الجديدة البوه يّة السّد، سمنجز

البيئة 

والطاقات 

المتجّددة: 

وإعداد  تدريب

مذكرات جدوى 

 للمشاريع



  (٠٢٠٠-٠٢٠٢مشروع التضامن مع لبنان )

 :الجهة المنفّذة

 معيّة المدن المتّحتدة  

في لتبتنتان / التمتكتتتب 

التتتتتقتتنتتي لتتلتتبتتلتتديّتتات 

اللبنانيّة بالشت ا تة متع 

 معيّة المدن المتتّتحتدة 

في ف نستا سالتبتلتديّتات 

التتفتت نستتيّتتة التتمتتانتتحتتة 

سمتتتنتتتظّتتتمتتتة التتتمتتتدن 

المتّحتدة سالتحتكتومتات 

 المحليّة. 

  :األهداف

التنميّة االقتصاديّة المتحتلتيّتة سالتختاّلتة بتالشتبتاا كاإلدمتا  التمتهتنتي • 

 ساالقتصادي للشباا(، دسرات تدريبيّة داخ  الم ّ سات ستدريب مهني.

مش سو تثقيفي مع بلديّات الق يّة سعشقتوت ساتتحتاد بتلتديّتات هت قتي  • 

 بعلبك.

قديم الدعم لعمليّة اإلعمار في م دلة متا بتعتد التكتوارث متن ختالل ت • 

طعادة ت ني  م  ز ا تماعي في الك نتينا ستقديم الدعتم لترت ت  التتتابتعتة 

 لبلديّة ب   دمود. 

 تقديم الدعم في مجال الدمج اال تماعي ساالقتصادي.• 

 :  قةالمحقّ النتائج 

  خ ط عم  لتنفيا مشاريع تثقيفيّة ٣انجاز.  

 .ا  اء مسح لوضع األ   األ ث  دا ة في ب   دّمود 

 سضع تصّور لمش سو مجتمعي في الك نتينا. 

 :الجهات المستفيدة

بلديّة  ٢١ما مجموعه  

 مستفيدة.

    معيّة المدن المتّحدة في لبنان / المكتب التقني للبلديّات اللبنانيّة ١٠١٢  ١ت - ٢١النش ة اإلخباريّة رقم  ٥لفحة  -المشاريع 

تنمية إقتصاديّة 

توظيف محليّة، 

الشباب، 

مشاركة و

 مواطنيّة

 :الجهات المستفيدة

بلديّات لبنانيّة كدّمانا سالقتاو سمتنتجتز ساتتحتاد  ٦

بتتلتتديّتتات الشتتور الستتويتتجتتانتتي س تتزيتتن ساتتتحتتاد 

 بلديّات الحالباني(.

مشروع دعم البلديّات اللبنانيّة في مجال التنمية االقتصاديّة المحليّة 

 (٠٢٠٠-٠٢٠٢وفرص عمل الشباب والمشاركة المواطنيّة )

 :الجهة المنفّذة

 معيّة المدن المتّحدة في لبنان / المكتب التقتنتي  

للبلديّات اللبنانيّة بالش ا ة مع متجتلتس متقتاطتعتة 

 ب هلونة. 

 :األهداف

تتت متتيتتن دعتتم لتتلتتبتتلتتديّتتات فتتي متتجتتال التتتتتنتتمتتيتتة 

 االقتصاديّة المحليّة سالمشار ة المواطنيّة. 

 :  قةالنتائج المحقّ 

تشتتختتيتتصتتات متتبتتّستت تتة تشتتار تتيّتتة  ٦انتتجتتاز 

للق تاعتات التواعتدة فتي االقتتتصتاد التمتحتلّتي 

سلف ص التعتمت  لتلتشتبتاا فتي التمتدن الستت 

  المستفيدة.

 مشروع دعم تكميلي لتلبية الحاجات الطارئة لدى البلديّات اللبنانيّة

(٠٢٠٢-٠٢٢١)  

 :الجهة المنفّذة

 معيّة المدن المتّحدة في لبنان / المتكتتتب  

التتقتنتي لتلتبتلتديّتات التلتبتنتانتيّتة سمتقتاطتعتتتا 

Yvelines سSeine Maritime 

 : األهداف

ت مين دعم مباه  للبلديّات لمساعتدتتهتا عتلتى تتوفتيت  

خدماتها األ ا يّة ستتوفتيت  دعتم طضتافتي لتلتبتلتديّتات 

اللبنانيّة المستفيدة من المساعدة في ت بيق مش سعهتا 

 اال تماعي.

 :الجهات المستفيدة

بتتلتتديّتتات لتتبتتنتتانتتيّتتة كالتتقتتاو سدتتّمتتانتتا  ٦

سعين وره س عيتا سالتجتديتدة التبتوهت يّتة 

  السّد سمنجز(.

