
 

 أقضية 4بلديّة من  30ورش عمل لـ 

 دعماً لقدراتها اإلداريّة والماليّة

 

 
 

 01:08الساعة  2017شباط  14

لدعم قدرات البلديات « ارادة بلدية»بلدية من أقضية بعبدا وعاليه وزحلة وجبيل، في إطار مشروع  30ورش عمل لممثلي  3أقيمت 

ج االمم اللبنانية في المواضيع اإلدارية والمالية، الذي ينفذه معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي التابع لوزارة المال، بالتعاون مع برنام

، وباشراف وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون االجتماعية وبتمويل من الوكالة البريطانية للتعاون والدولة UNDPاالنمائي المتحدة 

 الهولندية. ويهدف المشروع إلى مساندة رؤساء وأعضاء مجالس بلدية منتخبين للمرة األولى على فهم تحديات العمل البلدي.

قضاء بعبدا تسع بلديات هي حمانا، الغبيري، فرن الشباك، الحازمية، برج البراجنة، فالوغا، شاركت في ورشة العمل التي خصصت ل

 الشياح، حارة حريك والمريجة. وتولى إدارتها كل من الدكتور علي الموسوي وماريو غريب والقاضيين ايلي معلوف ووسيم أبو سعد.

بحمدون، بعورتا، رمحاال، صوفر، كيفون، عبيه، بيصور، كفرمتى، بلدية هي منصورية  13أما ورشة قضاءي عاليه وزحلة، فشملت 

عاليه والشويفات، عين كفرزد، النبي أيال ونيحا. وادار الورشة القاضي بسام وهبة، والدكتورة هويداالترك، والكسندر عمار والدكتور 

 غسان بيضون.

، الحصون، اهمج، علمات، جدايل، حصرايل وجبيل. وضمت ورشة العمل المخصصة لقضاء جبيل ثماني بلديات هي حاالت، المنصف

 وأدار الورشة كل من الدكتور حسان حمدان، والقاضي فيصل مكي، وهادي الديك ونورما نصير.

وتناولت الورش التحديات التنموية للعمل البلدي وأولوياته، موقع العمل البلدي في االقتصاد اللبناني، واستندت الى المؤشرات المالية 

تصادية واالجتماعية للبنان والمعطيات الخاصة بكل منطقة. أما المحور الثاني فتناول التنظيم االداري والقانوني للعمل البلدي، من واالق

مع حيث موقع البلديات في التنظيم اإلداري وعالقتها بالجهات الحكومية، وسير العمل واإلجراءات اإلدارية داخل البلدية، وعالقة البلديات 

 ت الرقابية، ودور البلدية في تعزيز مشاركة المجتمع المحلي، اضافة الى صالحيات المجلس ومسؤولياته.الهيئا

، تم بحث: هيكلية موازنة البلديات، خصائص إعداد الموازنة وتحدياتها، مراحل «االدارة المالية للبلدية»وفي المحور الثالث تحت عنوان 

 در األموال، الصندوق البلدي المستقل وإدارة أموال المانحين، الحسابات المالية والبيانات الختامية.تنفيذ الموازنة، العائدات البلدية ومصا

ورشة اقيمت في البقاع وقضاء صور وطرابلس والمتن الشمالي وكسروان ضمن المشروع الذي يستمر  11وسبقت هذه الورش الثالث 

 حتى نهاية آذار المقبل.

 ج التدريبي، استقصاء ميداني حول أهم عوائق وتحديات الواقع البلدي.كما يقام، اضافة الى البرنام
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 أقضية  4بلدية في  30ورش عمل لـ  3

 ضمن برنامج لدعم قدراتها المالية واإلدارية

 
 

لدعم قدرات البلديات « ارادة بلدية»بلدية من أقضية بعبدا وعاليه وزحلة وجبيل، في إطار مشروع  30قيمت  ثالث ورش عمل لممثلي 

سل فليحان المالي واالقتصادي التابع لوزارة المال، بالتعاون مع برنامج االمم اللبنانية في المواضيع اإلدارية والمالية، الذي ينفّذه  معهد با

 .ديةالمتحدة االنمائي وتحت اشراف وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون االجتماعية وبتمويل من الوكالة البريطانية للتعاون والدولة الهولن

