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 Pays de laالندوات اإللكترونية حول عرض خبرات الجهات الفاعلة العامة والخاصة من منطقة  تقرير

Loire  في مجال اإلدارة البيئية  

 Zoomعلى منّصة  8383أيلول  03واألربعاء  82، الثالثاء 82اإلثنين 

 

من الفرنسية   Pays de la Loireفي محاولٍة لالستعاضة عن الزيارة الدراسية التي كانت مرتقبة إلى منطقة 

أيلول، والتي كان من المفترض أن تقدّم أمثلة ملموسة للسياسات العامة والمشاريع المنفّذة ميدانياً  03إلى  82

ة ة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية ومنطقفي مجال اإلدارة البيئية، نّظم كل من جمعية المدن المتحد

Pays de la Loire  الفرنسية، بالشراكة مع لجنة رؤساء البلديات اللبنانية ووكالة التنمية الفرنسية، ثالث

تتناول الموضوعات المتعلقة بالدورات التدريبية التي ZOOM ندوات إلكترونية لمدة نصف يوم عبر منّصة 

  لديات واالتحادات البلدية في مجال اإلدارة البيئية والطاقات المتجددة.تابعتها الب

 

  األهداف

 هدفت هذه الندوات اإللكترونية الثالث الممتدة على فترة نصف يوم إلى: 

استكمال تدريب المنتخبين والموظفين البلديين اللبنانيين على اإلدارة البيئية من خالل عرض  .1

 .Pays de la Loireالممارسات الجيدة لمنطقة 

تطوير عملية تبادل الخبرات بين السلطات المحلية الفرنسية والبلديات واالتحادات البلدية اللبنانية حول  .8

 السياسات البيئية.

جمع البلديات واالتحادات البلدية اللبنانية للمّرة األولى بالجهات الفاعلة العامة والخاصة في منطقة  .0

Pays de la Loire. 

 

 ونالمشارك

، SOCLEبلدية واتحاد بلدي مستفيد من مشروع دعم البلديات في مجال البيئة  03توّجهت هذه الندوات إلى 

وال سيما إلى المنتخبين والموظفين البلديين الذين تابعوا الدورات التدريبية حول اإلدارة البيئية والطاقات 

العاملة في مجال البيئة  Pays de la Loireالمتجددة، باإلضافة إلى الجهات الفاعلة العامة والخاصة في منطقة 

 و/أو الطاقات المتجددة.

 

ً  23يزيد عن  حضر الندوات اإللكترونية ما سفير سعادة من  لكل ها مداخالتتوقد تخلّل ،منتخباً وموظفاً بلديا

 عضو منتخب في مجلس منطقة Christine GUERRIAU  والسيدة ،رامي عدوانالسيد  لبنان في فرنسا
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Pays de la Loire والسيدة ، للتنمية الدوليةAgnès DE GEOFFROY  افرنسسفارة  لدىملحق التعاون 

 Pays de la Loireفرنسيين من منطقة  خبراءحوالي عشرة مداخالت من  تخلّلت الندوات ما. كفي بيروت

إدارة  شأنبحلول مبتكرة ومشاريع  عن تقديم أمثلة ملموسةب قاموا فيهاالمتجددة  والطاقةالبيئة في مجال يعملون 

 النفايات والمياه والصرف الصحي والطاقة الشمسية.

 

 حول موضوع النفايات إلى تثمينها، أي دور للبلديات واالتحادات البلدية؟من التوعية  -أيلول 82اإلثنين 

 االستهالل 

 ةجمعية المدن المتحدة في لبنان ومدير المكتب التقني للبلديات اللبناني، رئيس السيد بشير عضيميب رحّ بدايةً، 

ً  اإللكترونيةبالمشاركين في الندوات  ه الشكر إلى يتوجبعد ة على ثالثة أيام. لندوات الممتدّ ا رنامجببإيجاز  مقدّما

مي عضيالسيد  تحدّث، SOCLE دعم البلديات في مجال البيئة جميع الشركاء الفرنسيين واللبنانيين في مشروع

، مشيراً منهافى يتعاسال يبدو أنه لبنان والتي ب تعصفالتي متتالية الزمات األ وعنالسياق اللبناني الحالي  عن

 هاتوفيرعدم والدولة  تقاعسفي ظل للبلديات الدور األساسي  قد ساهم بتسليط الضوء على الوضع الحالي أنّ  إلى

ة أهمي هذا الوضع بيّن  كما  ،ات والصرف الصحي والكهرباءخدمات األساسية للمواطنين مثل إدارة النفايلل

ير كان لتعاقب األزمات تأثو .جّمةب على هذه التحديات اللتغلّ من أجل اك وتشجيع الالمركزية في لبنان التحرّ 

م اوأشار السيد عضيمي في خت. الطين بلّة لتزيد كورونا وجاءت أزمة البلديات واالتحادات البلديةقوي على 

المجاالت  دعم في مختلف منالتعاون الالمركزي  يقدّمه يمكن أنوفي ما  في المستقبل كلمته إلى ضرورة التفكير

 اللبنانية.للبلديات واالتحادات البلدية 

زمات ل لجنة رؤساء البلديات اللبنانية، األ، رئيس بلدية زوق مكايل وممثّ بعينوالسيد إلياس  إستعرضمن جهته، 

ً الضوء  ،لبلديات واالتحادات البلديةار اليوم على والتي تؤثّ  ضربت البالد التي على  ،ياقالسفي هذا مسلّطا

في األصل، هّشة ال تحتيةالبنية ال والذي أثّر على 8311السوريين منذ عام نازحين زمة الأ الضغط الناجم عن

قد ازداد و .لبلديات واالتحادات البلديةاميزانية الحالية الصحية واألزمة االقتصادية والمالية  استنفاد فضالً عن

 ض  عر  وتراجع المساعدات الدولية للسكان المحليين. مع و الدولةغياب أي مبادرة من قبل الوضع سوءاً مع 

ط الضغواجهة في مو والبلديات.في لبنان وتأثير األزمات المتتالية على البيئة  البيئي الوضع بعينوالسيد 

ايات ، زادت ميزانية إدارة النف8311 السوريين منذ عاملنازحين ل كبيرق الالتدفّ  الهائل الناجم عن الديموغرافي

من مياه الصرف الصحي التي يتم  ٪28 تهنسبلما  المسبقة معالجةال ولم تتم، في بعض البلديات ٪03بنسبة 

فضالً عن ذلك، . المياه ضخّ في  إلفراطهموارده المائية  0/0 بالتالي استنفد لبنان؛ وقد راالبح مياه تصريفها في

نتاج اإل غياب ال سيما بسبب ٪83بنسبة  8311عام منذ ارتفع مستوى ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي 

يكولوجية بهذه الكارثة اإل ساسيةالجهات المعنيّة األ اليوم تُعتبر البلديات واالتحادات البلدية، لذلك .الكهربائي

 تياز هذهلتمّكن من اجلالشركاء الفرنسيين وإلى دعم الدولة  بأمّس الحاجةوهي التي تتخبّط بها البالد والصحية 

 SOCLE دعم البلديات في مجال البيئة شركاء مشروع في معرض كالمه بعينوم السيد قدّ و المرحلة الصعبة.

هذه  مواجهةل إيكولوجيةمبتكرة اقتصادية و حلولٍ لالمشروع  تقديم هذا مسلّطاً الضوء على ،ناتهومكوّ ه وأهداف

مستقبل جل من أدعم لجنة رؤساء البلديات اللبنانية لهذا المشروع األساسي  خاتماً كلمته بتجديد ،الجّمةالتحديات 

 لبنان.
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 السيدة للتنمية الدولية Pays de la Loire منتخب في مجلس منطقةالعضو ال شرحتفي مداخلتها، 

Christine GUERRIAU،  قانون صدور الطاقة. منذ التحّول في مجال و البيئةمهارات المنطقة في مجال

NOTRE ،منطقة  حملتPays de la Loire في عامو ،الطاقة والهواء والمناخ تمجاالب لواء االهتمام 

المياه وإدارة النفايات  مجالفي  رائدة وكونهاانتقال الطاقة. خاصة بتت على خارطة طريق صوّ  8312

ً واالقتصاد الدائري، تعمل المنطقة  على وهي تدعم هذه الجهات  ،الفاعلين ضمن نطاقهاإلى جنب مع  جنبا

امة تنفيذ هذه السياسة على خبرة الجهات الفاعلة الع رتكزيوبرامج مختلفة.  تطوير فيتواكبها والصعيد المادي 

المعترف بها على المستوى المحلي واإلقليمي والوطني والدولي.  Pays de la Loireوالخاصة في منطقة 

البلديات  مع عملإلى ال Pays de la Loire منطقةالتي تدفع سباب بعدئٍذ األ GUERRIAUالسيدة  وعلّلت

 ى رغبةشارت أيضاً إلأواختصاصاتها.  قلبفي صّب ي، وهو مجال اللبنانية في مجال البيئة واالتحادات البلدية

ٍ  تخصيص دعمٍ ضوء الوضع الحالي، في في ، Pays de la Loireمنطقة  ٍ  مالّي  133333قدره و للبنان إضافّي

 Christelleعن السيدة  بالنيابةواللبنانية.  البلديات واالتحادات البلديةلصالح يورو، وال سيما 

MORANCAIS رئيسة منطقة ،Pays de la Loire  والسيدAntoine CHERRAU النائب األول ،

لى ع واالتحادات البلديةالبلديات وجميع المشاركين بالشكر إلى  GUERRIAUالسيدة  تقدّمتالمنطقة،  ةلرئيس

للبنان  ادعمه كّررةً مُ  ،الصعب وضععلى الرغم من ال SOCLE دعم البلديات في مجال البيئة مشروعب التزامها

ً  ون عمالً الذين يؤدّ  البلديين اللبنايين الموظفينمنتخبين وللو مان استمرارية ض في سبيل مللٍ  وأ بال كللٍ  جوهريا

 العامة. الخدمات

 

، ملحق التعاون لدى سفارة Agnès DE GEOFFROYالسيدة أعادت وفي ختام الكلمات االستهاللية، 

إّن . SOCLE دعم البلديات في مجال البيئة سفارة الفرنسية لمشروعالدعم  علىالتأكيد  فرنسا في بيروت،

على الرغم و. األوائل المتضررين في صفوف البلديات وضعتقد  حالياً في لبنان األزمات المتعددة التي تعصف

السيدة  ظ ر  ن  الكبير للمنتخبين والموظفين البلديين اللبنانييناإللكترونيُّ  استوقف الحضورُ من السياق الحالي، 

DE GEOFFROY باره العتوالبيئة لموضوع  ة التي يوليها لبنانالمهمّ  المكانة على دليالً  التي رأت فيه

 بوضع DE GEOFFROYالسيدة اللبنانية. وذّكرت  لبلديات واالتحادات البلديةإلى اة بالنسبة بمثابة أولويّ 

الزخم ختام إلى لافي ، مشيرةً هرتطوّ  الستكمالة ات قويّ يإمكانب يتمتّعالفرنسي الذي -التعاون الالمركزي اللبناني

 8383 آب 0الفرنسية في أعقاب انفجار  السلطات المحلية الذي أبدته تضامنوال سيما الالتضامن الدولي و

 ليةمستقب شراكاتٍ  بناء قد يساهم ربّما في الذيو ،خاملةً كانت ال تزال شراكات بّث الحيوية في  األمر الذي

 جديدة.