 :  قة النتائج المحقّ 

تحديد الحا ات ال ار ة سالماديّة للتمتدن التمتستتتفتيتدة 

سسضع خ ة عم  لت مين الدعم المباه  ستت تبتيتقتهتا 

 كقيد التنفيا(.
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تقييم وضع 

التنمية 

االقتصاديّة 

 المحليّة في

ثالث اتحادات  

 بلديّات 

 الجهات المستفيدة:

  اتحاد بلديّات لور، اتحاد بلديّات الفيحاء ساتحاد بلديّات المتن الشمالي السادلي ساألس ط.

تقييم دور إتحادات البلديات في لبنان كعنصر تحفيز للتنمية اإلقتصادية المحلية 

DEL (٠٢٠٢) 

 الجهة المنفّذة: 

 معيّة المدن المتّحدة  في لتبتنتان / 

فتي المكتب التقني للبلديّات اللبنانيّة 

ططار"مش سو التتتمتكتيتن التبتلتدي" 

سنو مبادرة مشت  ة بين  بت نتامتج 

األمم المتّحدة اإلنمتا تي  سبت نتامتج 

األمتتم التتمتتتّتتحتتدة لتتلتتمتتستتتتتوطتتنتتات 

البش يّة. يحظتى التمتشت سو بتدعتم 

 سزارة التتتداختتتلتتتيّتتتة سالتتتبتتتلتتتديّتتتات

سيتتتتتّم تتتمتتويتتلتته متتن قتتبتت  االتّتتحتتاد  

األسرسبي من خالل الّصندسل اال تماني اإلقلتيتمتي 

لالتّحتاد األسرسبتي ا تتتجتابتةً لترزمتة الّستوريّتة، 

 لندسل "مدد".

 األهداف:

مساعدة الجهات المستفيدة على ا تساا فتهتم 

سمع فة معّمقَين لقدراتها الكامتنتة سدتا تات 

التنمية االقتصاديّة التمتحتلتيّتة ستتحتقتيتق نتاه 

التنميتة فتي ظت سر األزمتة الت انتنتة، متن 

خالل تتحتلتيت  متعتّمتق لتبتنتانتا االقتتتصتاديّتة 

التمتحتلتيّتة سلتقتدرة أنتتظتمتة التحتو تمتة عتلتتى 

الصمود مع طر اء دوار سهت ا تة متتتيتنَتيتن 

مع الق او الخاص المتحتلّتي سالتمتجتتتمتعتات 

بمتا فتيتهتا التمتجتتتمتعتات التمتضتيتفتة  المحليّة

  سالنازدين سالال ئين.

 قة :  النتائج المحقّ 

تحديد  يفيّة تعزيز أنظمة الحو مة سالم ّ سات الداعمتة لتلتتتنتمتيتة االقتتتصتاديّتة التمتحتلتيّتة عتلتى  •

 الصعيدين الوطني سدسن الوطني.

تحديد الق اعات االقتصاديّة س/أس مجاالت التتدّخت  التتتي تتقتّدم فت ًلتا متهتّمتة إلقتامتة هت ا تات  •

متضاف ة في مجال التنمية االقتصاديّة المحليّتة، سللتك بتالشت ا تة متع التقت تاو التختاص التمتحتلّتي 

 سالمجتمعات المحليّة سمنظّمات المجتمع المدني.

سضع تق ي  أّسلي إلطالل المش سو يضّم اال تنتا تات سالتختالتلتات التمتنتبتثتقتة متن مت ا تعتة  •

الم لّفات سالبيانات المتوفّ ة، سمن اال تشتارات األّسلتيّتة سالت تاسالت التمتستتتديت ة اال تتت اتتيتجتيّتة 

ب نامج األمم المتتّتحتدة طث  توقيع اتفاقيّة التعاسن بين  ١٠١٢ساألبحاث التي ان لقت ابتداًء من هباط 

س معيّة المدن المتّحدة في لتبتنتان / التمتكتتتب  سب نامج األمم المتّحدة للمستوطنات البش يّةاإلنما ي 

 التقني للبلديّات اللبنانيّة.

ع ض اطار التحلي  سأدسات البحث التي سضعها سطّورنا ف يق األبتحتاث فتي  تمتعتيّتة التمتدن  •

المكتب التقني للبلديّات اللبنانيّة سالتي  يتّم اعتمادنا في م دلة التقييتم التمتيتدانتي  المتّحدة في لبنان/

 المقبلة. 