 

 .منتخبين للمرة األولى على فهم تحديات العمل البلديويهدف المشروع إلى مساندة رؤساء وأعضاء مجالس بلدية  

 

شاركت في ورشة العمل التي ُخِصَصت لقضاء بعبدا تِسُع بلديات هي حمانا، والغبيري، وفرن الشباك، والحازمية، وبرج البراجنة، 

 .وفالوغا، والشياح، وحارة حريك والمريجة

 

صورية بحمدون، وبعورتا، ورمحاال، وصوفر، وكيفون، وعبيه، بلدية هي من 13أما ورشة قضاءي عاليه وزحلة، فشملت 

 .وبيصور،وكفرمتى، وعاليه والشويفات، وعين كفرزد، والنبي أيال، ونيحا

 

وضّمت ورشة العمل المخصصة لقضاء جبيل ثماني بلديات هي حاالت، والمنصف، والحصون، واهمج، وعلمات، وجدايل،وحصرايل، 

 .وجبيل

 

« وموقع العمل البلدي في االقتصاد اللبناني»، «التحديات التنموية للعمل البلدي وأولوياته»الثة محاور، أولّها وتناولت ورش العمل ث

التنظيم »واستندت الى المؤشرات المالية واالقتصادية واالجتماعية للبنان والمعطيات الخاصة بكل منطقة. أما المحور الثاني فتناول 

سير العمل واإلجراءات «، و«موقع البلديات في التنظيم اإلداري وعالقتها بالجهات الحكومية»، من حيث «ياالداري والقانوني للعمل البلد

صالحيات «،و«دور البلدية في تعزيز مشاركة المجتمع المحلي«، و«عالقة البلديات مع الهيئات الرقابية«، و«اإلدارية داخل البلدية

 .«المجلس ومسؤولياته

 

خصائص إعداد الموازنة «، و«هيكلية موازنة البلديات»، تم بحث النقاط اآلتية: «االدارة المالية للبلدية»حت عنوان وفي المحور الثالث ت 

، «الصندوق البلدي المستقل وإدارة أموال المانحين«،و«العائدات البلدية ومصادر األموال«، و«مراحل تنفيذ الموازنة«،و«وتحدياتها

 .«الختاميةالحسابات المالية والبيانات «و

http://www.elsharkonline.com/ViewArticle.aspx?ArtID=96218 
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 بلدية دعما لقدراتها االدارية والمالية 30ورش عمل ل 

 
وعاليه وزحلة وجبيل، في إطار مشروع إرادة بلدية لدعم قدرات البلديات بلدية من أقضية بعبدا  30أقيمت ثالث ورش عمل لممثلي 

ج االمم اللبنانية في المواضيع اإلدارية والمالية،الذي ينفّذه معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي التابع لوزارة المال، بالتعاون مع برنام

والشؤون االجتماعية، وبتمويل من الوكالة البريطانية للتعاون والدولة  (وبإشراف وزارتّي الداخلية والبلدياتUNDPالمتحدة االنمائي )

 الهولندية. ويهدف المشروع إلى مساندة رؤساء وأعضاء مجالس بلدية منتخبين للمرة األولى على فهم تحديات العمل البلدي.

وفرن الشباك، والحازمية، وبرج البراجنة، شاركت في ورشة العمل التي ُخّصَصت لقضاء بعبدا تِسُع بلديات هي حمانا، والغبيري، 

وفالوغا، والشياح، وحارة حريك والمريجة. وتولى إدارتها كّل من الدكتور علي الموسوي والسيّد ماريو غريّب والقاضيين ايلي معلوف 

 ووسيم أبو سعد. 

وصوفر، وكيفون، وعبيه، وبيصور، بلدية هي منصورية بحمدون، وبعورتا، ورمحاال،  13أما ورشة قضاءي عاليه وزحلة، فشملت 

وكفرمتى، وعاليه والشويفات، وعين كفرزبد، والنبي أيال، ونيحا. وتولّى إدارة هذه الورشة القاضي بسام وهبة، والدكتورة هويدا الترك، 

 والسيد ألكسندر عّمار والدكتور غسان بيضون. 

