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 المدن الشاملة والمستدامة: مبادرة الممارسات الفضلى

 

 مقدمة .1

ة عزيز التنميتن خالل ميكون ذلك بداية . تشجع اليونسكو وموئل األمم المتحدة على التعاون بين البلديات على المستوى الوطني والدولي

م أهداف األم ن خاللمالحضرية الشاملة دون تمييز وعبر تنمية السياسات التشاركية على مستوى المدن، وفي المرحلة التالية يكون ذلك 

 . المتحدة للتنمية المستدامة لجهة تعزيز المدن الشاملة والمستدامة

ت البلدية ممارسات العربية، مبادرة لتعزيز أفضل العلى ضوء ذلك، ستطلق اليونسكو وموئل األمم المتحدة بالتعاون مع جامعة بيرو

تعزيز البلديات ل لى مستوىعتهدف هذه الفعالية إلى عرض المبادرات والمشاريع . لتعاون بين المدنولتحفيز اكمقاربة فعالة لتنمية القدرات 

 . حقوق اإلنسان، والدمج االجتماعي والتنمية المستدامة في مختلف المدن اللبنانية

 ". في لبنان تنميط المدن"ومشروع موئل األمم المتحدة " تحالف المدن في لبنان"هذه المبادرة تحت راية مشروع اليونسكو  لتدخ

نمية تكما تعزز ال الميين،تعزز اليونسكو التعاون الدولي بين المدن لتقوية المناصرة بهدف التعاضد والتعاون الع: تحالف المدن في لبنان

ك من لعمل المشترقوية اوعبر ت ،الممارسات الفضلى، والمعرفة والخبرة مشاطرةالمدنية الشاملة الخالية من كافة أشكال التمييز من خالل 

ف المدن العربية يشمل تحال(. ICCAR) على مستوى المدن عبر التحالف الدولي للمدن الشاملة والمستدامةخالل تطوير سياسات تشاركية 

حضيري لمؤتمر مساهمة اليونسكو في العمل الت في اطار. مدن لبنانية 5دول من ضمنها  6مدينة من  19 ،2008الذي انطلق في العام 

القليمي من خالل اليونسكو مصممة على إعادة حشد التحالف اإن ، (2016اكتوبر / ولكيتو، إكوادور تشرين األ)الموئل الدولي الثالث 

 . تشجيع التعاون بين األعضاء وتحفيز األعضاء الجدد في التحالف

ساحات لضعف في المنقاط ا متعددة القطاعات لتحسين فهم ة مكانيةإن تنميط المدن التابع لموئل األمم المتحدة أدا: تنميط المدن في لبنان

ت، والبلديا داتاالتحا بعد تطوير األنماط بالتعاون الوثيق مع. الحضرية على وجه الخصوص ولتوجيه االستجابة ألزمة الالجئين السوريين

معلومات بال ت لألخذاالنترن ياً وسيتم تحديثها عبرتعتمد على البيانات المتوفرة حالوهي أنماط  ؛والشركاء االنسانيين، وغيرهم من الشركاء

ن شركاء التقارير م كورة فيواألنشطة المذ الجديدة بعين االعتبار بما يشمل تلك الناتجة عن أنماط األحياء التابعة لموئل األمم المتحدة 

 . وما بعد 2016االستجابة لألزمة منذ نهاية عام 

 الهدف .2

 . نانلديات في لبتها البوالحوكمة الحضرية التي أطلق ةاالجتماعي اللحمةخبرات والدروس المستقاة لتعزيز تهدف هذه المبادرة إلى جمع ال

 لالعمة خالل ن الوطنيمشاريع ومبادرات شرعية نفذتها البلديات أو اتحادات البلديات في ظل القواني" ممارسات البلديات الفضلى"تشمل 

جموعات اللحمة والدمج االجتماعيين خاصة في الم هذه الممارسات الفضلى على تعزيزركزت . وما بعد 2012البلدي من العام 

 . إضافة إلى تعزيز التنمية الحضرية المستدامة المستضعفة

 : تهدف بوجه الخصوص إلى

والتنمية  لقدرات،اتحسين تشاطر المعرفة بين مختلف المدن اللبنانية بما يسمح لها بالتعلّم من خبرة مدن أخرى لجهة بناء  -

