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   من سكان  لبنان% ٥٧

  

 لجنة رؤساء البلديّات اللبنانيّة
 عضًوا منتخًبا(٤١) 

 برئاسة بلديّة بيروت

 
بلدية وإتحاد بلدي، لتقديم المساعدة التقققنقيّقة والقمقةّ قسقيّقة  ٩٥، بناًء على طلب ١٠٠٢ة عام أنشئ المكتب التقني للبلديّات اللبنانيّ 

للبلديّات بغية تعزيز قدرات المنتَخبين والموّظفين البلديّين على تصميم مشاريعهم التنمويّة وتنفيذها إلى جانب تقوقويققعقهققاتقهقم 
  الدوليّة.

 المكتب التقني للبلديّات اللبنانيّة جمعيّة المدن المتّحدة في لبنان /

تعمل جمعيّة المدن المتّحدة في لبنان / المكتب التقني للبلديّات اللبنانيّة على حشد دعم المقةّ قسقات في إطار األزمات المتعّددة الحاليّة، 
الوطنيّة والدوليّة لتسليط الضوء على الدور األ ا ي الذي تضولع به البلديّات ولتوويق مشاريع من شأنها أن تلبّي حاالت القوقوار  

 االجتماعيّة التي تواجهها من جهة، وأن تقدّم لها من جهة أخقى المساعدة التي تحتاجها ال تنباط المشاريع وتوبيقها.
في هذا اإلطار، فإّن جمعيّة المدن المتّحدة في لبنان / المكتب التقني للبلديّات اللبنانيّة هقي الشققيقل القلقبقنقانقي لقلقتقعقاون القهمقق قزي 

  اللبناني بالتعاون مع وزارة أوروبا والشةون الخارجيّة الفقنسيّة والسفارة الفقنسيّة في لبنان.-الفقنسي

 
 
 

 •

 

•  

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


  سنة كانت البداية ٥٧قبل 
 

تحتفل جمعيّة المدن المتّحدة في لبنان / المكتب التقني للبلديّات القلقبقنقانقيّقة هقذا القعقام بقالقذ ققى القخقامسقة 
عقشققيقن، عقلقى  قمقان القوالعشقين لتأ يسها. والواقع أّن الجمقعقيّقة دأبقو، طقواا  قنقواتقهقا القخقمق  و

 السنوات األخيقة.  عصفو فيا تمقاريّة مهّمتها ال  يّما في ظّل األزمة المتعدّدة القواعات التي 
بقبقعق   ١٠١٢وعلى القغم من الصعاب، و انو  ثيقة، يمكن ايجاز ما حققناه من عمل هائل خها عام

 األرقام المعبّقة.
 

، فقإّن نشقاطقاتقنقا ١٠١١أّما في العام 
مستمّقة وتقتقضقّمقن أربقعقة مشقاريقع 
جققديققدة تشققّكققل ا ققتققمقققاريّققة لققتققلققل 
المنجقزة وتقتقمقحقور حقوا القتقعقاون 
وتعزيز قدرات البلديّات اللبنانيّقة فقي 
مققيققاديققن اإلدارة الققمققدنققيّققة وتققوققويققق 
األرا ي والنمو االقتصادي المحلّقي 
وعمالة الشباب والحو مة في مقجقاا 
إدارة المخاطق الكبققى، و قلّقهقا تقتقّم 

 بمشار ة المواطنين.
 

 ما ال تزاا جمعيّة القمقدن القمقتّقحقدة 
في لبنان / المكتب التققنقي لقلقبقلقديّقات 
اللبنانيّة تعمل عقلقى إبققاز األنشقوقة 
ومشققاريققع الققتققعققاون الققهمققق ققزي 
الفقنسية اللبنانْية وتعقزيقز القتقشقار  
والتنسيق في تنفيذهقا، و قذلقل عقلقى 
تعزيز الشقا ات القققائقمقة وتقوقويقق 
شقققا ققات جققديققدة بققيققن الققبققلققديّققات 

والشبكات الفقنسيّة واللبنانيّة، وأخيًقا على تفعيل الدعوات من أجل اعتماد الهمق زيّة من خقها تقعقزيقز 
 قدرات البلديّات اللبنانيّة.