والمنصف، والحصون، واهمج، وعلمات، وجدايل، وحصرايل،  وضّمت ورشة العمل المخصصة لقضاء جبيل ثماني بلديات هي حاالت،

 وجبيل. 

دت الى وتناولت ورش العمل ثالثة محاور، أّولها التحديات التنموية للعمل البلدي وأولوياته، وموقع العمل البلدي في االقتصاد اللبناني واستن

بكل منطقة. أما المحور الثاني فتناول التنظيم االداري والقانوني المؤشرات المالية واالقتصادية واالجتماعية للبنان والمعطيات الخاصة 

 للعمل البلدي، من حيث موقع البلديات في التنظيم اإلداري وعالقتها بالجهات الحكومية، وسير العمل واإلجراءات اإلدارية داخل البلدية،

لمجتمع المحلي، وصالحيات المجلس ومسؤولياته. وفي المحور وىعالقة البلديات مع الهيئات الرقابية، ودور البلدية في تعزيز مشاركة ا

، الثالث تحت عنوان االدارة المالية للبلدية، وتم البحث في النقاط اآلتية: هيكلية موازنة البلديات، وخصائص إعداد الموازنة وتحدياتها

مستقل وإدارة أموال المانحين، والحسابات المالية ومراحل تنفيذ الموازنة، والعائدات البلدية ومصادر األموال، والصندوق البلدي ال

 والبيانات الختامية. 

ورشة أقيمت في البقاع وقضاء صور وطرابلس والمتن الشمالي وكسروان ضمن المشروع الذي يستمر حتى نهاية  11وسبقت هذه الورش 

كين المعارَف والمهارات األساسيةَ التي ترعى رئيس وعضو منتخب والهدف منه تزويد المشار 1200بلدية و  300آذار المقبل ليطال 

العمل البلدي، ومنها المبادئ واإلجراءات اإلدارية والمالية، وتشجيعهم على وضع الخطط التي تراعي أهداف التنمية المستدامة،وعلى 

ع القرار، وصوالً إلى األداء التزام مبادئ إشراك المواطنين في مختلف مراحل العمل التنموي، بدءاً من رسم السياسات، مروراً بصن

شفافية والتنفيذ. ومن أهداف المشروع أيضاً نشر ثقافة الحكم الصالح في اإلدارات المحليّة والتركيز على أهمية المعايير والقيم المتعلقة بال

 والصدقية والحفاظ على المال العام. 

ائق وتحديات الواقع البلدي. وستساهم هذه المعلومات واالستمارات في وفي موازاة البرنامج التدريبي، يُجرى استقصاء ميداني حول أهم عو

إعداد دراسة إحصائية تُظِهر التوّجهات والحاجات البلدية على المدى المتوّسط وتساهم في توجيه السياسات العامة في هذا السياق. 

مساحة معرفية الكترونية يجري بناؤها لتصبح مرجعاً وسيستمر المشروع في تزويد المشاركين بشكل دائم المعارف والمستجدات من خالل 

 في مجال العمل البلدي.

http://www.alanwar.com/article.php?categoryID=6&articleID=326006 
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 االدارية والماليةورش عمل لدعم قدرات البلديات 

 
 

 03:27 - 2017شباط  13االثنين 

بلدية من أقضية بعبدا وعاليه وزحلة وجبيل، في إطار مشروع "ارادة بلدية" لدعم قدرات البلديات اللبنانية  30ورش عمل لممثلي  3أقيمت 

بع لوزارة المال، بالتعاون مع برنامج االمم المتحدة في المواضيع اإلدارية والمالية، الذي ينفذه معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي التا

(، وباشراف وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون االجتماعية وبتمويل من الوكالة البريطانية للتعاون والدولة الهولندية. UNDPاالنمائي )

 تحديات العمل البلدي.ويهدف المشروع إلى مساندة رؤساء وأعضاء مجالس بلدية منتخبين للمرة األولى على فهم 

 

شاركت في ورشة العمل التي خصصت لقضاء بعبدا تسع بلديات هي حمانا، الغبيري، فرن الشباك، الحازمية، برج البراجنة، فالوغا، 

 الشياح، حارة حريك والمريجة. وتولى إدارتها كل من الدكتور علي الموسوي وماريو غريب والقاضيين ايلي معلوف ووسيم أبو سعد.

