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 "البلديات وسياسات الطاقة المستدامة"
 0201 آذار 11يوم الخميس 

 ظهرًا )توقيت لبنان( 0:11 -صباحًا   01:01 
 ظهرًا )توقيت فرنسا( 00:11 –صباحًا  9:01

  Zoom ندوة إلكترونية عبر تطبيق
 
 

 السياق

المستدامة.  الطاقةات سياستبذلها السلطات المحلية لتنفيذ الجهود التي  لدعم ميثاق رؤساء البلدياتبية مبادرة و أطلقت المفوضية األور 
من استهالك الطاقة  ٪01ر المناخ، حيث يرتبط أكثر من في الواقع، تلعب الحكومات المحلية دوًرا حاسًما في التخفيف من آثار تغي  

تدابير توفير  شجيعفي ت من أهم أصحاب المصلحة فلها دور اساسي البلديات ُتعتبروانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالنشاط الحضري. 
لى مسؤولية ع ، ال بد  من التعويلتدامةالتنمية المس لتحقيق. للطاقة المستدامةخطة العمل المحلية  في إطار وتنفيذها الطاقة والمناخ

هي أصغر نواة سياسية  فالسلطات المحليةر عالمًيا، واعمل محلًيا(: " )فك   glocalization"وفًقا للمبدأ الرئيسي لـ السلطات المحلية
 ولها أن تبادر وتنف ذ أعمال التخطيط.

نت بالتالي من  اللبنانية خطة عمل البلدياتاألوروبي، وضعت بعض  MED-CESفي إطار مشروع  محلية للطاقة المستدامة وتمك 
هذه البلديات لالميثاق رى نتيجة جهودها الخاصة. أتاح إليه بعض البلديات األخانضمت و . كما رؤساء البلديات ميثاقاالنضمام إلى 

مويل إلى مصادر التتجارب الناجحة والوصول تبادل مع البلديات األوروبية األخرى حول الالو كما المساعدة الفنية، الحصول على 
 خطة العمل المحلية للطاقة المستدامة. بعض األنشطة المدرجة فيالجهات المانحة لتنفيذ  تمويل الوطنية أو

 قةالطا إنتاج الدفيئة المنبعثة منمن انبعاثات غازات  أهداف الحد   وتحقيقخطة عمل محلية للطاقة المستدامة  من أجل تطوير
ي تقع في واقع المدن التمعترف بها. ومع ذلك، فإن األدوات التي تم تكييفها مع المنهجيات ال، من الضروري استخدام هاواستهالك

المحلية للطاقة  لالعم خطط تأثير وكذلك الدفيئة غازات انبعاثات لتقييممنطقة جنوب المتوسط والمدن اللبنانية على وجه الخصوص 
كثير وال ططتطوير هكذا خلم تنجح في بعض البلديات لذا فإن . ما زالت غير متوفرة إلى حد  كبير نبعاثات،اال هذه على المستدامة

 وسياسة الطاقة المستدامة. بميثاق رؤساء البلدياتعلى علم  منها ليست

انبعاثات  حتسابالضم إليه، كما وإلى تعزيز قدراتها لكي تن ميثاق رؤساء البلدياتتهدف هذه الندوة إلى إطالع البلديات اللبنانية على 
 غازات االحتباس الحراري ولوضع خطة عمل محلية للطاقة المستدامة.
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 خالل الندوة، سيتم  تعريف:

 .ساء البلدياتميثاق رؤ  -
تتضمن وهي أداة ( SECAP-SSPاإلكتفاء الذاتي )برنامج  –: خطة عمل الطاقة المستدامة والمناخ ةالوفع   ةأداة عملي   -

طاقة األساسية وجردها، ووضع خطة عمل لل انبعاثاتهاقاعدة بيانات خاصة بلبنان والتي قد تساعد البلديات على احتساب 
 المستدامة وتقييم األثر.

 أمثلة لبلديات لبنانية وفرنسية قامت بوضع خطة عمل محلية للطاقة المستدامة. -
 .ميثاق رؤساء البلدياتحث ها على اإلنضمام إلى خطة العمل لتوعية البلديات اللبنانية و  -

ظ مع دعم من الجمعية اللبنانية لحف" SECAP-SSPأداة " قام فريق باحثين من الجامعة اللبنانية وجامعة القديس يوسف بتطوير
مدينة حمانا، التي تم توأمتها مع مدينة ماكون في فرنسا،  عرض تجربةسيتم (. خالل هذه الندوة، 0101-0102الطاقة والبيئة )

 وتقديم خطة العمل التي أعدتها بواسطة هذه األداة.