 :  قة النتائج المحقّ 

ب ا ال   ت ن ا د   ط ل ى   نتا ا   ا لتتتشتختيت  ،   

ت ت و ل ى   ا ل ب ل د يّ ة   لتيتا ئتة   م شت  س و   

ل د ع م   ا ل ش ب ا ا   س ت ع ز ي ز   ط د متا  تهتم   

ا ل م ه ن ي .     ي ت مّ   ب ع د   ل ل ك   ت ن ف ي ا   نتا ا   

ا ل م ش   س و   ع ل ى   أ ر ا ض ي   ا ل س ل  تة   

 ا ل م ح ل يّتة . 

 :ا أل ه د ا ف 

س ضتتتتع   ت شتتتتختتتتيتتتت    

ت شتتتا ر  تتتي   متتتبتتتّس ط   

ل ل ق   ا ع ا ت   ا ل و ا ع د ة   ف ي   

ا ال قتتتتتصتتا د   ا لتتمتتحتتلّ ي   

س لتتتفتتت  ص   ا لتتتعتتتمتتت    

 ا ل م ت ا د ة   ل ل شتبتا ا . 

 الجهة المنفّذة:

  /فتي   لتتبتتنتتا ن     م ع يّ ة   ا ل م د ن   ا ل م تّ ح د ة   

ا ل م ك ت ب   ا ل ت ق ن ي   لتلتبتلتد يّ ا ت   ا لتلتبتنتا نتيّ ة   

ب ا ل ش   ا   ة   متع   لتنتد س ل   متتا لتتو ر  تتا ن                                 

Fons Mallorqui       لتتلتتتتتعتتا س ن   فتتي

م ج ا ل   ا ل ت ن م ي ة   م ع   ب ل د يّ ة   ز دتلتة   ا لتتتتي   

أ ن ش   ت   س دتد ة   ا لتتتشتا س ر   ا لتمتو ا طتنتي   

ا ل تتي    تتت  ا فتقتهتا   فتي    ت ّ   مت  ا دتت    

  ا ل م شت  س و . 

 مشروع دعم بلديّة زحلة في مواجهة األزمة المتعّددة القطاعات في لبنان

تشخيص   (٠٢٠٠-٠٢٠٢) 

تشاركي 

لتوظيف 

 الشباب



 الجهة المنفّذة: 

المكتتب  معيّة المدن المتّحدة في لبنان / 

التتتتقتتنتتي لتتلتتبتلتتديّتتات التتلتتبتتنتانتتيّتتة، متتنتت تتقتتة 

Provence-Alpes-Côte d’Azur ،

المت  تز التوطتنتي التفت نستي لتتتدريتب س

س الة المدن ، سموظفّي السل ات المحليّة

بتدعتم ساألقاليم المتو  يّة التمتستتتدامتة، 

  مالي من الو الة الف نسيّة للتنمية.

 :األهداف

إلنشتاء مت  تز متوّدتد طنجاز مجم  الم اد  األّسليّتة 

لتدريب البلديّات اللبنانيّة مهّمته تقديم ع سض تدريتب 

 منظّم سمستدام للمنتَخبين سالموظّفين البلديّين. 

إنشاء وكالة تخطيط حضري وتنمية اقليميّة لبلديّات حوو  نوهور  بوو 

 AUDETAعلي )شمال لبنان(  

 CEFOMاإلعداد األّولي لمركز تدريب البلديّات اللبنانيّة 

(٠٢٠ -٠٢٢١۳ ( 

 ١لفحة  -المشاريع 

تدريب  عر 

منظّم ومستدام 

لجميع 

المنتخبين 

والموظّفين 

البلديّين 

: السل ات المحليّة سالجهات الفاعلة العاّمة الجهات المستفيدة

 سالخاّلة  في دوض نه  أبو علي

، بلديّتة زئت تتا / 9190-9102:  للفت ة الزمنيّة الجهة المنفّذة

اندن سبلديّة ط ابتلتس بتالشت ا تة متع اتتحتاد بتلتديّتات دنتكت  ، 

دنك   لتلتتتنتظتيتم التمتدنتي، ساالتتحتاد التوطتنتي   -سس الة فالندر

س معيّة المتدن التمتتّتحتدة فتي   لو االت التنظيم المدني في ف نسا

بدعم متن سزارة الشت سن  المكتب التقني للبلديّات اللبنانيّةلبنان/ 

  الف نسيّة. الخار يّة

 األهداف:

طقامة تعتاسن تتقتنتي س تيتا تي 

يتيح تصمتيتًمتا مشتتت ً تا ألداة 

متكاملة لتتتخت تيتط األراضتي 

تتتتتتمتتثّتت  فتتي س تتالتتة تتتختت تتيتتط 

 دض ي ستنمية اقليميّة. 

تتولّى ناه الو الة التنسيق بين 

متتختتتتتلتتف الستتيتتا تتات التتعتتاّمتتة 

  القا مة أس المستقبليّة.

 :الجهات المستفيدة

 المنتخبون سالموظّفون البلديّون اللبنانيّون.