 

  عرض الممارسات الفضلى للفاعلين من منطقةPays de la Loire والدروس المستفادة 

المسؤولة عن مشاريع أوروبا والمغرب والشرق األوسط في مديرية  ،Sophie MARIONالسيدة قامت 

 وتقديم أصحاب المداخالت. جلسةال هذه بإدارة  Pays de la Loireالشؤون الدولية في منطقة 
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 ،Maxime HENRI-ROUSSEAU السيد قامبدايةً، 
مدير مشاريع أوروبا ولبنان في مديرية الشؤون الدولية في 

  السيد لنيابة عنبا المتحدّثو  Pays de la Loire منطقة

Christophe HOGARD   عضو مجلس اتحاد بلديات

Les Herbiers، عملية في  بعرض دور االتحاد البلدي

 HENRI-ROUSSEAUشرح السيد  إدارة النفايات.

 Paysمنطقة د حدّ  تُ إذ إدارة النفايات في فرنسا.  عمليّةأّوالً 

de la Loire مماثلة ال الخطة اإلقليمية للقضاء على النفايات

جمع خاصة بمن خالل تحديد أهداف للنفايات المنزلية 

مع بج بعدئذٍ  اتحاد البلدياتقوم يو. النفايات ومعالجتها

تيح تو. الخاصةطريقته ب عملية معالجتهاإدارة بوالنفايات 

مجموعة  بين، أي هذه البلديات في اتحاداإلدارة عملية 

ً  اً استثمارخدمة تتطلب  تحقيق المهارات والتكاليف لضمان جمعالبلديات،   .ة لتشغيلهاوميزانية كبير كبيراً  أوليا

، Les Herbiersاتحاد بلديات جمع النفايات من قبل عملية  صائصخ HENRI-ROUSSEAUالسيد  مقدّ و

 بحيث وعيّ ط على أساٍس  النفايات وهو يرتكز على جمع ،نفايات في فرنسا الذي يُنتج أدنى نسبة الرائد االتحاد

نظام ذا اله قوميوفيه.  يقطنالحي الذي  على مقربٍة من نفاياته في حاويات القمامة لرمينفسه بالمواطن  توّجهي

لنفايات التي ا رسوٍم باالستناد إلى حجمدفع يُفرض على المواطن ف ؛على النفاياتموضوعة  تحفيزيّةعلى رسوم 

إلى  ند الرسوموتستحاوية الفي حجم النفايات والكميات التي يتم إلقاؤها  تسّجلى كل أسرة بطاقة تتلقّ إذ ينتجها. 

وتحميل  رز،الف، وبتشجيع عملية ممكنة طريقةأفضل إنتاج النفايات ب هو الغرض من هذه السياسةوزن النفايات. 

دارس المشملت  حملة توعية ه السياسة التحفيزية علىهذوقد اعتمدت المواطنين مسؤولية إنتاج النفايات. 

مواصلة هذه السياسة المبتكرة  Les Herbiersاتحاد بلديات عتزم يو. عجزةودور ال مؤسساتوالجمعيات وال

 لهسمح يس الذي" المحلية"البيئة الصناعية  روعمشمناقصة أن يفوز ب راً مؤخّ  استطاع قدو ،جمع النفاياتفي 

وبالتالي  إدارة النفايات الصناعية في عملية مؤسساتال مواكبةل Les Herbiers خبير في منصب بتمويل

  .على سبيل المثال منسوجاتلاكشركات التشجيع إعادة تدوير النفايات التي تنتجها 

 

مدير ، Vincent VERONم السيد قدّ من جهته، 

، نظام الفرز والتسميد EValor 3 ختلطاالتحاد الم

.استهّل Pays de la Loire  منطقة تعتمدهالذي 

يعمل  ختلطم اتحاد ؛ وهوEValor 3 مداخلته بتقديم

العديد من السلطات يضّم النفايات و إدارة في مجال

اداً بلدياً واتح اتحادات سكنيّة ثالثة بما في ذلك المحلية

ً مؤلّف واحداً  ، نسمة 082333 تسكن فيه بلدية 92 من ا

ة يمعالجة النفايات المنزلية المتبقّ ب يُعنىوهو 

 في سبيلو المجموعة بشكل انتقائي. والنفايات

ة يمن النفايات المنزلية المتبقّ  طنٍّ  83333معالجة 

ً مصنع أنشأ االتحاد سنوياً،جمعها يالتي  معالجة النفايات  فيهتتم  Mauges sur Loire  فيوالتسميد فرز لل ا

. في المرحلة األولى، غراٍض زراعيةالسماد الذي يمكن استخدامه أل حصول علىمراحل قبل ال خمسعلى 

، الرائد في إنتاج أدنى نسبة  Les Herbiersاتحاد بلديات 

 نفايات للمواطن الواحد 

 فرز وتسميد النفايات بواسطة مصنع EValor 3السماد الذي ينتجه 
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عبارة عن وهو  ؛BRS  إلى قادوسفي النفايات  الُخّطاف وينقل تقوم شاحنات النفايات بإلقاء النفايات في حفرة

 دّوارأنبوب  واسطةبالنفايات  نقيةأيام، يتم تثالثة مسبق للنفايات المنزلية. بعد الار يتم فيه التخمير دوّ  أنبوبٍ 

اريات مثل األواني والبطالناتجة عنها جمع المعادن الحديدية بعدئٍذ يتم ل هاحجم باالستناد إلىيفصل النفايات 

لتخمير النفايات إلى مرحلة ا تتوّجهاألولية،  التنقية. بعد مرحلة الكهرومغناطسيةالموجات بواسطة  كبسوالتوال

ً  83لمدة  تبقى بحيث أنها جووالنض ا. ثم يتم إرسال لتخميرهمئوية درجة  03درجة حرارة  لىفي نفق ع يوما

ً  83النفايات إلى النضوج في نفق لمدة  ة رّ النفايات م تنقيةم النهائية، يتالخامسة و. في المرحلة لتجفيفها يوما

ً أخرى   ونسيفرنال يحدّده لمعيار. يخضع هذا السماد بشكله النهائي ا للحصول على السمادوثقلهلحجمها  وفقا

ية التي من النفايات المنزلية المتبقّ  طنٍّ  83333. من بين ألغراض زراعية إعادة استخدامهو تهم في جودللتحكّ 

من السماد العضوي  طنّ  Mauges sur Loire  0333 د فيينتج مصنع الفرز والتسمي سنوياً،يتم معالجتها 

 ً وفي ايات. في مركز تخزين النف للتسميدوالنفايات األخرى التي ال يمكن استخدامها  مخلّفاتيتم وضع الو سنويا

مثل المعادن والبطاريات  خلّفاتإعادة تدوير هذه المعملية  EValor 3  التحاد المختلطا درسي  الوقت الحالي، 

يتم  حيثب ستخدم عملية صنع السماد من بقايا النفايات المنزلية على نطاق واسع في فرنساتُ  ؛ إذاتثمينهمن أجل 

ً من السماد  طنّ  828333إنتاج     الطريقة. هذه بواسطة سنويا

 

االتحاد المشترك للمقاطعات المعني بمعالجة  الفني في المسؤول، Olivier ANDREم السيد قدّ من جانبه، 

إّن  (.CSRالمستعاد ) النفايات من خالل إنتاج الوقود الصلب المبتكر لتثمين النظام   Trivalis النفايات

Trivalis  منطقة يفومعالجتها دراسة النفايات المنزلية والنفايات المماثلة للمقاطعات يقوم ب اتحاد مشترك هو 

Vendée، ألف نسمة  233يسكن فيها المنطقة التي هذه  جمع النفايات فيب معنيّةمحلية  سلطة 12 ضمّ هو يو

ً من ا ألف طنّ  033 التي تُنتجو  وعرض. لنفايات سنويا

مختلف مرافق نقل وفرز وتخزين  ANDRE السيد

 Trivalis تعمل تحت إدارةالتي  Vendéeالنفايات في 

معالجة النفايات  مرافق كثرة الرغم منه مشيراً إلى أنّ 

النفايات كبير من  ما زالت تُطمر أعداد  ، هارتدويوإعادة 

رة مساحات كبييتطّلب ذلك و رالقابلة إلعادة التدوي غير

اد. بالنسبة لالتح مكلف للغاية فضالً عن أنهمن األراضي 

غير القابلة إلعادة  هذه النفايات عالوةً على ذلك، تتمتّع

جري يُ  لذلك،. ءا إلنتاج الحرارة )الطاقة الحرارية( والكهرباتثمينه، وبالتالي يمكن حرارية كبيرة بقيمةالتدوير 

Trivalis  ً فايات البالستيكية الن من (CSRالوقود الصلب المستعاد )نتاج مصنعٍ إلدراسات وتجارب لبناء  حاليا

الحد ب يتمثّل لهذا المشروع المدى طويلال مليون نسمة، والهدف 1.9عدد سكانها يبلغ على نطاق أربع مقاطعات 

بمقدور ات سنوياً، سيكون من النفاي طنّ  93333من أصل ف. الطاقة منهاتثمينها عبر توليد النفايات و طمرمن 

ً  (CSRالوقود الصلب المستعاد )من  طنّ  10233إنتاج المصنع  هذا  اتسبع مرّ ب قةإنتاج الطاإذ يفوق . سنويا

كما . (CSRالوقود الصلب المستعاد )من خالل ونقلها  هذه الطاقة نفسهاتاج المطلوبة إلن الطاقةإلى  الحاجة

 ً ً  طنّ  12333ن بمقدار من انبعاثات ثاني أكسيد الكربو سيقلل هذا اإلنتاج أيضا النفايات  بالنسبة إلى مطامر سنويا

