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 والتواصل مع المواطنين تشاورحول الإلكترونّية تدريبّية ندوات 

بعد  0022إلى الساعة  0022من الساعة  2222 شباط 22والخميس ، 22والثالثاء  ،71الخميس 
 بعد الظهر )بتوقيت فرنسا( 2022إلى الساعة  2022الظهر )بتوقيت لبنان( ومن الساعة 

 ZOOMبالفيديو على منّصة  اتإجتماع

 

 السياق

، ة المتجددةالبيئة والطاق في مجال مشاريعال، بما في ذلك العامة ومشاريع التنمية المحلية ذ السياساتنف  ت  
في عامة و في بناء السياسات العدم إشراك المواطنين ف لذاورفاههم. ، وازدهارهم ،المواطنين تحقيقًا لمصلحة

ذين لن يكون ال ي احتياجات المواطنينال تلبّ  ة  عامّ  ات  بناء خدمخطَر  وّلدتنفيذ مشاريع التنمية المحلية ي
من . ذتنفيلا احتمال معارضتهم لها الحقًا أثناء عملّية ، ناهيك عنالمشاريع المقترحةبوسعهم التمّكن من 

بغرض  ،هوتقييم ،هوتنفيذ مشروع  محّلي، في تصميم ضرورياً مع المواطنين التشاور والتواصل  هنا، ي عتبر
ضمان  عن فضلً ، على أفضل وجههم عاتوتوقّ  المواطنين تلبية احتياجات هذا األخير، وبالتاليتحسين 

 واستدامته. ة المشروعشرعيّ 

وممارسة  ،ةالمواطني ستشارةمشاركة واالعملّيتي الي م اإلطار التشريعي الوطني والمحلّ ، ال ينظّ في لبنان
تعبير. ة الوالحصول على المعلومات وحريّ  هلّية،وإنشاء الجمعيات األ ،التصويت حقّ وال حتى ، المواطنة

تقني جمعية المدن المتحدة في لبنان/المكتب الأجرتها  ّيةواطنمشاركة المالدراسة استقصائية عن وقد بّينت 
عن  ل  ثّ المجتمع المدني ومم يممثلومع ، اً لبناني بلديًة واتحادًا بلدياً ن عشريفي  2222عام  للبلديات اللبنانية

تصر ال تزال منخفضة وتق هاوتنفيذ في تحديد السياسات العامة المحلية ةمشاركة المواطنيال أنّ  ،الدولة
 تواصلالزال يوال كما على إدماج احتياجات المجتمع المدني في مشاريع التنمية المحلية البلدية.  عموماً 

حاجة إلى تعزيز ال من هنا، تبرز. أيضاً  اً ضعيف البلديات واالتحادات البلدية تنّفذها بشأن المشاريع التي
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المساهمة التي  دىم نوا من فهمحتى يتمكّ  تهموتوعي همتدريبمن خلل  ينالبلدي وظفينمالقدرات المنتخبين و 
 بشكل  حيويّ   ءهؤال، ومعرفة كيفية إشراك المواطنينتواصل مع وال ستشاريةالتشاركية واالالعمليات  تقّدمها

اللزمة  جهزةألإلى األدوات وا البلديات واالتحادات البلدية، تفتقر اً السياسات العامة المحلية. وأخير  بناءفي 
 المواطنين. التواصل معو  ، وتطويره،المواطنيالتشاور لتشجيع 

جمعية المدن المتحدة في ذه الذي تنفّ  (SOCLEالبيئة ) البلديات اللبنانية في مجال دعممشروع  وفي إطار
جنة رؤساء ، بالشراكة مع لالفرنسية Pays de la Loireومنطقة لبنان/المكتب التقني للبلديات اللبنانية 

 بلديةً  22طّورت  ،لبيئة ووزارة الداخلية والبلدياتمن وزارة ا بدعم  ، الفرنسيةالتنمية وكالة و  ،البلديات اللبنانية
متجددة بالتعاون مع البيئة والطاقة الب تتعّلق لقضية   ًا رائدًا واختباريًا يستجيبمشروع اً لبناني واتحادًا بلدياً 
على  جدري، المواطنين، واستدامتها أمامة هذه المشاريع شرعيّ ضمان  في سبيلتها البيئية. اأعضاء وحد

 تمّ  ه الغاية،لهذتشاور مع مواطنيها. للأو حتى  نهج للتواصل وضعة المعنيّ  البلديات واالتحادات البلدية
 شاريعمالمواطنين في سياق تطوير  مع تشاور والتواصلال حول اإللكتروني من التدريب أيامتنظيم ثلثة 

 شباط 22والخميس  ،22، الثلثاء 21الخميس  أيام وتنفيذها، وذلك جددةالبيئة والطاقة المت في مجال
2222. 

 دافاأله

 :اإللكترونية إلىهذه الندوات هدفت 
 ،نيالبلدي وظفينمالئية والطاقة المتجددة للمنتخبين و على اإلدارة البي استكمال التدريب ₋
ة والطاقة ئالبيفي مجال  مشاريعال بشأنوالتواصل مع المواطنين تشاور ات المنهجيّ  ّطلع علىاإل ₋

 ،المتجددة
 ن تجاربهامذها السلطات المحلية الفرنسية واالستفادة التي تنفّ  فضلىالممارسات ال ف علىالتعرّ  ₋

الطاقة و  المتعلقة بالبيئة مشاريعال بشأنوالتواصل مع المواطنين  التشاورفي مجال  اوخبراته
 المتجددة.

 

 :فيها وقد تّم تناول المواضيع التالية
 المتجددة؟لطاقة اأو  ةبيئبال يتعّلق مشروع   بشأن نمواطنيالتواصل مع نكيف  ₋
 ة أو الطاقة المتجددة.البيئ في مجال قبول المشاريعلأداة رئيسية  ؛ةيالمواطن الستشارةا ₋
 لطاقة المتجددة؟اأو  ةبيئفي مجال ال مع معارضة المواطنين لمشروع   نتعاملكيف  ₋
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 األطراف المشاركة

دعم  شروعملن الثاني من المكوّ  أمستفيد بلديًة واتحادًا بلديًا لبنانياً  22من  وموظفًا بلدياً منتخبًا  22حضر 
 .الثلثالتدريب أيام  SOCLE البلديات في مجال البيئة

 Pays de la Loireة من منطقة ة والخاّص الجهات الفاعلة العامّ  لممّثلي تخّللت الجلسات عّدة مداخلت
 ؛Pays de la Loire منطقة ، النائب السادس لرئيس مجلسLaurent DEJOIEالسيد  :نذكر منهم

 تكتل شولوتيونائب رئيس  Cholet عضو مجلس بلدية، Jean-Paul BREGEONوالسيد 
Agglomération du Choletais السيد و  ؛المسؤول عن التنمية المستدامةGérard AUBRON ،

 ؛Pays de la Loireوالبيئة في منطقة  الطاقة لتحّول في مجالا مديريةالنفايات في  قسم عنالمسؤول 
السيد و  ؛Nantesفي  SAMOA في شركة التنمية الدولية مةبمهكّلفة ، مLucie RENOUالسيدة و 

Damien GRASSET رئيس ،Trivalis ،ورئيس بلدية Montréverd  اتحاد بلدياتوالنائب األول لرئيس 
Terres de Montaigu والسيد ؛Olivier ANDRE رئيس القسم الفني في ،Trivalis. 

 

 الجلسة األولى0 كيف نتواصل مع المواطنين بشأن مشروٍع يتعّلق بالبيئة أو الطاقة المتجددة؟ 

 مقّدمة 

جمعية المدن المتحدة  رئيس، عضيميالسيد بشير  برحّ بدايًة، 
اركين في بالمشفي لبنان ومدير المكتب التقني للبلديات اللبنانية 

دعم البلديات في مجال البيئة  شركاء مشروعوبالتدريب 
SOCLE  في ظّل األزمة في لبنان،  2222الذي تّم إطلقه عام
على الرغم من تفاقم تمّكن المشروع من االستمرار  مشيرًا إلى

 Pays deدعم منطقة  علىبالتالي  اً دشدّ ، وماألزمات وتعاقبها
la Loire واطنينالتدريبي حول موضوع التواصل مع الملبرنامج ا السيد عضيمي مقدّ ثّم المشروع.  فترة يلةط 

 بحضور ،ر المناخلتغيّ  كما أعلن عن إطلق صندوق نقدي ،الفرنسيين واللبنانيين وأصحاب المداخلت
 Pegasus Capitol Advisor  اللبنانية تديره شركة للبلديات واالتحادات البلديةص مخّص  ،وزارة البيئة

ة لمشاريع التي قامت بإعداد وثائق تمهيديالثني عشر اللبنانية ا واالتحادات البلديةالبلديات ن أن تتمكّ  آملً 
هذا من فادة االستتستجيب لقضية بيئية ضمن نطاقها البلدي، من ائدة واختبارية خاصة بالتجهيزات ر 

  .الصندوق 
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النائب السادس  ،Laurent DEJOIEالسيد شكر من جهته، 
في بداية كلمته ، Pays de la Loireمنطقة  مجلسلرئيس 

سا ي هذا التدريب في فرنمظّ جميع المشاركين على حضورهم ومن
على أهمية هذه الندوات التدريبية والموضوعات  مشّدداً ، ولبنان
دعم البلديات  مشروعمراحل تم تناولها في هذه المرحلة من يالتي 

 ةعلقوال ،عتبر التواصل، ي  في الواقع. SOCLEفي مجال البيئة 
ذا ه ما لضمان نجاح، ال سيّ ما ة في بناء مشروع  للمشاريع البيئية خطوات مهمّ  هموقبول مع المواطنين

، أعرب سابق بلدية رئيسبصفته . أساسّيةً  المدنيين للمشروع قبولمرحلة ت عتبر  ،واستدامته. لذلك المشروع
أثناء  نأهمية التواصل مع المواطني مبّيناً في هذا المجال عن رغبته في مشاركة خبرته  DEJOIE السيد

ت ومعرفة األوقا ،ضمان الشفافيةو ، ه المهّمةة هذصعوب تقديرمن  هنتمكّ  ، وكيفيةتطوير المشاريع وتنفيذها
 DEJOIE ه السيد اعتبرَ ف ،المتحّدثصدق أّما . فن   بالنسبة إليه فاألمر ؛اً التي يكون فيها التواصل ضروري

 .العمل العامب ينالمواطن لقّلة ثقةاليوم  تهأهميّ زداد ت اً أساسيّ  اً عنصر 

، ملحق Mathilde POUSSE السيدةبدورها، شكرت 
عم د السفارة الفرنسية في لبنان، شركاء مشروع لدىالتعاون 

دعوتها للمشاركة على   SOCLEالبلديات في مجال البيئة
تسليط ب SOCLE مشروع سمحيفي الحقيقة، . في الندوات

أتي في لبنان. فالبيئة ت تهميشه تمّ  لطالما موضوع  الضوء على 
 ري عتب مافي، عند حلول األزمات في قاع سّلم األولويات دائماً 

 إستراتيجية ومستقبلية علىبيئية المهم الحفاظ على رؤية  من
في مجال ل فرنسا في لبنان اعمأ  POUSSEعرضت السيدة وفي هذا اإلطار، . النطاق البلديمستوى 

ما على ، ال سيّ والبيئة خفي قضايا المنا خاص   نشطة بشكل   لفرنسا كونها سياسيةً  ةً أولويّ  والتي ت عتبرالبيئة 
في إطار سياسته  ة على مستوى االتحاد األوروبياًل أولويّ أوّ ت عتبر البيئة ين األوروبي والدولي. صعيدال