    معيّة المدن المتّحدة في لبنان / المكتب التقني للبلديّات اللبنانيّة ١٠١٢  ١ت - ٢١النش ة اإلخباريّة رقم 

 :  قة النتائج المحقّ 

سضع نيكليّة لو الة التخ يط الحض ي   •

 سالتنمية االقليميّة.

دشد الدعم سالشت ا تة متع التمت ّ تستات  • 

 الحكوميّة سالخاّلة.

نش  الوعي لدى المنتَختبتيتن التمتحتلّتيتيتن  • 

ستدريب الموظّفين البلديّتيتن عتلتى  تيتا تة 

مشت  ة لتخت تيتط األراضتي فتي بتلتديّتات 

 دوض نه  أبو علي.  

 :  قة حقّ المالنتائج 

 ططالل الدرا ة لتصميم خ ّة تدريب سطنيّة.  •

 للم  ز.لتحديد النمال  القانونيّة ساالقتصاديّة سالتنظيميّة ططالل الدرا ة   •

 ططالل منّصة المجموعة االلكت سنيّة سني منّصة الكت سنيّة لتبادل الموارد.• 

مع الجهات المعنيّة سالشت  تاء لتحتشتد التدعتم التالزم كالتدسلتة، مت  تستات تنظيم ا تماعات  •

 التدريب، الم  سات الدسليّة سالجهات المانحة(.

 بحضور  ميع الجهات المعنيّة. ١٠١٢أيلول  ٣٠ندسة ططالل المش سو ال  ميّة في • 



    معيّة المدن المتّحدة في لبنان / المكتب التقني للبلديّات اللبنانيّة ١٠١٢  ١ت - ٢١النش ة اإلخباريّة رقم  ٨لفحة  -ال دلة التقنيّة 

دعم البلديّات  مشروعفي إطار   Pays de la Loireرحلة تقنيّة إلى منطقة اللوار الفرنسيّة 

  (٠٢٠٢تشرين األّول  ٠٥-٠٧)) SOCLE  ١راجع ص.  (مجال البيئة في 

التمتكتتتب التتتقتنتي في لبنان / ردلة نظّمتها  معيّة المدن المتّحدة 

التفت نستيّتة  Pays de la Loireللبلديّات التلتبتنتانتيّتة سمتنت تقتة 

بلديّة ساتحاد بتلتديّتات  ٢١بالش ا ة مع الو الة الف نسيّة للتنمية س

لبنانيّة كزسل مكاي  سط ابلس سالقاو ساتحاد بلديّات  ب  الشيت  

سعاريا سدّمانتا سزدتلتة ساتتحتاد بتلتديّتات الشتور الستويتجتانتي 

سليدا سالق يّة س ونيه سمنجز( تستتتفتيتد متن التمتكتّون التثتانتي 

دعم البلديّات في مجال البتيتئتة، بتاإلضتافتة طلتى ثتالثتة لمش سو 

ممثّلين عن سزارة البيئة سسزارة الداخليّة سالتبتلتديّتات سمتمتثّتلَتيتن 

 عن الجمعيّة اللبنانيّة لحفظ ال اقة سالبيئة.

زيارات تقنيّة للمنشآت بوهودف اإلطوالع عولوى مشواريوع موبوتوكورة 

 وسياسات عاّمة مشتركة بين القطاعين العاّم والخاّص:

 ان لال تقبال الحار سللقتاءات سا تتتمتاعتات التتتبتادل التمتثتمت ة متع 

أطيب األث  في نفتو    Pays de la Loireالمنتخبين البلديّين في من قة 

أعضاء الوفد اللبناني الاين أتيح لهم ط تشار الحلول المبتك ة سطقامتة 

عالقات تعاسن بين ال  فين من ه نها أن ت ّدي طلى ت بيق مشتاريتع 

 تجهيز رياديّة.

سمختلف م اد  معالجة مياه الصت ر   Lavalفي من قة الفالمحطّة تكرير المياه   •

الصّحي سط يقة التشغي  البيئيّة سالمبتك ة  في ا تخدام الت تاقتة الشتمتستيّتة، سطت ل 

 طعادة تدسي  الحم ة لال تعمال الزراعي.

 Samoaالمبتك  سالبيئي الاي ت ّوره ه  ة  اموا تجربة األثاث الحضري  •

النتا  السماد للزراعة التي يدي نا االتحاد المختلط  لمعالجة  Grivandمنّصة  • 

 .Trivalisالنفايات 

على متوقتع   Vendée Energieالمثبّتة التي تدي ناالمنشآت الفلطيّة الضوئية محطّة • 

Givrand .  