، ر المناختغي   الكفاح العالمي ضد البلديات اللبنانية فيمساهمة  ستلقي هذه الندوة الضوء، من خالل المعلومات التي ستوف رها، على
ج نتائمقترحات و خالصة السيتم نشر  وبعد الندوة،. كل منطقة جنوب المتوسط" على SECAP-SSPتفتح آفاق تعميم أداة "وهي 

االت سيتم تحديد مجباإلضافة إلى ذلك، صانعي القرار. لكي تصل المعلومات إلى جميع  تبادل الخبرات على أوسع نطاق ممكن
م تنفيذه ، وقد يتبلور هذا التعاون مع إعداد برنامج عمل يتالجهات اللبنانية والفرنسية مجال الطاقة المستدامة بين في المحتملة التعاون 

 .0100اعتبارًا من عام 

ل البيئي الفرنسية ) عن السلطات المحلية الفرنسية والبلديات  ن ممثلو و ( ADEMEسيشارك في هذه الندوة خبراء من وكالة التحو 
 ان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية.اللبنانية وجمعية المدن المتحدة في لبن

( هذه الندوة. وتشارك فيها جمعية ADEME( ووكالة التحول البيئي الفرنسية )ALMEEالطاقة والبيئة ) تنظم الجمعية اللبنانية لحفظ
( SOCLEئة )مجال البيالمدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية في إطار مشروع دعم البلديات اللبنانية في 

 الفرنسية ووكالة التنمية الفرنسية. Pays de la Loireالُمنف ذ بالشراكة مع منطقة  0109-0100
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 البرنامج
 

 12:01 – 12:02 الجلسة اإلفتتاحية

 ،رئيس الجمعية اللبنانية لحفظ السيد سعيد شهاب ( الطاقة والبيئةALMEE). 
  السيدةAlicia TSITSIKALIS،  ع ثنائية وإقليمية في المنطقة المتوسطية، مديرية بمشاريمكلفة

 .(ADEME) أوروبا والخارج
 ،ديات لمكتب التقني للبلرئيس جمعية المدن المتحدة في لبنان/ مدير ا السيد بشير عضيمي

 .اللبنانية

 

 

 10:21 – 12:01 ء الذاتيابرنامج االكتف –وخطة عمل الطاقة المستدامة والمناخ رؤساء البلديات  ميثاق

 دقيقة( 03الطاقة والبيئة ) في الجمعية اللبنانية لحفظ خبيرة بيئية عد،بين ساالسيدة س 
 .وخطة عمل الطاقة المستدامة" رؤساء البلديات ميثاق"مقدمة:  -
 "أداة عملي ة في متناول البلدي ات –المستدامة والمناخ "خطة عمل الطاقة  -
 الشوف السويجاني".دراسة الحالة "خطة عمل الطاقة المستدامة في اتحاد بلديات  -
  في الجامعة اللبنانية، رئيسة اتحاد بلديات الشوف السويجاني  أستاذة، غصينيالالدكتورة نهى

 دقيقة(. 03)سابقًا 
مل لعارؤساء البلدية وخطة  مع ميثاق تجربة اتحاد بلديات الشوف السويجاني وبلدية بعقلين -

 طاقة المستدامة.المحلية لل
 ،دقيقة( 03رئيس بلدية منجز ) السيد جورج يوسف 
 طاقة المستدامة.المحلية لل عملالوخطة  رؤساء البلديات يثاقمتجربة بلدية منجز مع  -
 ،دقيقة( 03) وئيس بلدية حمانا سابقاً  عضو مجلس بلدية حمانا السيد بشير فرحات 
 .طاقة المستدامةالمحلية للعمل الوخطة  رؤساء البلديات يثاقمتجربة بلدية حمانا مع  -

 

 

 10:01 – 10:21 التجارب الفرنسية

 ،دقيقة( 03) ممثل عن بلدية فرنسية متحدث 
 .ستدامةطاقة المالمحلية لل عملالوخطة  رؤساء البلديات يثاقممع  البلديةتجربة  -
  السيدGuillaume BASTIDE، بشأن وضع عالمة " خبيرCitergie في فرنسا، وكالة "

 دقيقة(. 03) –( ADEMEالتحول البيئي الفرنسية )
عة للعرض  -  التي يمكن للبلديات استخدامها. ADEMEبلديات وأدوات وكالة النتائج المشج 
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 1:22 – 10:01 الجلسة الختامية –جلسية أسئلة وأجوبة 
 ظهرا  

 يدير النقاش:

  السيدةAlicia TSITSIKALIS، ثنائية وإقليمية في المنطقة المتوسطية، مديرية ع مكلفة بمشاري
 (.ADEME) أوروبا والخارج

 الطاقة والبيئة. رة بيئية في الجمعية اللبنانية لحفظخبي عد،السيدة سابين س 

 نقاش وأسئلة وأجوبة

اللبنانية التي تود  تطوير خطة عمل للطاقة المستدامة وإتاحة أداة خطة العمل  الختام والتوصيات للبلديات
 برنامج اإلكتفاء الذاتي. –للطاقة المستدامة والمناخ 

 

 

 الترجمة الفورية

 الترجمة الفورية عربي/ فرنسي مؤمنة.
 

 التواصل

 لإلنضمام إلى الندوة، الرجاء الضغط على الرابط اإللكتروني التالي:
https://zoom.us/meeting/register/tJIocu6pqTgoE9ODPNZODe5LuJIeoJ76V6mB 

 

https://zoom.us/meeting/register/tJIocu6pqTgoE9ODPNZODe5LuJIeoJ76V6mB