نقدّم لكم في هذا العدد مقالة إ افيّة تعقض أربعة مشاريع بلديّة لدعم التعليم في مختلف المناطق اللبنانيّقة. 
ونجاح هذه المشاريع  ما  واها من المشاريع المنفّذة بدعم من جمعيّة المدن المتّحدة في لبنان / القمقكقتقب 
التقني للبلديّات اللبنانيّة مقتبط ارتباًطا وثيقًا بقبوا المجتمع لها ومشار ته في تنفيذها. وال يقمقكقن تقحقققيقق 

 هذا االلتزام إاّل من خها تشكيل وحدات تشاور.
 

تهدف جمعيّة المدن المتّحدة في لبنان / المكتب التقني للبلديّات اللبببنبانبيّبة بخبورة إباّ بة إلب  تبعب يب  
القدرات، واعتماد الالمرك ية وتحديث المؤسّسة البلديّة. إنّنا، مبن إبالا البمبواكبببة البمبتبوا بلبة البتبي 
نوليها للمشروع منذ مرحلة تخميمه ووضع إّطة العمل الخا ة به و وًًل إل  وضعه موضع التبنبذبيبذ 

والموظذيبن وتقييمه بالتشاور مع ممثّلي المجتمع المدني، نهدف إل  تع ي  قدرات المنتخبين المحليّين 
البلديّين. فمن المهّم أن تكون البلديّات قادرة عل  إجراء تشخيص مبّسط وتشاركبي لبلبقبطباعبات 

 التي يستند إليها اًلقتخاد المحلّي ولذرص العمل المتوفّرة ًل سيّما للشباب.
إّن التشجيع عل  المشاركة المواطنيّة من إالا إنشاء وحدة دائمة للتشاور المواطني في البلديّات يتبيب  

 مقاربة تهدف إل  تحقيق الالمرك يّة وإل  تحديث المؤّسسة البلديّة.
 

 .والتي نقغب في مشار تكم إيّاها ١٠١١إليكم في ما يلي النشاطات المنفّذة بين  انون الثاني وحزيقان 

 ٠٢النشرة اإلخبارّية رقم

 ٠٢٠٠أيلول 
جمعّية المدن المّتحدة في لبنان 
 .المكتب التقني للبلدّيات اللبنانّية

 فهرس

 بشير عضيمي    
  مديق المكتب التقني للبلديّات اللبنانيّة   —رئي  جمعيّة المدن المتّحدة في لبنان     

جمعية المدن المتحدة 
في لبنان / المكتب 

 التقني للبلديات اللبنانية

٥ 

 ۳ االفتتاحّية 

 ٩ - ١  المشاريع واألنشطة

 ٤٠-٤٢   ملف الّساعة: التعليم

 ٤۳   خارطة المنتسبين



 جمعيّة المدن المتّحدة في لبنان المكتب التقني للبلديّات اللبنانيّة. - ١٠١١أيلوا  ٤صفحة  -األنشوة 

 ؟
 في إطار مشقوع التضامن مع لبنان -١٠١١آذار  ٨ندوة شبكيّة: 

 :نقاش حوا أفضل  الممارسات

٤المحور    
أجوبة وحلوا في ما يتعلّق بمشاريع التنمية المحليّة وال  يّما حوا مو وع التعليم 
)التعليم عن بعد، دروس المساعدة غيق الق ميّة، الدعم النفسي واالجتماعي، إلخ.( 

التي تقدّمها البلديّات اللبنانيّة بمساعدة وحدات التشاور المواطني: الققيّه واتحاد 
  بلديّات شقق بعلبل وعشقوت والقاع.

١المحور     

 فاءات البلديّات الفقنسيّة والو ائل المتاحة لها لضمان وصوا جميع الشباب إلى 
التعليم ومحاربة التسّقب المدر ي وحدود عملها.السبيل إلى توليد تضامن جماعّي 

بين المدّر ين واأل ق والبلديّات والجمعيّات من أجل و ع خوة عمل متنا قة 
ومتّفق عليها من خها أدوات مثل األنشوة الثقافيّة، وتلل التي تعّزز القدرة على 

  الصمود، وإلخ.

