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جمعية المدن المتحدة

المكتب التقني للبلديات اللبنانية،

شارع توفيق سالم، بناية صقر، الطابق الثالث

لبنان-طريق الشام، راس النبع، بيروت 

+961 1 649 900
contact@bt-villes.org

Facebook:
Cités Unies Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises

www.bt-villes.org
www.linkedin.com/company/btvl 
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كلمة المدير

شبكةاللبنانيّةللبلديّاتالتقنيالمكتب/لبنانفيالمتّحدةالمدنجمعيّةتدير

المحليّةاتوالحكومللمدنالعالميّةالمنّظمةفياألعضاءاللبنانيّةالبلديّات

والتضامنوالشراكةالمحليّةالديموقراطيّةمبادئتعزيزإلىتهدفالتيالمتّحدة

األموالوحشدالالمركزيالتعاونبرامجدعمخاللمنسيّماالالمدنبين

.أعضاؤهاينفذّهاالتيالدوليّةلألنشطةالتقنيوالدعم



وجودناعلىسنة٢٤

العامخالللبنانيّة،الللبلديّاتالتقنيالمكتب/لبنانفيالمتّحدةالمدنجمعيّةواصلت

.مثيللهايسبقلمالقطاعاتمتعدّدةأزمةإطارفيعملها،٢٠٢١

٢٠٢١وآب٢٠٢٠آببين%٢٩٠علىيزيدبماالغذائيّةالموادأسعارارتفعت

الدوليّةالتحويالتوعلىالمودعينسحوباتعلىمشدّدةقيودًاالمصارفوفرضت

من%٤٠منأكثروأصبح.جديدةحساباتفتحومنعتالقروضكلّ جّمدتكما

إلى%٤٢نماألبعادالمتعدّدالفقرنسبةارتفعتوقد.عملدونمناللبنانيالشعب

المتّحدةاألمملجنةلتقريروفقًا٢٠٢١و٢٠١٩بيناللبنانيالشعبمن%٨٢

.أيلولفيالصادرآسيالغربواالجتماعيّةاالقتصاديّة

العاّمةدماتالخلتأميناألماميّةالخطوطفيالبلديّاتأصبحتالدولة،لعجزونتيجة

جابةلالستتكافحباتتوالماليّة،التقنيّةالمواردانعدامظلّ فيأنّها،إالّ األساسيّة

.السّكانلحاجات

منّكنتهممجديدةديناميّةشركاءعدّةوجدوقد.لناشركائنادعمأهميّةتتبدّىوهنا

.الميدانيالوضعمعاألنشطةتكييفخاللمنمشاريعهمنجاحضمان

هائلملعمنحققناهماايجازيمكناعترضتنا،التيالصعوباتكلّ منالرغموعلى

.المعبّرةاألرقامببعض٢٠٢١عامخالل

استكمااًل تحضيرهاأوتطويرهايتمّ وأخرىمستمّرةومشاريعوجودنا،علىسنة٢٤

:المنجزةللمشاريع

.

كلمة المدير

شير عضيميب

حدة رئيس جمعيّة المدن المتّ 

في لبنان 

لديّات مدير المكتب التقني للب

اللبنانيّة

المكتب/انلبنفيالمتّحدةالمدنجمعيّةأعضاءالتزاملوالليتمّ العملهذاكانوما

والشركاءاللبنانيّةللبلديّاتالتقني
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شبكة المدن اللبنانيّة

فيضّمتشبكةنانيّةاللبللبلديّاتالتقنيالمكتب/لبنانفيالمتّحدةالمدنجمعيّةتواكب

منوأكثرمدينة٣٣٥يمثّلمما(بلديًااتحادًا١٨وبلديّة٥٧)عضًوا٢٠٢١،٧٥العام

.لبنانسّكانمن%٧٠
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فريق عملنا

دائمفريقعلىبنانيّةاللللبلديّاتالتقنيالمكتب/لبنانفيالمتّحدةالمدنجمعيّةتعتمد

.المشاريعلتنفيذخارجيّونوخبراءمستشارونيدعمهشخًصا١٣منمؤلّف



المدنجمعيّةرئيس

مديرولبنانفيالمتّحدة

لديّاتللبالتقنيالمكتب

اللبنانيّة

عضيميبشير

الفريق

ةالتنميأعمالعنمسؤولة

والتنسيق

هدى عضيمي
ةبالمحاسبمكلفة

اإلداريةواألعمال

نسرين مالعب

مسؤولة عن 

المشاريع

ميساء تنّير

مكلّفة بالمشاريع

كريستيل طعمه

مكلّفة بالمشاريع

سينتيا عّزام
مكلّفة بالمشاريع
مايا أشقر

مكلّفة بالمشاريع
سارة أربيز

مكلّف بالمشاريع

جورج زينو

مساعدة إدارية 

وماليّة

ليا غانم

سكرتيرة ومعاونة 

إداريّة

أديل إليّا

معاون متعدّد المهام

سامر أبو شقرا

حدةالمتّ المدنجمعيّةمستشار

ئيسورسابقوزيرلبنان،في

طرابلسلبلديّةسابق

سامي منقارة
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لجنة رؤساء البلديّات اللبنانيّة

أعمالوتديرللبنانيّةاللبلديّاتالتقنيالمكتب/لبنانفيالمتّحدةالمدنجمعيّةتواكب

المدنمةمنظّ فياألعضاءالمدنمنالمنتخبةاللبنانيّةالبلديّاترؤساءلجنة

.بيروتمدينةبرئاسةالمتّحدةالمحليّةوالحكومات



األعضاء 

المهّمات

٢٠٢١–لجنة رؤساء البلديّات اللبنانيّة 

منّظمةفياءاألعضالمدنمنالمنتخبةاللبنانيّةالبلديّاترؤساءلجنةمهّمةإنّ 

معحوارإقامةهيبيروتمدينةبرئاسةالمتّحدةالمحليّةوالحكوماتالمدن

ضوعموفيوالتشاوريالشاملالتفكيرإلرساءالدوليّةوالهيئاتالحكومة

.عامبشكليّةالمحلوالتنميةالعاّمةالخدماتتوفيرفيودورهاالبلديّةالمؤّسسة

مهاراتوتنميةانلبنفيالالمركزيّةسياسةتعزيزفيفتتمثّلالعاّمةأهدافهاأّما

.تتوالّهاالتيالقطاعاتفيالبلديّات

تسمح بتحويل رغبات تهدف لجنة رؤساء البلديّات اللبنانيّة إلى تنشيط العمل البلدي في لبنان وإيجاد الظروف التي

والمؤتمرات رؤساء البلديّات إلى أفعال تستجيب لمختلف الحاجات التي ُعبِّّر عنها في الندوات واالجتماعات

.والزيارات التقنيّة، ال سيّما منها الزيارات إلى أوروبا

كوميّة ومع إّن الحاجات التي تّم التعبير عنها كثيرة ومتنّوعة وقد شملت ضرورة إرساء حوار مع السلطات الح

.المانحين وأهميّة تنمية العالقات مع شبكة المدن كما والرغبة في تعزيز تبادل التجارب والخبرات

صفة عضو 

رئيس بيروت 

نائب رئيس الجديدة

نائب رئيس زحلة

نائب رئيس الغبيري

عضو بعلبك

عضو تبنين 

عضو جونية

عضو إهدن / زغرتا

عضو زوق مكايل 

عضو صيدا

عضو طرابلس

عضو عاليه

عضو فرن الشباك 

عضو نهر ابراهيم 

األهداف

المدنةمنّظمفياألعضاءالمدنبينالعالقاتتعزيز

.المتّحدةالمحليّةوالحكومات

ةاألوروبيّ المدنمعالبلديّاتعالقاتتعزيز

.المدناتشبكمعالعملعلىوتشجيعهاوالمتوّسطيّة

يّةالمحلوالبرامجالمؤّسساتمعالتعاونتشجيع

.البلديّاتتطويروبالمحليّةبالتنميةتُعنىالتيوالدوليّة

اتوالحكومالمدنمنّظمةفياألعضاءالمدنتمثيل

المانحينمعاالجتماعاتفيالمتّحدةالمحليّة

.الدوليّةوالمؤّسسات

العمللتطويرومتنّوعةجديدةمواضيعاقتراح

.البلدي
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٢٠٢١–لجنة رؤساء البلديّات اللبنانيّة 

البلديّاترؤساءلجنةفيعضوةمدينة١٤يمثّلونمنتخبًا١٥بينهممشارًكا٣١-االنترنتعبراجتماع

وكالةدازور،وتك-آلب-بروفانسجنوبمنطقةفرنسا،فيلبنانسفارةلبنان،فيفرنساسفارةاللبنانيّة،

.محليّةالالسلطاتموّظفيلتدريبالفرنسيالوطنيوالمركزالمستدامة،المتوسطيّةواألقاليمالمدن

أيّار١٩

لإلداراتالعامالمديرينوتعياللبنانيّةالبلديّاتلتدريبالوطنيّةالخّطةمشروعحولبيروتبلديّةفياجتماع

رؤساءلجنةفيأعضاء٤بينهممشاركين٧–التوجيهيّةاللجنةفيعضًوابالوكالةالمحليةوالمجالس

.فهميمحمدالعميدوالبلديّاتالداخليّةووزيراللبنانيّةالبلديّات
حزيران٨

المتعدّدةاألزماتظلّ فيالبلديالوضعحوللبنانمجموعةلرئيسةعرضلتقديماالنترنتعبراجتماع

يفلبنانمجموعةرئيسةمور،لواوريليالسيّدةبينهممشاركين٧-اللبنانيّةالبلديّاتوحاجاتالقطاعات