  سمش سعه المستقبلي لت  يب منشآت طاقة ال ياح. La Turballeمرفأ  •

  سمهامه في المجال البيئي. La Turballe  المشت  مركز الشرطة البلديّة • 

  لتصنيع األئشية الفل يّة الضو يّة. Armor معم  •

لصالتح   Naodenسددة طنتا  الكه باء سالغاز من الكتلة الحيويّة التي أنش تها ه  ة • 

التي تعنى بف ز التفّاح. فبفض  تكنولو تيتا متبتتتكت ة سقتابتلتة   Coteaux Nantaisه  ة

للتكيّف مع  دا ات الصناعة  تّم ا تعمال نفايات األد ا  سالنفايتات التزراعتيّتة فتي 

  .طنتا  قسم من ال اقة الكه با يّة ستسخين  لسلة اإلنتا 



بغية التعتويتع عتن انتقت تاو 

التيار الكهت بتا تي سالتتتختلّت  

من ضجيج المولّدات التفت ديّتة 

سرسا حها،  انت بلديّة بشعتلتة 

أسلى البلديّات اللتبتنتانتيّتة التتتي 

أطلقت مش سو طنارة المتنتازل 

 بال اقة الشمسيّة.
 تتتمتتتح  ١٠٢١فتتتفتتتي عتتتام 

مش سو ريتادي دصت  عتلتى 

  E94تتتمتتويتت  متتن هتت  تتة  

طنشاء دق  هتمتستي بتمتستادتة 

، تبلغ قدرته الارسيّة ١م٢٥٠٠

 تيتلتتوساط، بتاإلضتافتتة   ٣٠٠

طلتتى تتت  تتيتتب متتولّتتد طتتوارئ 

عتلتى أراضت تتابتتعتة لتلتبتتلتديّتتة 

سلتتلتتوقتتف.سيستتتتت تتيتتع الستتكتتاّن 

ه اء  اعات تغاية بالكه باء 

بوا  ة ب اقة مسبتقتة التدفتع. 

سبما أّن المت ء يستّدد بتدل متا 

يستهلكته متن طتاقتة فتإن نتاا 

 الت تيب ي ضي الجميع. 

أّمتتا التتيتتوم، فتتتتتدر  التتبتتلتتديّتتة 

طمكانيّتة تتكتيتيتف نتاا التنتظتام 

لموا تهتة انتختفتاض  تاعتات 

التغاية بالتيّتار التتتي تتوفّت نتا 

الدسلة. فعدد األلواح الشمستيّتة 

سالب اريّات التي تّم تت  تيتبتهتا 

لم يكن مصمًما إلنتا  الت تاقتة 

أّمتا متولّتد  على مدار الستاعتة.

التت تتوارئ التتاي قتتلّتتمتتا  تتان 

يستعم  في الماضي فتبتات ال 

ئنى عنه سيمثّ  تكلفتة عتالتيتة 

بالدسالر األمي  تي. طنّته تتحتد  

  ديد لن يثبط عزيمة البلديّة!
 

 

 بشعلة
من الس يانيّة 

بتتيتتت هتتعتتلتتو 

أي "متت  تتز 

التتتتتتتمتتتجتتتيتتتد 

سالتتتعتتتبتتتادة". 

تتتمتتّتع قت يتة 

بشتتتتتتعتتتتتتلتتتتتتة 

بتتتتت هتتتتتجتتتتتار 

زيتون أث يّة تعود طلتى دتوالتي 

 تنتتة. تتتقتع فتتي قضتتاء  ٦٠٠٠

التتبتتتتت سن كمتتحتتافتتظتتة لتتبتتنتتان 

الشمالي( سيبتلتغ عتدد  تّكتانتهتا 

مقيم في الصيف  ٢٨٠٠دوالي 

فيما يتنتختفتع نتاا التعتدد طلتى 

 بضع مئات في الشتاء.

  

 ١لفحة   -ملف الساعة   

البلديّات 

اللبنانيّة: 

مستعّدة لحلول 

الطاقة النظيفة 

 والقريبة؟

لم تعد ال اقة الشمسيّة خياًرا ب  باتت ض سرة على أ ث  من لعيتد. لتقتد ان األسان ألن 

تحّدد  ّ  مدينة دا اتها من ال اقة لتقلّ  بصمتها الك بونيّة مع ت مين سلولها طلى طاقتة 

  متوفّ ة طبيعيًّا ستشّك  عنص  تنمية اقتصاديّة محليّة.
 

يوم مشمس  نويًا، من السهولة بمكان أن يتحّ ر لبنان من التبعيّة االقتصاديّة  ٣٠٠بفض  

سالسيا يّة الناتجة من االعتماد على الوقود األدفوري الكثيف اال تخدام للك بون كالتنتفتط 

  سالغاز(.
 