 

بلدية هي منصورية بحمدون، بعورتا، رمحاال، صوفر، كيفون، عبيه، بيصور، كفرمتى،  13ما ورشة قضاءي عاليه وزحلة، فشملت أ

عاليه والشويفات، عين كفرزد، النبي أيال ونيحا. وادار الورشة القاضي بسام وهبة، والدكتورة هويداالترك، والكسندر عمار والدكتور 

 غسان بيضون.

 

العمل المخصصة لقضاء جبيل ثماني بلديات هي حاالت، المنصف، الحصون، اهمج، علمات، جدايل، حصرايل وجبيل. وضمت ورشة 

 وأدار الورشة كل من الدكتور حسان حمدان، والقاضي فيصل مكي، وهادي الديك ونورما نصير.

 

ي االقتصاد اللبناني، واستندت الى المؤشرات المالية وتناولت الورش التحديات التنموية للعمل البلدي وأولوياته، موقع العمل البلدي ف

ن واالقتصادية واالجتماعية للبنان والمعطيات الخاصة بكل منطقة. أما المحور الثاني فتناول التنظيم االداري والقانوني للعمل البلدي، م

جراءات اإلدارية داخل البلدية، وعالقة البلديات مع حيث موقع البلديات في التنظيم اإلداري وعالقتها بالجهات الحكومية، وسير العمل واإل

 الهيئات الرقابية، ودور البلدية في تعزيز مشاركة المجتمع المحلي، اضافة الى صالحيات المجلس ومسؤولياته.

 

ة وتحدياتها، مراحل وفي المحور الثالث تحت عنوان "االدارة المالية للبلدية"، تم بحث: هيكلية موازنة البلديات، خصائص إعداد الموازن

 تامية.تنفيذ الموازنة، العائدات البلدية ومصادر األموال، الصندوق البلدي المستقل وإدارة أموال المانحين، الحسابات المالية والبيانات الخ

 

يستمر  ورشة اقيمت في البقاع وقضاء صور وطرابلس والمتن الشمالي وكسروان ضمن المشروع الذي 11وسبقت هذه الورش الثالث 

فافية حتى نهاية آذار المقبل، ومن أهدافه نشر ثقافة الحكم الصالح في اإلدارات المحلية والتركيز على أهمية المعايير والقيم المتعلقة بالش

 والصدقية والحفاظ على المال العام.

 

البلدي. وستساهم هذه المعلومات واالستمارات كما يقام، اضافة الى البرنامج التدريبي، استقصاء ميداني حول أهم عوائق وتحديات الواقع 

 في إعداد دراسة إحصائية تظهر التوجهات والحاجات البلدية على المدى المتوسط وتساهم في توجيه السياسات العامة في هذا السياق.

51http://www.lebanonfiles.com/news/11457 
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 أقضية شاركوا في ورش عمل 4بلدية من  30

 ضمن برنامج لَِدعم قدراتهم االدارية والمالية 

 

 
 

بلدية من أقضية بعبدا وعاليه وزحلة وجبيل، في إطار مشروع "ارادة بلدية" لدعم  30أقيمت يومي الجمعة والسبت ثالث ورش عمل لممثلي 

اإلدارية والمالية، الذي ينفّذه معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي التابع لوزارة المال، بالتعاون مع قدرات البلديات اللبنانية في المواضيع 

( وتحت اشراف وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون االجتماعية وبتمويل من الوكالة البريطانية UNDPبرنامج االمم المتحدة االنمائي )

 لمشروع إلى مساندة رؤساء وأعضاء مجالس بلدية منتخبين للمرة األولى على فهم تحديات العمل البلدي.للتعاون والدولة الهولندية. ويهدف ا

وشاركت في ورشة العمل التي ُخِصَصت لقضاء بعبدا تِسُع بلديات هي حمانا، والغبيري، وفرن الشباك، والحازمية، وبرج البراجنة، 

 إدارتها كّل من د.علي الموسوي وماريو غريّب والقاضيين ايلي معلوف ووسيم أبو سعد.وفالوغا، والشياح، وحارة حريك والمريجة. وتولى 

بلدية هي منصورية بحمدون، وبعورتا، ورمحاال، وصوفر، وكيفون، وعبيه،  13أما ورشة قضاءي عاليه وزحلة، فشملت 

رة هذه الورشة القاضي بسام وهبة، ود.هويداالترك، وبيصور،وكفرمتى، وعاليه والشويفات، وعين كفرزد، والنبي أيال، ونيحا. وتولّى إدا

 وألكسندر عّمار ود.غسان بيضون.