.فرنسافيالمتّحدةالمدنجمعيّة
حزيران٩

مجلس الخدمة اجتماع حول مشروع الخّطة الوطنيّة لتدريب البلديّات اللبنانيّة مع الشركاء في المشروع، و

.اليلإلدارات والمجالس البلديّة، والمدرسة الوطنيّة لإلدارة والمعهد المالبلديّة، والمديريّة العاّمة  تّموز١٢-٧

٢٠٢١األنشطة  المنفّذة عام 

:اللبنانيّةالبلديّاترؤساءلجنةنفّذتهاالتياألنشطةعرض

واإلتاوات؛الضرائبحولالبلديالقانونتعديلاقتراحات

اللبنانيّة؛للبلديّاتالمتوفّرةللمواردالجديدةالمصادر

البلدي؛القانونعلىالمقترحةاألخرىالتعديالت

الالمركزيّة؛مشروعدراسة

.البلديّةالشرطةنظامعلىالتعديالت

.يةاللبنانالبلديّاتلتدريبالوطنيّةالخّطةمشروعفيودورهااللبنانيّةالبلديّاترؤساءلجنةنتائجعرض
البلديّاتتدريبلالوطنيّةالخّطةمشروعمتابعةمهّمتهااللبنانيّة،البلديّاترؤساءلجنةضمنلجنة،إنشاء

.التقنيّةاللجنةوفيالتوجيهيّةاللجنةفيوتشاركاللبنانية

.٢٠٢١عاماللبنانيّةللبلديّاتالتقنيالمكتب/لبنانفيالمتّحدةالمدنجمعيّةنفّذتهاالتيالمشاريععرض

.لبنانيّةالالبلديّاترؤساءلجنةستجريهاالتيالمقبلةواألنشطة٢٠٢٢فيالبلديّةاالنتخاباتحولأفكارتبادل

تحت المجهر

٢٠٢١أيّار ١٩لجنة رؤساء البلديّات اللبنانيّة في اجتماع 

اللبنانيّة،لديّاتالبعلىوآثارهاوالصحيّةواالجتماعيّةوالماليّةاالقتصاديّةالتحدّياتحولونقاشعرض

هذهلتخّطيلبنانيّةالللبلديّاتالتقنيالمكتب/لبنانفيالمتّحدةالمدنجمعيّةمعالمنفّذةالمشاريعوحول

.الصعوبات
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اتتعزيز الشراك

فيالروابطهذهتنقطعولم.وحيّ قديمتاريخفيمتجذّرةولبنانفرنسابينالعالقاتإنّ 

مثاليًّادعًمامتقدّ الفرنسيّةالبلديّاتمنمجموعةإنّ بلالقطاعاتالمتعدّدةاألزمةسياق

التضامنأواصرعمقعلىاإضافيًّ برهانًايشّكلمافياللبنانيوللشعباللبنانيّةللبلديّات

.ولبنانفرنسابينيجمعالذيوالتاريخيالفريد



اتتعزيز الشراك

األهداف

المهام

مركزيالالالتعاونمشاريعتطويرفرنساتدعم

وهيوتعزيزهاةواللبنانيّ الفرنسيّةالبلديّاتبين

طويرلتضروريّةالشراكاتتلكأنّ تعتبر

والعالقاتوالتضامنالصداقةأواصر

محليّةالالعاّمةالفاعلةالجهاتبيناالجتماعيّة

اصّ خبشكلفرنساتشّجعكما.البلدينفي

والدرايةةالخبرتبادلإلىتستندالتيالمشاريع

اللبنانيّةللبلديّاتالدعمتوفيرعلىمصّممةوهي

أنّ رىوتالسوريّةاألزمةتبعاتتتحّملالتي

التماسكنلتأميأساسيّةالمحليّةالعاّمةالسلطات

.نلبنافياالقليميّةتنميةوالاالجتماعي

01

02

03

04

05

إبراز األنشطة ومشاريع التعاون الالمركزي الفرنسيّة

.اللبنانيّة وتعزيز التشارك والتنسيق في تنفيذها

تعزيز الشراكات القائمة وتطوير شراكات جديدة بين

.البلديّات والشبكات الفرنسيّة واللبنانيّة

تعزيزخاللمنالالمركزيّةلصالحالتأييدحشد

اللبنانيّةالبلديّاتقدرات

لالممثّ اللبنانيّة،البلديّاترؤساءلجنةدورتعزيز

ةالمواضيعيّ لجانهاودورلبنان،فيللبلديّاتالوحيد

ة في لبنان توفير دعم خاّص ومحدّد لجمعيّة المدن المتّحد

.آب٤ر انفجار المكتب التقني للبلديّات اللبنانيّة في إث/ 
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اتتعزيز الشراك

٢٠٢١األنشطة  المنفّذة عام 

-يالفرنسالالمركزيالتعاوندعمصندوقمساندة

لبلديّاتلالخارجيالنشاطلمديريّةالتابعاللبناني

:خاللمنالفرنسيّةالخارجيّةوزارةفي

خاللالمقدّمةالمشاريعجدوىحولرأيصياغة

.٢٠٢١-٢٠١٩الدعمصندوقمنالثالثةالمجموعة

نيسان١فيالتوجيهيّةاللجنةاجتماعفيالمشاركة

مّ تتعاونمشاريعخمسةعلىوافقتالتي٢٠٢١

.تقديمها

حاللواقعوعرضالبياناتقاعدةتحديث

:الشراكات

الالمركزيالتعاونحاللواقعدراستانأجريت

الثانيكانون٣١فيإحداهمااللبناني،-الفرنسي

بهدف،٢٠٢١الثانيتشرين١٨فيوالثانية٢٠٢١

ارجيّةالخووزارةلبنانفيالفرنسيّةالسفارةدعم

اونالتعومشاريعاألنشطةإبرازفيالفرنسيّة

.نفيذهاتفيوالتنسيقاللبنانيّةالفرنسيّةالالمركزي

ومرافقتهاةواللبنانيّ الفرنسيّةالبلديّاتوعيإثارة

نقاشاتخاللمنالالمركزيالتعاونفي

منسيّماوال٢٠٢١العامطوالمباشرةواتصاالت

أداة:الالمركزيالتعاونحولالشبكيّةالندوةخالل

اللبنانية،تالبلديّامتناولفيوانفتاحوتنميةالتزام

٦١بحضور٢٠٢١حزيران٣فيعقدتالتي

بشأنالمعلوماتلتبادلالشبكيّةوالندوةمشارًكا،

يّاتللبلدالموّجهةلبنانفيالالمركزيالتعاون

التيلكوت)لبنانمعبالتعاونالمهتّمةالفرنسيّة

٢٤فينّظمتوالتي(تعاونمشاريعأطلقت

.شخًصا٢١بمشاركة٢٠٢١حزيران

خاللمناللبنانيّةالبلديّاترؤساءلجنةدورتعزيز

نةاللجفيالبلديّاترؤساءبينلقاءاتتنظيم

:فرنسيينوشركاءومنتخبين

الوطنيّةالخّطةمشروعحول٢٠٢١أيّار١٩في

.اللبنانيّةالبلديّاتلتدريب

،مورلواوريليالسيّدةبين٢٠٢١حزيران٩في

فيدةالمتّحالمدنجمعيّةفيلبنانمجموعةرئيسة

لديّةبمجلسعضويّونطغّسانوالسيّدفرنسا

بلديّةمجلسعضوبلعة،بولينوالسيّدةاهدن/زغرتا

.زحلة

يسورئبيروتبلديّةرئيسمع٢٠٢١أيلول٢٠في

.اللبنانيّةالبلديّاترؤساءلجنة

لجنةمعاالجتماعاتبنتيجةأنّهإلىاإلشارةوتجدر

وطنيّةمعيّةجإنشاءتقّرراللبنانيّةالبلديّاترؤساء

إلىجنةاللدُعيتكما.اللبنانيّةالبلديّاتلرؤساء

والداخليّةللدفاعالبرلمانيّةاللجنةأعمالفيالمشاركة

.والبلديّات

لبنانإلىانيّةواللبنالفرنسيّةالبلديّاتبعثاتتنظيم

دعمتكما.٢٠٢١العامخاللومرافقتهاوفرنسا

قنيالتالمكتب/لبنانفيالمتّحدةالمدنجمعيّة

نانيينلبمنتخبينمشاركةاللبنانيّةللبلديّات

وأبعدعنمنّظمةشبكيّةندواتفيومداخالتهم

.حضوريًا

15

كاتوالشبالبلديّاتمعالعالقاتوتطويرمتابعة

ذويوالفاعلينالمؤّسساتمنوغيرهاالفرنسيّة

.الصلة

راكاتالشتطويربهدفللعالقاتمتابعةتأمينجرى

المجالسمنشبكات١٠وفرنسيّةبلديّة٢٠مع

علىددةالمتعالفاعلةوالجهاتالفرنسيّةاإلقليميّة

أوةحضوريّ ولقاءاتمعلوماتتبادلجلساتشكل

وإعدادالشركاء،معومتابعةومشورة،بعد،عن

ورشاتوالشبكيّة،الندواتفيوالمشاركةالمشاريع،

جتماعاتلالمتابعةتأمينجرىكما.وفنيّةتدريبيّة

المركزمثلالتدريبمؤّسساتمعوالنقاشات

لمحليّةاالسلطاتموّظفيلتدريبالفرنسيالوطني

المستدامةالمتوسطيّةواألقاليمالمدنووكالة

.تقنيّةفاعلةوجهاتجمعيّات٦إلىباإلضافة



تعزيز المؤّسسات وتنفيذ المشاريع التقنيّة

للبلديّاتيالتقنالمكتب/لبنانفيالمتّحدةالمدنجمعيّةنفّذت٢٠٢١العامخالل

بمشاركة،اللبنانيّةالبلديّاتواتحاداتالبلديّاتلصالحمشاريع٩اللبنانيّة

العملواضيعممختلفالمشاريعتلكوتناولت.واسبانيّينفرنسيّينشركاء

.والتثقيفةالمحلي  االقتصاديّةوالتنميةاالجتماعيوالنشاطكالبيئةالبلدي



٢٠٢١-٢٠١٩مشروع دعم البلديّات في مجال البيئة 

منذسيّمااليًراكبتدهوًراالبيئيالوضعشهداللبنانيّة،البلديّاتبذلتهاالتيالجهودمنالرغمعلى

