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رسالة من رئيس البلدية السيد زياد حواط

أصدقائي األعزاء، 

إن لمن دواعي اعتزازي أن أقدم إليكم استراتيجية تقضي بتحويل مدينة جبيل إلى مدينة منيعة، استراتيجية 
تجعل من المدينة مدينة عصرية، مع االسترشاد بجوانب من ماضينا وحاضرنا لتكوين رؤية لمدينة منيعة. 

إن جبيل مدينة عريقة وعصرية في آن معا؛ وهي، على تنوعها، تنعم بالسلم والوئام والوحدة. وإننا نثّمن 
ماضينا – بعاداته وتقاليده وثقافته – لكن هذا ال يعني أننا سجناء الزمن. وإننا، لئن كنا نقّدر إرثنا، ندرك 
كذلك أن صون مجتمعنا الفريد من نوعه يقتضي العمل بجهد ال بل تغيير كيفية عملنا لفتح طريق يفضي 

إلى مستقبل متوازن تكون فيه المدينة قادرة على التكيف مع الصدمات. 

وهذه االستراتيجية ترسم دربنا باتجاه بلوغ هذا الهدف وتتضمن رؤية لتحويل جبيل إلى مدينة تتكامل 
فيها ثرواتنا الطبيعية مع التوسع العمراني، وُترسى فيها شراكات جديدة لنشوء اقتصاد متعدد القطاعات 

ومزدهر، وتصان فيها التقاليد وتحتَرم. وتعرض هذه االستراتيجية اإلجراءات التي سنعتمدها لضمان بلوغ 
األهداف التي وضعناها نصب أعيننا، وتشكل إطارا متينا للتخطيط وإدارة شؤون المدينة على المدى البعيد. 

ويتم في االستراتيجية اإلقرار بما نواجهه من صعوبات اقتصادية واجتماعية وبيئية، والتوصية بحلول 
عملية قابلة للتطبيق بحيث تبقى جبيل مدينة عاكسة لحقيقتها وجامعة ال تستثني أحدا ومبتِكرة ومكانا 

يتزاوج فيه التماسك االجتماعي والتنوع الثقافي والهوية المحلية، مدينة تنصهر فيها كل هذه العوامل لما فيه 
خير كل من يقيم فيها أو يأتي 

لزيارتها. 

إن تعزيز مناعة مدينتنا عملية دينامية تستدعي مساهمة كل شخص في المدينة؛ وآمل أن تضعوا يدكم بيدي 
للقيام بهذه المسيرة المثيرة. 

زياد حواط 

رئيس بلدية جبيل

  iryna1 | Shutterstock.com © صورة الغلف
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تتشرف منظمة 100RC بإقامة شراكة مع مدينة جبيل إلطلق أولى االستراتيجيات المتعلقة بمناعة 
المدن في الشرق األوسط وذلك من أول مكتب معني بمناعة المدن ُيفتح في المنطقة. ويسجل ذلك استهلال 
لمسيرة استثنائية تأخذ هذه المدينة اللبنانية الرائعة إلى رحاب أخرى في هذا الوقت الذي تواصل فيه تعزيز 

سمعتها كمدينة عالمية في مجال التخطيط لترسيخ أركان مناعة المدن. 

أول ما ينبغي اإلشارة إليه هو أن كل ذلك ما كان ليحصل لوال رئيس بلدية جبيل السيد زياد حواط ومدير 
مكتب مناعة المدينة السيد طوني صفير وفريق الدعم المميز العامل معه الذي ترأسه السيدة تانيا كّلب، 

الذين توصلوا بفضل بصيرتهم وعملهم بشغف الذي فاق كل التوقعات إلى إعداد هذه الوثيقة االستشرافية. 
وقدمت شركة Arup مساعدة حيوية لتوجيه عملية إعدادها. 