ة سيعتمدها أعضاء سياسة مركزيّ هي ف ، The Green Deal"الصفقة الخضراء" أّما الجوار. ب ةالخاّص 
ة ة شاملويّ ر المناخ أولجعل حماية البيئة ومكافحة تغيّ بهدف في السنوات القليلة القادمة االتحاد األوروبي 

لى ة األو يّ ة الرئيسمنطقالوار الجنوبي للتحاد األوروبي الج ويشّكل ، كمالجميع سياسات االتحاد األوروبي
  .االتحاد األوروبي في السنوات القادمة تتمويلل وأولوية لسياسة االتحاد األوروبي هذه

 :من خلل المتجددة البيئة والطاقة ة محاور للتعاون في مجالتعمل فرنسا على تطوير عدّ ف، في لبنان اأمّ 
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 ،صام فارسع معهد بالتنسيق معتصميم السياسات العامة مع السلطات اللبنانية في دعم تقديم ال .2
 جديدة. يجب أن تسمح إنمائيةتوصيات نحو نماذج تخلص إلى أبحاث ودراسات عبر إنجاز وذلك 

موارد ونها ، فضًل عن كام حول القضايا البيئية في لبنانهذه األبحاث والدراسات بإثارة النقاش الع
 اللبنانية. للبلديات واالتحادات البلدية مرجعّية

شاريع معالجة مثل مد من المشاريع العدي ًا تطويريتّم حالي :تمويل البنية التحتية والزراعةفي دعم ال .2
ذ مشاريع تنفي كما يتمّ  ة،ات الطبيعيّ ودعم المحميّ  ،والريّ  ،وإعادة التحريج ،مياه الصرف الصحي

 .ألسباب بيئية وماليةلدعم الزراعة اللبنانية من خلل تحسين الممارسات الزراعية 
لوزارة  مركز األزمات والدعم التابعهذه المشاريع يدير  واالجتماعية: ،واالقتصادية ،الطوارئ البيئية .3

تنفيذ  ياً يجري حال ، كما أّنهر المناخعنص جميعها وهي تشمل ،الفرنسية أوروبا والشؤون الخارجية
 الصحة والتعليم(.العائدة لقطاعي المباني العامة )أسطح شمسية على واح ألمشاريع تركيب 

دعم  روعاللبنانية المستفيدة من مش البلديات واالتحادات البلديةتشجيع بكلمتها  POUSSEواختتمت السيدة 
الرائدة تنفيذ هذه المشاريع  ي صار إلىحتى  عملهاعلى مواصلة  SOCLE البلديات في مجال البيئة

 .على األرض ملموس   بشكل   واالختبارية
 

 تبادل الخبرات بشأن التواصل مع المواطنين 

في إطار تبادل الخبرات بشأن التواصل مع 
 Jean-Paulم السيد قدّ المواطنين، 
BREGEON عضو مجلس بلدية ،Cholet 

 Agglomérationونائب رئيس تكتل شوليتيه 
du Choletais  ،المسؤول عن التنمية المستدامة

صل مع المواطنين حول التوامجال تجربته في 
ة بالمناخ، الخاّص خطة ال ؛ وهماCholet مدينة منّفذة في يعمشار على من خلل مثالين  مشروع بيئي

ومشروع   Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)والهواء، والطاقة ضمن النطاق البلدي
 Agglomérationلقد طّور تكّتل شوليتيه  .« Plus Belle la Moine »  أكثر جمااًل" "نحو نهر  

Choletais خطة PCAET  خطة وقد تم تحديد هذه ال تحّول  بيئي،في عملية  النطاق البلديبهدف إشراك
 .إشراك المواطنين في هذه العمليةة مراحل و على عدّ 

 يهشوليت تم إبلغ سكان تكتلفي مرحلة  أولى، تم إجراء تشخيص تشاركي للنطاق البلدي وقد 
Agglomération Choletais  ضمن النطاق البلدي عبر والجهات الفاعلة االجتماعية واالقتصادية

عبر اإلنترنت،  السكان شارك فيه تطلع. فجرى تنفيذ اسPCAETخطة بإطلق  اإلنترنت والصحف
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صار ي   PCAETهذا التشخيص التشاركي حول بفضل تنظيم ورش عمل فنية مع المواطنين.  باإلضافة إلى
 :إلى

 ،موضوع البيئةحول السكان  معرفة مدى وعي -
 ،تقييم معرفتهم حول هذا الموضوع -
 ،تنفيذها إلجراءات التي يرغبون في أن يتمّ ا حيثعات المشاركين من تحديد توقّ  -
 عاتهم،وتوقّ  المواطنينتحديد احتياجات  -
 واإلجراءات. ،اتوالممارس ،اتتفعيلها لتعزيز السلوكيّ  بلدية واالتحاد البلديالتي يمكن لل دعائمالتحديد  -

عبر اإلنترنت  إطلق استطلعو  ستراتيجية بالتشاور مع المواطنينا إعداد ، تمّ التشخيصبناًء على نتائج هذا 
ائل على العديد من الوسقل هذا االستطلع ن   .التي سيتم تطويرهااإلستراتيجية  حاورالممختلف حول 

وفي . قاتملص على ألواحورقية و منشورات  في هنتائج تشر ن  ، والصحافة الورقية، إلخ(، ثم )كاإلنترنت
أظهرت  الذي االستطلعهذا على في التكتل  مواطن 228.222من أصل  مواطناً  228 جاوبالتفاصيل، 

ا يتعلق م ين فعلى الحياة اليومية للسكا مباشر   ر بشكل  الحاجة إلى تطوير إجراءات ملموسة تؤثّ  هنتائج
 وقد واطنينم تنفيذها بالتشاور مع المد األنشطة التي سيتخطة عمل تحدّ بعدئذ   تضعو  ، و بالقضايا البيئية

حول  ملموس   عرضه بنموذج    Jean-Paul BREGEON. واصل السيد تهابرمّ  العملية هذه مواكبة تتمّ 
 األشغال المائيةى وجود ، أدّ . في الواقعla Moine نهر إحياءمشروع  في إطارلتشاور مع المواطنين ا

 . كان الهدفبشكل كبير األداء الطبيعي للمجرى المائي عرقلةإلى  Choletفي   la Moineعبر مجرى 
لى لتشهد عاألعمال  هذه تعيق مجرى النهر الطبيعي مع ترك أجزاء من أشغال مائية 8إزالة  من المشروع

تطوير ر و على طول النه تنّزهالتخطيط لمسارات ال ، فضًل عنالنهر ة المنّفذة على مجرى ماضيالنشطة األ
إشراك  تمّ  ،ن قبل المواطنين واستدامته، وضمان قبوله مالمشروع دعموفي سبيل األنشطة الرياضية. بعض 

 لمشروعالعديد من المقاالت في الصحف لتقديم ا تشر ن  فطويره وتنفيذه بوسائل مختلفة. ن في تالمواطني
ّكلتوإحاطة السكان علمًا به المشروع مثل ب معنيينمحليين وفاعلين من السكان  ّلفةؤ لجنة توجيهية م ، وش 

 تطلعسا ، وأ طلقاجتماعات عامة ، كما ن ّظمتوالمزارعين زوارق الصغيرة )الكاياك(،القائدي و  ،الصيادين
 ،الستطلعا، تم تحليل نتائج لشفافيةا على اً حرصو تأثرة بالمشروع. األحياء الم يستهدفعام واستبيان 

إلى دت الحياة عاأّما اليوم، فقد . سكانالتي آلت إليها االجتماعات العامة ونشرها للنتائج الو  ،واالستبيانات
 نين طيلة فترة إنشاء. من خلل التشاور والتواصل مع المواطاإلصلح اإليكولوجي وتمّ   la Moineنهر

، ة المعيشيةتحسين البيئلموسة حول المفاهيم البيئية من خلل رسائل معلى ن و مواطنال تعّرف، هذا المشروع
 laنهرلمحيطة با البيئة علىو  ،السياحية، واألصول البيولوجي )الحيوانات والنباتات(، وجودة المياهع والتنوّ 

Moine على مدار السنة. صالحة للسكنأيضًا  التي أصبحت  
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الذي  اعاريّ ، رئيس بلدية بجانيللسيد بيار ال كلمةمداخلة هذه التلت 
. كان بشأنهلسمع ا تحاوروال بيئيّ   في تنفيذ مشروع  تجربة بلديته شارك 

لمياه  نظام تصريف   والمياه الطاقةوزارة  أنشأت، 2228في عام 
، انتهى المطاف ومحيطها. ومع ذلك ياار الصرف الصحي في ع

ة. كارثة بيئية وصحيب تسّببا م عارّيار انهأ إحد المياه العادمة فيب
 جرى  Choletشراكة مع مدينة اتفاقية ا يّ عار  عت، وقّ 2222في عام 

زيارة محطة معالجة مياه الصرف حيث قاموا ب Choletإلى  في عارّيا للمنتخبين تقنية زيارةتنظيم  هاإطار  في
مشروع بناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في إلنشاء هذه الزيارة  همألهمتوقد مدينة. الالصحي في 

تم ما كالقطاع الخاص. جهات فاعلة من المجتمع المدني و  فعالياتبالشراكة مع  هتم تنفيذالذي  عارّيا
ار إنشاء المحطة، . وفي إطيع مشاريع التعاون بين المدينتينجم تابعةا لموعاريّ شوليه لمدينتي تشكيل لجنة 

وعلى أساس  Choletينة تقديم دراسة جدوى لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي إلى خبير من مدتّم 
، ة والماليةاألزمة االقتصادي بسبب، و المحطة. ومع ذلك عملية إنشاءثلثي  المدينة بتمويل قامت، هذه الدراسة

 .االمحطة وتشغيلهتكاليف صيانة  للستمرار في تسديدلم تعد البلدية تملك اإلمكانيات المالية 

دية زحلة ئيس بل، ر السيد أسعد زغيب شاركفي السياق نفسه، 
في  يعمشار ال بشأنخبرته في التواصل مع المواطنين ، أيضاً 

مع  واراً ح السيد زغيب منظّ قد فوالطاقة المتجددة.  مجال البيئة
عل من ف ةرد ةلم يلَق أيّ  في إطار المشروع غير أنه المواطنين

الذين اطنين المو  بالنسبة إلى داً للغايةكان معقّ  هخطاب ألنّ  قبلهم
كان من لذا  في هذا المجال، كافيةالمعرفة الال يملكون 

في ّما أ. للمستمع الضروري استخدام لغة أبسط وأكثر جاذبية
لمشروع االسيد زغيب عناصر بصرية لتوضيح  استخدم، نفسه المشروع حولثاني مع المواطنين اجتماعه ال

وء على زحلة الض ط رئيس بلدية، سلّ . من خلل هذا المثالبشكل  أكبر معه ون المواطن تجاوب، فوشرحه
ل معهم. واصالت ليتماشى مع لغة المواطنين عندلخطاب يف اتكيضرورة اهتمام المواطنين و  الحاجة إلى إثارة

 تخبين فيالمنتعزيز معرفة  وكذلك على ضرورة ،لمنتخب في تعزيز معرفة المواطنيناد على دور كما شدّ 
 .تنفيذ المشاريعل المجلس البلدي لضمان دعمهم

 
  أسئلة وأجوبةجلسة 
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 المسؤولة عن أعمال التنمية والتنسيق، عضيميالسيدة هدى  تساءلتفي خلل جلسة األسئلة واألجوبة، 
لى عّما إذا كان من المفترض ع، في جمعية المدن المتحدة في لبنان/المكتب التقني للبلديات اللبنانية