مصادرلىعالضغوطفاقمالذياألمرلبنانإلىالسوريّينالالجئينمنكبيرةأعدادوصولمع٢٠١١

بهذهالمعنيّينأّولةاللبنانيّ البلديّاتوتعتبر.النفاياتتوليدومنوالهواءالتربةتلّوثمنوزادالطاقة،

نطاقهافيئةالبيوتدهورالديمغرافيالضغطلمواجهةالالزمةالمواردتملكالأنّهاإالّ السلبيّةاآلثار

كبيرحدّ إلىاللبنانيّةيّاتالبلديضعفوالماليّةوالتقنيّةالبشريّةالوسائلنقصفإنّ وبالفعل،.الجغرافي

مصادرعلىباالعتماديّةالبيئالمشاريعتطويروعلىالعاّمةالبيئيّةالسياساتتنفيذعلىقدرتهاويقّوض

.المتجدّدةالطاقة



اللبنانيّةالبلديّاتبمساعدةلبنانفيالبيئيّةالسياسةتحسين

.سيّةالفرناللوارمنطقةخبراءمعوالحوارالتبادلإلىباالستناد

01

02

03

04

05

إدارةمجالفياللبنانيّةالبلديّةالعملفرقتعزيز

.البيئيّةالمسائل

علىالضوءتسليط

فيةالمتوفّرالخبرات

سيّةالفرناللوارمنطقة

ابهاالستعانةبهدف

أهدافلتحقيق

.المشروع

الجهاتبينالتواصلشبكةتنمية

فيلةالفاعوالجهاتاللبنانيّةالفاعلة

.اللوارمنطقة

روعالمشأهليّةمعاييرتنظيم

منةالفرنسيّ اللوارمنطقةفي

.الدوليالتعاونةشبكخالل

مصادرالستعمالالترويج

يّاتالبلدلدىالمتجدّدةالطاقة

.اللبنانيّة

:األهداف

األساسيّةالمراحل

.تدريبيّةدورات•

بنانلبينالخبراتلتبادلوندواتدراسيّةبعثات•

.الفرنسيّةاللوارومنطقة

٤٠فيالبلديّينوالموّظفينالمنتخبينتدريب

لبنانيّةبلديّة

.وتدريبهامرافقتهابلديّة،١٢اختيار• لبنانيّةبلديّة١٢فيبيئيّةوحداتإنشاء

تجيبيسمشروعتحديدعمليّةفيالبلديّاتمواكبة•

.لديهاالتجهيزلمتطلّبات

١٢فيرياديّ لمشروعمفاهميّةمذكراتصياغة

لبنانيّةبلديّة

.التأييدحشد•

.المانحةالدوليّةالجهاتمععمللقاءات•
التمويلعنالبحث

التنظيم

المواضيع

المياه والصرف الصّحي

نوعيّة الهواء

إدارة النفايات

التحّول في مجال الطاقة

الطاقة المتجدّدة

٢٠٢١-٢٠١٩مشروع دعم البلديّات في مجال البيئة 
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الشركاء

٢٠٢١األنشطة المنفّذة عام 

18/05

25/06

01/10

09/03

لبنانفيالبلديّات"بعنوانكتيّبإصدار

فيأساسيّ فاعل:الفرنسيّةاللوارومنطقة

"يّةالبيئالمتجدّدةالطاقةمصادرسياسات

رادأفبينالخبراتلتبادلشبكيّةندوة

يّةالبيئاإلدارةمجالفيالبلديّةالشرطة

وموظفًامنتخبًا٥٦منهممشارًكا٧٢

.لبنانيًّابلديًّاوشرطيًّا

التثقيفمشروعضمناالفتراضيالمتحف

اإلعالمي

اللوارمنطقةمنتربويّةمؤّسسة١٩

.الفرنسيّة

11/03

16/03

"بنانلفيالصلبةالنفاياتإدارة"بعنوانشبكيّةندوة

.بنانيًّالبلديًّاوموظفًامنتخبًا٧٢منهممشارًكا١٥٥

الطاقةوسياساتالبلديّات"بعنوانشبكيّةندوة

"المتجدّدة

.لبنانيًّابلديًّاوموظفًامنتخبًا٥٩منهممشارًكا٩٥

توالمواصالالعامالنقل"بعنوانشبكيّةندوة

"لبنانفيالحضريّة

.لبنانيًّاابلديًّ وموظفًامنتخبًا٤٤منهممشارًكا١١١

لمشروعالثانيالمكّونتقديم"بعنوانشبكيّةندوة

"البيئةمجالفيالبلديّاتدعم

بلديًّااوشرطيًّ وموظفًامنتخبًا٥٤منهممشارًكا٦٠

.لمشروعلالثانيالمكّونمنمستفيدةبلديّة١٢من

األّولتشرين٢٧إلى٢٥منالفرنسيّةاللوارمنطقةإلىتقنيّةرحلة

٢٠٢١

٢٣بينأيّامثالثةمدىعلىجمعتوالحواراتاللقاءاتمنمجموعة

ً وموظفًامنتخبًا والبلديّاتداخليّةالووزارةالبيئةوزارةعنوممثّلينبلديّا

مناعلةفوجهاتالفرنسيّةاللوارمنطقةبلديّاتعنوممثّلينجهة،من

ّحيالصالصرفمسائلعلىالعملتتولّىوالخاصالعامالقطاعين

يارةالزسمحت.المتجدّدةوالطاقةالبيئيّةوالشرطةالنفاياتوإدارة

والطاقةالبيئةالمجفيابتكاريّةمشاريعباكتشافاللبنانيّينللمشاركين

منطقةفيالفاعلةالجهاتطبقتهاعاّمةبيئيّةوسياساتالمتجدّدة،

البيئيّةديّاتالتحتلبّيرائدةتجهيزمشاريعحولالمعلوماتاللوار،وتبادل

الثانيالمكّونمنالمستفيدةعشرةاالثنتياللبنانيّةالبلديّاتتواجههاالتي

.البيئةمجالفيالبلديّاتدعملمشروع

تحت المجهر

وزارةبدعمالمشروعهذايحظى
.لبيئةاووزارةوالبلديّاتالداخليّة

٢٠٢١-٢٠١٩مشروع دعم البلديّات في مجال البيئة 
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نتخبين مشروع تعزيز القدرات وتنمية شبكة التواصل بين الم

٢٠٢١-٢٠١٩والفنيّين البلديّين في لبنان 

المواردفيالنقصإلىاألولىبالدرجةوتُعزىعملهاتكبّلكثيرةخللمواطناللبنانيّةالبلديّاتتواجه

انعدامإلىهذهعفالضأوجهوتؤدّي.للتدريبمركزوغيابالبلديّين،الموّظفينكفاءاتوضعفالبشريّة،

والماليّةاالقتصاديّةمةاألزأنّ كما.سلبيّةآثاًرايخلّفمّماوالبلديّاتالدولةبينالتفاهموتعثّرالتواصل

الماليّةالبلديّاتصعوباتفاقمتقد٢٠١٩منذبلبنانتعصفالتيوالصحيّةواالجتماعيّةوالسياسيّة

مندورهابتتمّكنحتىللبلديّاتوالمؤازرةالدعمتقديممنبدّ الالمتردّي،الوضعهذاوأمام.والماديّة

الدولةمعالحواروتحسينالطارئةالمواطنينلحاجاتواالستجابةالضروريّةاألساسيّةالخدماتتأمين