ولتحويل المدن إلى مدن منيعة، ال بد من إدراك التفاعل بين مواطن قوة المدينة ومواطن ضعفها 
والصدمات والضغوطات التي تعاني منها. وال بد أيضا من تمتين أسسها بحيث تتمكن من مواجهة أي 

أحداث جديدة مفاجئة، ومن مساعدتها على العمل طبيعيا في أوقات الفرح وأوقات الشدة. 

ومسيرة إرساء أركان المناعة في مدينة جبيل تستتبع معاينة الطبيعة المعقدة التي تتسم بها المنطقة. 
وتتمحور هذه المسيرة حول تاريخ المدينة وهويتها، هذه المدينة التي تحظى بحّب زّوارها وسكانها. وكان 
لهذا التاريخ والهوية وقع إيجابي على نسيجها االقتصادي واالجتماعي والبيئي. وبالتالي، يلزم اتباع نهج 

متكامل لصنع القرارات الكفيلة بضمان ازدهار مدينة جبيل واستقرارها واستدامتها. 

والغرض من هذه االستراتيجية التي استغرق إعدادها أشهرا عديدة من البحث والتواصل والتفكير والتحليل 
هو وضع خارطة طريق للمستقبل. وهي تعرض مجموعة من األهداف والمشاريع التي تعالج جوانب 

التفاعل اآلنفة الذكر بين التحديات والفرص. 

وستبدأ قريبا مرحلة تطبيق االستراتيجية في المدينة. والخطوة التالية هي تحويل خارطة الطريق هذه إلى 
خطة مفصلة لتنفيذ االستراتيجية. وسيتم فيها أيضا السعي للعثور على الموارد البشرية والمالية اللزمة 

بغية ترجمة هذه األهداف والمشاريع الطموحة إلى حقيقة واقعة. 

ومنظمة 100RC تتعهد بالعمل مع مدينة جبيل في السنوات القادمة لترجمة الرؤية المعروضة في 
االستراتيجية. وبالتعاون مع مجموعة الشركاء في هذه المنظمة – التي هي كناية عن إطار متين من 

م مساهمات  الشركاء التابعين للقطاعين الخاص والعام ومؤسسات غير ربحية وأوساط أكاديمية – ستقدَّ
عديدة إلى هذه الشراكة. 

إن مساعدة جبيل على تحقيق ذلك وإبلغ معلومات عن هذه المسيرة إلى سوق متنامية مهتمة بالعمل مع 
 .100RC مدن ُتدرج مفهوم المناعة في صلب خططها يشكلن إحدى الركائز الهامة التي يقوم عليها مبدأ

والشراكة واالستراتيجية هاتان ما هما إال خطوة في درب طويل. 

مع االحترام،

مايكل بيركوويتز

100RC رئيس منظمة

5

RESILIENT CITIES 100رسالة من 



جبيل المنيعة - جسر مع الماضي، عين على المستقبل 53 4

رسالة من مدير مكتب المدينة المنيعة

اختيرت مدينة جبيل في شهر كانون األول/ ديسمبر 2013 لتكون من أوائل المدن المنيعة المئة 
100RC( 100 Resilient Cities . والمدن المنيعة المئة مفهوم ابتكرته مؤسسة روكفلر وهو في 

طور التحول إلى شبكة عالمية نافذة من المدن نفتخر أن نكون جزءا منها. 

ونوجه شكرنا إلى رئيس منظمة 100RC السيد ميكاييل بيركوويتز، ونائب رئيس قسم العلقات السيدة 
برينا ليبِّر، والمديرة اإلقليمية السيدة كريستيانا فراغوال، ومدير العلقات في مؤسستنا السيد سكوت 

روزنشتاين، على إلهامهم وتشجيعهم المتواصل لنا في مسيرة وضع أركان المناعة هذه.

وإننا لنقدر أيما تقدير أيضا الدعم الذي تلقيناه من رئيس بلدية جبيل السيد زياد حواط ومن بقية موظفي 
وأعضاء البلدية. 