 الحضرية المستدامة واللحمة االجتماعية 
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 من قدراتهافيذها ضرفع نسبة الوعي بين البلديات المشاركة من خالل تشاطر مختلف أنواع المشاريع والمبادرات التي يمكن تن -

 المحدودة

 . تطوير التواصل بين البلديات وتبادل الخبرات -

 واختيارها " الممارسات الفضلى"جمع  .3

بلديات دعو التطلق اليونسكو وموئل األمم المتحدة وجامعة بيروت العربية مسابقة حول "الممارسات الجيدة في البلديات" وت

 . 2017للمشاركة ما بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو 

  . 2017مايو / أيار 25موجه إلى اليونسكو قبل  "خطاب نوايا"إرسال على  البلديات المهتمة نشجع -

اليونسكو  إلى اسالهالذي يجب ار االستمارةواحدة أو اثنين من الممارسات الجيدة عبر استكمال  البلديات المهتمةتعرض  -

  . 2017يونيو / حزيران 25قبل 

 الستماراتالمدني لجنة اختيار تشمل خبراء من اليونسكو، وموئل األمم المتحدة، وجامعة بيروت العربية ومنظمات المجتمع استراجع 

 ممارسات فضلى كحد أقصى.  10ر االمقّدمة الختي

لشركاء اعلى  يُصاغ ويًوزع، يتم تحديد التاريخ الحقاً( وفي تقرير 2017)خريف  وطني تُعرض الممارسات الفضلى خالل معرض

 المحليين واإلقليميين والدوليين. 

 من الذي يحق له المشاركة؟ كيف تتم المشاركة؟ .4

 : بعناية اليةالتوجيهات الت يرجا قراءة

 يحق للبلديات المشاركة. ال يحق التحادات البلديات المشاركة.  -1
 . 2017و 2012كحد أقصى لوصف ممارسة جيدة أو مشروع نُفذا ما بين عامي  استمارتينيمكن للبلدية تقديم  -2

 يمكن قياس النتائج والتأثيرات وقياسها حالياً على مستوى المجموعات المستهدفة.  -3

 معايير المشروع  / الممارسة الجيدة 

 : على المشاريع أو المبادرات المقدمة من البلديات كممارسة جيدة أن تكون من ضمن واحدة من الركائز التالية

 تعزيز اللحمة االجتماعية ودمج المجموعات المستضعفة دون تمييز  .1

مة، بناء ساحات عامراكز التنمية المجتمعية، م)بشمل النازحين والالجئين وإدماجهم مع المجتمعات المضيفة مشاريع مرتبطة  .1.1

 ...(القدرات، تشكيل لجان لألحياء ومجالس المجموعات المختلطة والشاملة

 ...(ةمساحات عاممالعب، حقول خضراء، )الشباب بشكل خاص لجهة مبادرات للحد من النزاع الحضري بين المجتمعات،  .1.2

 مشاريع لتحسين النفاذ إلى السكن، والنقل، والمساحات العامة، والخدمات األساسية بأسعار مقبولة .1.3

لنوع تدريب وتوعية حول مسائل ا)مبادرات للحد من عدم المساواة الحضري ودمج المجتمعات المستضعفة والفقيرة  .1.4

 ...(رة في تنفيذ المشروعاالجتماعي، خلق فرص عمل من خالل شمل المجتمعات الفقي

رة تركيب إنا) (إلثنيةالنوع االجتماعي، العمر، ا)ي السالمة واألمن داخل المدينة لجهة أفراد المجتمع المهمشين مشاريع تقوّ  .1.5

 ...(للطرقات، ضمان الوصول اآلمن إلى المدارس، الوعي حول احتياطات السالمة واألمن

 يرة والحد من الفقرمشاريع تشمل تدخالت لتحسين األحياء الفق .1.6

 تعزيز التنمية الحضرية المستدامة  .2

 االقتصاد  .2.1
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 مشاريع لتحسين االقتصادات الجزئية والمحلية من خالل توفير المساحة، والقروض، والدعم القانوني   .2.1.1

 (... برامج بناء القدرات، األسواق العامة، تأسيس مراكز توظيف)مشاريع لخلق فرص اقتصادية وفرص عمل  .2.1.2