.لديّينالبالموّظفينقدراتتعزيزمنوتتمّكنالتنميةمشاريعفيفاعالً طرفًاتكونولكي



ين البلديّين في مشروع تعزيز القدرات وتنمية شبكة التواصل بين المنتخبين والفنيّ 

٢٠٢١-٢٠١٩لبنان 

لحاجاتجابةواالستالضروريّةاألساسيّةالخدماتتقديممنلتتمّكنالبلديّاتدعم

مشاريعفيفاعالً طرفًاتكونولكيالدولةمعالحواروتحسينالطارئةالمواطنين

البلديّينالموّظفينقدراتتعزيزمنوتتمّكنالتنمية

02。

لديّاتالبوموّظفيالمنتخبينقدراتتعزيز

لمجتمعامنالمحليّةالفاعلةوالجهاتوفنّييها

.المدني

خبينالمنتبينفيماالتواصلشبكةتنمية

وبينهمهة،جمنالبلديّينوالفنيّينالمحليّين

جهةمنيّةالفرنسالبلديّاتفيالفاعلينوبين

.ثانية

تحديد الحاجات الطارئة وذات األولويّة 

.على الصعيد االجتماعي

األهداف

التنظيم

تنظيم ورشات عمل مواضيعيّة لتبادل 

.الخبرات والمعلومات مع الشركاء

02

03

04

01

المواضيع

الزراعة

التنمية االقتصاديّة

الصّحة

التعليم

األساسيّةالمراحل

حوليّينالمحلللمنتخبينموّجهةإقليميّةمحاضراتسلسلة•

.المحليّةاألنشطةإدارةوأدواتالماليّةالمواردمواضيع

إدارةحولالبلديّينللفنيّينموّجهةمحاضراتسلسلة•

.الحاجاتوتحديدالبياناتوجمعالماليّةالموارد

.البلديّاتفياالجتماعيّةاألنشطةحولدليلوضع•

بينللمنتخإقليميّةمؤتمرات/تدريبدورات

البلديّينوالفنيّينالمحليّين

.المحليّةالمشاريعتمويلحولوطنيّةعملورشة• الفنّيينبينالتواصلشبكةتنمية

.الخمسالبلديّاتفيمواطنيتشاوروحداتإنشاء•

ة،اجتماعيّ حاجةلتحديدالمنهجيّةاألدواتعلىالتدريب•

.عملخّطةولصياغةمحلّي،مشروعولتطوير

.االجتماعيّةالمشاريعتنفيذفيالبلديّاتمواكبة•

دةوالجديوالقاععينطورةبلديّاتمواكبة

حديدتفيومنجزوجعيتاالسدّ -البوشريّة

علىاألولويّةوذاتالطارئةحاجاتها

االجتماعيالصعيد
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٢٠٢١األنشطة المنفّذة عام 

12-20 
/01

04/10

14/10

25/11

التشاورلوحداتتدريبيّةدورات

صياغةمنهجيّةحولالخمس

يالتالمحليّةاالجتماعيّةالمشاريع

الخمسالبلديّاتاختارتها

وموظفوالمنتخبون:المشاركون

.نيالمدالمجتمعمنوأعضاءالبلديّات

لبلديّاتافياالجتماعيّةالمشاريعتنفيذ

الخمساللبنانيّة

ياالجتماعالعملدليل"كتيّبإصدار

"نانيّةاللبالبلديةواالتحاداتللبلديّات

لتبادلمواضيعيّةعملورشات

٣٥:الشركاءمعوالخبراتالمعلومات

وموظفًامنتخبًا٢٣منهممشارًكا

بلديّاوشرطيًّا

ندوة شبكيّة حول العمل االجتماعي

امنتخبًا وموظفً ٤٥مشارًكا منهم ٧٢

.بلديًّا

مشارًكا٦٥:للمشروعالنهائيّةالندوة

وعللمشرالفرنسيينالشركاءزيارة

.البلديّاتمعواجتماعات

06/12

الخمسبنانيّةاللالبلديّاتفياالجتماعيّةالمشاريعتطبيق

إلىباطشمن–المحليّةالتنميةفيخبراءيواكبهاالتي

٢٠٢١األّولكانون

تحت المجهر

مع الدعم المالي من وزارة أوروبا والشؤون 
الخارجية

المستوصفخدماتهيكلةعينطورةبلديّةأعادت•

يزتعزخاللمنوعّززتهاالمدينةفيالعامالطبّي

يموالتنظالحوكمةصعيدعلىالعملفريقكفاءات

شطةأنالبلديّةأطلقتكما.والطبّياإلداريالداخلي

منهااستفادتاألسنانصّحةموضوعحولتوعية

.المحلّيالمجتمعمنمختلفةمجموعات

حلّ تقديمإلىيهدفزراعيًّامشروًعاجعيتابلديّةنفّذت•

التيةالغذائيّ المواطنينحاجاتتوفيريتيحمستدام

تأهيلبإعادةالمشروعهذاسمح.إلحاًحاتزداد

زوتعزيوزراعتها،البلدةفيالزراعيّةاألراضي

نالمواطنيوتوعيةالمنطقةفيالمزارعينكفاءات

الممارساتأهميّةوعلىاألغذيةهدرمسألةعلى

يالغذائاألمنضمانبهدفوذلكالمحليّةالزراعيّة

.المتوسطالمدىعلى

توعيةةأنشطالسدّ -البوشريّة-الجديدةبلديّةأطلقت•

الفئاتمختلفاستهدفتالعقليّةالصّحةموضوعحول

أرباباألطفال،البيوت،ربّات)السّكانبينالهّشة

شطةأنتنفيذتولّى.(.إلخاألعمال،وأصحابالعائلة

يعمواضوتناولتالنفسعلمفيخبراءهذهالتوعية

.نفسيّةسيّماالعدّة

راثالتمتحففيبيعمركزالمنجزبلديّةأنشأت•

عملرصفوتوفيراالنتاجيّةتحسينسيتيحالمحلّي

جينالمنتصغاربتدريبالمشروعهذاسمح.للسّكان

بيعلفرصةلهمووفرالمحليّةالحرفعلىوالنساء

اإلداريّةالكفاءاتالمشروععّززكما.منتجاتهم

.البلديّةلموظفي

خاللمنةوتربويّ اجتماعيّةأنشطةالقاعبلديّةنفّذت•

مدارسثالثمنومدّرسينإداريينكوادرتدريب

العمليّةبتحديثلهمسمحممامهاراتهموتعزيز

منتلميذًا٦٥٠المشروعهذامناستفاد.التربويّة

٦٠يوحوالالسوريينالالجئينمنتلميذًا٣٥٠والبلدة

.مدّرًسا

05-08
/12

الشركاء

-1ك

شباط

ين البلديّين في مشروع تعزيز القدرات وتنمية شبكة التواصل بين المنتخبين والفنيّ 

٢٠٢١-٢٠١٩لبنان 
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انيّة لالستجابة لحاجات البلديّات اللبنبرنامج دعم إضافي

٢٠٢١-٢٠٢٠الطارئة 

صرّ تاإلطارهذاوفي.خانقةواجتماعيّةوماليّةواقتصاديّةسياسيّةأزمةلبنانيواجه٢٠١٩نهايةمنذ

الالمركزيّةتطبيقإلىييؤدّ مماالمحليّين،للسّكاندعمبرامجبتطبيقالبلديّاتمطالبةعلىاللبنانيّةالوزارات

.الجديدةمسؤوليّاتالتلكلتحّملالضروريّةوالماليّةالبشريّةالمواردلهاتؤّمنأندونمنولكنالواقع،بحكم

علىعددهميتزايدلذيناضعفًااألكثرالسّكانحاجاتلتلبيةالالزمةالوسائلكلّ إلىتفتقرالبلديّاتأنّ غير

للخطريعّرضلماليّةاللمواردالبلديّاتافتقارإنّ .األساسيّةالخدماتلتوفيروكذلكاللبنانيّة،األراضيكلّ 

وبغية.لبنانفيقائًمايزالالالذيالعامللعملاألخيرالداعمالمنيعالسدّ تشّكلالتيالمحليّةالسلطاتعمل

شبكةوتنميةالقدراتيزتعزلمشروعتكميليبرنامجتنفيذتمّ الملّحة،اللبنانيّةالبلديّاتلحاجاتاالستجابة

.لبنانفيالبلديّينوالفنيّينالمنتخبينبينالتواصل



٢٠٢١-٢٠٢٠لالستجابة لحاجات البلديّات اللبنانيّة الطارئة برنامج دعم إضافي

تأمين المساعدة اإلضافيّة لخمس بلديّات مستفيدة من المشروع من خالل تقديم دعم مالي مباشر للمؤّسسة 

.البلديّة بهدف مساعدتها على تأمين الخدمات األساسيّة ودعم الفئات السّكانيّة األكثرضعفًا

٢٠٢١األنشطة المنفّذة عام 

األهداف

الشركاء

–تفيدةالمساللبنانيّةللبلديّاتمباشردعمخططوضع•
٢٠٢١نيسانإلىشباطمن

والقاعزومنجوجعيتاعينطورةهيبلديّاتخمس:لمستفيدونا

.السدّ -البوشريّة–والجديدة

لاألوّ كانونإلىأيّارمن:المباشرالدعمخططتنفيذ•

٢٠٢١

عيادةوتجهيزتأهيلإلعادةاألموالعينطورةبلديّةاستخدمت

الجتماعيالمشروعهااستكماالً الطبّيمستوصفهافياألسنان

ناناألسصّحةعلىالمحليّ المجتمعتوعيةحولالمتمحور

.البلديّينالموّظفينلدعموكذلكونظافتها،

ألساسيّةاالمستلزماتلتأمينباألموالجعيتابلديّةاستعانت

بسببهاتوفيرعلىقادرةتعدلموالتيالبلديّةلعملالالزمة

لشراءاألموالمنآخرجزءوخّصص.المواردإلىافتقارها

-ماعياالجتلمشروعهااستكماالً وبستنيّةزراعيّةمعدّات

.الغذائيباألمنوالمتعلٌقالزراعي

لسدّ ا-البوشريّة-والجديدةوالقاعمنجزبلديّاتاستخدمت

اآلليالتشغيلمعدّاتلتأميناإلضافيّةالماليّةالمساعدة

لمالتيديّاتالبللعملالضروريّةاألساسيّةوالمعدّاتللمكاتب

.ماليّةالالمواردإلىافتقارهابسببتوفيرهاعلىقادرةتعد

اإلدارة المحليّةالصّحةالزراعة

المواضيع
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تصاديّة مشروع دعم البلديّات اللبنانيّة في مجال التنمية االق