 

فالبلديّات التي تحّدد دا ات مدنها  تكون أسلى المستفيدات من اإلمكانات التتتي  تتتتتوفّت  

 ق يبًا، من خالل الش ا ات، في ططار  يا ات ال اقة المستدامة.

فلنحاسل الوقور على الوضع الحالي من خالل درا تة مشتاريتع نتفّتات فتي ختمتس متدن 

سق ى لبنانيّة ني بشعلة س بّولة سب   رّدال سدّمانا سمنجز  ما نت فتق فتي نتاا التمتلتف 

 تع يف لمفهومي الحا ات سالتخزين. 
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  تطبيق عملي لالمركزيّة -ملّف الساعة: الطاقة الشمسيّة 



  جبّولة
من  اآلرامتيّتة "ئتابتوال" 

سمعنانا تلّة.  بّولة قت يتة 

تشّك  أراضيها الخضت اء 

التي ت سيها ينابيع التمتيتاه 

التتتتتي تتتزختت  بتتهتتا التتبتتلتتدة 

سادةً في س ط المسادات 

الصح اسيّة الشا عة التي 

تحيط بها. تقع القت يتة فتي 

التهت مت  -محافظة بتعتلتبتك

سيتم  ز  تّكتانتهتا التبتالتغ 

نستتتمتتتة  ١٠٠٠عتتتددنتتتم 

دتتول التتديتت  سمتتدر تتتتته 

سمتتعتتمتت  األلتتبتتان التتتتتابتتع لتته 

 سأراضيه الزراعيّة.
 

، سججمجج ججت ٩١٠٢فججي عججام 
مباارة مشتركة بجيجن الجبجحجاي جة 

 KEnergyوالججايججر وشججركججة 

إنشتتاء دتتقتت  هتتمتتستتّي بتتقتتدرة بتت

 تتيتتلتتوساط  ٨٠٠لزسيّتتة تتتبتتلتتغ 

مولول بب اريّات قادرة عتلتى 

 تيتلتوساط  تاعتة  ٥٠٠تخزين 

سللك على أرض تتابتعتة لتلتديت  

. ١م ٢٥٠٠٠تتتبتتلتتغ مستتادتتتتتهتتا 

سيتولّى مولّدا  هت بتاء يتعتمتالن 

على الديزل ت مين التيّتار 

عتتنتتدمتتا يتتكتتون التت تتقتتس 

  يّئًا.
 

 

تستتمتتح نتتاه التتمتتنتتشتت ة  

بتغاية الديت  سالتمتدر تة 

سمعم  األلبان باإلضافتة 

متتنتتزل فتتي  ٤٠٠طلتتى 

 تتبّتتولتتة سقتت يتتة زبّتتود 

 المجاسرة لها.

 

يتيح ناا المش سو اليوم تتوفتيت  

التت تتاقتتة التتكتتهتت بتتا تتيّتتة بشتتكتت  

متوال  ديث ت ّمن التمتولّتدات 

 ٦طلتتى  ٥التت تتاقتتة لتتيتتالً لتتمتتدة 

 تتاعتتات سيستتّدد الستتّكتتان ثتتمتتن 

ال اقة التي يستهلكونها بوا  ة 

ب اقات مسبقة الدفع. سيلقى ناا 

 المش سو نجاًدا  بيً ا.

عندما  انت المتحت ّتة متولتولتة 

بالمولّد الكه با ي  انت تستهتلتك 

ميغاساط/ تاعتة.  ٦٠،١ما معّدله 

س انتت فتاتتورة التمتازست التتتي 

تستتّددنتتا التتبتتلتتديّتتة  تتنتتويًّتتا تتتبتتلتتغ 

  دسالر أمي  ي. ١٠٠٠٠
 

، رّ بت المتديتنتة ١٠٢١في العام 

بالش ا ة مع بت نتامتج األمتم 

التتمتتتتتحتتدة اإلنتتمتتا تتي ألتتواًدتتا 

 تيتلتوساط  ٤٥همسيّة تنتتتج 

لتغاية مح ّة معالجة المتيتاه. 

تصتتتت   تتتتعتتتتة تتتتتختتتتزيتتتتن 

 ٢١٠التتتبتتت تتتاريّتتتات طلتتتى 

 يلوساط/ اعة سبالتالي فتإّن 

التغاية باتتت متتتوفّت ة عتلتى 

التي يُ َ ع ا مها طلتى   حّمانا

طله الشمس الفينيقي "نتامتون" 

تشته  بتانتبتهتا األدتمت ، أي 

 بالك ز.
 

في ناه المدينة التي يبلغ عتدد 

نستمتة سالتتتي  ٣٥٠٠ ّكانها 

تقع في  ب  لبنان أنشئت أّسل 

مح ّة لمعالجة ميتاه الصت ر 

الصّحي في الشت ل األس تط. 

