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كلمة الجمعية
نمرين

مجدل
عنجر

شويا

يأيت تنفيذ مرشوع «رشاكة الشباب للمساءلة يف البلديات»
بــن عامــي  2017و 2018يف ثــاث بلــدات لبنانيــة ،هــي شــويا
ونمريــن ومجــدل عنجــر وبالتعــاون مــع «جمعيــة التنميــة
لإلنســان والبيئــة ( »)DPNAو»جمعيــة مبــادرات شــبابية،
ضمــن اســراتجية الجمعيــة اللبنانيــة لتعزيــز الشــفافية – ال
فســاد الهادفــة اىل تعزيــز ثقافــة الشــفافية وتمكــن الشــباب
مــن املســاءلة واملحاســبة عــى املســتوى البلــدي .يقــع هــذا
املــروع ضمــن «برنامــج بنــاء الــراكات للتقــدم والتنميــة
واإلســتثمار املحــي – بنــاء القــدرات (بلــدي كاب)» وبتمويــل
مــن (الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة (.)USAID
ســاهم مرشوع «رشاكة الشــباب للمســاءلة يف البلديات» يف
تطبيــق مفهــوم املوازنــة التشــاركية عىل املســتوى املحيل للمرة
األوىل يف تاريــخ لبنــان بحيــث انتقلنــا مــن اإلطــار النظــري اىل
اإلطــار العمــي يف تطبيــق هــذا املفهــوم .فقــد تخطــى املــروع
مبــدأ التدريــب التقــي حــول املوازنــة التشــاركية وصــو ًال
اىل اعــداد موازنــة تشــاركية جاهــزة للتطبيــق وتقديمهــا
اىل املجلــس البلــدي .ومــن خــال هــذا املــروع اكتســبت
املجموعــات الشــبابية الــي تشــكلت يف البلــدات الثــاث
العديــد مــن املهــارات حــول املنــارصة والضغــط واملعرفــة
حــول القوانــن البلديــة واملفاهيــم األساســية ملكافحــة الفســاد
وكيفيــة تطبيــق املوازنــة التشــاركية .هــذه القــدرات ســتنتقل
مــن مجموعــة اىل اخــرى تأمينــا ً ألســتدامة تطبيــق املوازنــة
التشــاركية .ويعكــس هــذا التقريــر صــورة مميــزة عــن مراحــل
املــروع ،حــول كيفيــة تحديــد احتياجــات الشــباب يف
البلــدات الثــاث عــر اعــداد التقاريــر التقيميــة وعــى كيفيــة
إدراج هــذه اإلحتياجــات ضمــن املوازنــات البلديــة للعــام .2019

كلمــة شــكر وتقديــر اىل الدكتــور فــارس الزيــن مديــر برنامــج
«بلــدي كاب» يف لبنــان الــذي دعــم جمعيــة «الفســاد»
منــذ بدايــة املــروع ووضــع األســس املتينــة لرشاكــة مميــزة
بــن الطرفــن ،واىل اســتاذ احمــد قرنفــل خبــر املنــارصة
والتشــبيك ملنظمــات املجتمــع املــدين لــدى برنامــج «بلــدي
كاب» الــذي تابــع وبشــكل يومــي تقــدم العمــل يف املــروع
وحــرص عــى نجاحــه بشــكل مبــارش ،وايضــا ً اىل كامــل فريــق
عمــل برنامــج بلــدي كاب .كلمــة شــكر ايضــا ً اىل األســتاذ
ايمــن دنــدش مديــر الربامــج واملشــاريع امليدانيــة يف جمعيــة
«الفســاد» عــى الجهــود الــي قــام بهــا خــال عــام كامــل
مــن التنســيق بــن املجالــس البلديــة واللجــان الشــبايية
ويف املتابعــة اليوميــة واللوجيســتية ملجريــات العمــل،
واىل األســتاذ رمــز فخــر الديــن منســق الربامــج يف جمعيــة
«الفســاد» عــى مســاعدته يف تنفيــذ هــذا املــروع ويف األمــور
اللوجيســتية ،واىل منســقي املناطــق يف الجمعيــة الدكتــور
هاشــم بــدر الديــن ،واألســتاذ نضــال خالــد واألســتاذ مــارون
خــوري الــذي شــكلوا البنيــة األساســية يف تشــكيل اللجــان
الشــبابية ووضــع خطــط املنــارصة ،واىل كامــل فريــق عمــل
جمعيــة «ال فســاد» .ويف الختــام ال بــد مــن شــكر رؤســاء
البلديــات االســتاذ ســعيد ياســن (رئيــس بلديــة مجــدل
عنجــر) ،االســتاذ عطاللــه دعيبــس (رئيــس بلديــة شــويا)،
االســتاذ احمــد حمــود (رئيــس بلديــة نمريــن) عــى تعاونهــم
معنــا وتقديمهــم جميــع التســهيالت لنجــاج املــروع
والدكتــور عــي مــراد عــى اعــداده هــذا التقريــر املميــز.

داين حداد

املدير التنفيذي
الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية ال فساد
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مقدمة
تعــرف املوازنــة البلديــة بأنهــا برنامــج العمــل البلــدي والــذي
تقــدّر فيــه مجمــوع نفقــات البلديــة ووارداتهــا عــن ســنة
مقبلــة تبــدأ يف األول مــن كانــون الثــاين ولغايــة الحــادي
والثالثــن مــن كانــون األول مــن كل ســنة ،والــي يتــم إقرارها
مــن قبــل املجلــس البلــدي ،وتصدرهــا وزارة الداخليــة
والبلديــات بواســطة القائمقــام .لذلــك ،تعتــر املوازنــة
الركيــزة األساســية لحــن اإلدارة املاليــة والرتجمــة العمليــة
للخطــط العامــة الــي ســتنتهجها البلديــة ،وتتضمــن عــادة
املشــاريع واألنشــطة كافــة ،الــي ســتنفق عليهــا البلديــة
لتنفيذهــا .وهــي تعتــر الخطــة اإلنمائيــة الــي تتوضــح مــن
خاللهــا رؤيــة البلديــة وأولوياتهــا وإنجازاتهــا ووضعهــا املــايل،
ويســهل املســاءلة
ممــا يســاهم يف توفــر الشــفافية املاليــة ّ
واملحاســبة.
ومــن أجــل إرشاك املواطنــن يف توزيــع موازنــة بلدياتهــم
عــر مشــاركتهم يف تســيري املــوارد املاليــة لبلدياتهــم لجــأ
العديــد مــن الــدول إىل اعتمــاد آليــات تم ّكــن املواطــن مــن
املشــاركة يف اتخــاذ القــرار املتعلــق بتوجيــه املخصصــات
املاليــة للمشــاريع التنمويــة ذات األولويــة ،وهــو مــا ســوف
يعــرف باســم “املوازنــة التشــاركية” .فاملوازنــة التشــاركية
هــي عمليــة مــن املشــاورة الديمقراطيــة واتخــاذ القــرارات،
وهــي تعــد نو ًعــا مــن الديمقراطيــة التشــاركية ،حيــث يقــرر
األشــخاص العاديــون كيفيــة تخصيــص جــزء مــن املوازنــة
البلديــة.
تســمح املوازنــة التشــاركية للمواطنــن بتحديــد ومناقشــة
مرشوعــات اإلنفــاق العــام ،وتحديــد األولويــات الخاصــة
بهــا ،وتمنحهــم الســلطة التخــاذ القــرارات الفعليــة حــول
املبالــغ الــي يتــم إنفاقهــا .كمــا وتســاهم املوازنــة يف تحســن
الشــفافية يف إدارة املــال العــام ،وتشــجيع املواطنــن
عــى االندمــاج أكــر يف الحيــاة السياســية واالقتصاديــة،
ومســاهمة أعمــق يف التنميــة املحليــة ،كمــا أنهــا تســاعد
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يف ترتيــب املشــاريع التنمويــة بشــكل أكــر مالءمــة ملــا يــراه
املواطــن الــذي يعايــش تلــك املشــاريع.
ومــن الــروط األساســية لنجــاح آليــة “املوازنــة التشــاركية”
توافــر اإلرادة السياســية العليــا مــن طــرف أصحــاب القــرار
العتمادهــا كآليــة لتســيري ميزانيــات البلديــات ،وثانيــا ً
وجــود مجتمــع مــدين مســؤول ومنظــم يضمــن للعمليــة
شــفافيتها وفعاليتهــا .وأمــا الــرط الثالــث ،فهــو رضورة
نــر املعلومــات الدقيقــة والشــفافة وإتاحتهــا للــرأي العــام
ليتمكــن يف ضوئهــا مــن تحديــد أولوياتــه واملســاهمة يف
توزيــع مخصصــات البلديــة.
وانطالقــا ً مــن هــذه األهميــة ،قامــت الجمعيــة اللبنانيــة
لتعزيــز الشــفافية – ال فســاد ،بتمويــل مــن (الوكالــة
األمريكيــة للتنميــة الدوليــة ( ،)USAIDوبالتعــاون مــع:
(جمعيــة التنميــة لإلنســان والبيئــة - DPNAجمعيــة
مبــادرات شــبابية ،جمعيــة االنســان فكــر وعمــل) ،بتنفيــذ
مــروع «رشاكــة الشــباب للمســاءلة يف البلديــات» يف
ثــاث بلــدات لبنانيــة ،شــويّا (قضــاء حاصبيــا -محافظــة
النبطيــة) ،بلــديت نمريــن (قضــاء الضنيــة ،شــمال لبنــان)
ومجــدل عنجــر (قضــاء زحلــة ،البقــاع).
وقــد جــرى تنفيــذ املــروع خــال  11شــهرا ً امتــدت مــن
حزيــران /يونيــو  2017حــى أيــار /مايــو .2018
املرحلة األوىل:
جــرى توقيــع اتفاقيــات تعــاون مــع البلديــات الثالثــة والــي
نتــج عنهــا تأســيس ثــاث لجــان شــبابية والــي مــكان
وجودهــا رضوريــا ملواكبــة املــروع منــذ اطالقــه.
املرحلة الثانية:
بهــدف تعزيــز قــدرات الشــباب أعضــاء هــذه اللجــان تــم
تنظيــم ورش عمــل مكثفــة امتــدت طــوال  4أشــهر حــول
املواضيــع التاليــة:

•بناء الفريق.
•قواعد الحكم الصالح ،الشــفافية واملســاءلة.
•اســراتيجيات املنارصة والتواصل.
•قانــون البلديــات وحقــوق املواطنني :الحصول عىل
الخدمــات العامة مثا ًال.
•فهم دراســة الحاجات.
•تدريــب عــى موازنة البلدية.
املرحلة الثالثة:
انطلقــت عمليــة اجــراء دراســة رسيعــة للحاجــات يف كل
بلــدة ومــن ثــم نرشهــا.