-٢٠٢٠المحليّة وفرص عمل الشباب والمشاركة المواطنيّة 

٢٠٢٢

٪٣٧منهماللبنانيالشعبمن٪٢٥البطالةمعدّلبلغ،٢٠١٩عامالصادرةاللبنانيّةالحكومةمعطياتآخروفق

٪٥٠منأكثرالفقريطالأنفيخطروهناك٢٠١٩نهايةمنذوالماليّةاالقتصاديّةاألزمةوتفاقمت.الشبابمن

والسياسياالقتصاديالوضعهذاظلّ في.٢٠١٩نهايةفيالدوليالبنكتقديراتبحسبالسّكانمن

النشاطصلبإلىاللبنانيّةالبلديّاتإعادةبمكاناألهميّةمنالعاّمة،السياساتوغيابالمتأّزمواالجتماعي

منشباب،الومنهمالمواطنين،بينالثقةلتعزيزللحوارومكانللمواطنينمفتوحةكمساحةوإظهارهاالمحلّي

عزيزتالضروريمنكما.أفضلبصورةحاجاتهملتلبيةوكذلكأخرى،جهةمنالبلديّةوالمؤّسسةجهة،

.المحليّةاالقتصاديّةالتنميةوتأمينالشبابعمالةتشجيعمنلتتمّكنودعمهاالبلديّات



األساسيّةالمراحل

.الستالبلديّاتفيمواطنيتشاوروحداتإنشاء•

.اكاتالونيمنخبراءمعالخبراتوتبادلتدريبورش•

مواضيعحولتقنيّةومواكبةتدريب

نميةالتواستراتيجيّةالمواطنيّةالمشاركة

شباببالتُعنىالتيالمحليّةاالقتصاديّة

لديّاتالبمنكلّ فيتشاركيمبّسطتشخيصصياغة•

.المواطنيّةالتشاوروحدةمعبالتعاونالستّ 

إلىهدفتالبلديّاتمواطنيمعتشاركيّةعملورشتنظيم•

.الشبابعمالةلتأمينعملتوصياتإصدار

عاتللقطاوتشاركيمبّسطتشخيصإجراء

ملعولفرصالواعدةالمحليّةاالقتصاديّة

.الشباب

والتنميةالشبابعمالةلتعزيزعملخططاعداد•

حليّةالمالتشاوروحداتبمشاركةالمحليّةاالقتصاديّة

لعملاخططتحديدفيالستالبلديّاتمواكبة

وإعدادها

.األوروبيّةالتمويلبرامجمختلفعرض• التمويلمصادرعنالبحث

عملوفرصةالمحليّ االقتصاديّةالتنميةمجالفياللبنانيّةالبلديّاتدعممشروع

٢٠٢٢-٢٠٢٠المواطنيّةوالمشاركةالشباب

المواطنيّةاركةوالمشالمحليّةاالقتصاديّةالتنميةإطارفيبلديّاتستّ إلىالدعمتقديم

.ةتشجيع المشاركة المواطنيّ 

فياتالبلديّ كفاءاتتعزيز

مشاريعوإعدادتحديدمجال

.محليّةالاالقتصاديّةالتنمية

اتالخبرتبادل

فيوالنصائح

ةكيفيّ بيتعلّقما

طلباتتقديم

التمويل

.األوروبيّة

تبادل اآلراء 

ات مع خبراء والمعلوم

.ونياوبلديّات في كاتال

دعم التنمية 

حليّة االقتصاديّة الم

.وعمالة الشباب

األهداف

التنظيم

0204

03 01

05

01

02

03

04

05

المواضيع

المشاركة المواطنيّة

الشفافيّة

عمالة الشباب

التنمية االقتصاديّة 

المحليّة
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أنشأنهامنعملتوصياتإلصدارشبكيّةعملورش

دماجإتدعموأنالمحليّةاالقتصاديّةالتنميةتحقّق

٢٠٢١حزيرانإلىأيّارمن–العملسوقفيالشباب

تحت المجهر

منالبلديمعالمجتمنوعضًوابلديًّاوموظفًامنتخبًا١١١

ياغةصوضعفيشاركواالمستفيدةالستالبلديّات

فياتوالتحديّ الفرصووالضعفالقّوةلنقاطمشتركة

يستهدفيمحلّ اقتصاديّ نموّ لتحقيقسعيًابلديّةكلّ 

حدّدةمقطاعيّةمواضيععلىمعًاالجميعوعمل.الشباب

بتأمينتسمحعملتوصياتإصدارإلىللتوّصلمسبقًا

سوقيفالشبابإدماجودعمالمحليّةاالقتصاديّةالتنمية

.العمل

الشركاء

٢٠٢١األنشطة المنفّذة عام 

-أيّار

حزيران

01/07

تشرين 

األّول

ناحيةالمنالبلديّاتلمواكبةشبكيّةندوة

ةالمواطنيّ المشاركةتحقيقفيالتقنية

والشفافيّة

كاتالونيامنخبراءمنمشارًكا٢٢

.ينلبنانيّ بلديّينوموظفينومنتخبين

وصياتتلوضعتشاركيّةشبكيّةعملورش

اديّةاالقتصالتنميةتحقيقإلىتهدفعمل

عملالسوقفيالشبابإدماجودعمالمحليّة

المستفيدةالستّ البلديّاتفي

راتيجيّةاستإعدادحولتدريبيّةشبكيّةندوة

شبابالتستهدفمحليّةاقتصاديّةتنمية

وتنفيذها

ديًّابلوموظفًامنتخبًا٢٣منهممشارًكا٣٦

.البلديالمجتمعمنوعضًوا

بصورةالعملخططوصياغةاقتراح

.للبنانيّةاالستّ البلديّاتقبلمنتشاركيّة

التمويلمقاربة"حولشبكيّةندوات

نانلبفيللبلديّاتالمتوفّراألوروبي

"والمغرب

وموظفًامنتخبًا٣٠بينهممنمشارًكا٧٧

لبنانيًّابلديًّا

09 & 16
/12

26/02

الشبابعملوفرصالمحليّةاالقتصاديّةالتنميةمجالفياللبنانيّةالبلديّاتدعممشروع

٢٠٢٢-٢٠٢٠المواطنيّةوالمشاركة
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٢٠٢٢-٢٠٢١مشروع التضامن مع لبنان 

انعدامبسببالبلدإضعافمنزادتخطيرةإنسانيّةبأزمة٢٠٢٠آب٤فيبيروتمرفأانفجارتسبّب

مباشرةالمحيطةاطقالمنعلىالكثيفةالدوليّةالمساعدةوترّكزت.واالقتصاديوالمؤّسسيالسياسياالستقرار

قضيتشائكةمهّمةأمامنفسهاوجدتوالتيباالنفجارالمتأثّرةاألخرىللمناطقالدعممهملةاالنفجاربمكان

وقتفيلهموالمساعدةالعالجوتقديماالقتصاديّةاألزمةوضحايااالنفجارمنالمتضّررينإيواءبإعادة

.مواردهانضوبتواجهنفسهاهيكانت

في(طاعاتالقالمتعدّدةاألزمةمنأوالمرفأانفجارمنالمتضّررة)الشريكةالمحليّةالسلطاتدعموبهدف

السلطاتمنبدعمفرنسافيالمتحدةالمدنجمعيّةأنشأتوتوفيرها،العاّمةالخدماتتأهيلإعادةعمليّات

يهدفالذيانلبنمعالتضامنمشروعالمتّحدةالمحليةوالحكوماتالمدنومنظمةالمانحةالفرنسيّةالمحليّة

.األمدطويلةمرنةسياساتووضعلألزماتاالستجابةفيالمحليّةالسلطاتدورإبرازإلى



٢٠٢٢-٢٠٢١مشروع التضامن مع لبنان 

غيرأومباشرلبشكالمتضّررةاللبنانيّةللبلديّاتاألولويّةذاتللحاجاتاالستجابة

٢٠٢٠آب٤فيبيروتمرفأبانفجارمباشر

ماد إبراز دور السلطات المحليّة في االستجابة لألزمات واعت

.سياسات صمود طويلة األمد

.تقديم حلول هيكليّة

تأمين الحوار بين المدن المانحة والمدن 

.المستفيدة وتطوير شراكات تعاون

األهداف

التنظيم

1

3

2

الشركاء

التربيةالعمل االجتماعي المساعدة الطارئةإعادة البناء

المواضيع

األساسيّةالمراحل

فيتربويّةمشاريعوتطبيقعملخططوضع•

.بعلبكرقيشبلديّاتواتحادوعشقوتالقريّةبلديّات

اديّةاالقتصالتنميةمجاالتفيبلديّة١٦مواكبة

ياالجتماعوالعملوالتربيةوالشبابالمحليّة

مركزإلنشاءمفاهمياقتراحوضعفيالمواكبة•

اجتماعي
المجتمعيالكرنتينامشروعدعم

.البلديّةحاجاتلتحديدالراهنالوضعتقييم•

لبلدياالنطاقفيالمقيمةاألسرمنلعددالدعمتقديم•

المتعدّدةاألزمةومناالنفجارمنوالمتضّررة

.القطاعات

حّمودبرجبلديّةدعم

ةاللبنانيّ األطرافبينالخبراتلتبادلندوة•

.والفرنسيّة

إلىروعالمشفيالمشاركةالفرنسيّةالبلديّاتزيارة•

.لبنان

الشركاءمعوحوارتقنيّةبعثات
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٢٠٢١األنشطة المنفّذة عام 