وضّمت ورشة العمل المخصصة لقضاء جبيل ثماني بلديات هي حاالت، والمنصف، والحصون، واهمج، وعلمات، وجدايل،وحصرايل، 

 لديك، ونورما نصير.وجبيل. وأدار هذه الورشة كّل من د.حسان حمدان، والقاضي فيصل مّكي، وهادي ا

استندت وتناولت ورش العمل ثالثة محاور، أولّها "التحديات التنموية للعمل البلدي وأولوياته"، "وموقع العمل البلدي في االقتصاد اللبناني" و

"التنظيم االداري والقانوني الى المؤشرات المالية واالقتصادية واالجتماعية للبنان والمعطيات الخاصة بكل منطقة. أما المحور الثاني فتناول 

للعمل البلدي"، من حيث "موقع البلديات في التنظيم اإلداري وعالقتها بالجهات الحكومية"، و"سير العمل واإلجراءات اإلدارية داخل 

مجلس ومسؤولياته". البلدية"، و"عالقة البلديات مع الهيئات الرقابية"، و"دور البلدية في تعزيز مشاركة المجتمع المحلي"، و"صالحيات ال

 وفي المحور الثالث تحت عنوان "االدارة المالية للبلدية"، تم بحث النقاط اآلتية: "هيكلية موازنة البلديات"، و"خصائص إعداد الموازنة

مانحين"، وتحدياتها"، و"مراحل تنفيذ الموازنة"، و"العائدات البلدية ومصادر األموال"،و"الصندوق البلدي المستقل وإدارة أموال ال

 و"الحسابات المالية والبيانات الختامية".

ورشة اقيمت في البقاع وقضاء صور وطرابلس والمتن الشمالي وكسروان ضمن المشروع الذي يستمر حتى  11وسبقت هذه الورش الثالث 

والمهارات األساسيةَ التي ترعى رئيس وعضو منتخب والهدف منه تزويد المشاركين المعارَف  1200بلدية و 300نهاية آذار المقبل ليطال 

زام العمل البلدي، ومنها المبادئ واإلجراءات اإلدارية والمالية، وتشجيعهم على وضع الخطط التي تراعي أهداف التنمية المستدامة، وعلى الت

والً إلى األداء والتنفيذ. ومن مبادئ إشراك المواطنين في مختلف مراحل العمل التنموي، بدءاً من رسم السياسات، مروراً بصنع القرار، وص

ة أهداف المشروع أيضاً نشر ثقافة الحكم الصالح في اإلدارات المحليّة والتركيز على أهمية المعايير والقيم المتعلقة بالشفافية والصدقي

 والحفاظ على المال العام.

الواقع البلدي. وستساهم هذه المعلومات واالستمارات في وفي موازاة البرنامج التدريبي، يُجرى استقصاء ميداني حول أهّم عوائق وتحديات 

 إعداد دراسة إحصائية تُظِهر التوّجهات والحاجات البلدية على المدى المتوّسط وتساهم في توجيه السياسات العامة في هذا السياق.

الكترونية يجري بناؤها لتصبح مرجعا في وسيستمر المشروع بتزويد المشاركين بشكل دائم المعارف والمستجدات من خالل مساحة معرفية 

 مجال العمل البلدي.
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-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC
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 ورش عمل لدعم قدرات البلديات االدارية والمالية

 
 

أقضية بعبدا وعاليه وزحلة وجبيل، في إطار مشروع "ارادة بلدية" لدعم قدرات البلديات اللبنانية بلدية من  30ورش عمل لممثلي  3أقيمت 

متحدة في المواضيع اإلدارية والمالية، الذي ينفذه معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي التابع لوزارة المال، بالتعاون مع برنامج االمم ال

اخلية والبلديات والشؤون االجتماعية وبتمويل من الوكالة البريطانية للتعاون والدولة الهولندية. (، وباشراف وزارتي الدUNDPاالنمائي )

 ويهدف المشروع إلى مساندة رؤساء وأعضاء مجالس بلدية منتخبين للمرة األولى على فهم تحديات العمل البلدي.