مدارس العمل مع ال ،الشباب بسهولة أكبرن من الوصول إلى من أجل التمكّ  ،البلديات واالتحادات البلدية
 Jean-Paulالسيد ردّ بالحياة العامة. ف أيضاً  ثارة اهتمامهمإلو  المشروع في دمجهملوالجامعات 

BREGEON  بل أضحى ، فحسبإشراك الشباب ه ليس من المفترض على البلديات واالتحادات البلدية بأن
ضًل عن ذلك، فاألهل. غير مباشر على  التأثير بشكل  ب الشباب يسمح . فدمج  اً وإلزامي اً أساسي اً عنصر ذلك 

 ففي مدارسستدامة المشروع. ضمان ا دمجهم في المشاريع على يساعدلذا ، شباب اليوم هم جيل الغد
Cholet هرن كما تنظ م زيارات للتلميذ إلى ،، يتم تنفيذ برامج تعليمية حول المياهالمثال على سبيلLa 
Moine  ،طةخ أّما بالنسبة إلىالقضايا البيئية. بوعيهم بالمشروع و  ما يساهم بالتالي في زيادة PCAET ،

 .فيها مجلس الشباب إشراك تمّ ف

في عارّيا، أرادت السيدة جورجيت زعتر، عضو  معالجة مياه الصرف الصحيمحطة  في سؤالها حول
ة التي استغرقها بناء هذه دالصحي والمالصرف مياه تحميل محطة  لعدّ ، معرفة ممجلس بلدية زحلة

 عارّيالدية ببالسؤال إلى ، مجلس بلدية زحلةفي عضو وهي أيضًا ، السيدة بولين بلعا توّجهتكما  المحطة،
، اعضو مجلس بلدية عاريّ ، السيد جرجي أنطون  ردّ المحطة. و  تصريفها من حول معالجة الحمأة التي يتمّ 

 2022 لما يعادل هو التحميل معدلأّن و  ستغرق ما بين عامين وثلثة أعواماقد بناء المحطة  أنّ بالقول 
 دون ب ّياي حول عار ضاإلقاؤها في األر  ويتمّ  هااستخدام عادل ي  أّما بالنسبة إلى الحمأة، ف. فرد من السكان

 الطبيعية. إلى بيئتها هاتصريفيتم على عكس المياه المعالجة التي ، معالجة أية

البلديات واالتحادات ا ذهالمشاريع البيئية التي تنفّ تعّرضت  قدا إذا عمّ  عضيميتساءل السيد بشير من جهته، 
ا لمعالجة يّ تعّرض مشروع محطة عار سيد جرجي أنطون ال فنفىللمعارضة من قبل السكان.  اللبنانية البلدية

 يلوعأرض معزولة و على  قد أنشئت المحطة كانت معارضة من السكان ألنّ  يألمياه الصرف الصحي 
وبة المحيطة بالمحطة بسبب صع يضااستخدام األر  عدموللصحية للمشروع، البيئية وا بالفائدةالسكان 

لمعنيين ا السكان معارضة، بلدية زوق مكايل عضو مجلسالسيد مارون مسعد  بدوره، نفىالوصول إليها. 
 ألنهم متأثرون فعًل بغياب المحطة في في حّي شوار الواديبمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي 

، ستكون المعارضة ممكنة بمجرد إبلغ تنفيذ مثل هذا المشروع. ومع ذلك ضرورةمدى ويدركون  هذا الحي
 مشاريعال أّن جميع Jean Paul BREGEONأوضح السيد وفي هذا السياق، جميع السكان بالمشروع. 

مستوى الوعي  رفعو  المناسبة بالمعرفة لمواطنينتزويد ا يجبلذا . منها ، وال سيما البيئيةعرضة للمعارضة
الدفاع عن المصلحة العامة حتى لو كان  كما شّدد أنه على المنتخبينللمشروع. بالمصلحة العامة لديهم 
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محاولة و  المواطنينلقاء  على يقوم المنتخب عملف ؛خاصةمن الممكن القيام بذلك على حساب المصلحة ال
 المصلحة العامة تتجاوز المصلحة الخاصة. أنّ ب إقناعهم

 تقديم التمرين العملي 
مكّلفة ، Sarah ARBEZ السيدةمت قدّ  

بمشاريع في جمعية المدن المتحدة في 
لبنان/المكتب التقني للبلديات اللبنانية، 

لب من أربع ط  التمرين العملي لهذا التدريب. 
بلديات واتحادات بلدية بالتعاون مع أعضاء 
وحدتها البيئية اقتراح حملة تواصل 
لمشروعها الرائد واالختباري )بلدية واتحاد بلدي واحد لكل موضوع من المواضيع التالية: إدارة مياه الصرف 

االتحادات لبلديات و بإمكان اوكان الصحي، إدارة النفايات، إنتاج قوالب التدفئة، وإنتاج الطاقة الشمسية(. 
 تقديممع دقائق فقط لتقديم حملتها  22ص لكّل منها ّص خ  من خلل األداة التي تريدها.  البلدية اقتراح حملة

 22حملتهما يوم الثلثاء زحلة بلديتا زوق مكايل و  قّدمت إذا ما رغبت في ذلك. Power Point عرض
 .شباط 22ميس القاع حملتهما يوم الخبلديتا صيدا و و  شباط

الرائد  لتواصل الخاّصة بمشروعهابع لحملة اوصف النهج المتّ يجب على البلديات األربعة كان ، وبالتالي
 :على الشكل التالي ستجيب لقضية بيئيةواالختباري الخاص بالتجهيزات الذي ي

 أهداف حملة التواصل؛ .2
ّية المعن ، الشخصياتلمدارسا لسكان،الجمهور المستهدف لكلّ  من أعمال التواصل الم نّفذة )ا .2

 ، إلخ.(؛نطقةفي الم بالمشروع
 وصف حملة التواصل؛ .3
وسيلة التواصل الم ستخدمة في كلّ  من أعمال التواصل الم نّفذة )مواقع التواصل االجتماعي،  .2

 ملصقات، شرائط فيديو، جلسات إعلمّية، إلخ.(؛ الصحف، مواقع إلكترونية،
المنشورات على مواقع التواصل االجتماعي، عدد المقابلت  مدى تواتر تناقل الرسالة )عدد .0

 الصحفية، عدد اإلجتماعات، إلخ.(؛
 النتائج المتوّقعة لكلّ  من أعمال التواصل الم نّفذة؛ .8
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عدد األشخاص الداعمين و مؤشرات قياس أعمال التواصل المنّفذة )كعدد األشخاص المستهدفين،  .1
عدد الملصقات الكبيرة الحجم في الشوارع، وعدد و عدد األشخاص الذين شاهدوا الفيديو، و للمشروع، 

 األشخاص الحاضرين فيها، وما إلى ذلك(؛عدد االجتماعات و 
الصعوبات المحتملة التي قد تقف في وجه تنفيذ أعمال التواصل والوسائل التي من شأنها التخفيف  .2

 :ل: ال يشارك السكان في االجتماعات العامة/ الوسيلةمن حّدة هذه الصعوبات )على سبيل المثا
ريد، ، والبثل اللوحات اإلعلنّيةاالجتماع بمختلف الوسائل الممكنة مب الخاّصة معلوماتالنقل 

 والرسائل القصيرة، وما إلى ذلك(؛
 عن حملة التواصل؛ ون األشخاص في البلدية/االتحاد البلدي والوحدة البيئية المسؤول .2

 التقديرية لحملة التواصل.التكلفة  .22
 تامالخ 

، المسؤولة عن مشاريع أوروبا والمغرب والشرق األوسط Sophie MARION-MAANNI السيدةشكرت 
ل من ، المتحدثين والمشاركين في اليوم األوّ Pays de la Loireفي مديرية الشؤون الدولية في منطقة 

المواطنين  بوي معتر اعتماد نهج وهي  ؛هذا التدريب تناولها في تمّ التي  لمفاتيحوذّكرت بالكلمات ا ،التدريب
 المعرفة.ب زويدهملت همطة عند التواصل معمبسّ واستخدام لغة 

رفة كيفية معو على التواصل مع المواطنين،  بلديات واالتحادات البلديةالتمرين العملي الأخيرًا، سيساعد 
 لجهات المانحة.ا عرضه علىو  االدفاع عن مشروعه
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 ؛ أداة رئيسية لقبول المشاريع في مجال البيئة أو الطاقة المتجددةةالمواطني ستشارةالجلسة الثانية0 اال

 مقّدمة 

المسؤولة عن ، Sophie MARION-MAANNI السيدةبت رحّ 
مشاريع أوروبا والمغرب والشرق األوسط في مديرية الشؤون الدولية في 

هذه مت المتحدثين في بالمشاركين وقدّ  ،Pays de la Loireمنطقة 
بول أداة رئيسية في قك ةالمواطني ستشارةاالالثانية التي تتناول الجلسة 

 المتجددة.الطاقة في مجال البيئة و مشاريع ال
 

 ةالمواطني ستشارةتبادل الخبرات حول اال 

المسؤول عن قسم النفايات في مديرية التحّول في مجال الطاقة والبيئة ،  AUBRONGérard السيدم قدّ 
النفايات وإدارتها في منطقة  إنتاج لمنع مناطقيةة إعداد الخطة ال، منهجيّ Pays de la Loireفي منطقة 

Pays de la Loire  لمناطقيبشأن التنظيم ا 2220 آب 1 الصادر في قانون ال، أعطى 2220. منذ عام 
 لمناطقا فكان على ،النفاياتأنواع  خطيط إلدارة كافةالتب للمناطق ةالصلحي (NOTRe) الجديد للجمهورية

 المناطق كانت، 2220قبل عام والجدير بالذكر أنه وإدارتها.  النفايات إنتاج منعب تطوير خطتها الخاصة إذاً 
نفايات إدارة ال عملية تخطيط المقاطعات على وكانفحسب، دارة النفايات الخطرة إل خطط مسؤولة عن وضع

م يتم لهذه الخطط وبعضها لتوحيد  من ، لم يكن هناكالبناء واألشغال العامة. ومع ذلك مخّلفاتالمنزلية و 
نتاج إمنع لخطة  استدعاء مكتب دراسات لوضع كان ال بّد من لذلك،على مستوى المقاطعات.  تنفيذه

رة ، والتعاون مع جميع الجهات الفاعلة المشاركة في إداPays de la Loire في منطقة النفايات وإدارتها
 .النفايات لبناء هذه الخطة معاً 

، والمقاطعات، Pays de la Loireمنطقة من  ، مؤّلفة، تم تشكيل لجنة توجيهية للمشروعفي مرحلة  أولى
جنة . كما تم تشكيل لواإلسكان ،والتخطيط ،قليمية للبيئةاإل المديريةو  ،(ADEME)ووكالة التحّول البيئي 

والمناطق  ،Pays de la Loireمنطقة بما في ذلك  جهة 12 يات الخطرة تتألف مناستشارية لخطة النفا
نظيم أيام تم تزد على ذلك، . اليدوية التجارة والحرفاالتحادات البلدية، وغرف الزراعة و و  ،والدولة ،المجاورة

ات ، وكذلك الجهدعوة جميع الجهات المشاركة في إدارة النفاياتت وتمّ  فاعلين ضمن النطاق البلديلل
خللهما  تمّكنت فيالنفايات  حول إشكاليةيومان  كما ن ّظم. كاديميينبعض األفي مجال البحوث و الفاعلة 