بــل يمكــن أيضــا ً أن يشــكل نموذجــا ً محفــزا ً ودروســا ً
مســتفادة للشــباب يف بلــدات أخــرى.
يهــدف هــذا الكتيــب إىل التأكيــد عــى أهميــة املوازنــة
التشــاركية والحوكمــة املتجاوبــة ،ممــا يم ّكــن املواطنــن
مــن فهــم دور البلديــة وتقييــم كفــاءة واســتجابة وقــدرات
املســؤولني املنتخبــن .يتضمــن الكتيــب مقدمــة عــن الواقــع
الجغــرايف والديمغــرايف والتعليمــي والخدمــايت للبلــدة،
إضافــ ًة إىل املنهجيــة الــي اتبعــت يف إعــداد الدراســة ،ثــم
مخرجــات عمليــة البحــث ،وبالنتيجــة تحديــد احتياجــات
الشــباب يف البلــدة ،والخطــة املقرتحــة بنــاء عــى دراســة
االحتياجــات.

املرحلة الرابعة:
عقــد اجتماعــات عامــة بــن البلديــة واملجتمــع املحــي مــن
أجــل نــر نتائــج دراســة الحاجــات واألخــذ بتوصيــات
الفعاليــات املحليــة مــن جمعيــات وشــخصيات وناشــطني.
ّ
املرحلة الخامسة:
جــرى العمــل عــى تشــكيل مجموعــات ضغــط عــى
املســتوى املحــي مــن أجــل تنفيــذ التوصيــات الــي صــدرت
عــن االجتماعــات الــي ضمــت فريــق العمــل الشــبابي إىل
وفعاليــات املجتمــع املحــي.
جانــب البلديــة
ّ
املرحلة السادسة:
عمــل كل فريــق عمــل عــى دعــم ومســاعدة البلديــة يف
إعــداد ميزانيتــه ،وعــى تقديــم مجموعــة مــن التوصيــات
واالقرتاحــات لتعديــل هــذه املوازنــة بمــا يخــدم تعزيــز دور
الشــباب عــى املســتوى املحــي.
املرحلة السابعة:
إصــدار هــذا الكتيــب والــذي مــن شــأنه أن يشــكل حافــزا ً
ليــس فقــط لفــرق العمــل الــي خاضــت غمــار هــذه التجربة،
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القسم األول:
معلومات حول البلدة
ً
ّ
أوال :بلدة شويا

ّ
شويا
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تقــع بلــدة شــويّا يف قضــاء حاصبيــا يف محافظــة النبطيــة يف الجنــوب
اللبنــاين؛ وتبعــد نحــو  120كلــم عــن بــروت و 3كلــم عــن حاصبيــا ،ترتفــع
حــوايل 1090مــرا ً عــن ســطح البحــر ،وتمتلــك موقعــا ً جغرافيــا ً متميــزا ً عــى
ســفح جبــل الشــيخ.
تتضمــن بلــدة شــويّا العديــد مــن املعالــم األثريــة أهمهــا بقايــا قــر يعــود
للعهــد الرومــاين ومدافــن حجريــة (نواويــس) وبــر حجــري يســتخدم منــذ
أكــر مــن ألفــي عــام ،وكهــف الشــيخ محمــد أبوهــال ّ
والــذي يعــود إىل القــرن
الســابع عــر ومــا زال حــى اليــوم محجــا ً ومقصــدا ً ألبنــاء طائفــة املوحديــن
الــدروز ،إضافــة إىل القلعــة العســكرية الــي بناهــا الفرنســيون يف عرشينــات
القــرن املــايض وكانــت مقــرا ً لجيــش االنتــداب الفرنــي وقيادتــه عــى مــدى
ربــع قــرن.
ومــن أهــم مصــادر دخــل الســكان الزراعــة ،والهجــرة واملشــاريع الصغــرة،
وبعــض الســكان هــم مــن ذوي الدخــل املحــدود كموظفــي الدولــة اللبنانيــة
يف الســلك العســكري والــدرك.
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ً
ثانيا :مشاريع البلدية للعام 2017
يتألف املجلس البلدي لبدة شويّا من  12عضوا .ويف
االنتخابات البلدية للعام  2016انتخب املجلس البلدي عطا
الله دعيبس رئيسا ً للمجلس البلدي وعصام الشويف
نائبا ً له.
وبدعم من املؤسسات الداعمة الدولية واملحلية نف ّذت
بلدية شويّا لعام  2017املشاريع التالية:
 3001.1مرت مكعب من املياه يومياً.
2.2هبة بقيمة  35مليون لرية لبنانية ملحطة تعقيم املياه.
 253.3مليون لرية لبنانية هبة لتجميل الساحة.
4.4شبكة كهرباء بكلفة  45مليون لرية لبنانية من أصل
املبلغ.

5.5مولد كهربايئ بقيمة  15مليون لرية لبنانية هبة من
أصل املبلغ.
 1506.6مليون لرية لبنانية هبة للمدرسة الرسمية
 4807.7مليون لرية لبنانية هبة لربكة الري الزراعية.
8.8دعم النادي الريايض.
9.9دورات تدريبية ملؤسسات داعمة توقيع اتفاقيات تعاون.
1010ملشاركة يف مؤتمرات دولية.
1111استقبال وفود دولية.
1212اتفاق تعاون لفرز النفايات من املصدر.
1313دراسة احتياجات القرية.
1414تكريم الطالب واملعلمني واملتفوقني يف الحساب الفوري
.Smart

ّ
القسم الثاني :دراسة احتياجات شباب بلدة شويا
اعتمدت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية منهجية
البحث الرسيع التشاريك وأدواته لألسباب الرئيسية
التالية:
•قرص الوقت املتاح لتدريب مجموعات الشباب عىل
منهجيات البحث بشكل كامل.
•تتيح هذه املنهجية الوصول لنتائج مبارشة ورسيعة
بوقت قصري وبكلفة مالية قليلة.
•عدم تطلب هذه املنهجية لخربات برشية تقنية كبرية.
•كونها تعمل عىل إرشاك عدد كبري من الناس املعنيني
بأقل قدر من الحساسية واملقاومة والتشكيك.
بدأ العمل عرب تدريب مجموعات شبابية يف البلدات
املعنية عىل ماهية البحث الرسيع والتشاريك وعىل
أدواته .تم االتفاق مع كل مجموعة عىل األدوات املناسب
استعمالها يف كل بلدة بحسب خصائصها الثقافية
واالجتماعية ،والجغرافية أيضاً ،إضافة إىل القدرات
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واملوارد املتاحة لدى كل مجموعة شبابية .تال ذلك وضع
خطة العمل البحثية ،وجرى تنفيذها بحضور خرباء من
فريق العمل ومن الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية.
وقد استعملت تقنيات التحقيق الصحفي والذي تم
تنفيذه يف ثالثة أحياء يف البلدة ،وهي أحياء املرج
والبوليفار وبيت يوسف.
وقد شمل هذا التحقيق  14شخصاً،
كما تم تنفيذ ثالثة لقاءات مناقشة جماعية مع:
•أعضاء من املجلس البلدي ورئيسه.
•طالب املرحلة املتوسطة يف مدرسة البلدة.
•فتيات وسيدات من املقيمات يف البلدة.

ً
أوال :نتائج الدراسة
أظهرت هذه الدراسة أن إيجاد هياكل وآليات تؤمن ارشاك املواطنني وال س ّيما الشباب منهم يف العمل البلدي من شأنه
تعزيز العمل التنموي لإلدارات املحلية.

 -1الحقوق
•وجود مواقف وسلوكيات تمييزية بحق
املرأة ،وذلك بسبب العادات واألعراف
املجتمعية السائدة البالية.
•إن حق املرأة باملشاركة و/أو التمتع بحقوق
مجتمعية – سياسية يبقى رهنا ً بموقع
عائلتها املجتمعي ،ومن ثم بموقعها هي
داخل هذه العائلة ،أكرث منه بكينونتها هي
ككائن مستقل وقائم بذاته.
•لم يتم لحظ حاالت عنف مبارش بحق
املرأة ،وال ينفي ذلك وجود العنف بقدر ما
أن هذا النوع من العنف قد يتم الحرص
عىل إخفاءه ضمن إطاره األضيق الذي
يمارس فيه .باملقابل فإن العنف غري املبارش
والهيكيل يبقى قائما ً ،ويمكن تجسيده
بوجود ضوابط قوية تصل إىل املنع أحيانا ً
مثل حق الفتيات يف التجول والخروج
ّ
والتعلم .وهو ما ليس
والعمل والسكن
موجودا ً بحق الذكور من البلدة.
عب العديد من الفتيات عن وجود تبعية
• ّ
اقتصادية عالية تمنعهن أو تعيق (بالحد
األدىن) تحقيقهن الستقاللية ملحوظة.
•أفاد العديد من الفتيات إىل وجود قيود
مختلفة عىل حق املشاركة السياسية
والتعبري الحر عن األفكار املتعلقة بذلك.
وأعطني مثال ً عن منع نساء أردن الرتشح
وخوض االنتخابات البلدية يف بلدة
حاصبيا ،مركز القضاء ،فكيف هو الحال
إذا ً يف القرى والبلدات الصغرية وشبه
املقفلة.
•لم يظهر من خالل الدراسة أي تعبري عن
ّ
متعلقة بصحة الفتيات الجنسية
مسائل
واإلنجابية أو بأمور متعلقة بالتحرش
الجنيس.
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 -2الحاجات الجسدية والصحية
عب معظم الشباب ،من كال الجنسني،
• ّ
عن رغبة عالية بتعزيز ممارستهم الرياضة
وتحديدا ً كرة القدم .ويمارس العديد منهم
ّ
هذه الهواية أصال ً
ويتكلفون من أجل ذلك
موارد مالية ووقتية ال بأس بها الضطرارهم
البحث عن تلبية هذه الحاجة خارج
البلدة.
يعب الشباب عن حاجات جسدية
•لم ّ
ّ
متعلقة بالغذاء أو املأوى أو بأخرى مرتبطة
حب الشباب أو
باملظهر الخارجي مثل ّ
الوزن الزائد .أو عنارص مرتبطة بسلوكيات
صحية خطرة مثل التدخني واملخدرات
والكحول أو حىت بعنارص متعلقة بصحتهم
وصحتهن الجنسية واالنجابية وأخرى
خاصة بالبلوغ.
ً
عب الجميع تقريبا ،بما يف ذلك البلدية عن
• ّ
قدرة ورغبة البلدية يف املساهمة بذلك إن
عىل املدى القصري أو املتوسط ،تبعا ً لتوافر
املوارد.