ً يماليين ل 0من ر أكثر يوفّ س، وتقليديةال  في كذلك Trivalis يرغب، إلى جانب اإلنتاج. تر من الديزل سنويا

   Naodenالطاقة من الخشب في مؤسسة  استخالص وحدات
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لتثمين  وحدات Naoden مؤسسةرت طوّ  وفي هذا السياق، .المنت ج( CSRالوقود الصلب المستعاد ) تثمين

أن  يمكن الحجم منشآت صغيرةعبارة عن وهي  اقة الحرارية والطاقة الكهربائية؛الط نتاجالطاقة من الخشب إل

ب هي قليلةوع متر مربّ  133تصل مساحتها إلى  ً  Trivalisحاول . يالص خ  في أحد  تكرار هذا المشروع حاليا

إمكانية بناء  Trivalis درس، ييراً . أخ(CSRالوقود الصلب المستعاد ) خالل ليتم تشغيله من طويرهتومصانعه 

خشب والمراتب، كال) التي يصعب التخلّص منها من النفايات( CSRلوقود الصلب المستعاد )ا نتاجإلوحدة 

وير في تط Trivalisترغب شركة و. حرارية على قيمةٍ والتي يحتوي نصفها الصناعية( نفايات والج، معال  ال

ف ينسمة من أجل زيادة الطاقة اإلنتاجية وتقليل تكال حوالى مليون ي تضمّ  هذا المشروع على نطاق أربع مقاطعات

وإنتاج  تكن ترشيد تكاليف االستثمار وتحسين أداء التجهيزامن المم ذلك ، يجعلوالتشغيل. وبالتالياالستثمار 

ً عرضه موضّ  ANDREالطاقة. واختتم السيد من و (CSRالوقود الصلب المستعاد )المزيد من  أنه على  حا

المشروع سيسمح هذا ، وتثمينه (CSRالوقود الصلب المستعاد )إلنتاج  باهظةالرغم من التكاليف االستثمارية ال

 :بتحقيق الغايات التالية

  ٪03النفايات غير المعاد تدويرها بنسبة  تقليل طمر −

 ة للحدّ لحضريإنتاج حرارة يمكن استخدامها في القطاعات الزراعية والصناعية أو في شبكات التدفئة ا −

 من استخدام الطاقة األحفورية أو النووية 

 إنتاج الكهرباء لتقليل استخدام الطاقة األحفورية أو النووية  −

 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي. الحد من −

 

 أسئلة وأجوبة 

 لقاءإي االلتزام فمة. فيما يتعلق بخالل جلسة األسئلة واألجوبة، أراد المشاركون معرفة المزيد عن األمثلة المقدّ 

اتحاد  أنّ  Maxime HENRI-ROUSSEAUأوضح السيد  ،والسيطرة على ذلك حاوياتال داخلالنفايات 

ً أقل كلفةً من  يعتمد أكثر على مسؤولية السكان Les Herbiersبلديات  لطريقة اويشّكل ذلك تدبيراً تحفيزيا

اطق لمنع امنظام جمع النفايات هذا بشكل خاص  تكيّفالتقليدية لفرض الضرائب على جمع النفايات المنزلية. ي

 الوصول إليها.أحياناً لشاحنات القمامة الريفية التي يصعب 

، االتحادات المختلطةاالتحاد. في فرنسا، قبل إنشاء مفهوم   Vincent VERONأوضح السيد من جهته، 

كان باستطاعتها أن تشّكل اتحاد بلديات في ما بينها غير أّن أحجام و ،النفايات تتكّفل وحدها بإدارةكانت البلديات 

المختلطة  االتحاداتمع تج بالتالي،. ومعالجتها النفايات تكاليف جمعالبلديات في فرنسا لم تكن كافية للتخفيف من 

ات أو النفاي واحد مثل إدارة مختّصة في مجالاتحادات بلدية  عدّةبما في ذلك  كبيرة الحجم بين سلطات محلية

 مة.العامة المقد   الخدماتترشيد تكاليف  إلى بالتالييؤدي ذلك الصرف الصحي أو إنتاج الطاقة، و

ً   Vincent VERONأوضح السيد و  ةاألخيرعن هذه نتج يها، وتثمينأنه أثناء عملية معالجة النفايات  أيضا

 الخشب. من البيولوجي المصنوعلتر ف، وال سيما من خالل الخّصصةيتم معالجته في محطات م سائالً 

في السماد، أوضح السيد الموجودة ة أو الخطرة امّ فات السّ على أسئلة المشاركين بشأن مخاطر المخلّ  إجابةً و

VERON   ّوالتسميدالنفايات التي تصل إلى مصنع الفرز  أن  ً افة من قبل السكان. باإلض هي مفروزة مسبقا
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على  رمن النفايات التي يمكن أن تؤثّ قدر اإلمكان ص التخلّ  على برّمتهاالسماد  صناعةعملية تساعد إلى ذلك، 

 جودة السماد.

يبلغ عدد  لتيا عرض السيد بشير المطر رئيس بلدية القاع مشكلة إدارة النفايات في بلديتهالجلسة، خالل وفي 

المالية، لم يعد الموارد غياب  فيفسوري.  نازحألف  03أكثر من  اليومتستضيف التي ألف نسمة، و 19سكانها 

من ها الممكن تطبيقها ضمن نطاقترغب في معرفة الحلول  بالتالي هيو النفايات ومعالجتهاجمع  البلدية بإمكان

 Vincentأوضح السيد إجابةً على مداخلة السيد المطر، و. محتملة ب كارثة بيئية واقتصاديةأجل تجنّ 

VERON  للغاية.  ةمحدودميزانية ذات في بلدة صغيرة  من الصعب بناء مصنع لمعالجة النفايات وتثمينها أنه

 دراسة إمكانية انضمامها إلى. كما يمكن لبلدية القاع لذلك تخزين مع معالجة المياه حالً للمركز  شّكليمكن أن ي

هذا في مداخلٍة له بعضيمي لسيد بشير . وأشار االنفايات ومعالجتهاجمع لعمل معاً على مجاورة لأخرى بلديات 

من لبلديات واالتحادات البلدية ستتمكن ا SOCLE دعم البلديات في مجال البيئة  مشروع بفضله إلى أنالشأن 

على وجه والمتعلقة بالبيئة والطاقات المتجددة، بما في ذلك  رائدة خاصة بالتجهيزاتاختبارية وتحديد مشاريع 

 لطلبالوزارات اللبنانية مع  Pays de la Loireمنطقة  تواصلتوفي هذا اإلطار، الخصوص إدارة النفايات. 

ئة  مشروع دعم البلديات في مجال البي المستفيدة من البلديات واالتحادات البلديةإدراج المشاريع التي أقامتها 

SOCLE سيدر برنامج  ضمنCEDRE. 

ً  وفي هذا السياق لنفايات إدارة ا قانون فيها عرض بمداخلةٍ إهدن -السيد غسان طيّون، نائب بلدية زغرتا، قام أيضا

لول أو الح. ومع ذلك، ال يقدّم هذا القانون جة إلى المركزية إدارة النفاياتعلى الحا ديؤكّ  الذي الجديد في لبنان

 لىعيع االختصاصات في إدارة النفايات توزل ، فضالً عن عدم توضيحهذلك تحقيق التي تساعد على الوسائل

 Trivalis على غرار التجارب التي تقوم بهاالحق في إجراء التجارب  همنح، وعدم المحليوالوطني  صعيدينال

إلى  SOCLEدعم البلديات في مجال البيئة   مشروعيفضي أن  وأشار السيد طيّون إلى ضرورةفي فرنسا. 

 حشدمكانية إ منحهامشاريع مبتكرة وبيئية واقتصادية للبلديات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ال سيما من خالل 

 من أجل ترشيد التكاليف. صفوفها

عنجر، عن ـ  وش موسىحبلدية مجلس  عضو، Arpa SANOUBIANأعرب السيد وفي السياق عينه، 

شروع م عنأيضاً . كما تحدّث بلدية حوش موسى عنجر نفّذتهالمصدر الذي  من فرزالرغبته في تقديم مشروع 

ً  قيد الدرس تسميد . ةخارجي مساعدةلى إبالتالي يحتاج والتي تحول دون تنفيذه  الماليّةإلى الموارد يفتقر لكنه  حاليا

 أّخرتيس، ةالوطني اتاإلصالحإجراء أنه بدون  عضيميأوضح السيد بشير ، SANOUBIANعلى السيد  اد  ر  و  

التمويل، حصول على المساعدة لل SOCLEدعم البلديات في مجال البيئة   مشروعوأنه من شأن  الدولي التمويل

 أّوالً.الحكومة اإلصالحات الالزمة  شريطة تنفيذ

إدارة جال معينطورة في منطقة تجربة عينطورة، السيد لبيب عقيقي، رئيس بلدية  شاركوفي نهاية الجلسة، 

إذكاء و للفرز والتسميد وذلك عبر استحداث مركزٍ  هاوفرزالنفايات جمع ل ها الخاصنظامأنشأت التي  النفايات

ً  البالدب عصفالتي تاألزمات المتعددة  ، إالّ أنّ مسألة الفرز من المصدر حولالسكان  الوعي بين ل شكّ ت حاليا

 .عملهمتابعة لزمة الموارد المالية الال بدأ يفتقر إلىخطراً على استمرارية هذا المشروع الذي 
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 الخاتمة 

من شأنها التي  من الندوات اإللكترونية الثالث اليوم األول  Christine GUERRIAUالسيدة  اختتمت

ً في  المساعدة بين  والحفاظ على الروابط SOCLEمشروع دعم البلديات في مجال البيئة على المضي قدما

 مشروع سمحيجب أن يوبالتالي، . Pays de la Loireعلة من منطقة االجهات الفالجهات الفاعلة اللبنانية و

الخبرات والفنية  شبيك والتواصل وباالستفادة من المسائلالتدريب والتب SOCLE دعم البلديات في مجال البيئة

لى نانية عاللب ملموسة لمساعدة البلديات واالتحادات البلديةمشاريع  إلى تطوير يجب أن يفضي، كما والتمويل

 عدة في مشروالمحدّ  رائدةالاالختبارية وإدراج المشاريع ويُشار إلى أّن هة التحديات البيئية والصحية. مواج

SOCLE سيدر في إطار برنامج CEDRE  السيدة  أملتوأخيراً، على ذلك.  خير دليلهوGUERRIAU 