قة، إذ إنها قامت على البحث وحفز األفكار ومشاركة الجهات  واستحداث االستراتيجية كان عملية مشوِّ
المعنية وجمع المعطيات والتحليل. وجاءت صيغتها النهائية ثمرة ألشهر من الجهود الشاقة والتفرغ من 
جانب العديد من األفراد الشديدي االندفاع، والسيما معاونتي والمسؤولة األولى عن إعداد االستراتيجية 

السيدة تانيا كّلب، والمهندس الذي راجع االستراتيجية السيد أنطوني صفير. 

ونوجه شكرنا الخاص إلى أعضاء اللجنة التوجيهية، وهم السيدة أليس إده ومستشارونا المحليون السيدة 
رلى حيدر، والسيدة مايا كركور العاملة في شركة EcoConsulting، والسيد أديب دادا وأعضاء فريقه 
 L‘Organisation de والبروفسور إليش العامل في ،theOtherDada العاملون في شركة التصميم

  

وننوه كذلك بمساهمات الخبراء األكاديميين الذين مدوا يد العون لبلدية جبيل وهم: الدكتور رشيد شمعون، 
والدكتور طوني لحود، والدكتور جوزيف كيبريانوس، والدكتور خوسيه مانويل مادريغال المحاضر في 

الجامعة اللبنانية األميركية)LAU( والدكتورة إلسي إبراهيم وجامعة سيدة اللويزة.

ونوجه شكرنا الخاص إلى شريكنا االستراتيجي فريق Arup المكون من السيدات بوال كيرك وديما زغيب 
ولورا فروست والسيد جوني عجيل.

وأخيرا، نود أن نشكر السيدة ناتالي زعرور ومساِعدتها السيدة كارين الزغبي العاملتين في برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي، إضافة إلى الجهات المعنية التي تمّثلنا محليا وتشمل منظمات غير حكومية وجمعيات 

وأعضاء في القطاع الخاص ومسؤولين حكوميين، إلى جانب السيدة نجوى سويدان ورئيسة اتحاد المقعدين 
اللبنانيين السيدة سيلفانا لّقيس التي كان لمشاركتها في ورش العمل نتائج إيجابية للغاية على االستراتيجية.

طوني زخيا صفير

مدير مكتب المدينة المنيعة، عضو في بلدية جبيل

)100RC( 100 Resilient Cities 

.)ODDD( Développement Durable
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معلومات عن االستراتيجية
تعرض االستراتيجية العمل الذي اضطلع به حتى تاريخه الفريُق 

المعني بمناعة المدينة. 

وهي تبّين الرؤية التي رسمناها لمدينتنا والصعوبات التي 
تواجهها والتوجهات االستراتيجية واألهداف والمشاريع المقرر 

مبدئيا وضعها موضع التطبيق لتحويل هذه الرؤية إلى حقيقة 
واقعة. 

وإننا نؤمن بأن احتضان السكان المحليين للستراتيجية أمر 
حيوي العتمادها وإنجاحها على المدى البعيد. ولضمان تحقيق 

هذا األمر، حرصنا على إشراك جهات معنية في المدينة 
تنتمي إلى مجموعة متنوعة من االختصاصات والخلفيات من 
بينها البلدية والقطاع الخاص وأوساط أكاديمية ومنظمات غير 

حكومية.

وترمي المرحلة األولى من االستراتيجية إلى رسم رؤية 
لجبيل كمدينة منيعة تقوم على تقييم مدى مناعتها في الوقت 
الحالي، وعلى الصعوبات التي تعترضها والفرص المتاحة 

لها لمواجهتها. وإننا نتعاون مع شركاء أكاديميين لنا من 
الجامعة اللبنانية األميركية، إضافة إلى جهات معنية من الفريق 

االستشاري وعدد من المجموعات التابعة للقطاعين العام 
والخاص. وفي نهاية المرحلة األولى، حددنا 5 مجاالت محورية 

انطلقت منها الصيغة النهائية من استراتيجية المناعة.