لغبيري، فرن الشباك، الحازمية، برج البراجنة، فالوغا، شاركت في ورشة العمل التي خصصت لقضاء بعبدا تسع بلديات هي حمانا، ا

 الشياح، حارة حريك والمريجة. وتولى إدارتها كل من الدكتور علي الموسوي وماريو غريب والقاضيين ايلي معلوف ووسيم أبو سعد.

ن، عبيه، بيصور، كفرمتى، بلدية هي منصورية بحمدون، بعورتا، رمحاال، صوفر، كيفو 13أما ورشة قضاءي عاليه وزحلة، فشملت 

عاليه والشويفات، عين كفرزد، النبي أيال ونيحا. وادار الورشة القاضي بسام وهبة، والدكتورة هويداالترك، والكسندر عمار والدكتور 

 غسان بيضون.

يل وجبيل. وضمت ورشة العمل المخصصة لقضاء جبيل ثماني بلديات هي حاالت، المنصف، الحصون، اهمج، علمات، جدايل، حصرا

 وأدار الورشة كل من الدكتور حسان حمدان، والقاضي فيصل مكي، وهادي الديك ونورما نصير.

وتناولت الورش التحديات التنموية للعمل البلدي وأولوياته، موقع العمل البلدي في االقتصاد اللبناني، واستندت الى المؤشرات المالية 

ت الخاصة بكل منطقة. أما المحور الثاني فتناول التنظيم االداري والقانوني للعمل البلدي، من واالقتصادية واالجتماعية للبنان والمعطيا

مع حيث موقع البلديات في التنظيم اإلداري وعالقتها بالجهات الحكومية، وسير العمل واإلجراءات اإلدارية داخل البلدية، وعالقة البلديات 

 مشاركة المجتمع المحلي، اضافة الى صالحيات المجلس ومسؤولياته.الهيئات الرقابية، ودور البلدية في تعزيز 

وفي المحور الثالث تحت عنوان "االدارة المالية للبلدية"، تم بحث: هيكلية موازنة البلديات، خصائص إعداد الموازنة وتحدياتها، مراحل 

 وإدارة أموال المانحين، الحسابات المالية والبيانات الختامية. تنفيذ الموازنة، العائدات البلدية ومصادر األموال، الصندوق البلدي المستقل

ورشة اقيمت في البقاع وقضاء صور وطرابلس والمتن الشمالي وكسروان ضمن المشروع الذي يستمر  11وسبقت هذه الورش الثالث 

ز على أهمية المعايير والقيم المتعلقة بالشفافية حتى نهاية آذار المقبل، ومن أهدافه نشر ثقافة الحكم الصالح في اإلدارات المحلية والتركي

 والصدقية والحفاظ على المال العام.

كما يقام، اضافة الى البرنامج التدريبي، استقصاء ميداني حول أهم عوائق وتحديات الواقع البلدي. وستساهم هذه المعلومات واالستمارات 

 دية على المدى المتوسط وتساهم في توجيه السياسات العامة في هذا السياق.في إعداد دراسة إحصائية تظهر التوجهات والحاجات البل

http://www.innlebanon.com/read/473881/ 
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 أقضية 4بلدية من  30ورش عمل لـ

 دعمـاً لقدراتهـا اإلداريـة والماليـة

 
 

بلدية من أقضية بعبدا وعاليه وزحلة وجبيل، في إطار مشروع "إرادة بلدية" لدعم قدرات  30ثالث ورش عمل لممثلي أقيمت  -المركزية

مع برنامج  البلديات اللبنانية في المواضيع اإلدارية والمالية،الذي ينفّذه معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي التابع لوزارة المال، بالتعاون

(وبإشراف وزارتّي الداخلية والبلديات والشؤون االجتماعية وبتمويل من الوكالة البريطانية للتعاون UNDPنمائي )االمم المتحدة اال

 والدولة الهولندية. ويهدف المشروع إلى مساندة رؤساء وأعضاء مجالس بلدية منتخبين للمرة األولى على فهم تحديات العمل البلدي.