أنواع  عمل حول جميع هذه الجهات من التبادل حول هذا الموضوع. وانطلقًا من هذه األيام، تم تنظيم فرق 
تم عرض ضمن النطاق البلدي، و فاعلين المنّظمة لل ياملفة مع األشخاص الذين شاركوا في األات المختالنفاي

 .بشكل ملموس أكثربادل والتلتواصل نتائج هذه األعمال في كل مقاطعة بهدف ا
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في  Pays de la Loireمنطقة  رغبتثم 
عامة  لتشمل هذه ستشارةعملية االتوسيع 

صحفي وإعلنات من خلل بيان ف. شعبال
وني للمنطقة منتظمة على الموقع اإللكتر 

، تمت دعوة المواطنين االجتماعية هاشبكاتو 
. تم طرح خمسة النفاياتشكلة م، وعاداتهم والسبل لتطوير لإلجابة على استبيان عبر اإلنترنت حول سلوكهم

من سكان  ٪ 2.0 نسبة ، أيينمواطن 2،222 عليها جاوب توحة والعديد من األسئلة المغلقةأسئلة مف
ّزعت ،المواطنين بهذه القضية على اهتمام دليلً ويشّكل  الوطنيالمتوسط  يتجاوز ، وهو رقمالمنطقة  وو 
نترنت المواطنين على االستبيانات عبر اإل أجوبةتحليل  وباختصار، سمح. جغرافياً  متناسببشكل  األجوبة

 العمل. فرق اجتماعات  تعزيز األفكار التي تم تطويرها فيب
في إنجاز  اً إلزامي جهاتبعض ال ؛ إذ ي عتبر رأيالتنظيمي لرأياعلى  ، فتقومرحلة األخيرة من الخطةالمأّما 

 مقاطعاتت أخرى غير إلزامية مثل الجهامع  Pays de la Loireمنطقة  تشاورت، . ومع ذلكما مهّمة  
شكل بكانت تعمل  ستطلعا نلجا إشرافتحت م عا استطلع أ جري ، اً الخطة. أخير  وضعب شاركتالتي 
فقد  ،أخذنا باالعتبار نتائج االستطلعوإذا ما النفايات.  ومواقع معالجة مختلفة مناطقية جهاتفي دائم 

 .ملحظاتهم عبر اإلنترنتب اإلدالء ويفضلون  لون تنقّ ي نادرًا ما السكان تبّين أنّ 
لنفايات اإنتاج لمنع  مناطقيةاإلعداد المشترك للخطة ال عرضه بالتشديد على أنّ  AUBRONواختتم السيد 

 نوقّلل م ،طةه سمح بعدم التشكيك في هذه الخكان إيجابيًا ألنّ  Pays de la Loire في منطقةوإدارتها 
ملئم  Pays de la Loireفي منطقة  النفايات وضعأّن ، تجدر اإلشارة إلى . ومع ذلكبشأنها الملحظات

السكان  إدراك باإلضافة إلى ،ل عاممرض  بشكيقوم بعمل  ومعالجتها مرفق إدارة النفايات ألنّ ما  إلى حدّ  
، ةلبلديااالتحادات ، ال ت فرض هذه الخطة على اً النفايات. أخير موضوع مسألة الفرز عند المصدر و ل اً جيد

 بل تقوم على رغبتها في تنفيذها.
 

 مدينة في SAMOAشركة  التنمية الدولية في مةبمهمكّلفة  ،Lucie RENOU السيدةمت قدبدورها، 
Nantes ،الكبرى غرب األطلسي  نانت مدينةلبالتخطيط الحضري المعنّية شركة الSAMOA وهي شركة ،

تتمّثل . Nantes Métropoleمدينة نانت الكبرى بما في ذلك  ،ون المساهمون العامّ  يديرهاة ة محليّ عامّ 
 ،ير الصناعات الثقافية واإلبداعيةوتطو  Nantesإدارة المشاريع الحضرية في جزيرة بالرئيسيتان مهّمتاها 

روع المش أ طلقالتخطيط الحضري والتنمية االقتصادية.  مجاَلي يعملون في اً موظف 22من  تتكّون وهي 
المساحات العامة  رميمإعادة تلعمليات العقارية و في مجال ا اً عام 20 منذ Nantesالحضري لجزيرة 

 شركة ، تعتمدNantesذا المشروع الحضري في جزيرة تنظيم هوفي سبيل . ئهاوإنشا والمساحات الخضراء
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SAMOA  ة نفترة معيّ ل هميتم اختيار  والذين جزيرةالمون يصمّ على فريق من المخططين الحضريين الذين
حضري المشروع ال صلبفي تقع  ةمشاركة المواطنيالمسألة وي ذكر أّن . عاّمة مشاورات  و  من خلل مناقصات  

ى التي تم تطويرها عل ستشاراتواال ،والمشاركات ،عة من الممارساتهناك مجموعة متنوّ ف ،Nantesلجزيرة 
 هذا المشروع.إطار مستويات مختلفة في 

 

 RENOUطت السيدة سلّ من جهة  أخرى، 
الضوء على التواصل المستمر مع 

 استخدام المشروع عبرالمواطنين في هذا 
ة فصليالمجلة ال ، نذكر منهاأدوات مختلفة

Transformation(s)  التحّول ــ(
مواضيعية ال تحريرلاكتابة و الكتب ومشاريع وال ؛المستقبلية هامشاريعطة الجزيرة و تعرض أنشالتي  التحّوالت(

يين للمهنالمخّصص  لكترونياإلموقع الو  الجزيرة، مشاريعلعرض  دائمةال مساحةوال؛ Nantesفي جزيرة 
 .المستقبلية الجزيرة مشاريعيعرض الذي ة الناس وعامّ 

آلية المشاركة المواطنية في تطوير  Nantes Métropole مدينة نانت الكبرى  ترغب وفي هذا السياق،
 :نذكر منها ،عدد كبير من اآلليات القائمةعلمًا أّن هناك 

 ، عريفّيةتالعمل الورش  ₋
 ،العمارة مع األطفالهندسة  حولورش عمل   ₋
 ،المواطنين وخبراء التخطيط الحضري لجان  تشارك فيها أكثر تقنيةورش عمل  ₋
التي دارية اللوحات الج نذكر منها ،باالشتراك مع المواطنين أ نشئتالمشاريع التي كتجارب بعض ال ₋

  .مواطنون ال التي قّلما يسلكها تكشف عن الشوارع
ي عام ففهذا النهج التشاركي. في  اً المضي قدمبهذه األنشطة، بل رغبت في  SAMOA لم تكتِف شركة

شارك قد و دارة المشروع. إل عمل ريقعلى اختيار ف ت فيهاتصويال تمّ ورشة عمل للمواطنين  أ طلقت، 2228
. بإدارتهالجهة المخّولة واختيار  Nantesمستقبل جزيرة المتمحور حول المشروع  في اً مواطن 32 ة عام  لمدّ 

ين حوعي حول المرشّ لحصول على رأي موضواجزيرة، الالتوقعات حول مستقبل  األهداف هي جمع تكانو 
 المواطنين ولقب ضمان بالتاليلمشروع و ا في يةالمواطن مشاركةالشروط  بلورة، والمساهمة في إلدارة المشروع

ادرة ة هذه المبأشرف على منهجيّ وقد  .مدة المشروعخلل تعبئة مجموعة من المواطنين المتطوعين ، و هل
 شبكاتعلى عين بأشكال مختلفة )دعوة للمتطوّ  وفي التفاصيل، أ رسلتالمشاركة.  ن هجص في خبير متخّص 

ص على مع الحر  اً متطوع 32 ووقع االختيار علىاإلنترنت( على و ، راتو نشمال في ،االجتماعي التواصل
عام يلة ط طويل األمد بحيث استغرق إنجازه عملفكان ال ،الجزيرةأوسع تمثيل ممكن لسكان أن يكون هناك 
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ف المؤلّ  العمل مهارات فريق بناءل جلسات 1 ن ظمت، دارة المشروعإل عمل اختيار فريقوفي سبيل . 2228
شأن صية المواطن بمهمات تو  حولو  ،اختيار الفريقكيفية و  يتخطيط المدنالالمواطنين حول قضايا  من

 32من أصل اثنين تم اختيار ممثلين ، جلساتهذه ال عقب. وما ستصبح عليه Nantesجزيرة مستقبل 
ن نيمواطلا، ما يضمن مشاركة دارة المشروعإعمل تعيين فريق ب صةالمتخّص  اللجنة مواطنًا للنضمام إلى

 .جزيرةلل التخطيط الحضري في الخيارات الرئيسية التي يتم اتخاذها بشأن 
 أنّ ت كشفقد في المناطق الحضرية، و  تهمورفاهيّ ة المواطنين دراسة حول صحّ في موازاة ذلك، أجريت 

عليها.  تأثيرلا بإمكانهم هأنو  من بيئتهم اً جزء يشعروا بأنهمحتى نين للمواط اً مفيدة جد المشاركة المواطنية
 .ةة العقليّ الصحّ حّسن ت ةالمواطني ستشارةأّن اال أيضاً  وقد بّينت النتائج

تنويع اآلراء بغرض  ةمواطنيال ستشارةدة للاستراتيجية موحّ تطوير اآلن على  SAMOA شركة ، تعملأخيراً 
 ند تنفيذعالمشاركة  مقاييس توضيحمن أجل ، و ةمشاركة المواطنيالات في آليّ  المشاركين المواطنينفئات و 

 والتأثير لمثيلضمان الت المواطنين مشاركةالممارسات المتعلقة ب تقييمعملية ، وتطوير مشاريع متعددة
في األماكن  Le Lab Citoyenالمواطن مختبر  2222عام  شركةال تطلقسعلوًة على ذلك، . َيْينكافال

 عين.الدعوات للمتطوّ ق منه ست طلَ االجتماعات و  ت عقد فيهسمشترك  مكانوهو  ؛العامة
 

 جلسة أسئلة وأجوبة 

المستقبلية،  اريةختباالالرائدة و المشاريع في ما ، وال سيّ البلديةج المواطنين في المشاريع إدماإطار موضوع  في
 موافقة  بعدإالّ صيدا  مشاريع مدينة ه ال يتم تنفيذ، أنبلدية صيدا عضو مجلسأوضح السيد محمد البابا، 

 عضب إلى حلّ مثًل م الطاقة الشمسية ت إضاءة الكورنيش باستخداأدّ فقد . عليها من السكان ٪02 نسبة
 تنظيم لقاءات مع المواطنين إلطلعهم على هذا المشروع ، في هذا اإلطار،تموقد  ،االجتماعية كلاالمش

ته بلدية جربرئيس بلدية منجز ت ،السيد جورج يوسف وفي السياق نفسه، عرض. جاءت الردود عليه إيجابيةو 
بما في  ،مع المواطنين ومع شركاء البلدية ، تعقد البلدية اجتماعات. عند تنفيذ خطط العملفي هذا المجال

 حوبةمص ةالمواطني ستشارةاال كون تو  ،الحكومية التي تعمل معها المدينةذلك الجامعات والمنظمات غير 
 طويلة المدى.الو  ،متوسطةالو  ،قصيرةالهداف األ يبّين بجدول أعمال

 ّدة مسبقاً عالمزيد عن طرق التقييم الم معرفةفي مي عضيالسيدة هدى  رغبتوفي معرض جلسة األسئلة، 
 ردّ فبنتائج هذه التقييمات.  فعله ، وما تمّ Pays de la Loireفي منطقة  ةمواطنيال ستشارةليات االآل