20-22
/09

05-09
/12

الكرنتيناحيّ فيمجتمعيمشروع

حمودبرجفيالمحتاجةاألسردعم

١٥٠ومسنًّا٥٥وأسرة٦٦:المستفيدون

.عشرةالسادسةدونطفالً 

ةالقريّ بلديّاتفيتربويّةمشاريعتنفيذ

بكبعلشرقيبلديّاتواتحادوعشقوت

٢٠وتالميذ٣٠٣:المباشرونالمستفيدون

اولياءمنشخًصا١٥٠منوأكثرمدّرًسا

التالميذ

كانون -أيار
األول

-حزيران
كانون األول

-نيسان

كانون

األّول

معمنالتضامشروعلرئيسةفنيّةبعثة

فرنسافيالمتّحدةوالمدنلبنان

النسيجبناءإعادةحولشبكيّةندوة

ة؟استراتيجيّ أي:الكارثةبعداالجتماعي

لديًّابوموظفًامنتخبًا٣٥منهممشارًكا٨٠

.لبنانيًّا

معمنالتضامشروعلرئيسةفنيّةبعثة

لبنان

05-09
/12

٦٦استفادتمحليّةجمعيّة١٢مساعدةبفضل

كما.غذائيّةقسائممنمسنًّا٥٥إلىباإلضافةأسرة

١٥٠ـلواألحذيةالمالبسلشراءقسائمتوزيعجرى

٢٠٢١األّولكانونفيعشرةالسادسةدونطفالً 

.(الميالدعيدقبل)

رجببلديّةنطاقفيالحاللواقعدراسةأجريت

الذيوللدعماحتياًجااألكثراألسرلتحديدحّمود

دإعداجرىثم.هإليحاجتهاعناألسرهذهعبّرت

نمتحقّقنظاممعالمساعداتلتوزيعمنهجيّة

لاألوّ كانونفيالمساعداتتوزيعوبدأاستالمها

٢٠٢١.

تحت المجهر

حمودبرجفيالمحتاجةاألسردعم

٢٠٢١األّولكانونإلىأيّارمن

٢٠٢٢-٢٠٢١مشروع التضامن مع لبنان 
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تنمية تشخيص ثالثة اتحادات بلديّات بصفتها عناصر تحفيز لل

٢٠٢٢-٢٠٢١االقتصاديّة المحليّة 

.السّكانعيشوسائلدّةبشتهدّدمسبوقةغيروصحيّةواجتماعيّةواقتصاديّةماليّةأزمةمنحاليًّالبنانيعاني

بيروتمرفأانفجارأدّىكذلك.٢٠١٩عام٪٢٨مقابل٪٥٥وبلغت٢٠٢٠فيالفقرنسبةتضاعفتفقد

بالتاليبدّ وال.دوالرمليارات١٠إلى٧بحواليقدّرتخسائرإلىجسيمةبشريّةبأضرارتسبّبالذي

المفترضنمالتيالفاعلةالجهاتلكلّ فعٌالةمشاركةمنالخطيرواالجتماعياالقتصاديالواقعهذالمواجهة

واتحاداتالبلديّاتيأاللبنانيّةالمحليّةالسلطاتوتتحّمل.االقتصاديواالنتعاشالتنميةفيدوًراتؤدّيأن

.فيزهاوتحلهاوالترويجالمحليّةاالقتصاديّةالتنميةتخطيطمسؤوليّةاإلطارهذافيالبلديّات



المحليّةصاديّةاالقتللتنميةتحفيزعناصربصفتهابلديّاتاتحاداتثالثةتشخيص

٢٠٢٢-٢٠٢١

ات قييم التنمية االقتصاديّة المحليّة واقتراح آفاق جديدة في سياق اتحادات بلديّ ت

صور والفيحاء والمتن

01

02

ة اكتساب فهم حقيقّي ومعرفة معّمق

اديّة لإلمكانات ولحاجات التنمية االقتص

.المحليّة

تقديم توصيات عمليّة حول

طريقة إدارة الجهود لتحقيق 

.ةالتنمية االقتصاديّة المحليّ 

اديّة إجراء تحليل معّمق لألطر االقتص

ة على المحليّة ولقابليّة أنظمة الحوكم

.الصمود

األهداف

األساسيّةالمراحل

التحاداتةواالقتصاديّ االجتماعيّةالبياناتحولتوثيقيّةأبحاث•

.البلديّات

ددةالمتعوالشراكاتوالمؤّسساتالفاعلةبالجهاتخارطةوضع•

.الفعاليّات

.التنميةوفرصوالتحدّياتالحاجاتتحديد•

ةالتنميتشخيصنتائجفيللتعّمقونقاشعملمجموعات•

.المحليّةاالقتصاديّة

التشاركيالبحث

.البلديالنطاقفيالشركاتحولمعّمقتحقيق•

.المحليّةاالقتصاديّةالتنميةتشخيص•

منوالتحقّقالميدانيالتقييم

البيانات

.االقتصاديّةالتنميةتقييماتعلىالثالثةالبلديّاتاتحاداتمصادقة•

المحليّةةاالقتصاديّ التنميةلتشجيعسياسيّةمناصرةوثيقةإعداد•

.والبلديّاتالخارجيّةلوزارةوتقديمها

والعملالبحث

03

التنظيم

المواضيع

المشاركة المواطنيّة

التنمية االقتصاديّة 

المحليّة

الحوكمة المحليّة
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٢٠٢١األنشطة المنفّذة عام

02/03

نيسان

حزيران-

حزيران

تموز

الفاعلةبالجهاتخارطةوضع

المتعدّدةوالشراكاتوالمؤّسسات

.مشارًكا٨٦.الفعاليّات

جنتائلتعميقونقاشعملمجموعة١٥

٧٧.ركةالمشتالمحليّةالتنميةتشخيص

.مشارًكا

فيالشركاتحولمعّمقتحقيق

.البلديالنطاق

حاداتفياالستطالعشملهاشركة١٢٦

.المتنبلديّات

حاداتفياالستطالعشملهاشركة١٢٦

.الفيحاءبلديّات

حاداتفياالستطالعشملهاشركة١٢٧

.صوربلديّات

تموز

تشرين األول-

كانون 

األول

بعدعنالتوجيهلجنةانشاء

المدنجمعيةيمثلونشخًصا١٥:المشاركون

لديّاتللبالتقنيالمكتب/لبنانفيالمتحدة

وضععنمسؤولينوخبراءاللبنانيّة،

ناتللمستوطالمتحدةاألمموبرنامجالدراسات،

.اإلنمائيالمتحدةاألمموصندوقالبشريّة،

.يّاتالبلدالتحاداتالمشروعلتقديمعروض٣

.مشارًكا٦٣

ةالمخّصصالعملمجموعاتلتقديمعروض٣

٥٢.المحليّةاالقتصاديّةالتنميةلدراسة

.مشارًكا

مشارًكا٧٤.استراتيجيّةعملمجموعات٣

دةالمتعدّ الشراكةمجموعاتوإنشاءالفاعلةبالجهاتخارطةضعو

األطراف

تحت المجهر

.مشارًكا٢٦:المتنبلديّاتالتحاد-آب١١

.مشارًكا٢٥:صوربلديّاتالتحاد-آب١٣

مشارًكا٣٥:الفيحاءبلديّاتالتحاد-آب١٨

المحليّةاديّةاالقتصبالتنميةالمعنيّةالفاعلةبالجهاتخارطةوضعتمّ 

وأعضاءوجيهالتلجنةبمساعدةالمستفيدةالبلديّاتاتحاداتمنكلّ في

ليّة،المحاالقتصاديّةالتنميةلدراسةالمخّصصةالعملمجموعات

المحليّةيّةاالقتصادالتنميةفيالمعنيّةبالجهاتقائمةإلىباإلضافة

.المحليّةديّةاالقتصاالتنميةتشخيصعمليّةفيالمشاركةعلىالقادرة

نميةبالتالمعنيّةاألطرافالمتعدّدةالشراكةمجموعاتأنشئتكما

جميعشراكوإلمستهدفةمجاالتمنهاكلّ ليمثّلالمحليّةاالقتصاديّة

الحواراتمنلةسلسوأجريت.المحليّةاالقتصاديّةالتنميةفيالمعنيين

يّةاالقتصادبالتنميةمعنيّةاألطرافمتعددةشراكةمجموعاتمع

علىللمصادقةعملوورشاتنقاشمجموعاتخاللمنالمحليّة

فيلمحليّةااالقتصاديّةالتنميةأولويّاتوتحديدالتشخيصنتائج

.المستهدفةالمناطق

آب

الشركاء

وزارةبدعمالمشروعهذايحظى
منممّولوهووالبلديّاتالداخليّة
خاللمناألوروبياالتحاد
اإلقليمي،االستئمانيصندوقه
تمّ الذياألوروبّي،مدادصندوق
.السوريّةلألزمةلالستجابةحشده