٣المحور    



 في إطار مشقوع التضامن مع لبنان – ١٠١١حزيقان -١٠١٢أيّار 

 في إطار مشقوع التضامن مع لبنان - ١٠١٣ انون الثاني  -١٠١١أيّار/حزيقان 

 مشاريع اجتماعيّة لدعم اًلندماج اًلجتماعي والمجتمعي
  في إطار مشقوع التضامن مع لبنان. ١٠١١من أيّار إلى  انون األّوا 

 جمعيّة المدن المتّحدة في لبنان المكتب التقني للبلديّات اللبنانيّة. - ١٠١١أيلوا   ٩صفحة  -األنشوة 



تأمين فرص 
 ٥١عمل لـ

شابًّا وشابّة 
وتطوير 
السياحة 
 المحليّة

 ١٠١١إلى حزيقان  ١٠١٢من  انون األّوا 
في إطار مشقوع دعم بلديّة زحلة في مواجهة  

 األزمة المتعدّدة القواعات في لبنان.

توبّق مدينة زحلة مشقوًعا للتقويج للسياحة 

 المحليّة من خها توويق ثهثة محاور:
 

 مسارات  ياحيّة في المدينة و واحيها. ٧انشاء  -٢

 تسليط الضوء على المسارات السياحيّة عبق مختلف أدوات التواصل )منشورات، أفهم فيديو، -١

 لوحات إعهنيّة...(.  

 شابًا وشابّة  وف يتّم تدريبهم على مهنة الدليل السياحي. ١٤تأمين فقص عمل لـ  -٣

في إطار مشقوع "آفاق التنميّة االقتصاديّة المحليّة التحادات البلديّات في لبنان في ظّل األزمة". ١٠١١حزيقان  ٢٤  

حوار بين  
اتحادات 
البلديّات 

وشركاء التنمية 
 المحليّة

   ٦صفحة  -األنشوة  جمعيّة المدن المتّحدة في لبنان المكتب التقني للبلديّات اللبنانيّة. - ١٠١١أيلوا 



  
 في إطار مشقوع دعم البلديّات في مجاا البيئة. -١٠١١آذار  ٣شباط إلى  ١٧

منهم ممثّلي منوقة اللوار، وجهات فاعلة من القواعين العاّم والخاّص في منوقة اللوار، ومن القو قالقة مشاركين  ٨
 الفقنسيّة للتنمية، وخبيق في إدارة النفايات، وخبيق في مجاا الكهق وئيّة.

 

من البلديّات اللبنانية االثنتي عشقة حوا مشاريع تجهقيقز ريقاديّقة  ٢٠*جقت لقاءات ونقاشات بين أعضاء البعثة و
تستجيب لتحدّ بيئّي معيّن ونّظمو زيارات ميدانيّة لمواقع انشاء المشاريع القياديّة الخمسة بالتعقاون مقع القجقمقعقيقة 

 اللبنانية لحفظ الواقة والبيئة.
 

*جقت لقاءات ونقاشات بين أعضاء البعثة وبعثة االتحاد األوروبي والسفارة الفقنسيّة فقي لقبقنقان ووزارة القبقيقئقة 
 ٢١ووزارة الداخليّة والبلديّات حوا األزمة المتعدّدة األبعاد التي يتخبّط فيها لبنان وأ اليب التمويل المحتملة لتنفيذ 

مشقوًعا رياديّا للتجهيز في مجاا البيئة و/أو على صعيد الواقة المتجدّدة في إطار مشقوع دعم البلديّات في مجقاا 
 البيئة.

 

  *جقى  ذلل تنظيم أولى المباحثات مع األطقاف المانحة في لبنان.

  في إطار مشقوع دعم البلديّات في مجاا البيئة. - ١٠١١شباط  ١٤و ١١و ٢٧في  -تدريب عن بعد 

 ٧صفحة  -األنشوة  جمعيّة المدن المتّحدة في لبنان المكتب التقني للبلديّات اللبنانيّة. - ١٠١١أيلوا 



تحديد النموذج 

المؤّسساتي 

والمالي 

والتنظيمّي 

للمرك  الوطني 

لتدريب البلديّات 

.اللبنانيّة   

 :٥٢٥٥من بين النشاطات المنذّذة بين كانون الثاني وح يران 

 -١٠١١آذار  ٢٨إلى  ٢٤مهّمة و ع خّوة التدريب الوطنيّة باالشتقا  مع بعثة خبقاء ميدانيّة من 
 لبنان