 ً  ني منهايعاّطالع على المشاكل التي لال دة على أهمية هذه الزيارات الفنية، مؤكّ بالتمّكن من زيارة لبنان قريبا

 لبلديات واالتحادات البلدية.ا لالزمة لتلبية احتياجاتوتوفير الخبرة ا النطاق البلدي

 

  كيف يمكن تأمين التمويل إلدارة الصرف الصحي؟ -أيلول 82الثالثاء 

 االستهالل 

اليوم  اللبنانية التقني للبلدياتومدير المكتب  جمعية المدن المتحدة في لبنان ، رئيسعضيميالسيد بشير افتتح 

ً  اإللكترونية الثاني للندوات  ناني الحالياللبالسياق بمذّكراً والمشاركين على حضورهم  إلى شكربالأّوالً  متوّجها

البلديات  على كاهلللسكان قع مسؤولية توفير الخدمات العامة ، تفي غياب اإلجراءات الحكوميةوبأنّه 

لبلديات ا التي تعّول عليها وسائلالالتعاون الالمركزي اليوم أحد  دّ ع  يُ وفي هذا السياق،  وحدها.واالتحادات البلدية 

 Choletي بين مدينت   الُمبرمة نجاح الشراكةإّن و ،لسكانهالمواصلة تنفيذ المشاريع األساسية واالتحادات البلدية 

 .على ذلك خير دليلٍ  هو ،هذه الندوةخالل  يتم عرضهاالتي س عاريّاو

 Christineالسيدة  للتنمية الدولية Pays de la Loire منتخب في مجلس منطقةالعضو ال ذّكرتمن جهتها، 

GUERRIAU ،ادات البلديات واالتحالضوء على دور  سلّطتالتي  السابق يوملاإللكترونية لمداخالت الندوة ب

 الحاجة إلى توعية Pays de la Loire منطقة المتحدثون منبيّن فيها  والتي هاالبلدية في إدارة النفايات وتثمين

لى فايات مع التأكيد عالن تثمينإضافةً إلى عرضهم للطرق المستخدمة في  المصدر المواطنين حول الفرز من

مت السيدة قدّ . ومنشآتلتكاليف االستثمار الخاصة با خفضهارات في هذا المجال من أجل الم أهمية حشد

GUERRIAU  حول مسألة تمويل إدارة الصرف والذي يتمحور لهذا اليوم  موضوع الندوة اإللكترونيةبعدئٍذ

موضوع المياه والصرف  دّ ع  تكاليف تشغيل هذه الخدمة العامة. يُ  الوسائل التي تساعد على خفضالصحي و

من أجل ضمان  تنتهج سياسة طوعيّةي الت  Pays de la Loireالصحي أحد السياسات ذات األولوية لمنطقة 

 Paysفي منطقة على حدٍّ سواء ، فهي تعتمد على الجهات الفاعلة العامة والخاصةياه ضمن نطاقها. لهذاجودة الم

de la Loire . 
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  عرض الممارسات الفضلى للفاعلين من منطقةPays de la Loire والدروس المستفادة  

المسؤولة عن مشاريع أوروبا والمغرب والشرق األوسط في ، Sophie MARIONالسيدة الجلسة  هذه أدارت

 .أصحاب المداخالت وقد مت،  Pays de la Loireمديرية الشؤون الدولية في منطقة 

بين مدينتي  شراكة المبرمة، الCholet بلدية نتخب فيعضو م، Florent BARREالسيد عرض بدايةً، 

Cholet ةخلق بيئإلى هدف ي برنامج تنمية حضريةحين تّم التوقيع على  8330عام  وعاريّا التي تعود إلى 

  ثالث مراحل:يمتدّ على و ا ومحيطهامواتية للسياحة المستدامة في عاريّ 

: إنشاء المكتبة 8313 إلى 8330من  −

 ةالبلدية وصالة رياض

 مسارات: إنشاء 8319إلى  8313من  −

ومحطة  منتزهاتو أكثر اخضراراً 

 معالجة مياه الصرف الصحيل

إعادة تأهيل صالة : 8310 عام منذ −

 ة مغلقة.رياض

السيد بيار  ، أعربBARREواستكماالً لمداخلة السيد 

براز إالبلدية في  عن رغبة، ريّااعرئيس بلدية  انيالبجّ 

 إلى ، مشيراً في معرض حديثهتعزيز الموارد السياحية فيهافي ا ويّ ارعالطبيعية في منطقة  موارد والثرواتال

في هذا  Cholet مدينةدعم وإلى  غير المعال جة المياه تصريفاتفعل والمناطق المحيطة بها بعاريّا  غابةتلّوث 

 أي من بالتالي الوقايةو ،بطريقة الحمأة الُمنشطة الصرف الصحيمياه معالجة لمحطة  الستحداثالخصوص 

تحديد نوع  من أجل Cholet من منطقة الفنيين اءخبرالدعم فضل جريت الدراسات بأُ وكارثة بيئية وصحية. 

 يارهااخت تي تمّ لصعوبة الوصول إلى األرض ال نظراً ورف الصحي التي سيتم بناؤها. محطة معالجة مياه الص

تبلغ و. 8319التي افتُتحت عام  المحطةإنشاء  ت عمليةرتأخّ المحطة ولش ّق طريق يسمح بالنفاذ إليها، اء لبن

العائدة للسكان الذين يصل مياه الصرف الصحي  تعالجهي متر مكعّب في اليوم و  033 االستيعابية تهاطاق

من  ثلث التمويل ألف يورو. تم توفير 191 للمشروع بلغت الميزانية اإلجماليةقد ونسمة،  8933عددهم إلى 

اني المراحل . ثم شرح السيد البجّ الفرنسية من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بدعمٍ  Choletقبل مدينة 

لمياه ابتصريف هذا المشروع سمح ، ياليومو. المختلفة لمعالجة مياه الصرف الصحي بطريقة الحمأة المنشطة

ً أيض للريّ جة استخدام المياه المعال  كما يجوز  بالتالي المحافظة على الوادي،و ،النظيفة في نهر بيروت وقد . ا

 8330عام  Cholet مدينة ا الحالي إلىرئيس بلدية عاريّ  أجراهانية التي كان هذا المشروع وليد الزيارة الف

ا وبناء يّ اروع Choletي نجاح الشراكة بين مدينت  وأخيراً، ليس . فيها زار مرافق إدارة الصرف الصحي حيث

أن يُلهم  على أمل ،التعاون الالمركزي إسهامات علىجلّي دليل سوى  هذهمياه الصرف الصحي محطة معالجة 

 .اللبنانية البلديات واالتحادات البلديةالعديد من  هذا التعاون

 Lavalمدير قسم خدمات المياه والصرف الصحي في  ،Sylvain BERTRANDالسيد كلٌّ من م قدّ 

Agglomérationالسيد، و Jacques BRAULT محطةمدير الموقع ، Laval  لمعالجة مياه الصرف

تاريخ  أّوالً  ناثالمتحدّ  العائدات. إستعرضوتوليد  ستثمارتكاليف اال للتخفيف منقة الصحي والتقنيات المطبّ 

 في عاريّا محطة معالجة مياه الصرف الصحي
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 Laval محطة معالجة مياه الصرف الصحي

Agglomeration   1292التي تم إنشاؤها في عام 

ية المعايير الفرنسب الذي لحق رتطوّ ال تحدّثا عنثّم 

م التقدّ عن معالجة مياه الصرف الصحي والخاصة ب

حطة مإلى تطوير سوي ا اللذين أفضيا  التكنولوجي

على نحو أكثر معالجة مياه الصرف الصحي 

ً للبيئة وأكثر  يثمن حاستقاللية و فعالية احتراما

 مياهمعالجة على تتمتّع هذه المحطة بقدرة . لطاقةا

وهي  نسمة، 893.333 وازيلما ي الصرف الصحي

ً  تدير   لما يقاربلصرف الصحي مياه احاليا

 ربعة مصانع لألغذيةأنسمة و 23333

من  ٪23بنسبة  ليوم. وهي تعمل اوالمنسوجات

ً متر مكعّ  89833قدرتها وتعالج  إبّان االنتهاء من معالجة مياه الصرف . ب من مياه الصرف الصحي يوميا

ً  8،889 قد أنتجت محطة المعالجة الصحي، تكون ً  طنا ، عملها يةضمان استمرار في سبيلو. من الحمأة سنويا

ً  9،933،333 توازيكمية كبيرة من الكهرباء  استهالك تحتاج المحطة إلى ، ما كيلو وات في الساعة سنويا

 ك الكهربائياالستهال تكاليف خفضمن أجل و .حطةالم عبئًا ثقياًل على ميزانية السلطة المحلية التي تديرشّكل ي

وليد تإنشاء محطة لل في أّولهايتمثّل مبتكرة.  فنيةحلول  استحداث ، تمّ منت جةالحمأة الفي المحطة وإعادة استخدام 

 خليط منعبارة عن  الذي هو الغاز الحيويدها المحطة إلنتاج لّ عادة استخدام الحمأة التي توإمن أجل  المشترك

كة الكهرباء شبلمحطة على تحويل هذا الغاز الحيوي إلى كهرباء تُباع هذه التعمل والميثان وثاني أكسيد الكربون. 