-٢٠٢١المحليّةاالقتصاديّةللتنميةتحفيزعناصربصفتهابلديّاتاتحاداتثالثةتشخيص

٢٠٢٢
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مشروع دعم بلديّة زحلة في مواجهة األزمة المتعّددة 

٢٠٢٢-٢٠٢١القطاعات في لبنان 

استفحاللىإأدّتواجتماعيّةوسياسيّةوماليّةاقتصاديّةأزمةوطأةتحتلبنانيرزح٢٠١٩العامنهايةمنذ

وإقبالهمالعملرصفانعدامبفعلاألزمةبهذهتأثًرااألكثرالفئةالشبابيُعتبراإلطارهذافي.والفقرالبطالة

والسياسيّةةاالقتصاديّ األزمةهذهظلّ وفي.لبنانخارجالمهنيّةالحياةفياالنخراطإلىسعيًاالهجرةعلى

المحلّيالعملصلبيفاللبنانيّةالبلديّةوضعإعادةمنالبدّ العاّمةالدولةسياساتلغيابونظًراواالجتماعيّة

ؤّسسةبالممنهم،الشبابسيّماالهؤالء،ثقةتعزيزبغيةالمواطنينأماممفتوحةحواركمساحةوإظهارها

قادرةتكونكيلودعمهاالبلديّاتعملتعزيزمنكذلكبدّ ال.لحاجاتهمأفضلبصورةواالستجابةالبلديّة

.المحليّةاالقتصاديّةالتنميةوتأمينالشبابعمالةتشجيععلى



-٢٠٢١لبنانفيالقطاعاتالمتعّددةاألزمةمواجهةفيزحلةبلديّةدعممشروع

٢٠٢٢

المواطنيّةوالمشاركةاالقتصاديّةالتنميةميدانفيزحلةبلديّةدعم

04。

المواضيعاألهداف

المشاركة المواطنيّة

التنمية االقتصاديّة 

المحليّة

السياحة

عمالة الشباب

مشروع 

زحلة

01

02

03

ليّة دعم التنمية االقتصاديّة المح

.وعمالة الشباب

.تشجيع المشاركة المواطنيّة

ليّةالمحالسلطةكفاءاتتعزيز

مشاريعتحديدعلىوقدرتها

ةالمحليّ االقتصاديّةالتنمية

.وإعدادهاالمواطنيّةوالمشاركة

األساسيّةالمراحل

.مواطنيّةتشاوروحدةانشاء•

ياغةلصالمواطنيالتشاورووحدةزحلةبلديّةمعتعاون•

.تشاركيمبّسطتشخيص

دارإلصزحلةبلديّةمواطنيمعتشاركيّةندوةتنظيم•

.الشبابعمالةحولعملتوصيات

اتللقطاعمبّسطتشاركيتشخيصانجاز

ملعولفرصالمحلّياالقتصادفيالواعدة

الشباب

اديّةاالقتصوالتنميةالشبابعمالةحولعملخطةصياغة•

.المواطنيّةالتشاوروحدةمعبالتعاونالمحليّة

إعدادوتحديدعمليّةفيزحلةلديةبمواكبة

عملةخط

.زحلةمدينةفيسياحيّةدروبمساراتانشاء•

.سياحيينأداّلءتدريب•

.السياحيّةللدروبترويجأنشطة•

معبالتشاورالمذكورةالعملخطةتطبيق

دعمخاللمنالبلديالمجتمععنممثّلين

مالي

التنظيم
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04。

٢٠٢١األنشطة المنفّذة عام 

حزيران

18/09

كانون 

األّول

مواطنيتشاوروحدةإنشاء

زحلةلبلديّة

طمبسّ تشاركيتشخيصانجاز

االقتصادفيالواعدةللقطاعات

الشبابعملولفرصالمحلّي

ياتتوصإلصدارتشاركيّةحلقة

نميةالتتأمينتطبيقهايتيحعمل

دماجاالودعمالمحليّةاالقتصاديّة

لةزحبلديّةفيللشبابالمهني

مشارًكا١٨

لخطةوصياغةتشاركياقتراح

العمل

الشركاء

تأمينهاتطبيقيتيحعملتوصياتإلصدارتشاركيّةندوة

لشبابلالمهنياالدماجودعمالمحليّةاالقتصاديّةالتنمية

.زحلةبلديّةفي

زحلةفي١٨/٩/٢٠٢١

تحت المجهر

فيالمدنيالمجتمعمنوعضًوابلديًّاوموظفًامنتخبًا١٥

إلصدارالتشاركيّةالورشةفيشاركوازحلةمدينة

تصاديّةاالقالتنميةتحقيقتطبيقهايتيحعملتوصيات

شةالورهذهسمحت.للشبابالمهنياالدماجودعمالمحليّة

عفالضونقاطالقّوةلمكامنتحليلإعدادفيبالمشاركة

صادياقتنمولتحقيقزحلةنطاقفيوالمعوقاتوالفرص

الثةثحولمعًاالمشاركونعمل.الشبابيستهدفمحلّي

يقهاتطبيتيحعملتوصياتإلصدارقطاعيّةمواضيع

مهنيالاالدماجودعمالمحليّةاالقتصاديّةالتنميةتأمين

.للشباب -تموز

أيلول

-٢٠٢١لبنانفيالقطاعاتالمتعّددةاألزمةمواجهةفيزحلةبلديّةدعممشروع

٢٠٢٢
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هر إنشاء وكالة تخطيط حضري وتنمية اقليميّة لبلديّات حوض ن

(شمال لبنان)أبو علي 

التيالتخطيطمهامفيذلتنالضروريّةوالبشريّةالماليّةالوسائلإلىالبلديّاتتوفّرهاالتيالخدماتتفتقر

مختلفبيناركيّةوتشواسعةتفكيربعمليّةالقيامتتيححواريّةهيئةأيغيابعنفضاًل هذا.بهاتضطلع

لسياساتةالرافعتكونأنيُفترضالتيالدولةمعسيّماوالالحضري،البناءميدانفيالفاعلةالجهات

التيالصعوباتإلىباإلضافةاالقليميّةوالتنميةيتالءمالالذياإلداريالتقسيمفإنّ أخرى،ناحيةمن.التنظيم

عملدتعقّ أنشأنهامنعواملكلّهامختلفة،تحديّاتذاتمناطقممثليبينالحواروتعيقتنشأأنيُحتمل

علىمشتركةدّياتتحتواجهالمحليّةالفاعلةالجهاتأنّ غير.مستدامةإقليميّةتنميةتحقيقوإمكانالبلديّات

.إقليميّةميةوتنحضريّ تخطيطوكالةإنشاءيستوجببلاليشّرع،مماالمحليّةوالتنميةاإلدارةصعيد