فة ما إذا لمعر  فحسب على االستبيان عبر اإلنترنت تمّ قد التقييم  أنّ  بالقول  Gérard AUBRONالسيد
هذا ي عتبر ن. لمواطنيعلى االنتائج تحليل  تّم عرض الفتًا إلى أنه ،البلديالنطاق  جّسد واقعكانت الردود ت

، تقييمأي وجد ي، فل اليومأّما المنطقة.  وّقعتهتمتوافقة مع ما  جاءت هنتائج ألنّ  اً وليس نوعي اً تقييم كميال
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ل عم رق فالفاعلين الذين تم حشدهم لتطوير هذه الخطة يواصلون اليوم المشاركة في  لكننا نلحظ أنّ و 
 .لمنطقةالنفايات مع ا تعمل في مجالأخرى 

 

حول الوسائل التي تم من خللها حشد   Lucie RENOUالسيدة بسؤال  إلى السيدة عضيمي  كما توّجهت
ضافة إلى المواطنين، باإل اختيار هؤالء في جزيرة نانت وحول آلّيات الستشاري المواطنين في هذا المشروع ا

لى السيدة ورّدًا ع. على مدى عام متواصل   الثلثين بشكل  تطّوعين مالمنهجية المّتبعة للنجاح في حشد ال
هناك التزام  وأنّ  تّمت على مدى عاممراحل للتعبئة  ةهناك عدّ  أنّ  RENOUأوضحت السيدة عضيمي، 

ر خارجي ، تم تعيين خبيوفي هذا السياقدائم.  يس على أساس  ل أنه إالّ العام المتطوعين على مدى قبل من 
ك، ذلك مشتر  هدف   ل ضمان التزام المجموعة وتماسكها حولأجمن  يجتمع فيها المتطوعون القتراح أوقات 

قد ، ما وعتنفيذ المشر مرحلة و  ستشارةاال مرحلة ما بينالذي يفصل طويل ال وقتال تكمن فيلة المشك نّ أل
 ،ilotopiaفي إطار مشروع  SAMOA قامت شركةمن جهة  أخرى، . يؤّثر على التزام المواطنين وعزيمتهم

لية بناء نماذج أو عملية من خلل إشراك المواطنين مباشرة في  المواطنيةمشاركة لآلية جديدة لبتجربة 
 الخاص وقتال إلى لتنّبها في معرض حديثها، إلى ضرورة RENOUالسيدة وأشارت حضرية.  ات  ألثاث

يجب  لذيا الجمهورو  مع المواطنين للتواصلاألنسب مرحلة الاختيار  معرفةل المشروع أثناء ستشارةاالب
ل أو التواص وسيلة وكذلكشدهم المراد ح ، يختلف المواطنون روعوقت المشل . في الواقع، وفقاً إبلغه

 SAMOA شركة مستخد، تَ مخّصصة لهم هيئة  طنين إلشراكهم في الموا إلى التواصل معفبالنسبة . الستشارةا
 على نشر معلومات حولهاع إعلمي حول المشروع ثم اجتم تنظيم تشمل بدايةً الكلسيكية  أدوات التواصل

 اً أيض SAMOA شركة وعبر المؤسسات والجمعيات المحلية. تقوم ،واإلنترنت وسائل التواصل االجتماعي،
السيدة  شّددت ،وارع لتعبئة المستخدمين. ومع ذلكرات في الشو نشممن خلل توزيع البالتواصل على األرض 

RENOU  ي ميزانيات ف بالتالي إدراجهايجب  والتي، ةتشارة المواطنيسالالتشاور وا الناتجة عن التكلفةعلى
 المشاريع المقترحة.

 

لمواطنين في اتجربتها في إشراك صيدا،  موظفة في بلدية، وي االسيدة نسرين غز ، شاركت الجلسة ختام في
، هالتنفيذ ون التي تطّوع المواطنهذه المشاريع  هاحققت ، مشيرًة إلى النتائج الجيدة التيالمشاريع في صيدا

 المشاريع وإلى المدينة.هذه باالنتماء إلى  اً حقيقي اً إحساسلديهم خلق األمر الذي 
 

 تمرين عملي 

مشروع بناء محطة معالجة بشأن لس بلدية زوق مكايل خطة التواصل ، عضو مجمارون مسعدالسيد م دّ ق
 على خدمة أيضاً  ولديها القدرةمنزل  822 تخدم ةمحطّ وهي  ،الصرف الصحي لمنطقة شوار الوادي مياه
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، هفوائدب موتوعيته مواطنين بهذا المشروعإعلم ال إلى مسعدوفي هذا اإلطار، يسعى السيد  منزل. 2222
 ياألراض باالعتبار. تستهدف خطة التواصل هذه سكان حي شوار الوادي وأصحاب همأخذ ملحظات مع

ح البلدية تقتر  اطنين في جميع أنحاء المدينة بهذا المشروع. لذلك،المو  سيتم إعلم ، لذاالمحيطة بالمحطة
تنظيم ندوات مفتوحة لسكان المنطقة 

سكان لل يم المشروع وإبراز مزاياهلتقد
ًا ، كما يجوز أيضوفوائده بالنسبة إلى البيئة

علوًة على ذلك،  إلكترونية.ندوات  تنظيم
 عبر تطبيق سيتم إرسال رسائل

WhatsApp ى السكان إلبلغهم إل
عّرض يت. وكما هو معلوم إلعلنية وعلى موقع البلديةإطلق حملت إعلنية عبر اللوحات ا، و بالمشروع

تأمل البلدية أن يفهم المواطنون، من خلل التواصل الشفاف، لذا  ،لمعارضة المواطنين مماثل   مشروع   كلّ 
البلدية على  التواصل، ستعمل حملةوفي إطار بالنسبة إليهم. طبيعة و أهمية المشروع وفوائده بالنسبة إلى ال

راكتها مع ستعتمد على ش، وكذلك أعضاء وحدتها البيئية. كما تعبئة موظفيها وقسم تكنولوجيا المعلومات
 .التواصل ةطوعين لتنفيذ تصميم حملجامعة المدينة لحشد الطلب المت

 

بلدية للنشرة إخبارية من معرفة ما إذا كانت هناك   Gérard AUBRONأراد السيد في أعقاب هذه المداخلة، و 
األزمة  دءقبل ب ولكن لنشرةهذه ا بالتأكيد على وجودمسعد السيد  فردّ تسمح بالتواصل حول المشروع. 

نصح السيد ، في ختام مداخلته. و طباعتها وقدرتها في أّثرت على إمكانيات البلدية التياالقتصادية والمالية 
AUBRON  موقعال جاهت تهمطمأنللمواطنين إلى موقع المحطة وذلك ليارات ميدانية بلدية زوق مكايل بتنظيم ز 

 عدها عن المنازل.ب   مدىلالمحطة المستقبلية و  الذي ستنشأ فيه
 شأنب تواصلبلدية زحلة، خطة المجلس  عضوا ،جورجيت زعترو  بلعا بولين تانالسيد بعدئذ   عرضت

في مداخلتها،  لكهرباء.با زحلة مدينةلتزويد محطة معالجة النفايات في  كهروضوئيةمشروع تركيب األلواح ال
 تشغيلى إل ةحاجاللبنان و التي يعاني منها أزمة الطاقة  في ظلّ  المشروع تنفيذ إلى لعاأشارت السيدة ب

لذاتي ااالكتفاء  وصول المحّطة إلى إلى في مرحلة  أولىنهار. يهدف هذا المشروع ساعات ال المحطة خلل
طلق إل قبولكن لمرافق البلدية المجاورة. إلى االكهرباء  تزويد الفائض منمع إمكانية  ةلطاقمن حيث ا

 لمشروع.ل تمويل   تأمينمن أّواًل ال بد  تواصل،حملة ال

عيشون كان الذين يفي ذلك الس ن، بمجميع مواطني زحلة هذه األخيرةستستهدف وفي تفاصيل الحملة، 
، والجمعيات المحلية بما في ، وأعضاء المجلس البلديكز المكبّ المسؤولين عن مر ، و حول مركز المكبّ 

علة فاالجهات الباإلضافة إلى ، في زحلة تهالنفايات ومعالجالمسؤولة عن فرز ا Arc en Cielذلك جمعية 
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 علمًا أنّ  الجهة المانحةهر بعد توقيع العقد مع ة شالبلديات المحيطة. سيتم إطلق الحملة لمدّ و ، الخاصة
 ألنّ  موضوعبال على دراية  السكان 

معهم بإيجاز حول البلدية قد تواصلت 
هذا لذا المشروع. سيتم إنشاء شعار ه

له،  إنتاج فيديو ترويجيالمشروع و 
اجتماعات لإلبلغ  تنظيمفضًل عن 

من قبل تم دعوة المواطنين ت. سهعن
 إلبلغ السكان نةيمدلل اإللكتروني موقعالاستخدام و  قصيرة لهم إرسال رسائل نصية، و المدينة المنتخبين في

، ا والمطاعمالسينم صدر إعلنات رقمية في دوراللوحات اإلعلنية وت   اً أيضستخدم البلدية . ستَ بالمشروع
ات رجيت زعتر وتيرة نشر أدو دت السيدة جو حدّ بدورها، المشروع. حول ة صحفيمقابلت سيتم إجراء  كما

ول عدد األشخاص الذين سيتلقون معلومات ح أيهذه الحملة، لالنتائج المتوقعة  ، وكذلكل المختلفةلتواصا
بما و  ،ع مواطنيهاملبلدية ا التي تتمّتع بها جيدةال ةعلقًا للالمختلفة. نظر  تواصلألدوات ال اً هذا المشروع وفق

زمة أمع تفاقم ف ؛له تهمعارضم نسبة تقلّ ، الحياة اليومية للسكان سلبًا على ال يؤّثرالمشروع المقترح  أنّ 
 .ي المنازلف شمسيةح التركيب األلواعملية  حالياً  أصبحت شائعة، في البلد الكهرباء واألزمة االقتصادية

مع  ي التواصلف الكبيرة التي تتمتع بها البلديةخبرة ال أشارت السيدة زعتر إلى ،وبالعودة إلى المشروع
ية ولجنة مكب أعضاء الوحدة البيئالبلدي و  العمل فريقتعبئة  إلى، و شاريع البلديةبالم تهموتوعي المواطنين

 دوالر 0222 بمبلغ هالالمخّصصة إجمالي الميزانية ت قد ر  في إطار خطة التواصل التي نفايات زحلة
 .أمريكي

السيدتين بلعا ببلدية زحلة الممّثلة   Gérard AUBRONالسيد  نصحوفي رّدة فعله على هذا العرض، 
 .تالتوقعامال و اآليهم الكثير من لد تتكّون مع المواطنين حتى ال المستمر التواصل  عملّية من بالحدّ  ،وزعتر

 

 الختام  

، المسؤولة عن مشاريع أوروبا والمغرب والشرق Sophie MARION-MAANNI السيدة اختتمت
اليوم الثاني من التدريب متوّجهًة  ،Pays de la Loireاألوسط في مديرية الشؤون الدولية في منطقة 

 مذّكرًة بتنّوع أدوات التشاور والمشاركة المواطنية التي تم عرضها والتيو تحدثين والمشاركين الم بالشكر إلى
 يمكن استخدامها في مختلف مراحل تطوير المشروع. 
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 الجلسة الثالثة0 كيف نتعامل مع معارضة المواطنين لمشروٍع في مجال البيئة أو الطاقة المتجددة؟  

 مقّدمة  

، المسؤولة عن مشاريع أوروبا والمغرب والشرق األوسط Sophie MARION-MAANNI السيدة رّحبت
ة الجلسهذه مت المتحدثين في بالمشاركين وقدّ  ،Pays de la Loireفي مديرية الشؤون الدولية في منطقة 