إعادة بيع الكهرباء للشبكة ويُشار إلى أّن . من جهة أخرى لمحطةتستخدمها اإلى حرارة و ،من جهة الوطنية

يتمثّل الحل وألف يورو.  033فة فاتورة كهرباء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمقدار الوطنية يخفض تكل

درجة  83تبلغ درجة حرارة هذه المياه إذ ة حرارية الستعادة المياه الخارجة من المحطة. مضخّ تركيب بالثاني 

تغذية درجة مئوية من أجل  93ة الحرارية درجة الحرارة هذه إلى ، وتزيد المضخّ المحطةة عند مغادرتها مئوي

 Laval ، وهو االبتكار الثالث لمحطة معالجة مياه الصرف الصحية الصوبات الشمسيةأرضيّ 

Agglomeration  .مياه  ةمعالججزء من الحمأة التي تنتجها محطة  لتجفيف البالستيكيةستخدم البيوت تُ و

فة مجفّ يتم استخدام الحمأة ال. وتكلفة نقلها وتخزينها يقّلل وبالتالي ،وزن الحمأة ن، ما يخفّف مالصرف الصحي

 حدودبى سطح المحطة ضوئية علتوالفول لوحاً للطاقة 218تم تركيب  ،. وأخيراً ألغراض زراعيةفي ما بعد 

 بتغطية Pays de la Loireتكفّلت منطقة ، يورو 893.333كلفة إجمالية قدرها بتو في الساعة. كيلو وات 833

 نتجتُ و. سنتينتكاليف االستثمار على مدى  بخفض  Laval Agglomeration لمحطة ما سمح، هامن 23٪

ً  823.333 جهيزاتالت ههذ  83 من من تكاليف الطاقة، أي ٪9ر تساعد على توفيو كيلو وات في الساعة سنويا

ً  89333إلى   .عليففي الوقت ال مراقبتهاويمكن  الصيانةالقليل من األلواح الشمسية تتطّلب و. يورو سنويا

 

، Grand Ouestطاع الطاقة الشمسية في ق - Atlansun  مدير  Simon DUCASSE السيد جاءت مداخلة 

لةً ل ل الطاقة التي على فوائد تحوّ  هصرارإل وذلك BERTRAND والسيد BRAULT السيد مداخلت يمكّم 

في و. رة النفاياتمثل الصرف الصحي أو إدا مختلفة جداً  جاالتم يمكن تكييفها مع جميع أنواع المشاريع وفي

  Laval Agglomération األلواح الشمسية على سطح محطة

  لمعالجة مياه الصرف الصحي 
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 عملمان الوبالتالي ض ،النقص في شبكة الكهرباء لسدّ  بر الطاقة الشمسية بديالً ممتازاً عت، تُ السياق اللبناني

  .معالجة المياهالمستمر للمنشآت مثل محطة 

   وكالة مدير ،Jérôme BORTOLI السيد مقدّ 

Vendée Eau مياه الشرب العاملة في مجال  تهوكال

نسمة  003.333 ضمّ التي ت Vendée مقاطعة في

 لخفض مياه الشرب بشأنجهود ال جمع عن ثوتحدّ 

 قةمنط تواجهإذ . م في هذا المجالتقدّ التكاليف وإحراز 

Vendée  ًح أن يتفاقم فيرجّ من الم إجهاداً مائياً كبيرا 

على المياه لحفاظ وفي سبيل ا. السنوات القادمة

ن العديد م تنفيذ واالستجابة لهذا اإلجهاد المائي، تمّ 

نين ، وتوعية المواطالحلول التقليدية، مثل بناء السدود

من استهالك المياه وإعادة تأهيل شبكة  لحدّ حول ا

  Vendée Eau  وكالة تدرسلذلك، . يمائهناك إجهاد زال ، ال يكلّها على الرغم من هذه الجهودلكن، المياه. 

 ً ح في األفق يلووهناك حل آخر  .على سبيل المثال تحلية مياه البحركقل تقليدية إمكانية تطوير مشاريع أ حاليا

إعادة ب يجب أن يسمح الذي الثالثيالتكرير  اللخ جة منالمعال  ل في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي يتمثّ و

حسين دراسة توب نطاق البلديث الب تلوّ تجنّ وب ،النهائيلالستهالك لجعلها صالحة  الصحي استخدام مياه الصرف

ً  Vendée Eau . تعملجودة المياه الالزمة إلنتاج المياه الخام الذي ، التجريبي Jourdainعلى مشروع  حاليا

لمعالجة مياه الصرف الصحي على   Sables d'Olonneمن محطة الصرف الصحي مياه إعادة تدوير  يتيحس

يجب أن تقوم بتنقية المياه العادمة باستخدام  الخارجة من محطة المعالجة إلى محطةٍ يتم توجيه المياه إذ الساحل. 

اً درل مصسيتم تصريفها في بيئة طبيعية تشكّ تقنيات مختلفة من أجل تصريف المياه ذات الجودة الكافية والتي 

دورة المياه من خالل إعادة استخدام مياه الصرف ، يجّسد هذا المشروع وبالتالي مياه الشرب.من مصادر 

 إلعالماترحيباً من قبل  خيرلقي  هذا األمماثٍل،  مشروعٍ بالسكان إقناع  صعوبةجة. على الرغم من الصحي المعال  

  .واالبتكار يربين البحث والتطوما  يقرن كونه

 

 أسئلة وأجوبة 

يعمل على  جهاز هضم الحمأة أنّ   Jacques BRAULTالسيد  ، فّسرمصطلحات التقنيةه للتوضيح في معرض

تكون البكتيريا قادرة على أكل جزء من كتلة ، في هذه البيئةفدرجة مئوية.  02و 09درجة حرارة تتراوح بين 

 .وزن هذه الحمأة من تقليلالوبالتالي  الصحي، مياه الصرف الناتجة عنالحمأة 

 مياه الصرف الصحيمحطة معالجة إنشاء  ، إلىطيّون، عضو مجلس بلدية زغرتا ـ إهدنالسيد غسان  تطّرق

موضحاً أّن  ،وكالة التنمية الفرنسية بتمويٍل من ي في لبنانفي منطقة بشرّ  القصب صنوعة منتر مفال بواسطة

ً في فرنسا التقنية  هذه ً عام 83منذ وتُستعمل أيضا والسيد   Sylvain BERTRANDالسيد كلٌّ من أوضحو. ا

Jacques BRAULT  ّتتطلب القليل من الصيانة.هي ات الصغيرة ولمحطّ الستخدامها في اتقنية موثوقة الهذه  أن 

 Jourdainمخطط مشروع 
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ً أيض ن المهمّ . معهفي السنة وإعادة زرواحدة ة يجب قطع القصب مرّ إذ  ة إلزالة الحمأ الصلب تنظيف السرير ا

 .عمل المحطة وبالتالي ضمان حسن سير ،سنوات خمسل ك

  Jérôme BORTOLI، أوضح السيد حول مسألة إعادة تدوير مياه الصرف الصحيالسكان  ةوعيت أّما بالنسبة إلى

تقديم ل في النطاق البلديالموجودة لفاعلة العامة والخاصة أنه تم تشكيل لجان استشارية تضم مختلف الجهات ا

كان لسفرق من ا، وقد تم إنشاء من خالل وسائل اإلعالم هميتم التواصل مع كما المشروع.عن للسكان معلومات 

 .الع بالمشروععلى اطّ ئهم والمستخدمين إلبقا

. في فرنسا Guadeloupe في  ه في لبنان، شأنه شأن الوضع شهد المشاركون على الوضع الكارثي إلدارة المياو

التمّكن إمدادات مياه الشرب من أجل م في على أهمية التحكّ ، السياق في هذا،   Jacques BRAULTالسيد  أصرّ و

تحسين ل االً فعّ  حال  الوسائل والموارد  حشديشّكل ذلك، فضالً عن ال. بشكل فعّ  الصحي مياه الصرفتمويل من 

  .إدارة المياه

صرف مياه اللب العديد من المشاركين دعم الشركاء الفرنسيين لتمويل محطات معالجة اطوفي نهاية الجلسة، 

العام والخاص  على أهمية الشراكة بين القطاعين في هذا السياق  Sophie MARIONدت السيدة أكّ والصحي. 

هذا اإلطار،  وفي. في خالل الندوة اليوم التي تّم عرضها المشاريع أظهرتالعامة كما  لضمان تمويل الخدمات

تعلقة تلك المالبيئية ولتنفيذ سياستها  من القطاع الخاصمع الجهات الفاعلة  Pays de la Loire منطقةتعمل 

ع ومشرمن و اإللكترونية الهدف من هذه الندوات تذكير المشاركين أيضاً بأنّ  تمّ والطاقة. في مجال تحّول الب

 األطراف المعنيين تدريبالمشاريع بشكل مباشر ولكن ليس تمويل  SOCLE دعم البلديات في مجال البيئة

 SOCLEمشروع المرحلة الثانية من  وفي. مجال البيئة والطاقات المتجددة في فضلىوتبادل الممارسات ال

دعم  واجتذاب ،رائدة خاصة بالتجهيزاتاختبارية و لمشاريع وثائق تمهيديةإعداد سيتّم على وجه الخصوص، 

 تنفيذ هذه المشاريع.ل ةمانحالجهات ال

 

 الختام 

القضايا وصّب التركيز على ضرورة مواصلة تبادل الخبرات إلى  Christine GUERRIAUالسيدة  أشارت

البلديات واالتحادات مع  Pays de la Loireمن منطقة هذه التبادالت خبراء  اللبنانية. ستجمع بالمناطق متعلّقةال

  GUERRIAUالسيدة  طتالحلول التي يمكن تقديمها. كما سلّ وة مواجهتها بدقّ ت لدراسة المشكالت التي تمّ  البلدية

بلديات لل سمحيسالذي  جمع الجهودوإلى  تنموية،إطالق مشاريع القيام بالحوكمة قبل  مسألةالضوء على أهمية 

 .تحديد مشاريع واسعة النطاقباللبنانية واالتحادات البلدية 

 لسيتعذّر وصو ،الوطنيةاب اإلصالحات أنه في ظل غي ذّكراً الجلسة م يميضالسيد بشير عاختتم وأخيراً، 

ليوم اإذ تعاني البلديات واالتحادات البلدية اللبنانية اللبنانية.  في المناطقالمساعدات الدولية لتمويل المشاريع 

ع واقعية حديد مشاريتالتفكير في قبل كل شيء و لذا يتعيّن عليها أّوالً . في الموارد المالية من شّحٍ ومن الشلل 

 .  المطلوبة تنفيذ اإلصالحات عقب على التمويلستحصال من اال نومدروسة جيداً للتمكّ 
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إنتاج الطاقة الشمسية في المدينة ومن أجل المدينة، مقاربة إيكولوجية واقتصادية  أيلول ـ 03األربعاء 

  البلدية للبلديات واالتحادات

 الستهاللا 

 ،رئيس جمعية المدن المتحدة في لبنان ومدير المكتب التقني للبلديات اللبنانية، يميعضالسيد بشير ب رحّ 

ضرورة على لقضايا البيئية في لبنان وعلى أهمية افي كلمته االفتتاحية  ، وأّكداإللكترونيةبالمشاركين في الندوة 

ي هذا ف الدولة ألي إجراءاتظل عدم اتخاذ  لكن فيو في هذا المجال، البلديّات واإلتحادات البلديّةقدرات  تعزيز

. ثم دعصفان بالبالت الّلتين البيئية والصحية للكارثتين تقع على كاهل البلديات مسؤولية اإلستجابة، الخصوص

في وزارة  رئيسة مصلحة التوجيه البيئي، وتمّ يها السيدة لينا تنيابة عن وزارة البيئة وممثل عضيمي ث السيدتحدّ 

وس قطار، وزير البيئة السيد دميان وّجه في الواقع، .الندوة اإللكترونية هذه من المشاركة في التي لم تتمكن البيئة