 

* لقاء مع الخبقاء والمنتخبين وموظفي البلديّات والمسةولين عن معاهد التدريب والممّولين. العقمقل 
تقييم عدد الدورات القتقدريقبقيّقة سةولين عن بالتعاون والتنسيق مع خبقاء الخّوة الوطنيّة للتدريب الم
 .١٠١٤التي  يتواّلها مق ز تدريب البلديّات اللبنانيّة ابتداًء من 

*تحديد محاور التدريب ذات األولويّة بغية و ع المحتوى التدريبي األ ا ي المشتقق  بقاإل قافقة  
إلى محتوى تدريبي عنوانه "الخقوج من األزمة" وو ع بقنامج زمنّي لقلقدورات القتقدريقبقيّقة بقيقن 

 .١٠١٨و ١٠١٤
 

* عقض تشخيص الفجوة القائمة بين التدريب الذي يتّم توفيقه والقحقاجقات القتقدريقبقيّقة مقع تقحقديقد 
الوحدات التدريبيّة التي يُفتقض أن يوّورها مق ز تدريب البلديّات اللبنانيّة المزمع إنشاؤه وتلل التي 

 يمكن أن تتواّلها معاهد التدريب القائمة حاليًّا.
 

 .* عقض الخهصات األّوليّة حوا النتائج المحقّقة لممثّلي الممّولين

وضع إّطة 

وطنيّة للتدريب 

األساسي 

  والمستمر.

لتحقيق أربع ، جرى إطالق عمليّة تخميم وحدات تدريب العاملين في مرك  تدريب البلديّات اللبنانيّة ١٠١١في ح يران 
مخقجات وهي:* المقجع التقبوي الخاّص بقئي  المق ز المقبل؛ * وحدة إلدارة الموارد البشقية ووحدة للميزانية 

 .واإلدارة الماليّة في مق ز التدريب؛* الميثاق التقبوي؛ والتدريب على الوقق التقبوية األ ا ية

  ٨صفحة  -األنشوة  جمعيّة المدن المتّحدة في لبنان المكتب التقني للبلديّات اللبنانيّة. - ١٠١١أيلوا 



إّن  فارة فقنسا في لبنان وجمعيّة المدن المتّحدة في لبنان/المكتب التقني للبلديّات اللبنانيّقة وبقعقثقة 

النشاط الخارجي للبلديات والتابعة لوزارة أوروبا والشةون الخارجيّة الفقنسيّقة وجقمقعقيّقة القمقدن 

المتّحدة الفقنسيّة، وإذ تدر  أهميّة التعاون الفقنسي الهمق زي في دعم لقبقنقان وإذ تقأثّققت مقن 

تعاقب األزمات الكبقى، قّقرت إطهق بقنامج عمل يقمي إلى توطيد العهقات القائمقة وتقيقسقيقق 

  ربط عهقات تعاون جديدة.

وعليه قامو جمعيّة المدن المتّحدة الفقنسيّة وجمعيّة المدن المتّقحقدة فقي لقبقنقان/القمقكقتقب القتقققنقي 

للبلديّات اللبنانيّة، بدعم من  فارة فقنسا وبعثة النشاط الخارجي للبلديّات والتابعة لوزارة أوروبقا 

والشةون الخارجيّة الفقنسيّة، بتنظيم زيارة لثمانية عشق منتخبًا وفنيًّا من البلديّات الفققنسقيّقة إلقى 

 .١٠١١حزيقان  ١٥إلى  ١٧لبنان بين 

وتقمي الزيارة إلى توعية المنتخبين والمنتخبات الفقنسيين إلى الو ع السقائقد فقي لقبقنقان وإلقى 

احتياجات البلديّات اللبنانيّة والنهوض بالمبادالت بين البلديّات اللبنانيّة والبلديات الفقنسيّة وتعزيز 

الشقا ات القائمة والتشجيع على إحياء شقا ات جديدة وتوطيقد القعقهققات بقيقن شقتّقى األطققاف 

 المنخقطة في عمليّة التعاون الهمق زيّة.