 -3البنى التحتية
•عرب معظم الذين تمت مقابلتهم عن درجة
رىض جيدة إىل عالية عن توافر العنارص
األساسية للخدمات مثل املياه والكهرباء.
•عربوا عن رضاهم عن قيام البلدية الحالية
بتوفري هذه الخدمات بأسعار تبقى معقولة
رغم وجود ضائقة مادية بارزة لدى معظم
عائالت البلدة.
عب العديد عن رغبتهم بتوافر مواصالت
• ّ
منتظمة وبكلفة معقولة من وإىل البلدة،
تشمل مناطق مختلفة مثل مرجعيون
والنبطية ،أو حىت بريوت أو زحلة.
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ً
ثانيا :التوصيات
 -4أوقات الفراغ
•يميض معظم الشباب الذين تمت
مقابلتهم أوقات فراغهم يف :الزيارات
العائلية وقضاء بعض الوقت مع
األصحاب واألصدقاء ،والدراسة ،أو
عىل شبكات التواصل االجتماعي مثل
الفايسبوك والواتساب واالنستاغرام،
وممارسة األلعاب االلكرتونية ،ومشاهدة
التلفزيون.
•عرب معظمهم عن الحاجة إىل وجود
مركز يوفر خدمات ترفيهية وثقافية وفنية
للشباب ،مما يجعلهم يستفيدون أوقات
فراغهم بأشياء مفيدة.
•كذلك عربوا عن حاجتهم لتعزيز األنشطة
الرياضية وال سيما كرة القدم (ملعب
شتوي ،ملعب مفتوح ،مدرب ،الخ).
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 -5التعليم النظامي وغير النظامي
•توفر البلدية من ناحية أخرى برامج تدريب
غري نظامية مثل دورات الربمجة الحياتية
ومهارات التواصل والتطوير الذايت .يف
املقابل ،تبقى هذه األنشطة محصورة وغري
منتظمة بما يسمح للجميع باملشاركة بها
عىل مدار السنة وبشكل دائم.
•وقد عرب عدد منهم عن رغته يف أن تشمل
االحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات
بشكل خاص ،باإلضافة إىل املواضيع
األخرى ،وكذلك عن الحاجة لتنظيم
دورات تدريب مهنية مرتبطة بالواقع
االقتصادي – االجتماعي للبلدة ،مثل
اإلرشاد الزراعي ومهن أخرى.
•وقد أظهرت الدراسة األمور التالية:
•ينتقل األوالد ملتابعة دراستهم الثانوية
والجامعية خارج البلدة.
•تقوم البلدية بدعم املدرسة الرسمية يف
البلدة مادياً.
عب العديد عن رغبتهم بوجود مدرسة
• ّ
ثانوية يف البلدة.
عبوا عن غياب لربامج توجيه مهين/
• ّ
ودرايس تسمح لهم بتقرير مهنة أو
تخصص يف املستقبل.

 -6العمل االجتماعي – السياسي
•تتميز البلدة بتعدد اآلراء وبوجود روح
ألفة عالية ،مما يساعد عىل تخطّي
هذه العنارص املعيقة ،غري أن ذلك
يبقى وقتيا ً وغري مستدام بالعالقة مع
التطور الديمغرايف والجغرايف .مما يحتم
االستجابة الحتياجات من نوع آخر مثل:
•التوعية عىل ممارسات املواطنة.
•التوعية عىل حقوق االنسان عامة،
واملرأة والشباب واألطفال خاصة،
•كيفية تطوير آليات مشاركة الشبان
والشابات يف صنع القرارات البلدية
بشكل منهجي ومستقل ومستدام.
• تشجيع الفتيات ودعمهن يف االنخراط
بالعمل السيايس املدين والبلدي
والنيابي.

 -1المرحلة األولى قصيرة المدى

•إطالق مبادرات آيلة لتفعيل إنهاء العمل عىل ملعب
الفوتبول الشتوي والصيفي مع تأمني دعم مستدام
ومنتظم ألنشطة التدريب الرياضية املرتبطة برياضة
كرة القدم.
•تكليف اللجنة الرياضية البلدية يف البلدة ببناء شبكة
عالقات وأنشطة مع البلدات القريبة والبعيدة.
•تأسيس لجنة بلدية تعىن بأمور الشباب تكون
عضويتها مناصفة بني الذكور واإلناث.
•بناء رشاكات مع منظمات محلية أو دولية تهتم
بأمور الشباب إلطالق برامج تدريب للشباب مهنية
وغري مهنية .باإلضافة إىل ورشات عمل خاصة بصحة
الشباب والفتيات وبمهاراتهم الحياتية ومهارات
املواطنة والعمل املجتمعي.
•التواصل مع املنظمات اليت تو ّفر خدمات التوجيه
الجامعي واملهين للشباب وبناء رشاكة مستدامة معها.
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 -2على المدى المتوسط والبعيد

•إنشاء مرشوع بلدي مدر للدخل تديره نساء من
البلدة.
•تأسيس مركز بلدي ّ
ينظم أنشطة مجتمعية وثقافية
وفنية عىل مدار السنة وبكلفة معقولة.
•تشكيل الئحة انتخابات بلدية لالنتخابات املقبلة يضم
عىل األقل نصف أعضائها من النساء ومن الشباب ال
تتجاوز أعمارهم الـ  35عاما ً.

اﺎت
٢

) ٣إﻟﻰ  ٥ﺳﻨﻮات(

١

)ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ(
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ً
ّ
ثالثا :خطة المدافعة لبلدة شويا

بنــاء ً عــى نتائــج وتوصيــات الدراســة ،ظهــرت الحاجة للعمل
عــى خطــة مدافعــة بهــدف تعزيــز دور الشــبان والشــابات يف
العمــل االجتماعــي يف البلــدة .وجــرى اختيــار هــذه القضيــة
بصفتهــا القضيــة الرئيســية الــي يــودّون العمــل عليهــا يف
املرحلــة املقبلــة ،وقــد اقــرح فريــق العمــل ان يتــم العمــل عــل
تأســيس لجنــة بلديــة تعــى بأمــور الشــباب وتكــون عضويتهــا
مناصفــة بــن الذكــور واإلنــاث ،ويتــم تطويــر اللجــان البلديــة
كأداة للمشــاركة الشــعبية ولتفعيــل دور أعضــاء املجلــس
البلــدي.
وبعــد تحليــل نتائــج اللقــاءات والزيــارات امليدانيــة ونتائــج
دارســة االحتياجــات تبــن لفــرق العمــل أن هــذه الخطــة
تتمتــع بنقــاط قــوة مــن شــأنها أن تســاهم جديــا ً يف زيــادة
فــرص نجاحهــا وال سـ ّيما يف ظــل وجــود طاقــات شــبابية قوية
يف البلــدة مهتمــة بمختلــف املياديــن ،مــن العمــل الريــايض
والثقــايف والهيئــات الكشــفية واالجتماعيــة ،ووجــود دور
14

فعــال للجمعيــات يف املنطقــة ،مــا يســمح للشــباب يف القرية
ّ
أن يتواصلــوا مــع أبنــاء القــرى املجــاورة األمــر الــذي يســاعد يف
تبــادل الخــرات واالســتفادة مــن تجــارب االخريــن.
وقــد أظهــرت وجــود نقــاط قــوة مــن شــأنها تعزيــز فــرص نجاح
خطــة املدافعــة .فبالنســبة للفئــات املســتهدفة ،كان مــن
الواضــح أن املــرأة يف البلــدة منفتحــة بشــكل عــام عــى العمــل
االجتماعــي ،األمــر الــذي مــن شــأنه زيــادة مشــاركة مختلــف
رشائــح املجتمــع املحــي يف خطــة املدافعــة .كمــا شــكل دعــم
رئيــس البلديــة للشــباب بشــكل عــام فرصــة حقيقيــة تســاهم
يف رفــع فــرص نجــاح خطــة املدافعــة ،ووجــود كفــاءات
وخــرات يف البلديــة مــن شــأنه أن يزيــد مــن امكانيــة توفــر
اللجنــة الشــبابية .وبالنظــر إىل الوضــع الحــايل القائــم تمتلــك
خطــة املدافعــة عنــارص إيجابيــة وال ســيما مــع وجــود شــبان
– شــابات ناشــطون  /ات يف البلــدة مــن دون أطــر تنظيميــة.
لــذا ،يمكــن للجنــة الشــبابية أن تمــأ هــذا الفــراغ وتســاهم يف