 دعم البلديات في مجال البيئة تنفيذ مشروعلطالباً فيها مساندته  8383 آب شهر إلى رئيس الوزراء في رسالةً 

SOCLE برنامج ضمن  مشروعإطار هذا الالتي سيتم تطويرها في  ختبارية والرائدةالمشاريع اال وإدراج

. لهذا الطلب السيد رامي عدوان سفير لبنان في فرنسا سعادة تأييدب هذا السياق. وقد نّوه السيد عضيمي في سيدر

 8381 سنةاعتباراً من  الحاضرين أنه عضيميالسيد  ذّكر ،SOCLEمشروع وحديثه عن  وفي ختام كلمته

لتقوم  ددةدارة البيئية والطاقات المتجاإل على التدريببمثابرة تابعت  اتحادات بلديّةبلديات/  عشرسيتم اختيار 

مرحلة تم تدريبهم خالل ال الذين البلديّة شرطةمن ال عناصرو موظفينمنتخبين و من فةمؤلّ نشاء وحدة بيئية إب

 ةٍ قوثيبصياغة ستقوم هذه الوحدة وبدعٍم من خبير في البيئة والطاقات المتجددة، مشروع. األولى من هذا ال

 ض هذهسيتم عرو / أو الطاقات المتجددة،في مجال البيئة و تجهيزاتلخاص با رائداختباري و لمشروعٍ  تمهيديةٍ 

  .مشروعلتنفيذ ال على تمويلٍ  ستحصالالمانحة من أجل اعلى جهات  ةوثيقال

 

 Christine السيدة  للتنمية الدولية Pays de la Loire منتخب في مجلس منطقةالعضو ال شكرتبدورها، 

GUERRIAU هت بالشكر إلى سعادة توجّ  . كماأصحاب المداخالتو في الندوة اإللكترونية جميع المشاركين

 ذّكرتو .SOCLE دعم البلديات في مجال البيئة لمشروع تأييدهعلى رامي عدوان على حضوره و السفير السيد

أصحاب المداخالت  متقدّ ات اإللكترونية الثالث، والندو خالل المتناولةالموضوعات ب GUERRIAUالسيدة 

  على الصعيد الدولي.  Pays de la Loire في تطبيق سياسة منطقة  همعلى تعاون مؤكدة  األخير لهذا اليوم 

 الكهرباء في لبنان مشكلة ،لدية منجزرئيس ب ،السيد جورج يوسف عرضفي المداخلة األولى لهذا اليوم، 

الضعيفة تحتية البنية ال مشكلة شرح السيد يوسف تها بلدية منجز.ذنفّ  والتي لهاللتصدّي والحلول المحلية الممكنة 

لفترةٍ قد الد بشكٍل متواصل في البانقطاع التيار الكهربائي ب بالتالي التي تتسببو لقطاع الكهرباء في لبنان

ً عن عدمساعة في اليوم في بعض المناطق.  18تجاوز ت لتيار لتكاليف اإلنتاج التقليدية تغطية  وتابع متحدّثا

بنان التي ء ليورو في شركة كهربا امليار قدره عجزٍ  بسدّ  الكهربائي سعر بيع الكهرباء، ما يُلزم الدولة كل سنة

تحاول ا لذ، الخطط المتتالية التي وضعتها وزارة الطاقة والمياه تُنف ذأخرى، لم  . من جهةٍ تحتكر بيع الكهرباء

ها. في عام ضمن نطاق التيار الكهربائيان استمرارية حلول محلية لضم إيجادتحادات البلدية الالبلديات وا بعض

ا ت الموافقة عليهوهي أول خطة لبنانية تمّ  (PAED) ، وضعت بلدية منجز خطة عملها للطاقة المستدامة8310

جه الخصوص الكثير من خطة العمل هذه على و ساء البلديات في بروكسل. وقد اجتذبتبموجب ميثاق رؤ

ل إعادة التشجير البيئية مثالبلدية تنفيذ العديد من المشاريع  استطاعت وعلى أثر ذلك،. المانحين لتمويل أنشطتها
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تحديث شبكة ، وللسكان بصورة دائمةر الكهرباء وئية التي توفّ ضفولتووتثمين غابة الغار، وتركيب األلواح ال

ذه المشاريع هتعود الغابات.  مخلفاتالزراعية و المخلفات، وإنشاء مصنع لتصنيع قوالب التدفئة من مياه الشرب

 تحّولالملية نية على االنخراط في عاللبناع السيد يوسف البلديات شجّ  لذا، .على البلدية اقتصادية جميعها بمنافع

 المسؤولية المشتركة الشاملة. من الطاقة بروحٍ  لفي مجا

ن جمعية المد ينبالمبرمة بجهود الشراكة  السيد رامي عدوانأشاد سعادة سفير لبنان في فرنسا من جهته، 

تدخل في إطار  الفرنسية والتي Pays de la Loireالمتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية ومنطقة 

السيد  جدّده، وفي كلمتاللبناني.  - الوطنية الفرنسية واللبنانية الداعمة للتعاون الالمركزي الفرنسيالسياسة 

 ختبارية والرائدةلمشاريع اإلا دراجإلو SOCLE دعم البلديات في مجال البيئة دعمه لمشروع رامي عدوان

على أهمية تبادل الخبرات كذلك د أكّ و ،CEDREبرنامج ضمن  عمشروالهذا التي سيتم تحديدها في إطار 

ية إليجاد بناناللالبلديات إلهام  التي تساهم في اإللكترونيةفي هذه الندوات  الحالكما هو  فضلىالممارسات الو

ل في التحوّ  إلى السيد عدوانوأشار ا. تعترضهواقتصادية لمواجهة التحديات التي  حلول مبتكرة إيكولوجية

ً الذي يُعتبر  الطاقة مجال تستطيع ذ إالطاقة الشمسية في لبنان.  االستفادة بشكل كبير مننظراً إلمكانية اليوم  ملّحا

تحافظ أن وعجز الدولة من ض للبيئة، أن تخفّ الضئيلة وبطبيعة عملها الصديقة  هاإنتاج كلفةالطاقة الشمسية ب

 اتوتجّمعالمختلطة  حاداتتالالضوء على نموذج االسيد عدوان ط سلّ . كما على التراث الطبيعي في لبنان

ذي يقوم ال هذا النموذج معتبراً أنّ  خالل هذه الندواتعرضها  تلك التي تمّ ، وال سيما السلطات المحلية في فرنسا

عامة ال الخدمات قديمفي تالبلديات ها تكاليف التي تتكبّدال من الحدّ  على ساعدي ،المهارات والموارد جمع على

اق النط تي يعاني منهاال المشاكلفي  الشامل إعادة النظرعلى و، من جهة الصحيالصرف ة النفايات أو داركإ

ً حجانالذي يلقى وذج نمهذا اليمكن تكرار و. من جهة أخرى البلدي  سيما ، اليةلبنانال ضيعلى األرافي فرنسا  ا

 مساهمةال نعمتحدّثاً الطاقة. واختتم سعادة سفير لبنان في فرنسا كلمته في مجال  تحّولالموضوع البيئة وفي 

التي  يةالمال صعوبات، ال سيما لتجاوز التطويرهيجدر اليوم العمل على ركزي الذي التعاون الالم التي يقدّمها

 .البالد ابهتتخبّط 
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   تقديم الممارسات الفضلى للفاعلين من منطقةPays de la Loire   والدروس المستفادة 

المسؤولة عن مشاريع أوروبا والمغرب والشرق األوسط في ، Sophie MARIONالسيدة أدارت هذه الجلسة 

 .أصحاب المداخالت امت بتقديم، وق Pays de la Loireمديرية الشؤون الدولية في منطقة 

  مؤسسة مدير Simon DUCASSE م السيدقدّ 

Atlansun -  قطاع الطاقة الشمسية فيGrand 

Ouest  -  المحترفين لقطاع الطاقة  فاعلينال شبكة

ً المذكور  الشمسية الطاقة رهانات الً أوّ  شارحا

ة هذه الطاق الشمسية وإلى أي مدى يمكن أن تشّكل

ً أيضاً ، حالً لمشكلة الكهرباء في لبنان مبيّنا

د توليمن طاقة الشمسية االستخدامات المختلفة لل

 ، فضالً عنوالتدفئةياه الم تسخين، إلى الكهرباء

 وعدم، ع احتياجات الجميعم هذه الطاقة فتكيّ 

 ،صعيد لبنان أّما علىوالطويل. ط على المدى المتوس ضئيلةال كلفتهاناهيك عن ، هواءث للتلوّ  وأ ضجيجب هاتتسبب

بإنتاج  تسمح بها المنطقة على وجه الخصوص أشعة الشمس القوية التي تتمتعبأّن  DUCASSEفاعتبر السيد 

غير الربحية   Atlansun مؤسسة عّرف عن. ثم ضعف أرباح الطاقة المنت جة في فرنساتفوق أرباحها طاقة 

شبكة من الخبراء في عبارة عن وهي  ؛ Pays de la Loire منطقة قبل من 8313عام  هااستحداث التي تم

 اداتتحوات محلية سلطامن ) في المنطقة لخاصةفي خدمة الجهات الفاعلة العامة وا تعمل مجال الطاقة الشمسية

 لمنطقةاإلى تطوير الطاقة الشمسية في  تهدفو، فاعلينبين هؤالء ال مؤسسات والدولة( وعلى التشبيكلطة ومخت

 مشروعوأسطع مثال على ذلك هو . Grand Ouestالطاقة الشمسية في  قطاعالجميع من خالل تعزيز  خدمةل

Smart Grid (الشبكة الذكية) ات حيث يجمع العديد من الجهب، الطاقة الشمسيةإنتاج  لتواصل حولالذي يسّهل ا

م قدّ أخيراً، خاصة. وجهات فاعلة  Bretagneومنطقة  Pays de la Loireبما في ذلك منطقة  ،الفاعلة العامة

والحرارية  نتاج الطاقة الكهربائيةإل  Atlansun  نفّذتهاالعديد من الحلول التقنية التي   DUCASSE السيد

فوق ية تركيب األلواح الشمسو، والتدفئة المياه مشترك لتسخينالشمسي النظام ال مثلبفضل الطاقة الشمسية 

ة الشمسية والطاق الرسمية الشبكة، ونظام اإلنتاج الهجين الذي يقرن بين كهرباء المركونة في المواقف السيارات

  .لضخ المياه

 Armorشركة  Armor Group مدير األعمال في شركة Olivier PORTIER السيدقدّم  بدوره،

ركة . أنشئت شةالحضري لتجهيزاتبالنسبة إلى االطاقة الشمسية، ال سيما  مبتكرة في مجال وعرض حلوالً 

Armor   في مدينة  1288عامNantes في منطقة Pays de la Loire  مجال  تعمل فيوهي شركة خاصة

ّورت بفضل إمكانات الطاقة الشمسية، طوالرقيقة وتغليفها.  لطبقات الضوئيةعلى ا فيعةتركيب الطبقات الر

عبارة عن  وهو  ASCA صّممت النظام الشمسيفتقنية جديدة للوحات فولتوضوئية.  8313الشركة منذ عام 

غرام لكل متر مربع(  093وخفيفة للغاية ) من حيث السماكة(،طبقة ضوئية رقيقة للغاية )أقل من ملليمتر واحد 

بأفضل تندمج لالشكل المطلوب  تتخذمن الجيل الثالث بألوان مختلفة ويمكن أن طبقة ومرنة للغاية. تتوفر هذه ال

 ASCA كيفية تطبيق النظام الشمسي  PORTIERالسيد  وفي التفاصيل، عرضشكل مع السياق المحيط بها. 