 

لقضاء بعبدا تِسُع بلديات هي حمانا، والغبيري، وفرن الشباك، والحازمية، وبرج البراجنة،  شاركت في ورشة العمل التي ُخّصَصت

وفالوغا، والشياح، وحارة حريك والمريجة. وتولى إدارتها كّل من الدكتور علي الموسوي والسيّد ماريو غريّب والقاضيين ايلي معلوف 

 ووسيم أبو سعد.

 

بلدية هي منصورية بحمدون، وبعورتا، ورمحاال، وصوفر، وكيفون، وعبيه، وبيصور،  13أما ورشة قضاءي عاليه وزحلة، فشملت 

وكفرمتى، وعاليه والشويفات، وعين كفرزد، والنبي أيال، ونيحا. وتولّى إدارة هذه الورشة القاضي بسام وهبة، والدكتورة هويداالترك، 

 والسيد ألكسندر عّمار والدكتور غسان بيضون.

 

مل المخصصة لقضاء جبيل ثماني بلديات هي حاالت، والمنصف، والحصون، واهمج، وعلمات، وجدايل، وحصرايل، وضّمت ورشة الع

 وجبيل.

 

وتناولت ورش العمل ثالثة محاور، أّولها "التحديات التنموية للعمل البلدي وأولوياته"، "وموقع العمل البلدي في االقتصاد اللبناني" 

واالقتصادية واالجتماعية للبنان والمعطيات الخاصة بكل منطقة. أما المحور الثاني فتناول "التنظيم واستندت الى المؤشرات المالية 

االداري والقانوني للعمل البلدي"، من حيث "موقع البلديات في التنظيم اإلداري وعالقتها بالجهات الحكومية"، و"سير العمل واإلجراءات 

ات مع الهيئات الرقابية"، و"دور البلدية في تعزيز مشاركة المجتمع المحلي"، و"صالحيات المجلس اإلدارية داخل البلدية"، و"عالقة البلدي

ومسؤولياته". وفي المحور الثالث تحت عنوان "االدارة المالية للبلدية"، وتم البحث في النقاط اآلتية: "هيكلية موازنة البلديات"، 

فيذ الموازنة"، و"العائدات البلدية ومصادر األموال"، و"الصندوق البلدي المستقل و"خصائص إعداد الموازنة وتحدياتها"، و"مراحل تن

 وإدارة أموال المانحين"، و"الحسابات المالية والبيانات الختامية".

 

أقيمت في البقاع وقضاء صور وطرابلس والمتن الشمالي وكسروان ضمن المشروع الذي يستمر حتى نهاية آذار  11وسبقت هذه الورش 

رئيس وعضو منتخب والهدف منه تزويد المشاركين المعارَف والمهارات األساسيةَ التي ترعى العمل  1200بلدية و  300لمقبل ليطال ا



البلدي، ومنها المبادئ واإلجراءات اإلدارية والمالية، وتشجيعهم على وضع الخطط التي تراعي أهداف التنمية المستدامة،وعلى التزام 

طنين في مختلف مراحل العمل التنموي، بدءاً من رسم السياسات، مروراً بصنع القرار، وصوالً إلى األداء والتنفيذ. مبادئ إشراك الموا

صدقية ومن أهداف المشروع أيضاً نشر ثقافة الحكم الصالح في اإلدارات المحليّة والتركيز على أهمية المعايير والقيم المتعلقة بالشفافية وال

 لعام.والحفاظ على المال ا

 

وفي موازاة البرنامج التدريبي، يُجرى استقصاء ميداني حول أهم عوائق وتحديات الواقع البلدي. وستساهم هذه المعلومات واالستمارات في 

إعداد دراسة إحصائية تُظِهر التوّجهات والحاجات البلدية على المدى المتوّسط وتساهم في توجيه السياسات العامة في هذا السياق. 