ترســيخ العالقــة بــن الشــباب والبلديــة.
يف املقابــل ،لقــد ب ّينــت اللقــاءات والزيــارات امليدانيــة ونتائــج
دارســة االحتياجــات بعــض نقــاط الضعــف الــي يتوجــب
التعامــل معهــا مــن أجــل تذليلهــا .فمــن جهــة غيــاب ثقافــة
التعــاون بــن البلديــة والشــباب .كمــا أن غيــاب بنــد يف موازنــة
البلديــة يعــى يف أمــور الشــباب بشــكل مبــارش ،األمــر الــذي
مــن شــأنه أن ينعكــس ســلبا ً عــى إمكانيــة تنفيــذ املشــاريع
الــي مــن املمكــن اقرتاحهــا.
فعــى الرغــم مــن وجــود عنــارص إيجابيــة تدعــم مشــاركة
الشــابات يف العمــل األهــي واالجتماعــي إ َّال أنــه ال يــزال هنالك
بعــض الفعاليــات يف البلــدة الــي تتحفــظ عــى مبــدأ املناصفــة
بــن الشــبان والشــابات يف العمــل االجتماعــي .كمــا وتشــكل
مســألة ضمــان اســتدامة املــروع أحــد أبــرز التحديــات وال
ســيما يف ظــل عــدم توافــر اإلمكانيــات املاديــة لــدى البلديــة
ولــدى جمعيــات املجتمــع املــدين عــى حــد ســواء.
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وبعــد تحليــل كل التحديــات والعوامــل املســاعدة يف تنفيــذ
الخطــة ،تبــن ألفرقــاء العمــل وجــود فــرص جديــة إلحــداث
التغيــر املرتقــب ،وبالتــايل توعيــة ســكان البلــدة عــى رشاكــة
الشــباب يف تفعيــل العمــل البلــدي .كمــا أنــه كان من الواضح
ان تشــكيل لجنــة شــبابية مناصفــة بــن الجنســن هــو أحــد
األمــور الــي مــن املمكــن العمــل عليهــا يف الفــرة املقبلــة
وتحقيقهــا ،وكذلــك إدراج بنــد تخصيــص مــايل لدعــم اللجنة
الشــبابية للقيــام بأنشــطة يف موازنــة البلديــة لعــام .2019
ويف إطــار تنفيــذ خطــة املدافعــة تــم تنفيــذ عــدد مــن األنشــطة
املرافقــة وال س ـ ّيما تنظيــم اجتماعــات تحضرييــة مــع أعضــاء
البلديــة تؤســس لعقــد اجتمــاع مــع البلديــة مــن أجــل تبـ ّـي
البلديــة للجنــة الشــبابية ،وإقامــة نــدوة لإلعــان عــن اللجنــة
الشــبابية يف البلــدة .كمــا جــرى إعــداد منشــور تعريفــي عــن
اللجنــة الشــبابية يــرح أهــداف املــروع وأهــم أهــداف
اللجنــة عــى املــدى القريــب واملتوســط والبعيــد.
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القسم األول:
معلومات حول البلدة
أوال :بلدة مجدل عنجر
مجــدل عنجــر قريــة لبنانيــة ،تقــع يف قضــاء زحلــة يف محافظــة البقــاع.
وهــي إحــدى بلــدات البقــاع األوســــط بــن بــروت ودمشــق عنــد نقطــة الحدود
اللبنانيــة الســورية املعروفــة ب «املصنــع» .وتبلــغ مســاحتها  2533هكتــار،
وترتفــع  1000م عــن ســطح البحــر ،وتبعــد حــواىل  59كلــم عــن مدينــة بــروت،
و 75كلــم عــن مدينــة دمشــق الســورية.

مجدل عنجر
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يبلــغ عــدد ســكانها نحــو  19 000نســمة .وتشــهد مجــدل عنجــر يف الســنوات
األخــرة تطــورا ً عمرانيــا ً وثقافيــا ً وتجاريــا ً كبــراً ،وقــد ســاهم يف ذلــك وجــود
مرفــق حيــوي فيهــا هــو مركــز املصنــع الحــدودي الــذي يعتــر بوابــة رئيســية
تربــط لبنــان بالبلــدان العربيــة.
تحــوي البلــدة يف قســمها الغربــي هضبتــن تســميان :ســلمى والحــن،
وعــى هضبــة الحــن تقــع قلعــة أثريــة ،تعاقــب عليها الرومــان والصليبيون
وح ّولهــا عبــد امللــك إىل مئذنــة جميلــة فــــي داخــلــهــــا ّ
ســلــــم حــجــــري لولــي
ينتهــي صعــودا ً عنــد القبــة العجيبــة عــى ارتفــاع حــواىل  12مــراً .وقــد
وضعتهــا وزارة الســياحة عــى الئحــة الجــرد عــام  ،1997حيــث بــورشت
أعمــال ترميمهــا وتأهيلهــا وانارتهــا .كمــا وتحــوي البلــدة العديــد مــن املعالــم
األثــريــــة والطبيعيــة ،منهــا جامــع الخليفــة عمــر بــن الخطــاب ذو املئذنــة
األثريــة والــذي شــيده الوليــد بــن عبــد امللــك بــن مــروان ،وجامــع بــال بــن
ربــاح ،ومنطقــة التوتيــة األثريــة .وأمــا طبيعتهــا فهــي غنيــة جــداً ،إذ تضــم
الــعــديــــد مــــن الــمــغــــاور الطبيعيــة باإلضافــة إلــــى نبــع مــجــــدل عنجــر.

مرشوع رشاكة الشباب للمساءلة يف البلديات
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ً
ثانيا :مشاريع البلدية للعام 2017
يتألف املجلس البلدي يف مجدل عنجر من  18عضواً،
حيث انتخبوا سعيد ياسني رئيسا ً للمجلس البلدي.
ويف عام  ،2017نفذت بلدية مجدل عنجر عددا ً من
املشاريع أهمها:
1.1بناء خزان مياه  500مرت مكعب.
2.2تشييد شبكة مياه بطول  1.5كم.
3.3إعادة تأهيل الحديقة العامة.
4.4بناء سياج خشيب لحديقة الدراجات.
5.5تنظيف وإعادة تأهيل املدافن.
6.6طالء األرصفة والحواجز الوسيطة.
7.7تنظيف أنفاق مياه األمطار.

8.8فتح طرق جديدة يف األرايض الزراعية.
9.9إنارة LEDلجميع الشوارع.
1010بناء حواجز وسيطة جديدة.
1111زرع  ٣٠٠شجرة عىل جوانب من الطريق الرئييس.
1212زراعة  ٩٠شجرة عىل جانيب طريق األزهر.
1313بناء مدافن جديدة لالجئني السوريني.
1414إضافة شاحنة جمع نفايات.
1515مكونات األسفلت لنحو  10كم.
املشاريع اليت بدأت عام  2017وما زالت مستمرة:
1.1تأهيل قلعة البلدية.
2.2بناء منشأة فرز إلدارة النفايات.

القسم الثاني :دراسة احتياجات بلدة مجدل عنجر
تحتاج عملية التنمية إىل بناء رشاكة فاعلة بني البلدية
واملجتمع املحيل ،ما يسمح بمشاركة القادة املحليني
والناشطني ممن يتمتعون بحضور تمثييل وفعالية تنموية
ضمن إطار البلدية الواحدة ،كما أن تفعيل دور منظمات
فعالة لعجلة
وناشطي املجتمع املدين يشكل عملية دفع ّ
التنمية .كما أن تحقيق التنمية هي عمل مشرتك بني
مختلف الفاعلني ،مما يفرتض تعاونا ً مشرتكا ً بني املجلس
البلدي ومنظمات املجتمع املدين املحلية من أجل إدارة
مشرتكة للتنمية املحلية.
تم االتفاق مع الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية
وجمعية مبادرات شبابية ،خالل مرحلة التحضري وصوغ
املرشوع ،عىل اعتماد منهجية البحث الرسيع التشاريك
وأدواته لألسباب الرئيسية اآلتية:
•ضيق الوقت املتاح لتدريب مجموعات الشباب عىل
منهجيات البحث بشكل كامل.
•فعالية هذه املنهجية يف الوصول لنتائج مبارشة
ورسيعة بكلفة مالية وزمنية قليلة.
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•عدم تطلب هذه املنهجية لخربات برشية تقنية كبرية.
•إرشاك عدد كبري من املعنيني بأقل قدر من الحساسية
واملقاومة والتشكيك.
بدأ العمل عرب تدريب مجموعات شبابية يف البلدات
املعنية عىل ماهية البحث الرسيع والتشاريك وعىل أدواته،
ومن ثم تم االتفاق مع كل مجموعة عىل األدوات املناسب
استعمالها يف كل بلدة بحسب خصائص هذه البلدة
الثقافية واالجتماعية ،والجغرافية ً
أيضا ،باإلضافة إىل
القدرات واملوارد املتاحة لدى كل مجموعة شبابية .من هنا
يمكن مالحظة تنوع األدوات واختالفها بني بلدة وأخرى.
تال ذلك وضع خطة العمل البحثية وتم تنفيذها بحضور
الخرباء من فريق العمل ومن الجمعية اللبنانية لتعزيز
الشفافية وجمعية مبادرات شبابية.

ً
أوال :نتائج الدراسة
أظهرت هذه الدراسة أهمية عنرص الشباب يف العملية التنموية ،عرب إرشاكهم يف العمل البلدي ما يساهم يف دعم
منهن بشكل
العمل التنموي لإلدارات املحلية ،كما أنها بينت أهمية ورضورة تحقيق إرشاك فعيل للمواطنات والشابات
ّ
خاص يف عملية التنمية ملا سينعكس ايجابا ً عىل تعزيز مشاركة النساء وعدم إقصائهن عن الشأن العام ،وبالتايل
تحسني أوضاعهن عرب إدراج الصعوبات والتحديات اليت تواجههن يف مجتمعاتهن يف اعتبارات عملية التنمية.
املفعالة بني منظمات املجتمع املدين والبلديات تشكل خطوة فاعلة يف تحقيق التنمية عىل
كما أن تحقيق املشاركة
ّ
األصعدة املختلفة.

 -1الحقوق
•ضآلة مشاركة املرأة يف االنتخابات البلدية
واالختيارية ،وقد ال يعود ذلك إىل رفض
املجتمع ،إنما إىل غياب نساء ناشطات يف
العمل السيايس أو ألن معظم الرتشيحات
ترتكز عىل املعايري العائلية وهذا يمثل عائقا ً
أمام مشاركة املرأة.
•غياب لفرص العمل ،وهذا يعود لرتاكم
عوامل عدة منها ،اقفال الطريق الدويل
بسبب الحرب يف سوريا ،وغياب دعم
الدولة يف تنمية املنطقة (وخصوصا ً
الزراعة) ،وعدم توافر وظائف كافية ،واملتاح
منها بحاجة للواسطة ،وغياب برامج
التدريب الالزم للعمل ،إضاف ًة إىل منافسة
العمالة االجنبية (السوريني) يف املهن
الحرفية والبناء وغريه.
أن املساواة
•اعتربت النّساء يف مجدل عنجر ّ
مطبقة نظرياً ،ولكن هناك عوائق عديدة
منها ما هو مرتبط بالفرص االقتصادية
واالجتماعية ومنها ما هو مرتبط بالعادات
والتقاليد ،فأحيانا ً تكون الوظائف غري
متكافئة مع املستوى التعليمي أو غري
ممكنة لغري املتعلمني.
•طالبت النساء بإنشاء تعاونيات ومشاغل
حرفية للنساء ودعم النشاطات اليدوية
واملصنعة منزلياً ،ويف املقابل اعترب الرجال
بأن النساء يتمتعن بحق املساواة ،ولكن
يمكن أن تنعكس الظروف االقتصادية
واالجتماعية عىل الجميع.