دّمتت ت نتتاه التتمتتحتت ّتتة ختتالل 

الح ا األنليّة سأعيد بتنتاءنتا 

سني اليوم تتعتمت   ١٠٠٢عام 

أهتهت   ٦بكام  طاقتها خالل 

من السنة سبشك   ز ي بتاقتي 

 أهه  السنة.

مدار السنة في  متيتع األدتوال 

 الجويّة.

 

سالتتيتتوم، فتتي ئتتيتتاا التتتتتغتتايتتة 

الكه با يّة التي توفّ نا الدسلتة، 

تتمتّع المح ّة بتا تتتقتالل لاتتي 

  ام .

سا تمّ ت بعد للك اال تتتثتمتارات 

في التمتنتشتآت التعتامتلتة بتالت تاقتة 

الشمسيّتة فستمتحتت هتيتئًتا فشتيتئًتا 

بتشغي  مضّخة البئ  االرتتوازي، 

سمن ثّم مح ّة لتغتيت ة لتتتكت يت  

 ١٠٠٠التتمتتيتتاه تتتغتت ّتتي دتتا تتات 

متتن  ١م٢٤٠هتتختت  بتتوا تت تتة 

األلواح. ستالنا بعد للتك مصتنتع 

طعتتادة التتتتتدسيتت  التتاي أنشتتئ فتتي 

مستتودو تتّمتت تتغت تيتة  ت تحته 

بتاأللتواح  ١م١٥٠البالغة مسادته 

الشمسيّة أيًضا سالاي تستتعتمت  

االتته بتالتتتنتاسا سفتقًتا لتكتثتافتتة 

 التيّار باالمبي ات المتوفّ .
 

ستج ي اليوم درا تة طمتكتانتيّتة 

تتتكتتيتتيتتف التتنتتظتتام لتت فتتادة متتن 

مشاريع مستتتقتبتلتيّتة متحتتتمتلتة. 

سلكن على ال ئم متن أّن نتاه 

المنشآت مفيدة  ًدا سمكيّفة متع 

الحا ات منا ت  يبها، طاّل أنتهتا 

ال تتتكتتفتتي متتن دسن  تتهتت بتتاء 

  الدسلة.

 برج رّحال
متتنتتا عشتت   تتنتتوات رّ تتزت  

بتتلتتديّتتة بتت   رّدتتال كاتتتحتتاد 

لبنان الجنوبتي  –بلديّات لور 

مقيم( عتلتى  ت تح  ٢٢٠٠٠  -

مبنى التبتلتديّتة متنتشت ة نتجتيتنتة 

متن األلتواح  ١م٣٠م لّفة متن 

أمتتبتتيتت   ٣٠الشتتمتتستتيّتتة تتتوفّتت  

لتغ يتة دتا تات التمتبتنتى متن 

ال اقة ستخفيع فاتورة المولّد 

 الاي يعم  على الديزل.
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يتيح المشروع 

اليوم توفير 

الطاقة 

الكهربائيّة 

بصورة 

 متواصلة



 منجز
من الس يانيّة "مانييتزا" التتتي 

تعني الكنز التمتختبت . تتقتع فتي 

عّكتار، فتي لتبتنتان الشتمتالتي. 

نصتبًتا  ٨١نسمة س ٨٠٠تضّم 

ميغاليتي ا تشي  طلى موقع قبتور 

أ  وريّة تتعتود طلتى دتوالتى 

  نة قب  الميالد. ٣٠٠٠
 

سبتتغتتيتتة تتتقتتديتتم ختتدمتتة أفضتت  

للسّكان قامت البلديّة، بمتستاعتدة 

التتو تتالتتة األمتتيتت  تتيّتتة لتتلتتتتتنتتمتتيتتة 

التتدسلتتيّتتة سمتت ّ تتستتة ريتتنتتيتته 

معّوض، بانشاء مح ّة نتجتيتنتة 

م لّفة من دق  فتلت تي ضتو تي 

 ٢٠٠يتتنتتتتتج  ١م٣٠٠مستتادتتتتته 

 تتيتتلتتوساط، متتقتت سن بتتمتتولّتتدات 

تعم  علتى التديتزل متن دسن 

ب ّاريات تخزين. تتغتّاي نتاه 

المح ّة الشبكة الكه با يّة فتي 

المدينة ستضيء  الك هوارو 

 الق ية.

 اعتات  ٤توفّ  المح ّة اليوم 

متتن التتكتتهتت بتتاء التتمتتولّتتدة متتن 

ال اقة الشمسيّتة فتي الصتبتاح 

 اعات من الت تاقتة التتتي  ٨س

تتتولّتتدنتتا التتمتتولّتتدات. ستتتدر  

التتبتتلتتديّتتة دتتالتتيًتتا التتتتتعتتديتتالت 

الممكن ط  اءنا على أم  أن 

 تسنح الف لة بت بيقها.