في المرحلة الثانية، أولينا المزيد من التركيز للفرص المبّينة 
في المرحلة األولى باستخدام ’’منطلق المناعة‘‘ بغية ترتيبها 

بحسب األولوية، ولمدى مساهمتها في بلوغ المناعة على المديين 
القصير والبعيد. واستنادا إلى ذلك، وضعنا عددا من اإلجراءات 

المقرر مبدئيا تنفيذها – وهي تشكل النتائج الرئيسة المشمولة 
بوثيقة االستراتيجية.

المشاريع المقترحة األهداف األركان االستراتيجية

الرؤية

9
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إطار مناعة المدن

100RC معلومات عن منظمة 

إن ما ترمي إليه منظمة 100RC التي أطلقتها مؤسسة روكفلر 
هو مساعدة مدن في مناطق متعددة من العالم على تعزيز 

مناعتها ضد التحديات التي بدأت تواجهها وجوديا واقتصاديا 
واجتماعيا مع بداية القرن الحادي والعشرين. وتقوم هذه 

المنظمة على اعتماد وتبّني مبدأ المناعة الذي ال يقتصر على 
مواجهة الصدمات فحسب – أي الزالزل والحرائق والفيضانات 

وغيرها – بل يشمل أيضا الضغوطات التي تفّتت نسيج المدن 
إما يوما بعد يوم أو على فترات. والمدن، بتغلبها على الصدمات 

والضغوطات، تصبح أكثر قدرة على مواجهة الحوادث وعلى 
توفير الخدمات األساسية إلى كل سكانها في أوقات الفرح 

وأوقات الشدة. 

مقدمة

معلومات عن إطار المدن المنيعة

يشكل إطار مناعة المدن منطلقا لفهم طابع المدن المعقد 
والعوامل العديدة التي تساهم في جعلها منيعة. وهو يشتمل على 

4 أبعاد و12 عامل محركا بارزا. 

"تتمثل مناعة المدن في قدرة المدن على العمل، بحيث يتسنى للمقيمين 
والعاملين فيها – وخصوصا الفئات الفقيرة والهشة – البقاء والتقدم أيا تكن 

الضغوطات أو الصدمات التي يواجهونها". 

إطار مناعة المدن، شركة ARUP/ مؤسسة روكفلر، 2014

4 أبعاد
12 محركا
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إن جبيل، باحترامها الماضي ومواكبتها المستقبل، ستكون قادرة وبمرونة 
على الجمع بين موروثها واالبتكار، واالستفادة من تنوعها وانفتاحها 

وطابعها السلمي لتصبح مدينة رائدة في منطقة البحر األبيض المتوسط 
ومقصدا الستكشاف ثقافتها والترفيه عن النفس تحت أشعة الشمس.
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رؤيتنا لتحويل مدينة جبيل إلى مدينة منيعة
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إن جبيل مدينة ساحلية تتعرض لصدمات وضغوط عديدة – وجوديا وبيئيا واقتصاديا 
واجتماعيا وسياسيا – تؤثر في ثرواتها. وشرعت المدينة، منذ سنوات قليلة، في 
اعتماد إجراءات للتخفيف من المخاطر المعروفة. غير أن التحديات اإلضافية التي 

تواجهها مدينتنا وبلدنا ومنطقتنا تملي علينا القيام بالمزيد. 

مستوى مناعة مدينة جبيل

التحديات الماثلة أمامنا:

المدينة المقطعة األوصال ليست مدينة منيعة

بيئتنا تتغير

صون السالم في جبيل حيوي لضمان قدرتنا في المستقبل على البقاء والتقدم

اختفاء العادات والمؤسسات التجارية التقليدية والمهارات يهدد إرث المدينة

اقتصادنا يحتاج إلى التنوع

13
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إحدى الصعوبات

تسرب النفط، 2006

لم تزعزع النزاعات التي شهدها لبنان في الماضي جو السلم السائد 
في جبيل، على خلف بيئتنا واقتصادنا اللذين تضررا للغاية. ففي 
عام 2006، تلوث الميناء األثري والصخور والشواطئ في جبيل 
بعد أن وصلت إليه طبقة سميكة من النفط األسود قدرها سنتيمتران 