التي يمكن من خللها التعامل مع معارضة المواطنين لمشروع  في مجال البيئة  الوسائل التي تتناول الثالثة
 المتجددة، وذّكرت أيضًا ببرنامج الجلسة.أو الطاقة 

 

 تبادل الخبرات حول المعارضة المواطنية 

والنائب  Montréverd رئيس بلدية، و Trivalis، رئيس Damien GRASSETالسيد  كل  من عرض
، رئيس القسم الفني في Olivier ANDREوالسيد  Terres de Montaigu اتحاد بلدياتاألول لرئيس 

Trivalis ،السكان الذين يسكنون ارة معارضة في إد خبرتهما
بدايًة، . عاماً  22 منذمرافق معالجة النفايات  على مقربة من

 مشترك ، وهو اتحادTrivalis اتحاد GRASSETم السيد قدّ 
 السلطات المحلية معالجة النفايات فيعملية يدير  للمقاطعات

جمع  التي يقتصر عملها علىو ه عة عشر التابعة لالسب
 بإنشاء مرافق معالجة النفايات Trivalisقوم يما يف النفايات

 اتحاد ، أنشأ2228نسمة. منذ عام  222222 يبلغ Vendéeعدد سكان مقاطعة  ، مع العلم أنّ وإدارتها
Trivalis  املة  ش إطار خطة   فيوذلك  تعود ملكيتهم للقطاع العام، إلدارة النفايات جهازاً حوالي عشرين 

 ،إزعاج حقيقيب ال تتسّببلنقل وهي بسيطة للغاية و مراكز ل من التجهيزات النوع األول شملي. إلدارة النفايات
كبر أ تواصل بشكل  بالحاجة إلى ال االتحاد ، شعرالمواطنين. ومع ذلك قبل معارضة من ةأي لم تواجه يهو 

-يانيكصانع الفرز الميكم ، فيشملمن التجهيزات أّما النوع الثاني تجهيزات.هذه ال بشأنمع المواطنين 
 لتي تنشئهاا لمواطنين بسبب الضوضاء المحتملةالمعارضة  عرضة أكثر كون البيولوجي، والتي يمكن أن ت

نظرًا . ةر تخزين النفايات غير الخطمرافق ب ثالثال الجهازل يتمثّ الكريهة المنبعثة منها. أخيرًا،  الرائحةو 
 ال سيما ،المواطنينعلى التقّرب من  Trivalis عمل اتحاد التي يتطّلبها إنشاء هذه المرافق،للمساحة الكبيرة 

الهدف األساسي من التواصل مع ف بهذا الشأن. تواصل معهم، من أجل الاألراضي المزارعين وأصحاب
ذلك،  فضًل عنبفوائدها.  همقناعإإظهار مزاياها وأدائها من أجل في هو تجهيزات الهذه  حولين المواطن

 مواجهة المعلومات الخاطئةمن أجل  جهيزاتالصحيحة بخصوص التبالمعلومات المواطنين تزويد  جدري



تقرير الندوات ــــ (SOCLE)مشروع دعم البلديات في مجال البيئة ـــ  Pays de la Loire في لبنان/المكتب التقني للبلديات اللبنانية ومنطقة جمعية المدن المتحدة
 2222؛ شباط التدريبية اإللكترونية حول التشاور والتواصل مع المواطنين

21 
 

لسكان االترّدد في تنظيم اجتماعات عامة والتواصل مع يجب ال ، لذلك. بشأنهاتداولها أن يتم التي يمكن 
ه ستسمح هذ، يعارضون المشروعبعض المشاركين س إذا كانفإلقناعهم بالمنفعة العامة للمشروع. 

 .المشروع لستفسار عنل ينالقادم مواطنينمن ال قسمعلى األقل بإقناع االجتماعات 
 

 
 

، لم االتحادإطلق  فمنذ.  Trivalis اتحاد هاالتي اعتمد ستراتيجية التشاورا  ANDREالسيد بعدئذ  م قدّ 
 المحليين شكاوى السكان إاّل أنّ التجهيزات وبنائها، تطوير مرحلة تشاور مع المواطنين أثناء  من يكن هناك

 البدء ور قبلالتشا تقوم هذه االستراتيجية أّواًل على. معهم استراتيجية تشاور   إلى تنفيذ Trivalis قادت
"التشاور"  يمفهومَ  بينالتمييز . من المهم المحليين المنتخبين أساسيّ   أن تشمل بشكل   على ،بالمشروع

العمل على و  على مناقشة المشروع، فالغرض منه تقديم المشروع، التشاور بالضرورةال يقوم إذ "الشفافية". و
 تطبيق يمكن .موافقة المواطنين عليهل يسهّ  ، كما أنهالمنتخبينطالب السكان المحليين و ومراعاة م ،تطويره

 Trivalis اتحاد في .حد أقصىمن عشرين شخصًا ك فرق عمل هذه من خلل تشكيل استراتيجية التشاور
له   سمحي إلحياء فرق العملخارجي  بشخص  فاالستعانة  ؛قامت عالمة اجتماع بإدارة فرق العمل هذه مثًل،

ببعض  النقاش، كما أنه يجعل من الممكن Trivalisبين طلبات السكان المحليين و بلعب دور الوسيط ما 
ن، ن هذه المجموعات من منتخبين، وسكان محليي. تتكوّ العملفرق تنظيم لمنظم تجاه لدى ا يالت المسّلمات

ال  ،من المهم أيضًا أن تحتوي على الجمعيات البيئيةممثلين عن الدولة، وما إلى ذلك. وجمعيات محلية، و 
فهم دتهم على ساعلتالسكان  ستقف إلى جانب هذه الجمعيات ، ألنّ مشاريع إدارة النفاياتبالنسبة إلى سيما 

له. لمناسب االخطوط العريضة لمشروع  ما وتأمين العقار  تحديد . يبدأ التشاور عندلبشكل أفضالمشروع 
 طلببم تقدّ لاقبل  يبدأ التشاور، يجب أن . في فرنساعلى قدر ما يلزم من الوقت التشاورستمر يمكن أن ي

إحضار  مالمه، من في سياق التشاور مع المواطنينو م. لدولة وقبل بدء التحقيق العاالترخيص بالعمل ل
في . تي يجري فيها العملقع الالموا في، وتنظيم اجتماعات العمل موقعى إل السكان المحليين والجمعيات

تم إنشاء شبكة ، Trivalisففي  .نفيذية للمشروعمرحلة التالل ، يستمر التشاور خلهذه االستراتيجية اعتماد
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ل أو المضايقات أو بالمشاك االتحادإبلغ من أجل  Trivalisنة من السكان المحليين في مكوّ من الَحَرس 
 .تجهيزاتأي معارضة لل

 لشرحالمختلفة  التواصلعبر وسائل مع المواطنين على أهمية التواصل  ANDREد السيد أخيرًا، شدّ 
  .عنها بعد تبليغ السكان تآإحدى المنش فيخطوات التي تم اتخاذها لحل مشكلة  عرض الالمشاريع لهم، و 

اكل ت إلى مشدّ التي أ وانتهى العرض بمثال على مشروع تشاوري مع المواطنين حول إحدى التجهيزات
السكان  نتشكيل مجموعة م ، تمّ هذه المشكلة من أجل حلّ روائح كريهة. إلى انبعاث ب وبالتالي مانعة للتسرّ 

د خطة عمل تحديمن أجل تشخيص للمصنع  إعداد شاركوا فيوقد  ،المتطوعين ليكونوا مرجعًا لهذا المشروع
 .الروائح الكريهةهذه انبعاث للحد من 

شاور بين التلتفريق إذا ما أردنا اأنه  إلىمي عضيالسيدة هدى  أشارت، هذا العرض في تعليقها على
عملية بدء ل تساءلت عن الوقت المناسبو  ،الشفافية إحللالتشاور يساهم في  يمكننا القول إنّ ، والشفافية
 لتشاورا المتمحور حول في جوابه Damien GRASSET السيد أوضحفمشروع ما. في إطار  التشاور
لنفايات ا المقاطعة لمنع إنتاجوضع خطة  عند تبدأعملية التشاور قد  أنّ في سياق إدارة النفايات،  يالمواطن

معالجة  ريقةطحول هناك تشاور  كان. في البداية، نفسه لهدفلليس ولكن ، ، أي قبل إنشاء المرافقتهادار وإ
، يتم في فرنسا هوتجدر اإلشارة إلى أنّ  .تجهيزاتعلى موقع ال في مرحلة  ثانية التشاور ، ثّم ترّكزالنفايات

 .سكان بشكل أكبرالاع من إقنبالتالي تتمكن فمعالجة النفايات، تجهيزات لبلدية التي تقبل تركيب ل تعويضال

يلجأ إلى  Trivalis اتحاد د مارون أنطون معرفة ما إذا كانأراد السيالعرض،  سؤال  آخر حولوفي 
 ،للقانون الفرنسي اً أنه وفقحًا موض GRASSETالسيد  فأجابفي هذا النوع من المشاريع.  االستطلعات

 .كانعلى رأي الس وقوفتحقيقات عامة حول المشاريع للبل إجراء  ،استطلعاتإجراء ي عتبر إلزاميّا  ال

، النائب Laurent DEJOIEسيد تل هذا العرض مداخلة لل
قائم على وال ،Pays de la Loireالسادس لرئيس منطقة 

ث فيها تحدّ ، Vertouة رئيس سابق لبلدي، و األعمال في لبنان
سب أنواع ح يختلف الذي للمشاريع ينعن قبول المواطن

حديد اللحظة المناسبة ت . من الضروري أوالً لهاالمشاريع ومراح
ن مع المواطني لتواصل/ أو او ، واالستشارةالتشاور عمليةلبدء 

مراحل ي فبحرفّية إدارة معارضة السكان ، كما أنه يجدر سيتم استخدامهاالتي  تشاور، وأداة الحول المشروع
ن في هذا يخارجيين المتخصص. يمكن القيام بذلك عن طريق مقدمي الخدمات الالمشروع وتنفيذه تطوير
 . لذلك من الضروري تصّورالعامة فة المشروعفي تكلمقدم الخدمة  أتعابتضمين  تمّ ي ، على أنالمجال

 تحّدث. ثم كاف   المشروع بوقت  تنفيذ البدء بمالية قبل الو  ، والزمنية،منهجيةال واحيمن النعملية التشاور هذه 
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 بالتشاور ىألولا الطريقة تتمّثل .في فرنسا واطنيالم لتشاورطريقتين متوازيتين لعن وجود  DEJOIEالسيد 
لبدء المرحلة المناسبة لو  تشاورطار تنظيمي يشرح كيفية إجراء الإل ، أيشرافلإل الذي يخضع المواطني

لمتمثلة لجديدة داخل المجتمع الديناميكية ابالضرورة ل اً د قانونهذا النهج المحدّ  ال يستجيب، . ومع ذلكبه
بين ما جمع ي ثان   ي ّتبع نهجلذلك . هاوتنفيذ بتطوير مشاريع التنمية المحلية المشاركةفي الرغبة ب
 شروعن بشكل كامل في عملية بناء الميالمواطن، ما يسمح بمشاركة ةمشاركة المواطنيالو  ،والتعاون  ،تواصلال

 نهجأن يبدأ هذا الك. يمكن وما إلى ذل ،تصويتالو  ،وورش العمل ،من خلل اللجان االستشارية هوتنفيذ
بالتالي ، و لمشروعا ىإلالمواطنين  انضمامى الطويل بضمان يسمح على المدهو والدة فكرة المشروع و  عند