تمر المشروع في تزويد المشاركين بشكل دائم المعارف والمستجدات من خالل مساحة معرفية الكترونية يجري بناؤها لتصبح مرجعاً وسيس

 في مجال العمل البلدي.

44075http://www.almarkazia.com/Economics/Article?ID=1 
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 ورش عمل لدعم قدرات البلديات االدارية والمالية

 
 

 15:20الساعة  2017شباط  13اإلثنين 

بلدية من أقضية بعبدا وعاليه وزحلة وجبيل، في إطار مشروع "ارادة بلدية" لدعم قدرات  30ورش عمل لممثلي  3أقيمت  -وطنية 

والمالية، الذي ينفذه معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي التابع لوزارة المال، بالتعاون مع برنامج البلديات اللبنانية في المواضيع اإلدارية 

(، وباشراف وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون االجتماعية وبتمويل من الوكالة البريطانية للتعاون UNDPاالمم المتحدة االنمائي )

 ساندة رؤساء وأعضاء مجالس بلدية منتخبين للمرة األولى على فهم تحديات العمل البلدي.والدولة الهولندية. ويهدف المشروع إلى م

 

شاركت في ورشة العمل التي خصصت لقضاء بعبدا تسع بلديات هي حمانا، الغبيري، فرن الشباك، الحازمية، برج البراجنة، فالوغا، 

 ي الموسوي وماريو غريب والقاضيين ايلي معلوف ووسيم أبو سعد.الشياح، حارة حريك والمريجة. وتولى إدارتها كل من الدكتور عل

 

بلدية هي منصورية بحمدون، بعورتا، رمحاال، صوفر، كيفون، عبيه، بيصور، كفرمتى،  13أما ورشة قضاءي عاليه وزحلة، فشملت 

والدكتورة هويداالترك، والكسندر عمار والدكتور عاليه والشويفات، عين كفرزد، النبي أيال ونيحا. وادار الورشة القاضي بسام وهبة، 

 غسان بيضون.

 

وضمت ورشة العمل المخصصة لقضاء جبيل ثماني بلديات هي حاالت، المنصف، الحصون، اهمج، علمات، جدايل، حصرايل وجبيل. 

 وأدار الورشة كل من الدكتور حسان حمدان، والقاضي فيصل مكي، وهادي الديك ونورما نصير.

 

الورش التحديات التنموية للعمل البلدي وأولوياته، موقع العمل البلدي في االقتصاد اللبناني، واستندت الى المؤشرات المالية  وتناولت

ن واالقتصادية واالجتماعية للبنان والمعطيات الخاصة بكل منطقة. أما المحور الثاني فتناول التنظيم االداري والقانوني للعمل البلدي، م

بلديات في التنظيم اإلداري وعالقتها بالجهات الحكومية، وسير العمل واإلجراءات اإلدارية داخل البلدية، وعالقة البلديات مع حيث موقع ال

 الهيئات الرقابية، ودور البلدية في تعزيز مشاركة المجتمع المحلي، اضافة الى صالحيات المجلس ومسؤولياته.

 

لمالية للبلدية"، تم بحث: هيكلية موازنة البلديات، خصائص إعداد الموازنة وتحدياتها، مراحل وفي المحور الثالث تحت عنوان "االدارة ا

 تامية.تنفيذ الموازنة، العائدات البلدية ومصادر األموال، الصندوق البلدي المستقل وإدارة أموال المانحين، الحسابات المالية والبيانات الخ

 

في البقاع وقضاء صور وطرابلس والمتن الشمالي وكسروان ضمن المشروع الذي يستمر  ورشة اقيمت 11وسبقت هذه الورش الثالث 

فافية حتى نهاية آذار المقبل، ومن أهدافه نشر ثقافة الحكم الصالح في اإلدارات المحلية والتركيز على أهمية المعايير والقيم المتعلقة بالش

 والصدقية والحفاظ على المال العام.

 

الى البرنامج التدريبي، استقصاء ميداني حول أهم عوائق وتحديات الواقع البلدي. وستساهم هذه المعلومات واالستمارات  كما يقام، اضافة

 في إعداد دراسة إحصائية تظهر التوجهات والحاجات البلدية على المدى المتوسط وتساهم في توجيه السياسات العامة في هذا السياق.
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