 ١٠١٢الضوضاء ستلّوث الهواء ساأل عار البانظة: ناا نو الثمن الاي س تب تستديتده فتي عتام 

عندما داسلت المولّدات الكه با يّة العاملة بالديزل أن تنوا عن الشبكة الكه با يّة التوطتنتيّتة التتتي 

 بالكاد  انت توفّ   اعة من الكه باء يوميًّا.

 

سال هّك في أّن ما بادر طليه بعع البلديّات خالل السنوات العش  الماضية في ت  يب نظام نجتيتن 

يعم  بوا  ة الكه باء التي توفّ نا هبكة الكه باء الوطنيّة ساأللواح الشمسيّة سالبت تاريّتات التتتي 

تخّزن ال اقة التي تنتجها تلك األلواح قد  انم في تخفيع الكلفة سالحّد من المشا   التي ظتهت ت 

أّما اآلن فينبغي المضي قدًما سدرا ة طمكانات تكييف ما قد تّم تحقيتقته لتتت متيتن   خالل السنة.

  الحا ات سبالتالي تنمية االقتصاد المحلّي.

لالمركزيّة من خالل الممارسة: تحّد على البلديّات  ن ترفعه وعامل ا

 تنمية اقتصاديّة محليّة

الشمسيّة ستف يتغتهتا دسرةً متع 

اإلهتتارة طلتتى أّن  تتّ  طتت از 

مصتتّمتتم لتتيتتعتتمتت  طتتوال عتتدد 

متتعتتيّتتن متتن التتدسرات. سمتتع 

نهاية  ّ  دسرة تنخفتع قتدرة 

التتبتت تتاريّتتة قتتلتتيتتال سيتتقتتُصتت  

عم نا. ئتيت  أنّته ال يتنتبتغتي 

ا تتتتتتتهتتتال  أّي نتتتوو متتتن 

الب اريّات دتى نتفتاد الشتحتن 

  تفاديًاً لتلفها.
يص  عمق التف يغ في معتظتم 

التتبتت تتاريّتتات التتمتتتتتوفّتت ة فتتي 

٪. أّما ب تاريّتة ٥٠السول طلى 

الليثيوم فتتمتّتع بتعتا تد هتحتن/

٪ ١٠تتتتفتتت يتتتتغ يتتتتفتتتول الـتتت

سبعم طوي . سنتي لتغتيت ة 

التتحتتجتتم سأختتّف سزنًتتا متتن 

منافساتها سال تستلتزم عتنتايتة. 

لكّن ثمنها م تفع بستبتب نتدرة 

مكّوناتها، ستخلّف سقًعا بتيتئتيًّتا 

ناًما سال يمكن طعادة تدسي نتا 

  في لبنان.
 

أّما ب اريّة تكنولو يا دتمتع 

  ELAال لاص المعّزز

فتهتي أثتقتت  سأ تبت  سيتنتبتغتتي  

 ٣تغايتها بالماء المق ّ ة  تّ  

أهه   ما أّن عم نا يقّ  عتن 

عم  ب اريّة الليثتيتوم. لتكتنّتهتا 

أقّ  تكلفة ستتمتّع بتكتنتولتو تيتا 

دتيتث أنتهتا  -أثبتت فتعتالتيتتتهتا

 -متتتتتوفّتت ة متتنتتا فتتتتت ة طتتويتتلتتة

سيتمتتكتن طعتتادة تتتدسيتت نتا فتتي 

 لبنان في عدة مصانع.

  في الحاجات والتخزين

تكمن الصعتوبتة التكتبت ى فتي 

ا تخدام ال اقة الشمتستيّتة فتي 

تتحتتديتتد التتحتتا تتات الدتتتتتستتاا 

ال اقة الوا ب تخزينها عندما 

ال تكون الشمس  اطتعتة سقتد 

يتتعتتنتتي للتتك أيًضتتا تتتكتتيتتيتتف 

  الحا ات مع القدرات.
يتيح فهم مبدأ هحن البت تاريّتة 

الشمسيّتة ستتفت يتغتهتا اعتتتمتاد 

الختيتار التمتنتا تب متع األختا 

بتتاالعتتتتتبتتار عتتمتت  التتبتت تتاريّتتة 

س تتتعتتت نتتتا سسقتتتت الشتتتحتتتن 

  المتبقّي فيها.

يشتتتّكتتت  هتتتحتتتن التتتبتتت تتتاريّتتتة 

 ٢٢لفحة   -ملف الساعة   

إّن توفير 

حاجات المدينة 

يعني  ن نكون 

مستعّدين 

لإلفادة من 

الشراكات 

 المستقبليّة
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