وقد تم استعمال تقنية املقابالت الفردية وشملت 12
شخصا ً من الفاعلني يف البلدة ،كما تم ترتيب أربعة
لقاءات نقاش جماعي مع (أ) سهرتان مع شباب( ،ب)
لقاءين مع فتيات من البلدة.
مرشوع رشاكة الشباب للمساءلة يف البلديات

 -2الحاجات الجسدية والصحية
•تحدث العديد من األشخاص عن ّ
تفش
ظاهريت الرنجيلة وتعاطى املخدرات عىل
األقل حشيشة الكيف بكرثة يف املنطقة.
ّ
•تحدث العديد منهم كذلك عن الحاجة
ّ
امللحة إىل التوعية وإىل برامج مكافحة
تعاطي املخدّرات ،وإىل تطوير األدوات
والوسائل الرتبوية املعتمدة لدى األهل
واملدرسة عىل ح ّد سواء تطوير فرص الحوار
الفعال والتفاعل اإليجابي بني
واإلصغاء
ّ
الشباب املع ّرضني لإلدمان واملجتمع املحيط
بهم.
•يرى العديد ممن جرت مقابلتهم أن
مشكلة اإلدمان عىل املخدرات لدى الشباب
مرتبطة بشكل رئييس بالبطالة وعدم توافر
فرص دراسية وعمل جدّية.
•رضورة إدراج هذه االشكالية يف برامج
التنمية والعمل عىل مكافحتها عىل جميع
األصعدة ،مع التنبه إىل أنها ليست
مشكلة ذاتية فقط ،كما أنها قد تشكل يف
حال تفاقمها أحد تحديات عملية التنمية
ومشاركة الشباب.
•كما تحدث الشباب عن غياب مستوصف
مجهز وعرصي ،وأكد عىل أولوية الخدمات
الطبية وتوفريها للجميع بأفضل الطرق.

 -3البنى التحتية
عب معظم املشاركني يف اللقاءات عن
• ّ
استيائهم من مستوى الخدمات يف
البلدة وقد ذكروا بوجه خاص :الطرقات
والكهرباء ،البيئة ،األسالك الكهربائية
العشوائية اليت تشكل خط ًرا عىل السالمة
العامة.
عامة وقاعة مج ّهزة
•عدم ت ّوفر مكتبة ّ
الكرتونياً.
••	 عدم توافر قاعة لجميع أهايل البلدة
عامة،
يلتقون فيها للتسلية ،وحدائق ّ
ودعم األندية والجمعيات الناشطة.
•وقد أجمعت اآلراء حول أهم ّية دور البلديّة
عبوا
يف هذا املجالّ .
أما أعضاء البلديّة فقد ّ
حاجة البلديّة لدعم النّاس لها ،كما
عن
ّ
بأن يؤدّي املواطنون واجباتهم مثل
طالبوا ّ
تسديد ال ّرسوم وغريها.
•وقد شدد معظم من جرت مقابالتهم عىل
أهمية الرشاكة بني املواطنني واملواطنات
ومنظمات املجتمع املدين من جهة وبني
البلدية من جهة أخرى ،ما يساهم
يف تذليل العقبات الناشئة عن انقطاع
التواصل بني هذه الفعاليات.
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ً
ثانيا :التوصيات
عىل الرغم من املشاكل والتحديات اليت خرجت فيها الدراسة ،ا ّال أنه من املالحظ وجود رغبة عارمة لدى ك ّل األفرقاء،
البلدي يف الخروج من عنق الزّجاجة ودفع مجتمع مجدل عنجر نحو االنفتاح عىل
الشباب والنّساء وأعضاء املجلس
ّ
العالم .ويطالبون بتوفري الحاجات األساس ّية للبلدة مما قد يساهم يف دفع عجلة التنمية البرشية واالجتماع ّية.
ويمكن استخالص احتياجات الشباب وتصنيفها عىل مرحلتني زمنيتني ،األوىل قصرية املدى والثانية متوسطة وطويلة
املدى كما ييل:

 -4أوقات الفراغ
•يميض معظم الشباب والفتيات الذين
جرت مقابلتهم أوقات فراغهم إما بألعاب
الفيديو ،أوقيادة السيارات ،والسهر مع
الشباب يف املقهى ،والصيد ،وتدخني
الرنجيلة ،وأخريا ً اهدار الوقت عىل مواقع
التواصل اإلجتماعي.
•وقد ر ّكز الجميع عىل أهم ّية ايجاد أماكن
للقاء إذ اعتربوا أنها أساس ّية من أجل
تأمني وسائل تسلية مفيدة.
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 -1المرحلة األولى قصيرة المدى

 -5التعليم النظامي وغير النظامي
•شىك املشاركون من ّ
تدن املستوى التعليمي
يف مجدل عنجر بسبب عدم تو ّفر
مؤسسات تعليم ّية ذات جودة.
•كما اعترب الشباب بأن املدارس غري كافية يف
البلدة بالنسبة اىل عدد الطالب ،وأشاروا
اىل غياب التعليم املهين وغياب الثقة
باملدرسة الرسم ّية.
•وجود حاالت ترسب مدريس نتيجة
لألوضاع االقتصادية ،وعدم توفر صفوف
خاصة للذين يعانون من الصعوبات
التعلم ّية ،وغياب التنسيق بني البلدية
واملؤسسات الرتبوية الرسمية والخاصة،
وعدم تأمني املساعدات واملنح للمتفوقني.

 -6العمل االجتماعي – السياسي
•ظهرت خالل املقابالت شكوى من فوىض
اجتماع ّية عارمة .وقد ذكر الشباب عدّة
مشاكل خطرية ،بعضها أشري إليه أعاله
مثل تعاطي املخدّرات والبطالة وغريها من
املشاكل املنترشة.
•ذكر الشباب أيضا ً بعض اآلفات االجتماع ّية
تمن زوالها مثل :إطالق النار يف
بإطار ّ
املناسبات ،فوىض سري وازدحام..
أن األلفة
•ولكن يف املقابل أجمع
ّ
الكل ّ
واملحبة تجمع أهايل مجدل عنجر وشبابها.
أن البلدة تتمتع بمقدرات ستتيح لها
كما ّ
إذا ما تم العمل عىل صيانتها وتفعيلها
أن تلعب دورا ً سياحيا ً واقتصاديا ً ناجحاً،
وخاصة قلعتها اليت تم إهمالها.
ّ

•تحتاج مجدل عنجر إىل مبادرات عىل املدى القصري
تهدف إىل تطوير وعي الشباب حول املواطن ّية ،وسبل
تأكيد الذات ،والحماية من االنحراف والترسّب ،وقد
عامة،
يكون من املفيد إطالق هذه املبادرات عرب مكتبة ّ
أن عدّة أشخاص طالبوا بها واعتربوها حاجة
ّ
وبخاصة ّ
يف البلدة.
•إيجاد مساحات للقاء والنّقاش وممارسة الهوايات
وخاصة الرياض ّية؛ وتوفري الدعم املادي
املختلفة
ّ
الرضوري الستكمال مرشوع ملعب مجدل عنجر.
•التواصل مع جمع ّيات بإمكلنها تأمني أنوا ًعا مختلفة
من التمكني االقتصادي والدورات املهن ّية اليت يمكن
تقديمها للمترسبني من املدرسة.
خاصة للطالب
•تأمني البلديّة وسائل نقل مشرتكة
ّ
الذين يرغبون بااللتحاق بمهن ّيات ويحول دون ذلك
العبء املايل للنقل.
إن مشاكل مثل الترسّب وتعاطي املخدّرات وعمالة
• ّ
وخاصة
األطفال تحتاج إىل تحديات متعددة األسس
ّ
أسسا تربوية واقتصاديّة واجتماع ّية وسياس ّية ،لذلك
ً
تتوجه إىل األهايل لتطوير األساليب
نقرتح إعداد برامج
ّ
الرتبويّة اليت يعتمدوها مع أبنائهم وبناتهم ،مما يتيح
فسحة أوسع للحوار واإلصغاء الفعال بني األهل
وأوالدهم.
•تنظيم أنشطة مجتمعية وفنية وثقافية مكثفة تطال
الجنسني من الشباب وتتمحور حول قيم املواطن ّية
واحرتام االختالف وعدم التمييز.

مرشوع رشاكة الشباب للمساءلة يف البلديات

 -2على المدى المتوسط والبعيد

•ايجاد مصادر لتمويل عدد من املشاريع الحيويّة للبلدة
مثل أماكن ملمارسة الهوايات ملختلف أبناء البلدة.
•استقطاب مؤسسات تربويّة وتعليم ّية ذات كفاءة
عالية إىل البلدة.
•زيادة عدد رشطة البلديّة ملراقبة السلوكيات الخطرة
والح ّد من انتشارها.
•ترميم القلعة األثريّة وتسويقها كمركز للسياحة
والرتفيه واستقطاب السواح من لبنان ومن خارجه
لزيارتها والتع ّرف إليها ،وقد يشكل ذلك مصدر دخل
إضايف يمكن أن تستفيد منه البلدة وتستخدمه
لتنفيذ مشاريع تستهدف الشباب وتخلق فرص عمل
لهم.
•تنظيم لقاءات توعية ملكافحة إطالق النّار وتدخني
الرنجيلة ،وتعاطي املخدرات وعمالة األطفال.