شمال)عليأبونهرحوضلبلديّاتاقليميّةوتنميةحضريتخطيطوكالةإنشاء

(لبنان

التنظيم

المواضيع
تنظيم األراضي

الحوكمة المحليّة

األساسيّةالمراحل

ياألساسوالنظاموالماليّةالقانونيّةالدراساتإعداد•

المزمعالحضريالتخطيطلوكالةالداخليوالنظام

.انشاؤها

وظيفيتوصيفبطاقات٥والتنظيميالهيكلإعداد•

.المستقبليّةالحضريالتخطيطبوكالةخاّصة

وكالةعملخّطةإلعدادمواضيعيّةعملورشتنظيم•

.المستقبليّةالحضريالتخطيط

خبيمنتوتوقيعالوكالةإلنشاءالبلديّاتميثاقإعداد•

.عليهالشريكةالبلديّات

الحضريالتخطيطوكالةهيكليّةإعداد

االقليميّةوالتنمية

ركاءوالشالمستقبليّينالوكالةشركاءبخارطةوضع•

.المحتملين

قبليّينالمستوالشركاءالوكالةبينشراكةالتفاقتمهيد•

.المحتملين

ميّةحكوهيئاتمعثنائيّةاجتماعاتخاللمنالدعمحشد•

محليّينوفاعلين

اعلةالفوالجهاتالدولةمؤّسساتتأييدحشد

المحليّة

مؤّسساتواللبنانيّينللشركاءدانكركإلىتقنيّةزيارة•

يطتخطوكالةوتنظيمالبعثاتعلىللتعّرفالدولة

.حضري

وتدريبيناللبنانيّ المحليّينالمنتخبينتوعية

البلديّينالموّظفين

األراضيملتنظيمتكاملةأداةابتكارفيالمشاركةبهدفوسياسيتقنيتعاونانشاء

إقليميّةوتنميةحضريتخطيطوكالةفيمتمثّلة

التنسيق بين مختلف 

السياسات العاّمة في

.النطاق البلدي

معرفةتعزيز

نطاقهاببلديّةكلّ 

والجهاتالبلدي

فيهالفاعلة

الفاعلينبينالحوارتشجيع

يّةالحيوالمنطقةفيالمحليّين

.الواحدة

رتصوّ بناءفيالمساعدة

بينمشتركاستراتيجي

ةالحيويّ المنطقةبلديّات

.نفسها

األهداف

01
02

03

04
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الشركاء

٢٠٢١األنشطة المنفّذة عام 

12/07

كانون 

آذار-الثاني

26/03

ذاتالمواضيعحولحواريّةحلقات٣

التخطيطبوكالةالخاّصةاألولويّة

ةاللبنانيّ البلديّاتوحاجاتالحضريّ 

الحضريالتخطيطوكالةلتقديمندوة

االقتصاديّةوالتنمية

وموظفًامنتخبًا٥٦منهممشارًكا٧٢

.لبنانيًّابلديًّاوشرطيًّا

-أيار
حزيران

الدراساتلتقديمحواريّةحلقات٣

وكالةءبإنشاالخاّصةوالماليّةالقانونيّة

حضريتخطيط

.مشارًكا١١

التوجيهيّةاللجنةاجتماع

.مشارًكا١١

التوجيهيّةاللجنةاجتماع

.مشاركين٩

ةاالقتصاديّ والتنميةالحضريالتخطيطوكالةلتقديمندوة

شبكيّةندوة–٥/١٠/٢٠٢١

تحت المجهر

افةباإلضالمشروعفيالشركاءيمثلونمشارًكا٦٠الندوةحضر

بهلمعنيّةاواللبنانيّةالفرنسيّةوالمؤّسساتالفاعلةالجهاتإلى

نظيميوالتواالقتصاديالمؤّسساتيالنموذجتقديمخاللهاوجرى

لعرضاهذاوتال.االقتصاديّةوالتنميةالحضريالتخطيطلوكالة

.مستديرتانطاولتان

وكالةآفاقحولنقاشاألولىالمستديرةالطاولةخاللجرى

دعمالوكالةذههتتيحسوف.وأهميّتهاالمستقبليّةالحضريالتخطيط

مماالتنميةلصالحتعملحكوميّةوغيرعاّمةفاعلةجهاتبروز

مختلفبينالتنسيقستؤّمنأنهاكما.الالمركزيالتعاونيعّزز

لىعالعامةالمديريّةعملوتكّملالبلديالنطاقفيالمشاريع

.والبلديّاتاألراضيوتطويرالمدنيالتنظيممستوى

المحتمليننالمحليّيالشركاءعلىالثانيةالمستديرةالطاولةورّكزت

مععاونهاتأّكدتواقليميّةوطنيّةمؤّسساتعدّةوكانت.للوكالة

مالي،الشلبنانفيالمهندسينونقابةالبلمند،جامعةمنهاالوكالة

.طرابلسومرفأالشمال،فيالخاّصةاالقتصاديّةوالمنطقة

معالمختلفةالتعاونإمكاناتالمؤّسساتهذهممثلوواستعرض

اديّةاالقتصالتنميةحولدراساتإلجراءالدعمتقديمومنهاالوكالة

.االقليميّةالمشاريعولتطبيقالمحليّة

05/10

شمال)عليأبونهرحوضلبلديّاتاقليميّةوتنميةحضريتخطيطوكالةإنشاء

(لبنان
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-٢٠١٩اإلعداد األّولي لمركز تدريب البلديّات اللبنانيّة 

٢٠٢٣

اإلقليميّينءهاووكالموّظفيهاتعنيالوالتوظيف،والتدريبالكفاءاتمجالفيتحدّياتالبلديّاتتواجه

يتيحمماهؤالءبتدريبمعنيّةواحدةمؤّسسةتوجدالأنّ إلىويشار.المحليّينالمنتخبينأيًضاتعنيبلفحسب

ملّحةالحاجةتبدواهنمن.واستكمالهاوهيكلتهاالوطنيالصعيدعلىحاليًّاالمتوفّرةالتدريبعروضتنسيق

وتحديثفسادالمواجهةمنظورمنسيّماالالبلديّاتقدراتتعزيزيتيحودائممتناسقشامل،حلّ إيجادإلى

أيلول١٩فيالموقّعاالتفاقبروتوكولإطارفيالمشروعهذايندرج.العاّمةالماليّةوإدارةالعامالقطاع

والبلديّاتخليّةالداووزارةالبلديّاتمعالعالقاتعنالمسؤولوالوزيرالفرنسيّةالخارجيّةوزارةبين٢٠١٩

.اللبنانيّةتالبلديّارؤساءلجنةورئيساإلقليميّةالعاّمةللوظيفةالوطنيالمركزورئيساللبنانيّة



٢٠٢٣-٢٠١٩اللبنانيّةالبلديّاتتدريبلمركزاألّولياإلعداد

ن توفير التأهيل المهني للمنتخبين والموّظفي

.البلديّين

.لديّةتعزيز المؤّسسة الب

.تعزيز الالمركزيّة

.تحسين نوعيّة الخدمات العاّمة

األهداف

األساسيّةالمراحل

.والتشغيليوالماليالمؤّسساتيالنموذجتحديد•

.المركزلموظفيمخّصصةتدريبيّةوحداتتصميم•

.يّةاللبنانالبلديّاتتدريبمركزلتعزيزالدعمتقديم•

المؤّسساتيللنموذجاألّولياإلعداد

تدريبلمركزوالتشغيليوالمالي

اللبنانيّةالبلديّات

والمالياتيالمؤّسسوالنموذجللتدريبالوطنيّةالخّطةتصميم•

.والتشغيلي

.التدريبخّطةلتقديموطنيّةندوة•

بلديّاتالتدريبمركزيقدّمهالذيالتدريبيالبرنامجتحديد•

.اللبنانيّة

.جددبلديّينمنتخبينتدريب•

.دوراتكلشعلىالبلديّينللموظفينالتدريبمساراتتصميم•

عروضولللتدريبالوطنيّةالخّطةتحديد

التدريب

التنظيم

المواضيع

التدريب

اإلدارة المحليّة

الحوكمة المحليّة

ديمومةلكذفيبماالبلديّة،الكفاءاتوتعزيزالهيكليوالتنظيمالتنسيقتأمين

.البلديّينوالموّظفينالمنتخبينتدريبمجالفيالقائمةالمبادرات

أساسيّ عنصروهيالبلديّةالعاّمةالخدماتهيكلةعمليّةفيوالبلديّاتالدولةمواكبة

.والمتوازنةالمستدامةالديناميكيّةالمحليّةالتنميةلتأمين

01

02

03

04
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الشركاء

٢٠٢١األنشطة المنفّذة عام 

11/06

05-14
/07

08/07

09/07

التوجيهيّةاللجنةاجتماع

مركزلمشروعالرسمياإلطالق

اللبنانيّةالبلديّاتتدريب

اوموظفً منتخبًا٤٠منهممشارًكا٩١

.لبنانيّابلديّا

بنانلفيالفرنسيّينالشركاءبعثة

30/09

29/09-
02/10

التقنيّةاللجنةاجتماع

.مشاركين٨

لبنانىإلالفرنسيّينالشركاءبعثة

المنتخبوظيفةحولعملورشة

ومهامه

.مشارًكا١٢

الوظيفيالوصفحولعملورش

البلديةمسؤوليمع

اللبنانيّةالبلديّاتتدريبلمركزالرسمياإلطالق

لبنانفي-٣٠/٩/٢٠٢١

تحت المجهر

يًّابلدوموظفًامنتخبًا٤٠منهممشارًكا٩١الندوةهذهجمعت

إلىباإلضافةالمشروعفيواللبنانيّينالفرنسيّينوالشركاء

ةوالسياسيّ المؤّسساتيّةالفاعلةالجهاتمنمجموعة

المشروعتقديممنهاالهدفوكانوالدوليّةوالحكوميّة

.وإطالقه

لبنان،يففرنساسفيرةغرييو،آنالسيّدةالمشروعأطلقت

كلّ وعبّر.والبلديّاتالداخليّةوزيرالمولوي،بّساموالسيّد

يّةاللبنانالبلديّاتتدريبمركزلمشروعدعمهعنمنهما

خاللمنةاللبنانيّ البلديّاتكفاءاتتعزيزأهميّةإلىوأشارا

.التدريب

تقنيًّاعرًضاوعالمشرفيواللبنانيّونالفرنسيّونالشركاءقدّم

هذافيتنفيذهاالواجبوالنشاطاتأهدافهعلىوشدّدواله

.اإلطار

ةالعامّ المديريّةعامّ مديرضّمتمستديرةطاولةنّظمتكما

ةالداخليّ وزارةفيبالوكالةالمحليّةوالمجالسلإلدارات

نيّةالوطوالمدرسةالماليالمعهدعنوممثّلينوالبلديّات

تبادلنهامالهدفوكانلبنانيّينبلديّينومنتخبينلإلدارة

التيلبشريّةواوالتقنيّةالماليّةالصعوباتمختلفحولالحوار

منّظمتدريبتأمينوضرورةاللبنانيّةالبلديّاتتواجهها

.انيّيناللبنالبلديّينوالموظفينللمنتخبينومتناسق

بدعم من وزارة الداخلية والبلديات

12/07

٢٠٢٣-٢٠١٩اللبنانيّةالبلديّاتتدريبلمركزاألّولياإلعداد
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بالصور٢٠٢١

كاتالونيامنوالشركاءينوالفرنسياللبنانيّينولشركائنااألعضاءللبلديّاتالشكركلّ الشكر،

فيذةالمنفّ األنشطةإطارفيجهودهمعّززوابلالعلى،حافظواالذينالبلدانكلّ ومن

.وفائدتهعملناأهميّةأّكدتوالتيلبنان

عضيميبشير
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مالحظات



جمعية المدن المتحدة

المكتب التقني للبلديات اللبنانية،

شارع توفيق سالم، بناية صقر، الطابق الثالث

لبنان-طريق الشام، راس النبع، بيروت 

+961 1 649 900
contact@bt-villes.org

Facebook:
Cités Unies Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises

www.bt-villes.org
www.linkedin.com/company/btvl 