أمثلة على األلواح الشمسية التي تظّلل السيارات المركونة في 

 المواقف 



16 
 

يمكن  .ذكية ومتّصلة بشبكة اإلنترنتالذي يهدف إلى خدمة المواطنين عبر تقديم حلول  على األثاث الحضري

 اد حلإليجاستعماله الكهربائية أو  المتصل بشبكة الطاقةغير  الحضريثاث على األ هذا النظام الشمسيركيب ت

في مشاريع مختلفة في فرنسا والخارج. المثال  Armor التيار الكهربائي. وهكذا عملت شركةمشكلة انقطاع ل

 ذيم والخاص والبفضل الشراكة بين القطاعين العاالذي تّم تنفيذه  Nantesمشروع سحابة  هو على ذلك األول

في الوقت يعمل ، شكل سحابةٍ  يتخذحضري أثاث  عبارة عن وهو الكبرى وضواحيها.  Nantesمدينة  أطلقته

يتغير لون السحابة حسب مستوى التلوث في الغالف بحيث  Nantesجودة الهواء في  أساس علىوالفعلي 

ية بالشبكة الكهربائ التجهيزات ههذتصل تال الجوي. 

ً  ةمستقل يوه النظام بفضل من حيث الطاقة  تماما

ر الكهرباء الالزمة الذي يوفّ   ASCA الشمسي

ً  Armor . تعمل شركةالتشغيله على المستوى  أيضا

ية على ضوئفولتو ألواح بحيث قامت بتركيب الدولي

شحن ماّرة بلل تسمحدبي  مدينة شكل شجرة نخيل في

 لهالالملك عبد في حرم جامعةوهواتفهم في المدينة. 

في المملكة العربية  KAUST للعلوم والتقنية

 تبشبكة اإلنترن صلمقعد متّ  تجهيز ، تمّ السعودية

على  رّكبالم ASCA النظام الشمسييسمح لألساتذة والطالب بالجلوس في الظل أثناء شحن هواتفهم بفضل 

ً  ر هذا المقعديوفّ كما  ،سطح هذا المقعد  .الليلساعات في  إلنارةا أيضا

 أسئلة وأجوبة 

نع ص ةقيطرل مفّصلٍ  عرٍض ، قام السيد جورج يوسف بالمشاركينة ألسئلة وأجوبة صخالل الجلسة المخصّ 

اجمة بشكل النو الحرائق في المنطقةتزايد  نتيجةهذا المصنع إنشاء لدت فكرة منجز. وُ بلدة في قوالب التدفئة 

لمخلفات ا تثمينالبلدية  قّررت ،الحرائقمثل هذه من مخاطر نشوب  الحدّ  وفي سبيلالغابات. مخلفات خاص عن 

ى كتلة تحويلها إلاالستفادة منها عبر يمكن خاصة  حراريةدرات قتحتوي على التي  الغاباتمخلفات الزراعية و

، ماثلٍ م مشروعٍ د من جدوى وربحية دراسة للتأكّ  وأُجريت في هذا السياقحيوية إلنتاج الكهرباء والمياه الساخنة. 

لبنان.  السفارة الهولندية في بتمويل منهذا المشروع تنفيذ ل "مدى"جمعية بين البلدية وشراكة أفضت إلى كما 

طحنها  برع الغاباتمخلفات ة من المخلفات الزراعية وتفصيل آلية صنع قوالب التدفئالالسيد يوسف ب شرحو

ً  ديةنتج البلتُ  ،قوالب. وبالتاليال عوتجفيفها وضغطها لصن  للسكان تبيعهالتي امن قوالب التدفئة  طُن ين اثنين سنويا

  .جديدةحلية ية مموميزانيتها من أجل تطوير مشاريع تن دعمبلبلدية ا ، تقوما المشروعهذبفضل و. متدنّيةبأسعار 

 ه يمكن تثبيتأنّ  Simon DUCASSE أوضح السيدف، وسائل النقلفي استخدام الطاقة الشمسية  أّما بالنسبة إلى

 سيرهاعلى المركبات إلنتاج الطاقة أثناء  مباشرةً  ASCA النظام الشمسيضوئية مثل فولتوالالشمسية األلواح 

 بالطاقة. لسيارات الكهربائيةمحطات شحن اتغذية أو على أسطح مواقف السيارات من أجل 

 هميةباأل DUCASSE، ذّكر السيد لمشاريع الطاقة الشمسية في لبنانالدعم الفني والمالي  وفي سياق موضوع

اللبنانية  ائص كل من المناطقلخص  Pays de la Loireالجهات الفاعلة العامة والخاصة في منطقة  التي توليها

ً التي  تلك في تطويرها أو ترغبوالمشاريع التي  أحد  ذلكل كّ ويش. هي قيد التنفيذ والتي تتطلب دعماً إضافيا

 على األثاث الحضري  ASCAالنظام الشمسي  أمثلة على تركيب
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الجهات الفاعلة الفرنسية بالبلديات جمع ب الذي يتمثل  SOCLE دعم البلديات في مجال البيئة هداف مشروعأ

 .ممكن من الفعالية بأكبر قدر ادل على الصعيدين الفني والماليكيفية التب واالتحادات البلدية اللبنانية للبحث في

 

  الختام 

 دتوشدّ  اإللكترونيةخالل الندوات  هاقشتت مناالموضوعات التي تمّ ب Christine GUERRIAUالسيدة رت ذكّ 

العروض  يّنتباللبناني. كما  على الصعيدما ، ال سيّ محت بإبراز مزايا الطاقة الشمسيةاليوم التي سعلى مداخالت 

ريع ما بالنسبة للمشا، ال سيّ جمع المهارات والمواردعملية نجاح الثالثة توالت خالل هذه األيام التقديمية التي 

لديات البهذا  المتجددة. يمكن أن يلهم نمط الحوكمة يات والصرف الصحي والطاقاتالكبيرة في مجال إدارة النفا

ً  ،اللبنانية واالتحادات البلدية دعم البلديات  مشروع في إطار إلكترونية مقبلة لندوة ويمكن أن يشّكل موضوعا

  الجهات الفاعلة العامة والخاصة في منطقة أنّ ب GUERRIAUالسيدة وذّكرت  SOCLE. في مجال البيئة

Pays de la Loire الزمة بالمعلومات الالبلديات واالتحادات البلدية اللبنانية  تزويدستعداد لاال أتمّ  هي على

 كيزاً جديدة حول مواضيع أكثر تر إلكترونية، يمكن تنظيم ندوات إلطارفي هذا اوفي تنفيذ مشروعها. ومواكبتها 

جميع شركاء  GUERRIAUالسيدة شكرت أخيراً، . والبلديات واالتحادات البلدية اللبنانيةعلى مشاريع 

 .والمتحدثين وجميع المشاركين  SOCLE  مشروع

مداخالت  أنّ  إلى السيد عدنان جوني خبير في الجمعية اللبنانية للحفاظ على الطاقة والبيئةال أشارمن جهته، 

على  تدريبلل مكّملةفضلى لمشاريع وممارسات ومناسبة  أمثلة ملموسة اإللكترونية سمحت بعرضالندوات 

هام صادراً لإللتشّكل هذه العروض م. الموظفين البلديين اللبنانيينلمنتخبين ويئية والطاقات المتجددة لاإلدارة الب

دعم البلديات في   التي سيتم تصميمها في المرحلة الثانية من مشروع االختبارية والرائدةلتطوير المشاريع 

الجهات المانحة لضمان تمويلها. في الختام، شكر  المشاريع علىتم عرض هذه سيكما  ،SOCLEمجال البيئة 

 .دالبالتخبّط بها تالتي األزمات  ة المشاركين على الرغم منيّ جدّ ب وأشاد SOCLE جوني شركاء مشروعالسيد 

 ، رئيس بلدية زوق مكايل وممثل لجنة رؤساءينوعالسيد إلياس ب قدّمت ،لجنة رؤساء البلديات اللبنانيةبإسم 

 مشروعالجميع شركاء  الشكر إلىجزيل ب SOCLE دعم البلديات في مجال البيئة البلديات اللبنانية في مشروع

   ذة في منطقةالمنفّ  فضلىأمثلة على الممارسات ال تّم تقديم الثالثهذه الندوات  . بفضلثين الفرنسيينوالمتحدّ 

Pays de la Loire  سواء من حيث إدارة النفايات أو إدارة مياه الصرف ، ي مجال البيئة والطاقات المتجددةف

مدى الة واقتصادية على النية فعّ ف طرح المتحدثون حلوالً  ،. وبالتاليةالذكي ةالحضري تجهيزاتالصحي أو ال

 باينتة عن السياق اللبناني والعلى الرغم من القيود الناجموالطويل في مختلف الموضوعات التي تم تناولها. 