٢

) ٣إﻟﻰ  ٥ﺳﻨﻮات(

١

)ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ(
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ً
ثالثا :خطة المدافعة لبلدة مجدل عنجر

بنــا ًء عــى دراســة الحاجــات واللقــاءات الــي تمــت يف بلــدة تطويــر املجتمــع وانتقالــه نحــو مجتمــع يحرتم حقوق النســاء
مجــدل عنجــر ،كان واضحــا ً غيــاب عنــر النســاء وخصوصا ً ويتبــى املســاواة بــن الرجــل واملــرأة  .ويف هــذا الســياق فقــد
الشــابات عــن الشــأن العــام ،ألســباب تتعلــق بشــكل رئيــي اظهــرت دراســة الحاجــات فيمــا يتعلــق يف الحقــوق عــن
بالعــادات والتقاليــد ،إضافــ ًة إىل غيــاب القنــوات املحليــة الحاجــة اىل إنشــاء تعاونيــات ومشــاغل حرفيــة للنســاء
الداعمــة لهــذه املشــاركة ،كمــا أن الشــابات
عــرن عــن أن ودعــم األنشــطة اليدويــة واملصنعــة منزليــاً( .الزراعيــة)
َّ
الوضــع االقتصــادي وتبعيتهــن االقتصاديــة الــي تتكــرس بعــد تحليــل نتائــج اللقــاءات والزيــارات امليدانيــة ونتائــج
مــع الوقــت هــي مــن أكــر التحديــات الــي ال تســمح لهــن دارســة االحتياجــات تبــن لفــرق العمــل أن هــذه الخطــة
بالتعــاون ضمــن اإلطــار املحــي وممارســة دورهــن كمواطنــات تتمتــع بنقــاط قــوة مــن شــأنها أن تســاهم جديــا ً يف زيــادة
فاعــات.
فــرص نجاحهــا ،ال ســ ّيما يف ظــل وجــود طاقــات نســائية
ال يخفــى دور اإلدارة املحليــة ،وبشــكل رئيــي البلديــات يف داعمــة للفكــرة ،وتوافــق أهــل البلــدة عــى أهميــة املوضــوع.
تحقيــق تقــدم فعــي عــى الصعيــد الســيايس واالجتماعــي ومــن أهــم نقــاط القــوة الــي مــن شــأنها تعزيــز فــرص نجــاح
واالقتصــادي عــر خطــط التنميــة الــي تزمــع عــى تنفيذهــا ،املــروع هــو وجــود يــد عاملــة رخيصــة يف البلــدة وكذلــك
ويف هــذا الســياق فــإن مســألة التمكــن االقتصــادي للنســاء وجــود تعاونيــة فيهــا .كمــا شــكل دعــم رئيــس البلديــة
كخطــوة أوىل باتجــاه تفعيــل مشــاركتهن املجتمعيــة يف للنســاء يف البلــدة امكانيــة دعــم البلديــة ماليــا ً لهــذا النــوع
الشــأن العــام ،هــي مســألة غايــة يف األهميــة تســاهم يف مــن النشــاطات دفعــا ً باتجــاه تنفيــذ الخطــة.

يف املقابــل فقــد أظهــرت الدراســة وجــود بعــض نقــاط
الضعــف الــي يتوجــب أخذهــا يف الحســبان لتذليلهــا وال
ســيما لجهــة عــدم وجــود مســتثمرين مهتمــن يف هكــذا نــوع
مــن األنشــطة ،وغيــاب الــدور الفعــال للجمعيــات امليدانيــة
الداعمــة للنســاء يف البلــدة ،والــي كان مــن املمكــن لــو
تواجــدت ان يحــد مــن تأثــر العــادات والتقاليــد.
لقــد أظهــرت الدراســة أن الدعــم والتمكــن االقتصــادي
للنســاء يف البلدة يشــكل خطوة إيجابية نحو إرشاك النســاء
يف الحيــاة العامــة واملدنيــة ،وكــر األنمــاط املجتمعيــة
القائمــة عــى التمييــز ضــد النســاء واعتبارهــن غــر قــادرات
عــى العمــل أو االنخــراط يف الــدورة االقتصاديــة.
ومــن أجــل القيــام بذلــك ،قــرر فريــق العمــل الرتكيــز عــى
إدراج بنــد دعــم مــايل لألنشــطة الحرفيــة (الزراعيــة) للنســاء
يف موازنــة البلديــة لعــام  2019وتوعيــة ســكان البلــدة عــى
أهمية دور املرأة يف املشاركة يف الدورة االقتصادية .ولتحقيق
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هــذا األمــر قــام فريــق العمــل بعقــد عــدة اجتماعــات مــع
البلديــة مــن أجــل تبـ ّـي خطــة اقتصاديــة لدعــم املــرأة حــول
األنشــطة الحرفيــة (الزراعيــة) ،وكذلــك مــع ممثلــن عــن
القطــاع الخــاص والفاعليــات يف البلــدة لطــرح املــروع .كمــا
التخطيــط إلجــراء بحــث ميــداين عــن أثــر مشــاركة املــرأة يف
الحيــاة االقتصاديــة عــى صعيــد الفــرد والعائلــة ،وإقامــة
نــدوات للتوعيــة عــن أهميــة دور املــرأة يف الشــأن العــام ،عــى
أن يــي كل ذلــك إعــداد منشــور عــن أهميــة تطويــر التعاونيات
الزراعيــة ودعــم األنشــطة الحرفيــة للمــرأة.
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القسم األول:
معلومات حول البلدة
أوال :بلدة نمرين

نمرين
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نمريــن قريــة لبنانيــة تقــع يف قضــاء املنيــة الضنيــة يف محافظــة شــمال
لبنــان .وهــي عضــو يف اتحــاد بلديّــات الضن ّيــة .تبلــغ مســاحتها  7،57كلــم
مربــع .تبعــد عــن مدينــة طرابلــس حــواىل  35كلــم .تحدهــا مــن الشــمال
قرصيتــا ومــن الجنــوب جبــل املكمــل وجــرد مربــن؛ ومــن الغــرب قــرى عــن
التينــة والحازميــة.
تقســم نمريــن إىل قســمني :نمريــن الســفىل (الطريــق املــؤدي إىل وســط
البلــدة ،مقــر البلديــة ،املســتوصف ،الســنرتال ،املدرســة ،مســجد نمريــن
الكبــر) ونمريــن العليــا – بكــوزا (الطريــق املــؤدي إىل جــرد نمريــن ونبــع الســكر
وإىل الطريــق الــدويل الــذي يربــط طرابلــس بالهرمــل عــر ســر وبقرصونــا.
تكــر يف نمريــن الينابيــع الصغــرة العذبــة وينبــع مــن أعاليهــا نبــع الســكر
الــذي يغــذي القــرى املجــاورة ،تكــر فيهــا األشــجار املثمــرة وغريهــا باإلضافــة
إىل املزروعــات املختلفــة .يف نمريــن بعــض املعالــم األثريــة غــر معروفــة العهــد
مثــل القبــور املنحوتــة يف الصخــر ،ويقــال إنهــا نبشــت ورسقــت محتوياتهــا
منــذ زمــن بعيــد (منطقــة تــل نمريــن) ،باإلضافــة إىل محــراب وبعــض
املنحوتــات ومغــارة قديمــة يطلــق عليهــا «مغــارة الذهــب».
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ً
ثانيا :مشاريع البلدية للعام 2017

أظهرت هذه الدراسة مجموعة من األولويات اليت من الرضوري جدا ً أخذها يف االعتبار يف التخطيط لعملية التنمية،
وذلك يربز أهمية إرشاك الشباب من قبل البلدية يف عملية التنمية ،وخصوصا ً عىل صعيد معرفة املشكالت الراهنة
وسبل تالفيها إضاف ًة إىل تحديد األولويات اليت ستساعد البلدية عىل التخطيط وتنفيذ عملية التنمية بشكل بمنطلق
من واقع املواطنني واملواطنات.

يتألف املجلس البلدي لبلدة نمرين من  12عضوا .ويف
االنتخابات البلدية للعام  2016انتخب املجلس البلدي
أحمد محمود حمود للمجلس البلدي.
قامت بلدة نمرين خالل عام :2017
1.1املساهمة يف فتح الطريق املؤدية اىل ملعب كرة القدم.
2.2املشاركة بدورة تثقيف صيفية بنمرين.
3.3مد رصف صحي بقلب القرية.
4.4العمل عىل تجهيز فريق عمل للكوارث الطبيعية.

 -1الحقوق

القسم الثاني :دراسة احتياجات شباب بلدة نمرين
تم االتفاق مع الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية ،خالل
مرحلة التحضري وصياغة املرشوع ،عىل اعتماد منهجية
البحث الرسيع التشاريك وأدواته لألسباب الرئيسية اآلتية:
•ضيق الوقت املتاح لتدريب مجموعات الشباب عىل
منهجيات البحث بشكل كامل
•فعالية هذه املنهجية يف الوصول لنتائج مبارشة
ورسيعة بكفالة مالية وزمنية قليلة.
•عدم تطلب هذه املنهجية لخربات برشية تقنية كبرية.
•كونها تعمل عىل إرشاك عدد كبري من الناس املعنيني
بأقل قدر من الحساسية واملقاومة والتشكيك.
بدأ العمل عرب تدريب مجموعات شبابية يف البلدات
املعنية عىل ماهية البحث الرسيع والتشاريك وعىل أدواته،
ومن ثم تم االتفاق مع كل مجموعة عىل األدوات املناسب
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ً
أوال :نتائج الدراسة

استعمالها يف كل بلدة بحسب خصائص هذه البلدة
الثقافية واالجتماعية ،والجغرافية أيضاً ،باإلضافة إىل
القدرات واملوارد املتاحة لدى كل مجموعة شبابية.
تال ذلك وضع خطة العمل البحثية وتم تنفيذها بحضور
الخرباء من فريق العمل ومن الجمعية اللبنانية لتعزيز
الشفافية.

عب معظم الشباب من املجموعات الثالث
• ّ
(الذكور واإلناث) ،والذين تمت مقابلتهم
عىل حق الشباب بالعمل والحصول عىل
فرص متكافئة.
•يمارس الجميع حقوقهم السياسية وقد
أكدوا عىل أنهم لم يرتددوا بانتخاب سيدة
للمجلس البلدي الحايل رغم كونها ليست
من العائالت الكبرية.
•تضاربت آراء الشباب الذكور (من غري
املقيمني الدائمني) مع آراء الفتيات
(املقيمات طوال السنة يف البلدة) حول
عبت
حقوق الفتيات والنساء .فقد ّ
مجموعة الذكور هذه عن أن الفتيات
يتمتعن بكامل حقوقهن ،يف حني
أفادت تلك الفتيات بعدم تمتعهن بكافة
حقوقهن وذلك بسبب األهل (ومنها
عىل سبيل املثال حرية التنقل والعمل،
والحريات الشخصية مثل حرية بناء
صداقات مع الشباب الذكور ،واختيار
امللبس واملبيت خارج املنزل والقيام بزيارات
بمفردهن والذهاب ألماكن ترفيه يف البلدة
مثل املقاهي أو املنتزه).