على أثق الزيارة، أبدت بلديّات فقنسيّة مشار ة اهتمامها في مواصلة النقاشات من أجل القتقوصقل 

 إلى إنشاء شقا ات مع لبنان.

 ، في إطار مشقوع التضامن مع لبنان١٠١١ البداية من تّموز  -١٠١١حزيقان  ١٥إلى  ١٧من 

 

  ٥صفحة  -األنشوة  جمعيّة المدن المتّحدة في لبنان المكتب التقني للبلديّات اللبنانيّة. - ١٠١١أيلوا 



بلغت تلميذة 

مستذيدة من 

المشروع، 

عل   ٤۳المرتبة 

قائمة حائ ي 

الشهادة 

  المتوسطة

  مشروع "التربية المستدامة" -٢

 

  الشّق اًلجتماعي
 

*تسديد مقتّبات المعلّمين 
والموّظفين في المدر ة من 

 خها المشقوع.

 الشّق التربوي
 

*توفيق الدعم التقبوي والنفسي 
لمجموعة 

. 
فيق التدريب النفسي ألعضاء *تو

 الهيئة التعليميّة.

 .*توفيق جلسات توعية نفسيّة لألهل

إلعقداد   ٥المستفيدون واألهداف: تهمذة صف التعليم األ ا قي 
قدم القثقغققات لق ٨الشهادة المتوّ وة، وصف التعليم األ ا قي 

 ٢وصف التعليم األ ا ي  ٣، وصف المقحلة االبتدائيّة التعلميّة
 .لدعم ا تساب الكتابة ولفظ الحقوف في العقبيّة والفقنسيّة

  بدعم من مشقوع التضامن مع لبنان -بلديّة عشقوت،  سقوان 

 

 الشّق البيئي
  

*تق يب ألواح للواقة 
 الشمسية للبلدية.

 النتائج:
 بقاء التهمذة  في مدر ة الققية. *

*التعاون مع األطقاف الفاعلة 
المحليّة: ققار بع  المنظّمات غيق 

الحكوميّة المحليّة تقديم خدمات 
 . إ افيّة

 النتائج:
 

*إبقاء المعلمين المةّهلين في 
 مدر ة الققية.

 

*تمديد فتقة المشقوع لشهق 
إ افي بفضل ما  ّجله من 

 نجاح.

 النتائج:
 

*توفيق التيار الكهقبائي 
 للبلديّة

 

 *زيادة إنتاجيّة الموّظفين
 

*و ع أجهزة البلدية بتصقف 
 التهمذة )فوتو وبي...(

عندما تضّحي 

أّمة بشبابها 

يخب  مستقبلها 

برّمته عل  

  المحكّ 

 جمعيّة المدن المتّحدة في لبنان المكتب التقني للبلديّات اللبنانيّة. - ١٠١١أيلوا    ٢٠صفحة   -ملّف الساعة 



 الشّق اًلجتماعي
 

طّهب جامعّيين متفّوقين في مجالهم لتوفيق  ٧اختيار
 صفوف الدعم.

  الشّق التربوي

أشهق من صفوف الدعم في المواد  ٨

  تلميذًا. ٩١لمصلحة المذ ورة أعهه 

 

  بدعم من مشقوع التضامن مع لبنان -بلدية الققيّه، قضاء صيدا 

 النتائج:
 

  *تأثيق  بيق ونجاح تجلّى في نتائج التهمذة.

 النتائج:
 

*توفيق الدعم المالي للوّهب من خها المشقوع 
 وتحفيزهم على االنخقاط في حياة المجتمع المحلّي.

 

*صيانة وتجهيز القاعات المخّصصة ال تقباا 
التهمذة والمو وعة يوميًّا تحو تصّقفهم بعد 

  اعات التدري .
 

  *تقديم الدعم المالي لمشقف وموّظف تنظيف.

 الشّق التربوي
 
 ٢٠٠دورات لتعزيز المعارف في المواد المذ ورة آنفًا ا تهدفو  ٤*

 تلميذ.
 معلًّما من خها دورات تدريبيّة تقبويّة. ١٠*تعزيز  فاءات 

*جلسات توعية على أ اليب تجاوز المشا ل التقنيّة )انقواع التيّار 
 ٢٠٠الكهقبائي أو شبكة اإلنتقنو( المتعلّقة بالتعليم عن بعد ا تهدفو 

 والد ووالدة.
*دورة للتحّكم باإلجهاد وللتعليم عن بعد ا تهدفو أهل التهمذة وأدارها 

 مدّرب على مهارات الحياة.