لمواطنين الحوار مع ا هذا النهج إذاً ل سهّ ي. االنضمام إليهالرغبة في إلى  المشروع قبولمرحلة من االنتقال 
 المثال الذي تم تقديمهفي  DEJOIEالسيد ووجد . أفضلبشكل  تهم للمشروعالتعامل مع معارضب يسمحو 

إدارة ب حيسم نمطًا من التشاور المواطني تجهيزاتال مرحلة استكشافجمعية للمواطنين أثناء حول إنشاء 
مة. للتوصيات المقدّ  اً وفقبشكل أفضل  وتطويرهاالتي تم تصنيعها  لتجهيزاتل اتهموانتقاد المواطنين معارضة

مل التعا في من شأنها صنع المعجزاتأساليب  وجودعدم ه بالتأكيد على مداخلت DEJOIEواختتم السيد 
رب مع المواطنين في أق تشاورستشارة والللأدوات ، فإنه يوصي بطرح مع معارضة المواطنين. ومع ذلك

ة اليوم في أساسي باتت ألّن هذه األدوات ؛رائد واختباري خاص بالتجهيزاتتطوير مشروع  عند ممكن   وقت  
لمنتخب ل ، يكون . في هذا السياقةماليالو  ةمنهجيالو  على األصعدة الزمنيةيجب تحديدها و  ما مشروع  إدارة 

ن الشفافية حول المشروع وبدء حوار تربوي مباشر مع المواطني ضماندور مركزي في  االتحاد البلديوالبلدية/
 المشروع ذتنفيلسماح بمن أجل او  ،بسيئات المشروعلناس إقناع انع المعارضين الراديكاليين من من أجل م

 .من دون أية عوائق وسير العمل بسلسة  
الذي تّم  حلةز مدينة معالجة النفايات في  عرض مشروع، رئيس بلدية زحلة، بالسيد أسعد زغيب قام بعدئذ  

اج للسكان شّكل مصدراً لإلزع عاممكب  هناككان  ،مدينةالففي وسط . بالتنسيق مع السكان المحليين إنجازه
لهم  شرحلمشاورات مع السكان للهذا المكّب وتنظيم  البيئي إجراء دراسة حول التأثير تمّ ف. وضررًا للبيئة

ذلك، فقد  لمواطنين. ومعكذلك لللبلدية و  لقد كان ذلك نهجًا جديداً  معالجة النفايات المراد تنفيذه. مشروع
ن دون م بشكل جيد العاملةعالجة النفايات في زحلة محطة م إلى إنشاءاليوم  وصل بنا ناجحاً نهجًا كان 

لتي ى ضرورة رفع مستوى الوعي بالبيئة اعل في ختام كلمته زغيبالسيد  من السكان. أصرّ انتقادات  ةأي
ما وال سيّ  ،في توعية السكان بالشؤون العامة البلدية ، مشيرًا إلى دورعامة جديدة في لبنان إشكالّيةتشكل 

 لمشاريع البيئية.على ا السكان موافقة يسّهل ، األمر الذيالسياسات البيئية العامةب
 

 تمرين عملي 
 



تقرير الندوات ــــ (SOCLE)مشروع دعم البلديات في مجال البيئة ـــ  Pays de la Loire في لبنان/المكتب التقني للبلديات اللبنانية ومنطقة جمعية المدن المتحدة
 2222؛ شباط التدريبية اإللكترونية حول التشاور والتواصل مع المواطنين

23 
 

 

 

 لمشروعاتواصل بشأن ، خطة العضو مجلس بلدية صيدا، السيد محمد الباباقّدم في خلل التمرين العملي، 
واح الشمسية لتركيب األلالرائد واالختباري 

أشار  بدايًة، مدينة صيدا. إلنارة شوارع
بأهمية  صيدا بلديةالسيد البابا إلى إيمان 

التنمية  المشاركة المواطنية لتحقيق
التي التواصل خطة  عن ، ثّم تحدثالمحلية

األول الجمعيات  في المقام تستهدف
، وفي المقام مدنيالمجتمع ال معية ومنظمة منج 81ن من في اتحاد مكوّ  تي تم جمعهاال المحلية في صيدا

 لتعليميةلمؤسسات ااألطفال والشباب من خلل ا في المقام الثالث واألخيرو  ،هندسي صيداخبراء وم الثاني
 ستسمحرة مستدي طاوالتمن خلل لجان استشارية و  حملة التواصل هذهوالحركات الكشفية. سيتم تنفيذ 

 ،ل االجتماعيالتواص وسائل . كما سيتم استخدامالتي آلت إليها توصياتالو هذه االجتماعات توثيق أعمال ب
 وكذلك اللوحات اإلعلنية لإلبلغ عن المشروع وبالتالي الوصول إلى أكبر عدد   ،لبلديةااللكتروني ل موقعالو 

 من المواطنين. ممكن  
 أعمالفي  نيةالمشاركة المواطمن  عاليةً  نسبةً السابقة في مجال التواصل، تتوّقع البلدية  هاتجارببناًء على 

من مواطني صيدا وأن  ٪12ر هذه اإلجراءات على ذ، على أمل أن تؤثّ ودعم قوي للمشروع المنفّ  تواصلال
نية عدد األشخاص الذين شاهدوا اللوحات اإلعل منمؤشرات القياس  تكّون يوافقوا على المشروع المقترح. ست

 صلإجراءات التوا. قد تتباطأ وسائل التواصل االجتماعيوعدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم عبر 
ن ع ناهيك، مع المواطنين على أساس الحضور الشخصيتمنع العمل  قدبسبب األزمة الصحية التي 

لتكلفة اإلجمالية ا، علماً أّن تواصلصة لخطة الالميزانية المخّص  تؤّثر على قداألزمة االقتصادية والمالية التي 
 شغالقسم األ المسؤول عن حملة التواصل منيتألف الفريق . دوالر أمريكي 0222 تبلغ لهذه الحملة

 ال البيئةدعم البلديات في مج ها في إطار مشروعالتي تم استحداث ، والوحدة البيئيةوالتخطيط في البلدية
SOCLE أنّ  وضحاً م كلمتهواختتم السيد محمد البابا  .لبلديةفي ا المالية قسم الشؤون و  قسم التواصل، و 

ة من ، كانت هناك معارضواالختباري قد ولدت منذ ثلث سنوات، وأنه في ذلك الوقترائد فكرة المشروع ال
ين تطوير المشروع وإقناع المواطنلمواطنين لهذا المشروع. ومع ذلك، سمح التبادل مع السكان بالعديد من ا

 .له المقاومين
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تشابه ، تنسا ولبنانفر  فيالسياق المختلف  أنه على الرغم من GRASSETالسيد  أشار، عقب هذا العرض
للسكان  لمشاريعشرح ا تها، مشّددًا على أهميةفي المشاريع وإظهار فائد المضي قدماً المتعلقة بلمخاوف ا

 .في هذه المرحلة بشكل  خاص ياً أساسعليمية، وعلى دور المنتخب الذي يكون ت في مقاربة  
 

، موظفة مو ت  السيدة عبير ال من كل  ت عرض
، مديرة ا التوموالسيدة أولغ ،بلدية القاعفي 

ة خطّ  ،بلدية القاعمركز اللغات األجنبية في 
مشروع إنشاء مصنع إلنتاج التواصل بشأن 

الحرجية  مخلفاتتدفئة من الالقوالب 
إلى تقديم تهدف  ، وهي خّطةوالزراعية

السكان يات توص جمعباإلضافة إلى ، هه، وتشجيع السكان على دعممشروع للمواطنين، وأنشطته، وفوائدال
، في القاع نوالنازحين السوريين المقيمي ،السكان هذا األخيريستهدف . هر يتطو من أجل هذا المشروع  بشأن

، روعالشريك األساسي للمشوهي في القاع والتعاونية الزراعية  ،والمؤسسات المحلية ،يةوالجمعيات األهل
عدئذ  بسّلط هذا العرض الضوء والحركات الكشفية.  ،غات األجنبيةللمركز او  ،والشباب من خلل المدارس

، المالية والبيئية هاى مزايعل للسكان تنفيذ المشروع من خلل التأكيدقبل  بطريقة إيجابية التواصلعلى أهمية 
 وسائل التواصل االجتماعي، وحلقات عمل  ك إلى أدوات التواصل التي سيتم استخدامها العرض كما أشار

، عللسكان إلى موقع إنشاء المصن ميدانية اتتنظيم زيار فضًل عن ، توعية في المدارس تإعلمية، وحمل
  يجب .نفيذهالمشروع المراد تيجّسد فكرة البلدية  في مشروعلل مصّغر نموذجوضع و  تركيب لوحات إعلنية،و 

. كانسمن ال ن  ممك إيجابية قدر اإلمكان من أجل الوصول إلى أكبر عدد   إذاً  أن تكون هذه الحملة اإلعلمية
 طةألزمة الصحية أثناء تنظيم أنشهذه باتأثر خطة التواصل  من وفي أثناء العرض، خشيت المتحدثتان

هذه  إلنجازأخيرًا، معارضة مؤيدي األحزاب السياسية وأصحاب محطات الوقود.  ومن التواصل الحضورية،
م على الوحدة البيئية التي ت، ستعتمد البلدية دوالرًا أمريكياً  3202اإلجمالية بمبلغ  تهاتقدر تكلف يتال الحملة

 . المتطّوعينعلى الشباب و  SOCLE دعم البلديات في مجال البيئة مشروع ستحداثها في إطارا

الوقود األحفوري استخدام  أنّ  GRASSETما يتعلق بمعارضة أصحاب محطات الوقود، أوضح السيد  في
، لكن هذا ئةخاصة للتدفوب، ةطاقمصدرًا أساسيًا لل ، غير أنه يبقىاستهلك الطاقة معيتجه إلى االنخفاض 

باالستناد إلى  Laurent DEJOIEالسيد  ضافأو بدائل جديدة أكثر بيئية.  تقديميجب  ه الال يعني أن
 عّينة، تختلفم اقتصاديةل المشروع مصالح يعطّ عندما ، الطريقة التي يجب اتباعها أنّ  في فرنسا خبرته

ية ن مصلحة اقتصاديدعم السكا نادرًا ما فبشكل  عام. في مواجهة معارضة المواطنينالمّتبعة عن تلك 
الضغط على مستوى  ممارسة، يجب على البلدية إدارة هذه المعارضة التي ستقوم بمعينة. ومع ذلك
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 لىأّما بالنسبة إ. المواطنيدوات االستشارة والتشاور أل نفع ، الفي هذه الحالةو المؤسسات الوطنية. 
 تعبئةي ساهم فنها يمكن أن توجه القرارات وتعليها أل تشديديجب الف، ديالمعارضة داخل المجلس البل

 التي لةمع السكان والعمل على مواجهة المعلومات المضلّ  على التواصلالسكان. لذلك من المهم الحفاظ 
 .االجتماعي وسائل التواصليمكن أن تنتشر بسرعة أكبر عبر 

 

 الختام 

 جميع المتحدثين فيبالشكر إلى  Laurent DEJOIEالسيد  خير من التدريب، توّجهفي ختام اليوم األ
ال البيئة البلديات اللبنانية في مج دعمل مشروع و دخ إلى مشيراً ، الحاضرين شاركين اللبنانيينالمو  الجلسة

(SOCLE)  منطقة  من الجهات الفاعلة العامة والخاصة من وفد  ل ستشهد زيارةً التي  األخيرة التنفيذية حلتهمر
Pays de la Loire  البلديات واالتحادات البلدية اللبنانية االثني للقاء آذار  3شباط إلى  21إلى لبنان من

صيف لل خندوة أخيرة في  ت نظ مسوفي ختام المشروع، . لرائدة واالختبارية معهاومناقشة المشاريع ا عشر
  .Pays de la Loireمنطقة  ةرئيسأن تشارك فيها  وي حتمل 2222عام 
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 البرنامج

2222شباط  71الخميس   
 المواطنين بشأن مشروٍع يتعّلق بالبيئة أو الطاقة المتجددة؟كيف نتواصل مع 

 2:20ــ  2:22
 )بتوقيت فرنسا(

 3:20ــ  3:22

 االستهالل

 رئيس جمعية المدن المتحدة في لبنان ومدير المكتب التقني للبلديات اللبنانيةالسيد بشير عضيمي، 
 دقائق(: 0)

  نالترحيب بالمشاركي ₋
 SOCLE م المحرز في مشروع دعم البلديات في مجال البيئةالتذكير بالتقدّ  ₋
 عرض برنامج التدريب وأهدافه ₋

 
 دقائقPays de la Loire (0 :)، النائب السادس لرئيس منطقة Laurent DEJOIE السيد
دة إلضفاء الشرعية على المشاريع الرائ تانرئيسي تان، خطو تشاور المواطنيالتواصل وال ₋

 تطويرها. واالختبارية التي تمّ 
 تبادل الخبرات والممارسات الفضلى، ركيزة قوية لمشروع دعم البلديات في مجال البيئة ₋

SOCLE. 
 