تسّربت عقب إلقاء قنابل على مخازن النفط الكائنة في معمل الكهرباء 
الموجود في مدينة الجّية جنوب بيروت. وتسّبب ذلك بأضرار بالغة 
مباشرة في الحياة البحرية وبشلل قطاعي الصيد والسياحة والتصاق 
بقع نفطية باآلثار. وتعذر تحديد األضرار الطويلة األجل على بيئة 

المدينة تحديدا كميا. 
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صون السالم في جبيل أمر حيوي لضمان قدرتنا في 
المستقبل على البقاء والتقدم

كان السلم دوما سمة تميز مدينة جبيل وما زال سكانها شديدي 
التمسك به. غير أن تنامي السكان السريع والهجرة الداخلية 
وتدفق أعداد كبيرة من اللجئين السوريين وصون التماسك 

االجتماعي صعوبات تزداد تعقيدا. وبلغ عدد اللجئين السوريين 
في لبنان 1.5 مليون الجئ، علما أن سكان عدد لبنان ال يتجاوز 

4 مليين نسمة.
وتعاني المنطقة من نزاعات مسلحة سببها الظلم والقمع وخنق 

الحريات واإليديولوجيات المتطرفة والديكتاتورية الشرسة 
والتطرف الديني. وانعدام االستقرار هذا يسّرع عجلة األزمات 

االقتصادية ويفاقم مشكلت البطالة. 
ووفقا إلحصاءات األمم المتحدة لعام 2014، بلغ عدد اللجئين 

السوريين المسجلين في لبنان 1,158,995 الجئا. وتبّين 
اإلحصاءات التي أُجريت في 30 نيسان/ أبريل 2015 أن 

عدد اللجئين السوريين المسجلين في مدينة جبيل بلغ 1,660 
الجئا علما أن عدد سكان المدينة يبلغ 27,250 نسمة. والزيادة 
المئوية في عددهم منذ عملية تسجيلهم األولى في أيلول/ سبتمبر 

2013 مقارنة بنسبة نمو السكان سنويا البالغة %1 سيتجاوز 
النمو السكاني في مدينة جبيل. 

المصدر: سجلت مفوضية شؤون اللجئين

1,660 1,430 559 194
عدد الالجئين 

السوريين 
المسجلين لدى 

األمم المتحدة

%16 %15 188% نسبة الزيادة 
المئوية

نيسان/أبريل 
2015

كانون الثاني/
يناير 2015

كانون الثاني/
يناير 2014

أيلول/سبتمبر 
2013

اختفاء العادات والمؤسسات التجارية التقليدية 
والمهارات يهدد إرث المدينة

إن جبيل، بفضل غنى آثارها، تشكل متحفا في الهواء الطلق 
ويعود تاريخ مواقعها األثرية إلى بداية نشوء المدينة. وبدأ 

يستعاض عن الصيد والصناعات الحرفية واألعمال التقليدية 
األخرى بأنشطة أكثر ربحية. والعادات والتقاليد الموروثة 

بدأت تختفي أو دخلت عالم النسيان بسبب غياب التعليم وهجرة 
الشباب وتغّير التركيبة السكانية. وما لم يوضع حد لتآكل هذا 

اإلرث الثقافي، سيزول  السبب الذي يستقطب أصل هذا العدد 
الهائل من الزوار إلى المدينة. فبالنسبة لجبيل، حفظ الكنوز 

التاريخية والثقافة وإحياء العادات واألعمال الحرفية يشكل جانبا 
هاما من جوانب مناعتها.