في مدر ة النبي شيو  والتعليم األ ا ي  ٨المستفيدون واألهداف: تهمذة الصفوف التكميليّة من التعليم األ ا ي 
في القيا يّات والفيزياء والكيمياء قدم الثغقات التعلميّة لدى المتعلّمين الق ميّة التي تستقبل تهمذة الققى المجاورة ل

 والوبيعيّات و ذلل لتوويق المهارات التقبويّة للمعلّمين واألهالي.

 بدعم من مشقوع التضامن مع لبنان - بلديّات ٧ –قضاء بعلبل  –اتحاد بلديّات شقق بعلبل 

 الشّق الثقافي
  

تولّي وحدة التشاور المواطني تنظيم أنشوة فنيّة 

  وال  يما مسقحيّة حوا موا يع تهّم الشباب.

 النتائج:
 *تحّسن مستوى التهمذة.

*ا تساب المعلّمين مهارات جديدة تساعدهم على الشعور بالقاحة في 
 عملهم وتعّزز  فاءاتهم.

 *تحّسن و ع األهل النفسي.

 النتائج:
 

 *مشار ة جميع األطقاف الفاعلة في المجتمع.
 

 *زيادة تما ل النسيج االجتماعي.

 أنقق هنا لمشاهدة الشقيط عن المشقوع 

   ٢٢صفحة   -ملّف الساعة جمعيّة المدن المتّحدة في لبنان المكتب التقني للبلديّات اللبنانيّة. - ١٠١١أيلوا 

https://www.facebook.com/100028989474819/videos/544187880124223/


 الشّق التربوي
 

خقاّصقتقان(،  ١من ثهث مدارس، )واحدة ر مقيّقة ومعلًّما  ٠تدريب *  
فضهً عن الهيئات اإلداريّة في المدراس الثهث على مدى ثهثة أيّقام فقي 

 مق ز الموالعة والنشاط الثقافي.
دورات  فضقًه عقن *توفيق الدعم الفقدي للوهب أثناء التوجيه المهقنقي،

  توعية لألهل.

المستفيدون واألهداف: المعلّمون والهيئة اإلداريّة وتهمذة المدارس الق ميّة والخاّصة وأهاليهم 
  للحدّ من النزوح القيفي.

  الشّق اًلجتماعي

تجهيز مق ز الموالعة والنشاط الثقافي بقاأللقواح الشقمقسقيّقة 

مما يوفّق للمعلّمين والقتقهمقذة القتقيّقار القكقهققبقائقي وخقدمقة 

  اإلنتقنو على مدار الساعة.

  النتائج
 

*ا تساب المعلّمين معلومات جديدة عن التوبقيقققات وا قتقخقدام القمقوارد 
 الققميّة في التعليم عن بعد.

 

*أنسنة التعليم عن بعد من خها التفاعل وتحقسقيقن القققدرة عقلقى  قبقط 
النف  وا تساب المهارات الجديدة التي تتيح للمعلّمين فققصقة القتقواصقل 
تواصًه إيجابيًّا ومجديًا مع التهمذة، بغّ  النظق عن شخصيّاتهم، بقغقيقة 

 تشجيعهم على تحسين أدائهم.

 النتائج
 

*تقبّل الو ع القاهن من دون االنحدار إلى اليأس؛ وتوطقيقد 
اإليمان بالنمو بالقغم من الظقوف المستعصية للتوّصل إلقى 

 حل 
 

 *تصّور إيجابي لتنمية المهارات المهنيّة.
*ا تساب األهل مهارات جقديقدة مقن شقأنقهقا أن تقتقيقح لقهقم 

 فقصة مساعدة أوالدهم في الظقوف القاهنة.
 

  *تعزيز تما ل النسيج المدر ي.

   ٢١صفحة   -ملّف الساعة جمعيّة المدن المتّحدة في لبنان المكتب التقني للبلديّات اللبنانيّة. - ١٠١١أيلوا 
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