 الحوكمة  .2.2

 مبادرات لتحسين التعاون بين الحكومات ومع البلديات   .2.2.1

لنفايات، لص من االقوانين المرتبطة بالمساحات العامة، سرعة القيادة، التخ)تحسين التشريعات ضمن المناطق الحضرية  .2.2.2

 ...(نوعية البناء، تنظيم البناء

 البيئة واالستدامة  .2.3

سيارات، لواقف لمهي  مبانيركن السيارة واستخدام النقل العام، )مشاريع توفر حلوالً مستدامة لمشكلة النقل الحضري   .2.3.1

 ...(شبكة النقل العام

طط السياحة خلوطني، ترميم وتجديد مواقع الثقافة واإلرث ا)مبادرات لحماية الثقافة واإلرث الوطنييين والحفاظ عليهما  .2.3.2

 ...(المستدامة

د من اطر الكوارث، حمالت توعية مجتمعية حول الحخطط رئيسية للحد من مخ)مشاريع الحد من مخاطر الكوارث  .2.3.3

 ...(مخاطر الكوارث واالستجابة بعد حدوث الكوارث، بناء القدرات

 ..(. لتسبيخالفرز من المصدر، معامل المعالجة، إعادة التدوير وا)مشاريع تهدف إلى الحد من النفايات الصلبة   .2.3.4

 ...(توعية، مشاريع للحد من التلوث حمالت)مشاريع لتحسين جودة الهواء والحد من التلوث   .2.3.5

ري التخضير الحضمساحات خضراء، حدائق عامة، )مشاريع لتحسين معدل المساحة الخضراء نسبة لعدد السكان   .2.3.6

 والزراعة، الحفاظ على المساحات الخضراء

 مشاريع تعزز استخدام الطاقة المتجددة   .2.3.7

 البرمجة  .2.4

لتوفير  ع المجتمعوتوفير الخدمات، تحسين التواصل م( ة)المالية المالئم/ اإلنفاق)مبادرات لتحسين القدرات البلدية   .2.4.1

 ...(الخدمات بشكل أفضل

 ..(. المالئم الغذاء الزراعة الحضرية، نفاذ المجموعات المستضعفة إلى)ن النفاذ إلى األمن الغذائي المشاريع التي تحسّ  .2.4.2

 

 الحد األقصى للتقديم  / تقديم الطلب  .5

 

ونسكو في إلى مكاتب الي( 2017يونيو / حزيران 25قبل ) واالستمارة( 2017مايو / أيار 25قبل )يجب تسليم خطاب النوايا 

 : بيروت ضمن المهل الزمنية المحددة

 beirut@unesco.org: بريد الكتروني -

  961-1-824854فاكس:  -

 العنوان: طريق المطار مقابل المدينة الرياضية، بئر حسن  -

 ألي استفسار الرجاء االتصال بالجهات التالية:

 lady.habchy@unhabitat.org اليدي حبشي،موئل األمم المتحدة:  -

 s.sugita@unesco.org، سايكو سوجيتا: اليونسكو -

 Hiba Mohsen, ibtihal@bau.edu.lbهبة محسن، : والبيئة العمرانيةكلية الهندسة المعمارية والتصميم  -جامعة بيروت العربية  -

 

mailto:beirut@unesco.org
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 اسم المشارك ووسائل االتصال به 

 )ختم البلدية(

 

 معلومات عامة حول البلدية 

 : _______________________________________________________________________ االتحاد/ اسم البلدية

 :_______________________________________ المحافظة:__________________________________ القضاء

 :______________________________ عدد أعضاء المجلس البلدي:_____________________________ عضو اتحاد

 _____________ :_________________________ بريد الكتروني:__________________________________ هاتف

 معلومات عامة عن المشروع  .1

 :_____________________ هاتف:_______________________ الوظيفة:__________________ اسم موفر البيانات

 :____________________________________________________________________________ بريد الكتروني

 ___________________________________________________________ :___________ المبادرة/ اسم المشروع

 :____________________________________ نهايةالتنفيذ:_________________________________ مدة التنفيذ

 : المنطقة الجغرافية التي يغطيها المشروع

تجمع على مستوى                      على مستوى الحي                 قرية                       ال/ مدينةالعلى مستوى                

 أحياء            

 :________________________________________________________________ يرجا التحديد  ،غير ذلك        