 دقائق(: 0السفارة الفرنسية في لبنان ) لدىتعاون ال، ملحق Mathilde POUSSE السيدة
للبنانية ا للبلديات واالتحادات البلدية أساسي، دعم عاون اللمركزي الفرنسي اللبنانيالت ₋

 ،متعددة القطاعاتالزمة األفي سياق 
 .المتجددة في لبنانالبيئة والطاقة  في مجال مشاريعالمساهمة الخبرة الفرنسية في  ₋

 3101ــ  2105

 )بتوقيت فرنسا(
 4101ــ  3105

 الجلسة األولى0 التواصل مع المواطنين 

ونائب رئيس تكتل شولوتي  Choletعضو مجلس بلدية  ،Jean-Paul BREGEONالسيد  
Agglomération du Choletais ( 20المسؤول عن التنمية المستدامة :)دقيقة 

 التعريف بمفهوم التواصل والتشاور المواطني، وأهدافه، وتطّوره عبر التاريخ. ₋
 منهجّيات التواصل والتشاور المواطني واألدوات المتاحة: ₋

o .األشكال المختلفة للتواصل والتشاور المواطني 
o في أيّ  من مراحل المشروع يجب البدء بالتواصل والتشاور مع المواطنين؟ 

 Planبالمناخ، والهواء، والطاقة ضمن النطاق البلدي لتكتل شولوتيخطة الخاّصة التقديم  ₋
Climat Air Energie Territorial   

 
 دقائق(: 22، رئيس بلدية عارّيا )السيد بيار البجاني
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ة معالجة إنشاء محط الدروس المستفادة منو  ةبيئيالع ير امشالب وعيتهمإعلم المواطنين وت ₋
  مياه الصرف الصحي.

 

 دقيقة( 32أسئلة وأجوبة )جلسة 
 3125ــ  3101

 )بتوقيت فرنسا(
 4125ــ  4101

 تمرين عملي

مكّلفة بمشاريع في جمعية المدن المتحدة في لبنان/المكتب التقني للبلديات ، Sarah ARBEZ السيدة
 دقائق(: 0اللبنانية )

 اضاء وحدتهأع معبالتعاون  بلديات واتحادات بلديةأربع ي طلب من التمرين العملي:  تقديم ₋
ل كل بلدية واتحاد بلدي واحد) ا الرائد واالختباري مشروعهل تواصل اقتراح حملةالبيئية 
إدارة مياه الصرف الصحي، إدارة النفايات، إنتاج قوالب  من المواضيع التالية: موضوع
 خلل لة مناقتراح حم للبلديات واالتحادات البلدية جوز، وإنتاج الطاقة الشمسية(. يالتدفئة

م تقدِّ تها، على أن لتقديم حمل فقط دقائق 22 سي خصص لكّل منهااألداة التي تريدها. 
وبلديتان/اتحادان بلديان أخريان  شباط، 22ا يوم الثلثاء محملته بلديتان/اتحادان بلديان

 .شباط 22يوم الخميس  حملتهما
 

 (ائقدق 22أجوبة )جلسة أسئلة و 

 3131ــ  3125

 )بتوقيت فرنسا(
 4131ــ  4125

 الختام
الشرق األوسط في و أوروبا والمغرب المسؤولة عن مشاريع ، Sophie MARION-MAANI السيدة
 دقائقPays de la Loire (0 :)منطقة في الشؤون الدولية  مديرية
 أصحاب المداخلتلمشاركين و ا إلى شكرتوجيه ال ₋
 الثانية جلسةتقديم برنامج ال ₋

 

 

 2222شباط  22الثالثاء 
 ، أداة رئيسية لقبول المشاريع في مجال البيئة أو الطاقة المتجددة.ةيالمواطن ستشارةالا

 2115ــ  2111

 )بتوقيت فرنسا(
 3:20ــ  3:22

 استهالل

الشرق األوسط و أوروبا والمغرب المسؤولة عن مشاريع ، Sophie MARION-MAANIالسيدة 
 دقائقPays de la Loire (0 )منطقة في الشؤون الدولية  مديريةفي 

 الترحيب بالمشاركين ₋
 تقديم المتحدثين وبرنامج التدريب ₋

 المواطني تشاورالجلسة الثانية0 ال   3105ــ  2115
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 )بتوقيت فرنسا(
 2:20ــ  3:20

الطاقة  لتحّول في مجالا مديريةالنفايات في  المسؤول عن قسم ،Gérard AUBRON السيد
 دقيقةPays de la Loire (22 :)والبيئة في منطقة 

ن في الرئيسيي فاعلينمة بالتشاور مع الة مصمّ خطّ  اإلقليمية؛ النفاياتو  المواردخّطة  ₋
 المنطقة.

، ا، وتكلفتهقةالطريعرض  :عن ب عدلتحسين إدارة النفايات  ةاإللكتروني ةالمواطني ستشارةالا ₋
 .اونتائجه

 

أو  Nantesفي نانت  SAMOAشركة مكّلفة بمهمة التنمية الدولية في ، Lucie RENOUالسيدة 
 دقيقة(: 22) مدينة نانت الكبرى منتخب من 

 ت:جزيرة نانفي تنفيذ المشاريع  إطار في ةالمواطني لستشارةألشكال المختلفة لا ₋
o ين"المواطن المعنّية بشؤون  عملال "حلقات تقديم  (l’atelier citoyen) ومراحل ،

 ذه األداة.ه مزاياها وعيوبها، وتأثيرباإلضافة إلى ، وتعبئة المواطنين، هاتنفيذ
o ات الجه تمثيليمكن  وكيفالذي يجب اتباعه ما هو النهج  :المواطني لتشاورا

 ؟في النطاق البلدي بشكل  مناسبالفاعلة 
 

 دقيقة( 32جلسة أسئلة وأجوبة )

 4111ــ  3105

 )بتوقيت فرنسا(
 5111ــ  4105

 تمرين عملي

مّدة ال  رائد واالختباري فيمشروعهما الل تواصلتقديم خطة  بلدييني طلب من بلديتين/اتحادين 
 Pays deمنطقة خبراء عند انتهاء العرضين، يتاح المجال ل تتجاوز عشر دقائق للعرض الواحد.

la Loire  ال سّيما و  من أجل التفاعل مع المتحدَثين،اللبنانية الحاضرة  للبلديات واالتحادات البلديةو
  دقيقة( 20ما يتعلق باإلجراءات المقترحة. ) ا فيمالمشورة له إسداءو  ،إعادة توجيههما

 4115ــ  4111

 )بتوقيت فرنسا(
 5115ــ  5111

 الختام
 

الشرق األوسط في و أوروبا والمغرب المسؤولة عن مشاريع ، Sophie MARION-MAANIالسيدة 
 دقائقPays de la Loire (0 )منطقة في الشؤون الدولية  مديرية
 لمشاركين والمتحدثينتوجيه الشكر إلى ا ₋
 الجلسة الثالثةتقديم برنامج  ₋

 

 

  2222شباط  22الخميس 
 لطاقة المتجددة؟اأو  ةبيئفي مجال المع معارضة المواطنين لمشروع  نتعاملكيف 

 2115ــ  2111

 )بتوقيت فرنسا(
 استهالل
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الشرق األوسط في و أوروبا والمغرب المسؤولة عن مشاريع ، Sophie MARION-MAANIالسيدة  3115ــ  3111
 دقائقPays de la Loire (0 )منطقة في الشؤون الدولية  مديرية
 الترحيب بالمشاركين ₋
  تقديم المتحدثين وبرنامج التدريب ₋

 3105ــ  2115

 بتوقيت فرنسا()
 4105ــ  3115

 الجلسة الثالثة0 معارضة المواطنين 

والنائب األول  Montréverd ، ورئيس بلديةTrivalis، رئيس Damien GRASSET السيد
رئيس القسم الفني ،  Olivier ANDRE والسيد، Terres de Montaiguلرئيس اتحاد بلديات 

 دقيقةTrivalis (20 :)في 

كيف نجح االتحاد المشترك للمقاطعات بإضفاء الشرعية على مشاريع إدارة النفايات في  ₋
 على الرغم من معارضة المواطنين؟النطاق البلدي 

 
والقائم على ، Pays de la Loireالنائب السادس لرئيس منطقة  ،Laurent DEJOIE السيد

 دقيقةVertou (20 :)بلدية سابق لرئيس و ، األعمال في لبنان
  الدروس المستفادة ونصائح منهجية بشأن التشاور المواطني. ₋
 المواطنية.الدروس المستفادة ونصائح منهجية بشأن المعارضة  ₋

 

 دقيقة( 32جلسة أسئلة وأجوبة )

 4111ــ  3105

 )بتوقيت فرنسا(
 5111ــ  4105

 تمرين عملي

مّدة ال  رائد واالختباري فيمشروعهما الل تواصلتقديم خطة  ي طلب من بلديتين/اتحادين بلديين
 Pays deمنطقة خبراء عند انتهاء العرضين، يتاح المجال ل تتجاوز عشر دقائق للعرض الواحد.

la Loire  ال سّيما و   من أجل التفاعل مع المتحدَثين،اللبنانية الحاضرة  للبلديات واالتحادات البلديةو
 دقيقة( 20ما يتعلق باإلجراءات المقترحة. ) ا فيمالمشورة له إسداءو  إعادة توجيههما،

 4101ــ  4111

 فرنسا()بتوقيت 
 5101ــ  5111

 الختام
والقائم على ، Pays de la Loireالنائب السادس لرئيس منطقة  ،Laurent DEJOIE السيد

 :دقائقVertou (22 )بلدية سابق لرئيس و ، األعمال في لبنان
  للمشاركين والمتحدثين شكرتوجيه ال ₋
، وباألهداف SOCLEالتذكير بالمحاور الكبرى لمشروع دعم البلديات في مجال البيئة  ₋

  في لبنان Pays de la Loireالمرجّوة، وبالتزام منطقة 
 SOCLE دعم البلديات في مجال البيئة لمشروع مقبلةال الخطواتعرض  ₋
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 بلدية زحلة عضو مجلس بلدي  جورجيت زعتر  .08
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