وقد تم استعمال تقنيات املقابالت الفردية واليت تم
تنفيذها مع أربعة أشخاص من البلدة.
كما تم تنفيذ ثالثة لقاءات نقاش جماعي مع:
•مجموعة شبان من سكان الف ّوار – طرابلس (شتا ًء).
•مجموعة شبان من س ّكان نمرين صيفا ً وشتا ًء.
•مجموعة من النساء الشابات املقيمات يف البلدة.
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 -2الحاجات الجسدية والصحية
عب معظم الذين تمت مقابلتهم من
• ّ
الجنسني عن رغبة عالية بتعزيز ممارستهم
الرياضة وتحديدا ً كرة القدم .وقد أفاد
أحد الذين تمت مقابلتهم (محمد غابايت،
عضو يف جمعية نادي نمرين االجتماعي)
عن قيام الجمعية بإطالق مرشوع حول
ذلك وقد اشرتوا قطعة أرض وبارشوا إقامة
ملعب كرة قدم عليها.
عبت معظم الفتيات عن وجود قيود
•وقد ّ
عىل حريتهن باختيار املجال الدرايس وأو
العمل الذي يرغنب به ،وذلك لوجود نظرة
مجتمعية نمطية حول الفتيات ونوع
الدراسة والفتيات ونوع املهنة.
•تبقى مسألة مشاركة الفتيات يف األلعاب
الرياضية موضوع نزاع وغري مرغوبة بشكل
عبن عن
عام ،علما ً أنهن ،أي الفتياتّ ،
رغبة قوية إلنشاء ناد ريايض يف البلدة
يؤمن أنواع مختلفة من األنشطة الرياضية
واليت يمكنهن ممارستها داخله بحرية.
يعب الشباب عن احتياجات جسدية
•لم ّ
ّ
متعلقة بالغذاء أو املأوى أو بأخرى
أخرى
مرتبطة باملظهر الخارجي أو عنارص مرتبطة
بسلوكيات صحية خطرة مثل التدخني
واملخدرات والكحول أو حىت بعنارص
متعلقة بصحتهم وصحتهن الجنسية
واالنجابية وأخرى خاصة بالبلوغ.

 -3البنى التحتية
•تفاوتت اآلراء حول درجة الرىض عن األداء
عبت مجموعة
البلدي بشكل عام .ففيما ّ
الشباب غري املقيم يف البلدة شتا ًء عن
درجة رىض عالية عن األداء البلدي ،وعن
رضاها عن توافر البىن التحتية بشكل
معقول.
•أفادت مجموعيت الذكور واإلناث من
املقيمني يف البلدة عن غياب وضعف
مقومات أساسية مثل النفايات وقطع
عب العديد
الطرقات شتا ًء أحياناً .كما ّ
عن رغبتهم بتوافر مواصالت منتظمة
وبكلفة معقولة من وإىل البلدة ،خاصة يف
الشتاء ،وتحديدا ً للفتيات.
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ً
ثانيا :التوصيات
تتميز بلدة نمرين بوجود رغبة كبرية لدى شبابها ورجالها وفتياتها يف العمل التطوعي للقيام باألنشطة املختلفة
املتعلقة بتطوير الحياة يف البلدة ،إن لخدمة الشباب أو املجتمع عامة.

 -4أوقات الفراغ
•أمام عدم وجود وسائل تسلية مللء الفراغ،
لقد عرب معظم األشخاص الذين جرت
مقابلتهم عن الحاجة لوجود ناد ريايض
وآخر ثقايف وفين؛ كما والرغبة بوجود
حديقة عامة ومالهي مختلفة.
•وقد تفاوتت وسائل ملء الفراغ لدى
الشباب املقيمني يف البلدة بني الذكور
واإلناث .ففيما يمكن للذكور ارتياد املقهى
واملنتزه والتجول بالسيارات والقيام
بزيارات والسهر خارج املنزل ،والتجمع يف
مجموعات لتدخني الرنجيلة ولعب الورق.
بالنسبة للفتيات ،فهن يقضني معظم
أوقات فراغهن بالبقاء يف املنزل وارتياد
مواقع التواصل االجتماعي (فايسبوك
وغريها) ولكن بشكل متقطع وبحسب
اإلمكانيات املادية وبحسب توافر خدمة يف
فصل الشتاء.
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ويمكن استخالص احتياجات الشباب وتصنيفها عىل مرحلتني زمنيتني ،األوىل قصرية املدى والثانية متوسطة وطويلة
املدى كما ييل:
 -1المرحلة األولى قصيرة المدى

 -5التعليم النظامي وغير النظامي
•يتابع الشباب املقيم يف البلدة الدراسة
االبتدائية والتكميلية بشكل جيد .وال توجد
عب العديد
مشاكل عىل هذا الصعيد .وإن ّ
منهم عن رغبتهم بوجود ثانوية وأو معهد
مهين يف البلدة أو الجوار املبارش لتخفيف
التكاليف عىل األهل الفقراء بمعظمهم،
من ناحية ،وإلتاحة الفرصة للفتيات
بمتابعة دراستهن من دون الحاجة للسكن
خارج البلدة أو التنقل اليومي وهو مكلف
وذو مخاطر.
•تقوم جمعية نادي نمرين االجتماعي بفتح
دورة لغات اجنبية يف كل صيف مدتها
شهر وهي غري كافية يف كل األحوال كونها
قصرية وغري ممتدة عىل مدار السنة وال
تشمل كافة الفئات العمرية.
•اتفق الجميع عىل وجود ضعف شديد لدى
الشباب يف اللغات األجنبية مثل اللغتني
اإلنكليزية والفرنسية ويف استعمال الربامج
املختلفة عىل الكمبيوتر.
•كما أفادوا بغياب أي دورات تقوية أو دعم
مدريس لغري صفوف الشهادات ،ووجود
أساتذة ومعلمات ّ
يعلمون مواد من غري
اختصاصهم.

 -6العمل االجتماعي – السياسي
•يمارس الجميع حقهم يف التعبري والقرار
السيايس عرب االنتخابات البلدية والنيابية،
مع لحظ وجود عوائق جزئية أمام حرية
التعبري السياسية لدى بعض الفتيات أو
النساء.
•حرص املشاركة يف القرار العائيل أو البلدي
بالذكور غالباً.

•إطالق مبادرات آيلة لتفعيل إنهاء العمل عىل ملعب
الفوتبول مع تأمني دعم مستدام  /منتظم ألنشطة
التدريب الرياضية املرتبطة برياضة كرة القدم.
••	 تأسيس ناد ريايض وآخر كشفي ،وخاصة أن
الخربة والتاريخ يف هذين املجالني متوافرين لدى
العديد من األشخاص والراغبني أيضا ً بالتطوع من
أجل النهوض بواقع الشباب الريايض والثقايف يف
البلدة.
•تأسيس ناد صحي ريايض ( )gymيف البلدة يخصص
قسما ً كبريا ً من أوقاته وأنشطته للنساء والفتيات
حرصاً ،مع إمكانية استفادة الشباب الذكور املقيمني
من أنشطته يف األيام األخرى.
•التواصل مع املنظمات اليت تو ّفر خدمات التوجيه
الجامعي واملهين وبناء رشاكة مستدامة معها.
•تخطيط وتنفيذ (مبارشة أو بالواسطة والرشاكة مع
منظمات غري حكومية) دورات دعم مدرسية وتعليم
لغات وكمبيوتر ،ودورات إرشاد زراعي ،والسعي
لجعلها مستدامة وجزء من العمل البلدي الروتيين.

مرشوع رشاكة الشباب للمساءلة يف البلديات

 -2على المدى المتوسط والبعيد

•تأسيس مرشوع بلدي مدر للدخل يديره الشباب
املقيم يف البلدة ،عىل أن تشارك الفتيات مناصفة يف
أنشطته اإلدارية والتنفيذية املختلفة.
•تأسيس مركز بلدي ّ
ينظم أنشطة مجتمعية وثقافية
وفنية عىل مدار السنة وبكلفة معقولة.

٢

) ٣إﻟﻰ  ٥ﺳﻨﻮات(

١

)ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ(
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ً
ثالثا :خطة المدافعة لبلدة نمرين

بنــاء عــى دراســة الحاجــات واللقــاءات الــي قــام بهــا
الشــباب ،كان مــن الواضــح تركيزهــم عــى مســألة الدعــم
املــدريس واللغــات األجنبيــة والتمكــن املهــي ،وخصوصــا ً مــع
تنبههــم ألهميــة ذلــك يف تطويــر قدراتهــم وتفعيلهــا بالشــكل
األنســب.
أظهــرت دراســة الحاجــات الحاجــة إىل تخطيــط وتنفيــذ
مبــارشة أو بالرشاكــة مــع منظمــات غــر حكوميــة دورات
دعــم مدرســية وتعليــم لغــات وكمبيوتــر ،ودورات إرشــاد
زراعــي ،والســعي لجعلهــا مســتدامة وجــزء مــن العمــل
البلــدي الروتيــي.
وبعــد تحليــل نتائــج اللقــاءات والزيــارات امليدانيــة ونتائــج
دارســة االحتياجــات تبــن لفــرق العمــل أن هــذه الخطــة
تتمتــع بنقــاط قــوة مــن شــأنها ان تســاهم جديــا ً يف زيــادة
فــرص نجاحهــا وال ســ ّيما يف ظــل وجــود طاقــات شــبابية
داعمــة للمــروع وتوافــق اهــل البلــدة عــى أهميــة املوضــوع.
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كمــا وأنــه وبالنظــر للتجــارب الســابقة مــن خــال وجود ســابق
لــدورة لغــات اجنبيــة يف البلــدة وكذلــك وجــود جمعيــة يف
البلــدة مهتمــة لهــذا النــوع مــن النشــاطات مــن شــأنه زيــادة
فــرص نجــاح املــروع .إىل ذلــك ،شــكل دعــم رئيــس املجلــس
البلــدي وابدائــه امكانيــة دعــم البلديــة ماليــا ً لهــذا النــوع مــن
النشــاطات عام ـا ً مؤثــرا ً لضمــان نجــاح املــروع.
كمــا أظهــرت اللقــاءات والزيــارات امليدانيــة ونتائــج دارســة
االحتياجــات بعــض نقــاط الضعــف الــي يتوجــب معالجتهــا
مــن أجــل تذليلهــا ،ال ســيما بســبب األحــوال الجويــة وقلــة
يصعــب مــن عمليــة
عــدد الســكان يف فصــل الشــتاء ،مــا ّ
اســتقطاب الطــاب ،كمــا وأن غيــاب دور الجمعيات الداعمة
واملــوارد املاليــة لهــذا النــوع مــن النشــاطات يف املنطقة وبالتايل
صعوبــة ضمــان االســتدامة.
وانطالقــا ً مــن وجــود ضعــف شــديد لــدى الشــباب يف اللغــات
األجنبيــة مثــل اللغتــن اإلنكليزيــة والفرنســية ويف اســتعمال