بلديات اليمكن أن يلهم  تقديم هذه الممارسات الفضلى لفنية والمالية بين فرنسا ولبنان، فإنّ افي الموارد 

اقات مجال البيئة والطاللبنانية لتطوير سياستها العامة المحلية ومشاريعها الخاصة في  واالتحادات البلدية

جهات الفاعلة اللبنانية والواالتحادات البلدية البلديات األول بين  عينو أن يؤدي هذا اللقاءبالمتجددة. كما أمل السيد 

 ي، إلى تطوير شراكات تعاون، ال سيما في مجال  مستقبل، في الPays de la Loireالعامة والخاصة في منطقة 

البيئي ضع والوذّكر في نهاية كلمته بمواضيع ذات أولوية في لبنان.  شكالني لذينالمتجددة البيئة والطاقات ال

التحادات البلديات وا قع المسؤولية على كاهل، تتقاعس الدولة إزاءفالعامة.  بغياب الخدماتلبنان وفي  الكارثي
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ى الدعم إل ،وأكثر من أي وقت مضى ،اليومالبلديات  المالية، تحتاجنية والموارد الف وفي غياب. وحدهاالبلدية 

 .والخبرة الفرنسية في هذه المجاالت

دعم  مشروعاألنشطة المرتقبة لالتذكير بعبر األخيرة  اإللكترونيةالندوة   Sophie MARIONالسيدة اختتمت 

 Pays de la Loireقيام منطقة  كان من المقرر في شهر تشرين الثاني .SOCLEالبلديات في مجال البيئة 

يحول إالّ أّن الوضع الصحي   SOCLE لجنة توجيهية تضم شركاء مشروع عقد زيارة لبنان باإلضافة إلىب

 يةإلكترون اتشكل ندو علىأن تستمر ديناميكيات التبادالت  MARIONوأملت السيدة هذه الزيارة.  دون إتمام

 دريباً على اإلدارة البيئية لعناصرت SOCLE مشروع نّظميأخيراً، . 8381عام  بدايةزيارة لبنان في تتم وأن 

لبنانية من أجل إنشاء وحدات  اتحادات بلديةبلديات/  13 وسيتم على أثره انتقاءالشرطة البلدية في األشهر المقبلة 

هذا  المرحلة األولى منل تم تدريبهم خالبلدية شرطة  موظفين بلديين وعناصرفة من منتخبين وبيئية مؤلّ 

اقات / أو الطلتجهيزات في مجال البيئة وبا خاصة اختبارية ورائدةمشاريع  تطويرباإلضافة إلى المشروع، 

 .المتجددة
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 البرنامج

8383أيلول  82اإلثنين   

 بلديات واالتحادات البلدية؟للدور  أي، ينهاالنفايات إلى تثمحول موضوع من التوعية 
 مقدمة 01:11-01:01

رئيس جمعية المدن المتحدة في لبنان ومدير المكتب التقني للبلديات السيد بشير عضيمي، 

 اللبنانية

 الترحيب بالمشاركين  -

 الندوة اإللكترونيةتقديم برنامج  -

 رئيس بلدية زوق مكايل وممثل لجنة رؤساء البلديات اللبنانية السيد إلياس بعينو،

 SOCLE  8312-8381  تقديم موجز لمشروع دعم البلديات في مجال البيئة -

إستجابة لجنة رؤساء البلديات اللبنانية إلى التحديات الصحية والبيئية للبلديات  -

 اللبنانية

 منطقة عضو منتخب في مجلس، Christine GUERRIAU  السيدة 

          Pays de la Loire  للتنمية الدولية 

  SOCLEفي مشروع  Pays de la Loireمشاركة منطقة  -

 في اإلدارة البيئية. Pays de la Loireدور منطقة  -

 :ملحق التعاون لدى سفارة فرنسا في بيروت ،Agnès DE GEOFFROYالسيدة 

  SOCLEدعم السفارة الفرنسية لمشروع  -

 أهمية التعاون الالمركزي الفرنسي اللبناني. -

 
 والدروس المستفادة Pays de la Loireللفاعلين من منطقة  فضلىالممارسات ال 01:01-00:11

المسؤولة عن مشاريع أوروبا والمغرب  ،Sophie MARIONالسيدة  نقاشتدير ال
 Pays de la Loireوالشرق األوسط في مديرية الشؤون الدولية في منطقة 

 

في مديرية  ولبنانمشاريع أوروبا  مدير ،Maxime HENRI-ROUSSEAUالسيد 

 Pays de la Loireالشؤون الدولية في منطقة 

دور االتحادات البلدية في إدارة النفايات في فرنسا: ما هي الحسنات والسيئات،  -

 ؟ضمن نطاقهاوكيف تنّسق البلديات في ما بينها إلدارة النفايات 

 .في توعية المواطنين حول الفرز Pays des Herbiersبلديات بة اتحاد تجر -

 

 Valor 3E، مدير شركة Vincent VERONلسيد ا

ودورها كاتحاد مختلط مع السلطات المحلية في عملية إدارة  Valor 3E تقديم -

 النفايات

  .معمل الفرز والتسميد، حل إيكولوجي إلدارة النفايات المنزلية -
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االتحاد المشترك للمقاطعات المعني  المسؤول الفني في Olivier ANDREالسيد 

     Trivalisبمعالجة النفايات 

 ةمقاطعلا للبلديات ضمن إطار كتجّمعوعمله  Trivalis تقديم -

 .تثمين النفايات من خالل إنتاج الوقود الصلب المستخلص من النفايات -

 أسئلة وأجوبة وتبادل خبرات 00:11-00:11

جمعية المدن المتحدة في ، مكلفة بالمشاري    ع في Sarah ARBEZتدير النقاش السيدة 
 لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية.

 

 

 8383أيلول  82 الثالثاء

 كيف يمكن تأمين التمويل إلدارة الصرف الصحي؟

 مقدمة 01:11-01:01

رئيس جمعية المدن المتحدة في لبنان ومدير المكتب التقني للبلديات السيد بشير عضيمي، 

 منطقة عضو منتخب في مجلس، Christine GUERRIAU  السيدةو اللبنانية

          Pays de la Loire  للتنمية الدولية 

 الترحيب بالمشاركين  -

 تقديم برنامج الندوة اإللكترونية -

 والدروس المستفادة Pays de la Loireللفاعلين من منطقة  فضلىالممارسات ال 10: 00-10: 11

 

في  ولبنانمشاريع أوروبا  مدير ،Maxime HENRI-ROUSSEAUالسيد  نقاشدير الي
 Pays de la Loireمديرية الشؤون الدولية في منطقة 

 

، رئيس السيد بيار البجانيو Choletعضو مجلس بلدية  ،Florent BARREالسيد 

 بلدية عاريا

إلدارة الصرف الصحي. الدروس المستفادة من مشروع  التعاون الالمركزي، دعم   -

 Choletمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في عارّيا: كيف قدّمت بلدية إنشاء 

الدعم لبلدية عاريّا في بناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي هذه، في أي 

لة للخبرة اللبنانية؟ Choletمراحل من المشروع، وكيف كانت خبرة بلدية   مكّم 

 

ف الصحي في مدير قسم خدمات المياه والصر،  Sylvain BERTRANDالسيد 

Laval Agglomération السيد وJacques BRAULT ،والسيد ، مدير الموقع

Simon DUCASSE مدير ،Atlansun - قطاع الطاقة الشمسية في الغرب 

 Laval Agglomérationتقديم محطة معالجة مياه الصرف الصحي  -

 ض تكاليف استهالك المحطة للكهرباءخفالطاقات المتجددة، حل ل -

 

 Vendée Eauمدير وكالة ، Jérôme BORTOLI السيد 
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حول إعادة إستخدام مياه الصرف في  JOURDAINعرض المشروع الرائد  -

 .Sables d’Olonneمدينة 

 أسئلة وأجوبة وتبادل خبرات 00:11-00:11

جمعية المدن المتحدة في ، مكلفة بالمشاري    ع في Sarah ARBEZتدير النقاش السيدة 
 للبلديات اللبنانية.لبنان/ المكتب التقني 

 

 

 0303أيلول  03األربعاء 
  إنتاج الطاقة الشمسية في المدينة ومن أجل المدينة: مقاربة إيكولوجية واقتصادية للبلديات 

 مقدمة 00: 10–20: 10

رئيس جمعية السيد بشير عضيمي، , ، سفير لبنان في فرنساسعادة السفير رامي عدوان

 Christine  السيدة و ومدير المكتب التقني للبلديات اللبنانيةالمدن المتحدة في لبنان 

GUERRIAU ،منطقة عضو منتخب في مجلس 

          Pays de la Loire  للتنمية الدولية 

 الترحيب بالمشاركين -

 تقديم برنامج الندوة اإللكترونية -

 رئيس بلدية منجز السيد جورج يوسف،

 للبلديات اللبنانية للتعويض عن انقطاع الكهرباءالطاقة المتجددة: الحّل البديل  -

 والدروس المستفادة Pays de la Loireللفاعلين من منطقة  فضلىالممارسات ال 20: 00-10: 11

المسؤولة عن مشاريع أوروبا والمغرب  ،Sophie MARIONتدير انقاش السيدة 
 Pays de la Loireوالشرق األوسط في مديرية الشؤون الدولية في منطقة 

 

 Atlansunالمدير العام لمجموعة  ،Simon DUCASSEالسيد 

 تقديم الحلول المبتكرة للطاقة الشمسية في المدينة -
 الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لتمويل مشاريع المرافق الحضرية الذكية. -

 

 Armorمدير األعمال في شركة  ،Olivier PORTIERالسيد 

 : ابتكار متعدد التطبيقات ASCAالنظام الشمسي  -
 Le Nuage de Nantes)  الكبرى وضواحيها  Nantes مدينة سحابةمثل  -

Métropole .) 

 أسئلة وأجوبة وتبادل خبرات 00: 30-11: 11

جمعية المدن المتحدة في ، مكلفة بالمشاري    ع في Sarah ARBEZتدير النقاش السيدة 
 لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية.
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 الختام  30: 11 – 50: 11

 منطقة عضو منتخب في مجلس، Christine GUERRIAU  السيدة

          Pays de la Loire  للتنمية الدولية 

  المستخلصة من الندوات الثالثة.العناصر الثالث القوية ب التذكير -
، مصدر إلهام لتطوير السياسات لفضلىالممارسات ا مشاركةالتعاون الالمركزي و -

 .العامة المحلية والمشاريع البيئية
 ألصحاب المداخالت.و في الندوات للمشاركين توجيه الشكر -

 

 رئيس بلدية زوق مكايل وممثل لجنة رؤساء البلديات اللبنانية السيد إلياس بعينو،

الممارسات الجيدة، مصدر إلهام لتطوير السياسات  بادلالتعاون الالمركزي وت -

 العامة المحلية والمشاريع البيئية.
 

 (ALMEEالجمعية اللبنانية إلدارة الطاقة والبيئة )عضو ، عدنان جونيالسيد 

: ما هي إمكانيات المتابعة للبلديات اإللكترونية الندواتنظرة تقنية لمجريات  -

 اللبنانية؟

 

 