 :____________________________________ مساهمة البلدية________________________ :____ ميزانية المشروع

 : المبادرة/ وصف المشروع .2

 تعتمد هذه الفقرة على المواضيع المختلفة التي يقع المشروع من ضمنها، وتعزيز اللحمة والدمج االجتماعيين لجهة الشباب وتعزيز التنمية

علينا أن نعطي الناس القدرة على اختيار المواضيع المختلفة واألنشطة التي تقع في نطاقها مما يعطيهم في أعتقد أنه . الحضرية المستدامة

كلمة حول  350إضافة إلى ذلك يجب إضافة خانة للسماح لهم بكتابة موجزاً من . نهاية المطاف عالمة على أساس األنشطة المنفذة

 . أهمية هذا المشروع في االطار االجتماعي والحضري المشروع، واألنشطة، واالنجازات ثم يضيفون سبب
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 : موجز سريع عن المشروع
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 النتائج / حدد التدخل والتأثير في الخانة المالئمة" x"ضع عالمة 

  تعزيز اللحمة االجتماعية وشمل الشباب دون تمييز .1

مشاريع مرتبطة بشمل النازحين والالجئين ولحمتهم  .1.1

مراكز التنمية المجتمعية، )مع المجتمعات المضيفة 

مساحات عامة، بناء القدرات، إنشاء لجان مشتركة 

 ...(وشاملة في األحياء ومجالس مجتمعية
 

    

الحضرية بين مبادرات للحد من النزاعات  .1.2

حقول مالعب، )المجتمعات، خاصة بين الشبان 

 ...(خضراء، مساحات عامة

    

مشاريع لتحسين النفاذ إلى السكن بتكلفة مقبولة،  .1.3

 والنقل، والمساحات العامة، والخدمات األساسية
    

مبادرات للحد من عدم المساواة الحضرية ودمج  .1.4

تدريب )المجتمعات المستضعفة والمجتمعات الفقيرة 

فرص وتوعية حول مسائل النوع االجتماعي، خلق 

عمل من خالل شمل المجتمعات الفقيرة في تنفيذ 

 ...(المشروع
 

    

السالمة واألمن داخل المدينة ألفراد ن يمشاريع تحس .1.5

النوع االجتماعي، العمر )المجتمع المهمشين 

تركيب إنارة في الشوارع، توفير النفاذ ( )واإلثنية

اآلمن إلى المدارس، الوعي حول إجراءات الوقاية 

 ...(السالمة واألمنلجهة 
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مشاريع تشمل تدخالت لتحسين األحياء الفقيرة  .1.6

 والحد من الفقر
    

 تعزيز التنمية الحضرية المستدامة .2

  االقتصاد  .2.1
مشاريع لتحسين االقتصادات الجزئية والمحلية من   .2.1.1

 خالل توفير المساحة، والقروض، والدعم القانوني
    

مشاريع لخلق فرص اقتصادية وفرص عمل   .2.1.2

برامج بناء القدرات، األسواق العامة، تأسيس )

 ...(مراكز توظيف
 

    

  الحوكمة .2.2
مبادرات لتحسين التعاون بين الحكومات ومع   .2.2.1

 البلديات
 

   

تحسين التشريعات ضمن المناطق الحضرية   .2.2.2

القوانين المرتبطة بالمساحات العامة، سرعة )

التخلص من النفايات، نوعية البناء، تنظيم القيادة، 

 ...(البناء
 

    

  البيئة واالستدامة .2.3
مشاريع توفر حلوالً مستدامة لمشكلة النقل   .2.3.1

ركن السيارة واستخدام النقل العام، )الحضري 

 ...(مباني هي مواقف للسيارات، شبكة النقل العام

    

مبادرات لحماية الثقافة واإلرث الوطنييين والحفاظ   .2.3.2

ترميم وتجديد مواقع الثقافة واإلرث )عليهما 

 ...(الوطني، خطط السياحة المستدامة

    

خطط رئيسية )مشاريع الحد من مخاطر الكوارث  .2.3.3

للحد من مخاطر الكوارث، حمالت توعية مجتمعية 

حول الحد من مخاطر الكوارث واالستجابة بعد 

 ...(حدوث الكوارث، بناء القدرات
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الفرز )مشاريع تهدف إلى الحد من النفايات الصلبة   .2.3.4