الربامــج املختلفــة عــى الكمبيوتــر ،يرتافــق مــع غيــاب أي
دورات تقويــة أو دعــم مــدريس لغــر صفــوف الشــهادات
الرســمية .وبعــد تحليــل كل التحديــات والعوامــل املســاعدة
يف تنفيــذ الخطــة ،تبــن ألفرقــاء العمــل وجــود فــرص
جديّــة إلحــداث التغيــر املرتقــب ،تقــرر أن يتــم الرتكيــز عــى
دعــم وتمكــن أهــايل البلــدة وبخاصــة الشــباب والشــابات
مــن اللغــة األجنبيــة ،مــا ســيزيد مــن فرصهــم يف التعلــم
والعمــل ،كل ذلــك ســينعكس إيجابيــا ً نحــو مشــاركة أكــر
فاعليــة لهــم يف الشــأن العــام ودفــع عمليــة التنميــة نحــو
األمــام.
ويف إطــار تنفيــذ خطــة املدافعــة جــرى العمــل عــى إدراج بنــد
دعــم مــايل لــدورات اللغــة األجنبيــة يف موازنــة البلديــة لعــام
 2019وتحفيــز ســكان البلــدة عــى أهميــة اللغــة االجنبيــة
يف تطويــر الحيــاة االجتماعيــة واملهنيــة .أمــا عــى مســتوى
األنشــطة فقــد قــام فريــق العمــل بعقــد اجتمــاع مــع البلديــة
مرشوع رشاكة الشباب للمساءلة يف البلديات

مــن أجــل دعــم دورة اللغــة االجنبيــة يف البلــدة وآخــر اجتماع
مــع فعاليــات البلــدة والناشــطني والجمعيــة الرشيكــة يف
البلدة لطرح املرشوع .كما تم إجــراء بحــث ميــداين يهــدف
اىل إحصــاء عــدد املهتمــن يف دورة اللغــة األجنبيــة وجمــع
بياناتهــم وإعــداد منشــور عــن أهميــة اللغــة الثانيــة ومواعيــد
هــذه الــدورات.
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التوصيات النهائية
المتعلقة بالموازنات البلدية

شويا
تعتــر املوازنــة التشــاركية إحــدى اآلليــات الــي تفتــح املجــال
أمــام املواطنــن الختيــار مشــاريع البلديــة والتعبــر عــن
أولوياتهــم واملســاهمة يف اتخــاذ القــرار بصفــة مبــارشة فيمــا
يتعلــق بكيفيــة رصف جــزء مــن املوازنــة البلديــة .وهــي تمثــل
نهجــا ً للديمقراطيــة املبــارشة والــذي يوفــر للمواطنــن بشــكل
عــام فرصــة للمشــاركة والتــداول واملناقشــة والتأثــر يف
تخصيــص املــوارد العامــة .كمــا تعمــل املوازنــة التشــاركية عــى
تعزيــز قواعــد الحكــم الصالــح الشــاملة مــن خــال إعطــاء
الجماعــات املهمشــة واملســتبعدة الفرصــة لســماع أصواتهــم
والتأثــر يف صنــع القــرار العــام املحــي عــر االســتجابة
الحتياجــات املواطنــن وتفضيالتهــم وأكــر عرضــة للمســاءلة
عــن األداء يف تخصيــص املــوارد وتقديــم الخدمــات.
لقــد تــم تطويــر املوازنــة التشــاركية كأداة مهمــة للحكــم
الشــامل واملحاســب وتــم تنفيــذه بأشــكال مختلفــة يف
العديــد مــن البلــدان .فمــن خــال املوازنــة التشــاركية ،تتــاح
للمواطنــن الفرصــة الكتســاب املعرفــة املبــارشة بالشــأن
العــام املحــي ،والتأثــر عــى السياســات ليــس عــر املســاءلة
فقــط ،بــل كذلــك عــر املشــاركة يف رســم السياســات أيضــاً.
وتشــمل فوائــد املوازنــة التشــاركية جميــع األفــراد املعنيــن
بالعمليــة التنمويــة عــى املســتوى املحــي ،فبالنســبة لهيئــات
الحكــم املحــي تســاهم يف توســيع دائــرة الفئــات االجتماعيــة
الداعمــة للمشــاريع البلديــة .بالنســبة للمواطنــن فإنهــا
تتيــح لهــم فرصــة االنخــراط يف عمليــة التنميــة املحليــة
بطريقــة أكــر فاعليــة بمــا يســمح لهــم بتقييــم ومســاءلة
ومحاســبة املجلــس البلــدي عــى أســاس موضوعــي بنّــاء.
واخــرا ً بالنســبة ملنظمــات املجتمــع املــدين فهــي تســاهم يف
انخراطهــم البنّــاء يف عمليــة التنميــة.
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يف هــذا اإلطــار ،يــؤدّي املجتمــع املــدين دورا ً بــارزا ً يف مســار
املوازنــة التشــاركية بخاصــة مــن خــال التواصل مــع املواطنني
وح ّثهــم عــى االنخــراط يف اآلليــة .ومــن أجــل ذلــك ،وبعــد أن
اكتســب فريــق العمــل املعــارف حــول محــاور أساســية كإعداد
املوازنــة البلديــة ،قــام فريــق العمــل بحملــة املدافعــة مــن
أجــل تحقيــق األهــداف الــي خرجــت فيهــا دراســة الحاجــات.
لقــد هــدف مــروع رشاكــة الشــباب للمســاءلة يف البلديــات
إىل تقييــم فوائــد املوازنــة التشــاركية والرشاكــة البنّــاءة مــع
الســلطة املحلية ،مما يمكن املواطنني من فهم دور البلدية
وتقييــم اســتجابة وقــدرات املســؤولني املنتخبــن وتعزيــز
ثقافــة الرشاكــة واملحاســبة يف آن معــا عــى املســتوى املحــي.
فقــد بينــت التجربــة أن االعتمــاد عــى املوازنــة التشــاركية
مــن شــأنه تحســن الخدمــات العامــة األساســية ،والــي
تمــس حياتهــم اليوميــة
يحــرص النــاس عليهــا نظــ ًرا ألنهــا
ّ
ومنهــا مشــاركة الشــباب والشــابات يف الشــأن العــام املحــي،
والــي غال ًبــا مــا يتــم تجاهلهــا مــن قبــل واضعــي املوازنــات
التقليديــة .لقــد ســمحت عمليــة استشــارة املواطنــن يف هــذا
املــروع مــن تمكــن املجتمــع املحــي مــن املشــاركة فعليــا ً
يف الحكــم املحــي ،بمــا يتضمــن التخطيــط إلعــداد املوازنــة،
ومراقبــة تطبيقهــا وعمليــة تقييمهــا.
بنــا ًء عــى هــذه املبــادئ وبهــدف تعزيــز مشــاركة املواطــن يف
اتخــاذ القــرار املتعلــق بتوجيــه املخصصــات املاليــة للمشــاريع
التنمويــة واألولويــات الــي عــر عنهــا املواطنــون ،قامــت فــرق
العمــل يف البلــدات الثالثــة بدراســة وتحليــل املوازنــة الســنوية
املحليــة

موازنة بلدية شويّا واليت تقدر بنحو
 980مليون لرية لبنانية
وبناء ً عىل دراسة االحتياجات اليت تمت يف البلدة تم اقرتاح مجموعة توصيات من قبل الشباب:
اقتطاع ( 10مليون ل.ل ) من الباب الثالث الفصل الثاين
(انشاء شبكات انارة)
و ( 10مليون ل.ل) من الباب الثالث الفصل الثامن
(انشاءات اخرى) وتحويلهم إىل الباب الثالث الفصل السابع
(املالعب واملسابح)
اقتطاع ( 5ماليني ل.ل)
من الباب الثالث الفصل األول (انشاء مباين) وتحويله اىل الباب الرابع الفصل الرابع
( 5ماليني ل.ل) (النشاطات الثقافية)
اقتطاع ( 5ماليني ل.ل)
من الباب الثالث الفصل األول (انشاء مباين) وتحويله إىل الباب الرابع الفصل الرابع
(النشاطات االجتماعية)
اقتطاع (مليون ل.ل) من الباب الثاين الفصل الثالث
(املفروشات) وتحويله إىل الباب الرابع الفصل الحادي عرش
(مساعدة الهيئات اليت ال تتوخى الربح)

مرشوع رشاكة الشباب للمساءلة يف البلديات
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نمرين

مجدل عنجر

املوازنة السنوية لبلدية مجدل عنجر واليت تقدر بحوايل الـ
مليارين و 985مليون لرية لبنانية

املوازنة السنوية لبلدية نمرين واليت تقدر بحوايل الـ
 870مليون لرية لبنانية

وبناء عىل دراسة االحتياجات اليت تمت يف البلدة تم اقرتاح مجموعة توصيات من قبل الشباب:

وبناء عىل دراسة االحتياجات اليت تمت يف البلدة تم اقرتاح مجموعة توصيات من قبل الشباب:
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اقتطاع ( 10مليون ل.ل ) من الباب الثالث الفصل االول
(انشاء مباين) وتحويله اىل الباب الرابع الفصل الرابع
(النشاطات الثقافية)

اقتطاع ( 6مليون ل.ل ) لباب الثالث ،الفصل السادس
(انشاء حدائق) وتحويله اىل الباب الرابع ،الفصل االول
(التخصصات الصحية)

اقتطاع ( 25مليون ل.ل ) من الباب الثالث الفصل االول
(انشاء مباين) وتحويله اىل الباب الرابع الفصل السابع
(النشاطات االجتماعية)

اقتطاع ( 3مليون ل.ل ) الباب الثالث ،الفصل السادس
(انشاء حدائق) وتحويله اىل الباب الرابع ،الفصل السادس،
(النشاطات الرياضية)

مرشوع رشاكة الشباب للمساءلة يف البلديات
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