من المصدر، معامل المعالجة، إعادة التدوير 

 ...(والتسبيخ
 

    

مشاريع لتحسين جودة الهواء والحد من التلوث   .2.3.5

 ...(حمالت توعية، مشاريع للحد من التلوث)
 

    

مشاريع لتحسين معدل المساحة الخضراء نسبة   .2.3.6

مساحات خضراء، حدائق عامة، )لعدد السكان 

التخضير الحضري والزراعة، الحفاظ على 

 ...(المساحات الخضراء
 

    

 مشاريع تعزز استخدام الطاقة المتجددة  .2.3.7
 

  

  البرمجة .2.4
المالية / اإلنفاق)مبادرات لتحسين القدرات البلدية   .2.4.1

وتوفير الخدمات، تحسين التواصل مع ( ة)المالئم

 ...(المجتمع لتوفير الخدمات بشكل أفضل
 

    

المشاريع التي تحّسن النفاذ إلى األمن الغذائي   .2.4.2

الزراعة الحضرية، نفاذ المجموعات المستضعفة )

 ...(إلى الغذاء المالئم
 

    

 

 : المبادرة/ المشروع هدف

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 : المبادرة  العام على المدى البعيد/ تأثير المشروع

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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 : المستفيدون المباشرون

 :_______________________ العدد

العمل، والفئة العمرية، والنوع االجتماعي، والجنسيات، )المعايير 

...(:___________________________________________________________________________ االهتماماتو

 _ ____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________ 

 

 : دور البلدية لجهة التنفيذ، واإلدارة، واالستدامة .3

 _ :___________________________________________________________________________ دور المجلس

 :_________________________________________________________________________ دور رئيس البلدية

 _____ :_________________________________________________________________ دور الموظفين البلديين

 :_____________________________________________________________________________ دور اللجان

:________________________________________________________________________________ غيرها

 _ 

 : األنشطة التي ُنفذت خالل المشروع

:__________________________________________________________________________________ حدد

 _____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________ 

 (: المادية/ البشرية)وارد المستخدمة الم

:__________________________________________________________________________________ حدد

 _____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________ 

 : ماد اآلليات، والمنهجيات، والتقنيات والمقاربات المتطورة والفاعلة خالل تنفيذ المشروعاعت

:_________________________________________________________________________________ اشرح

 _____________________________________________________________________________________

 _ ____________________________________________________________________________________ 
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 : المبادرة/ ، والتصميم، والتنفيذ، وإدارة المشروعمشاركة المجتمع المحلي خالل التحضير .4

 اشرح

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 : أخذ المجموعات المستضعفة والمهمشة بعين االعتبار .5

 :________________________________________________________________________________ النساء

 :________________________________________________________________________________ الشباب

 __________________________________________________________ :____________ األشخاص ذوي اإلعاقة

:________________________________________________________________________________ غيرها

 _ 

 

 : المبادرة/ الشركاء في المشروع .6

 
 غير ذلك الموارد المادية القدرات البشرية المالية 

     المؤسسات المدنية

     الخاص القطاع

     البلديات األخرى

     البلديات األجنبية

     المنظمات

     غير ذلك 

 المبادرة/ شرح مفصل لجهة النتائج والتأثيرات السارية للمشروع .7

:_________________________________________________________________________________ اشرح

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

 ____ _________________________________________________________________________________ 
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 المبادرة/ استدامة واستمرار مستويات المشروع .8

 : المستوى اإلداري

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 : المستوى المالي

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 : المستوى االجتماعي

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 : المستوى البيئي

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 أدلة تصويرية عن المشروع .9

 

 

 نقاط االتصال  .10

 : إذا كنت بحاجة إلى أي استيضاح يرجا باالتصال بالجهات التالية

 lady.habchy@unhabitat.org، اليدي حبشيموئل األمم المتحدة:  -

 s.sugita@unesco.org، سايكو سوجيتا: اليونسكو -

 Hiba Mohsen, ibtihal@bau.edu.lbهبة محسن، : المعمارية والتصميم والبيئة العمرانيةكلية الهندسة  -جامعة بيروت العربية  -

 

  

 تحميل/إدخال األدلة هنا )صور، خرائط، أفالم، تقارير، مواقع الكترونية...(قم ب

 