اقتصادنا يقتضي التنوع
كانت المدينة القديمة تعتمد على مجموعة متنوعة من األنشطة 

االقتصادية مثل الصيد والزراعة. واليوم يعتمد اقتصاد المدينة، 
بمعظمه، على قطاعات السياحة والبيع بالتجزئة وخدمات 

الرعاية الصحية. واالضطرابات التي تشهدها المنطقة وهجرة 
الشباب )نزيف األدمغة( والتحوالت االقتصادية وارتفاع 

معدالت البطالة وتقلص األعمال التجارية التقليدية تشّكل عقبات 
تحول دون ازدهار المدينة االقتصادي ومناعتها، فالمدينة تفقد 

قدرتها على جذب المستثمرين. ومن األهمية بمكان توجيه النمو 
والتنوع االقتصادي لجعل مدينتنا مدينة منيعة.

 إحدى الصعوبات
العاصفة زينة، 2015

في شهر كانون الثاني/ يناير 2015، ضربت لبنان عاصفة قوية 
صاحبتها رياح شديدة بلغت سرعتها 100 كلم بالساعة وأمواج عاتية 

وأمطار غزيرة. وألحقت هذه العاصفة أضرارا بالبنى التحتية في جبيل 
وشكلت تهديدا للميناء القديم والموقع األثري وخلفت عواقب مدمرة على 
بعض المؤسسات التجارية. واستمرت هذه العاصفة أياما قليلة واعُتبرت 
ظاهرة غير اعتيادية بالنسبة للبنان إذ لم يشهد مثيل لها منذ فترة طويلة.

15



جبيل المنيعة - جسر مع الماضي، عين على المستقبل 43 

بيئتنا تتغير
تتميز مدينة جبيل بطبيعة غنية خلبة، بدءا بالسواحل المتنوعة 

واألودية النهرية ومرورا بالشطآن وانتهاء بالبساتين واألراضي 
الزراعية والغابات التي تغطي التلل المحيطة بها. وتساهم هذه 

المميزات في جمال هذه المدينة وموقعها وتوفر خدمات قّيمة. 
غير أنها مهددة بسبب التوسع العمراني واألنشطة البشرية. 

ويتسبب تنامي السكان السريع والهجرة من الريف إلى المدينة 
م والبناء غير الخاضع ألي قوانين  والتوسع العمراني غير المنظَّ

تنظيمية باجتياح العمران لألودية النهرية والمناطق المحيطة 
بها إضافة إلى تلويث األنهار والمياه الجوفية بالنفايات ومياه 

المجارير وشح المياه لفترات طويلة جراء ارتفاع الطلب على 
المياه. وما يزيد المشكلة سوءا غياب البنى التحتية اللزمة 

مثل معامل معالجة المياه المبتذلة. وتفاقمت هذه الحالة مؤخرا 
بأزمة النفايات في البلد ومكب النفايات في حبالين وعدم وجود 

استراتيجية وطنية متكاملة دائمة للتخلص من النفايات. وانقطاع 
التيار الكهربائي دوريا رفع الطلب على المولدات الكهربائية 

الخاصة التي تلوث الهواء. فل بد من حماية البيئة لضمان 
مناعتنا. 

1967

2015

المدينة المقطعة األوصال ليست مدينة منيعة
كانت جبيل في الماضي بلدة ساحلية صغيرة يقطنها 2,000 

شخص. وكانت بلدة ذات بعد إنساني، منخفضة مبانيها ومركزة 
في نطاق واحد ومشتملة على مساحة مفتوحة متوازنة مع 

حجمها. والبلدة نفسها كانت كناية عن ميناء صيد صغير شّكل 
المركز التجاري للمنطقة والقضاء. وحافظت المدينة على 

بعدها اإلنساني لكنها اتسعت عمرانيا الستيعاب سكانها الذين 
يتنامى عددهم. واتسعت المدينة لتبلغ التلل بطريقة غير منظمة 

وعشوائية بدون التركيز الكافي على السكان، األمر الذي أدى 
إلى تقلص درجة التماسك والتفاعل االجتماعي وإلى تعذر 

الحركة داخل المدينة. وأّثر التوسع العمراني حول المدينة في 
بنيتها المادية واالجتماعية. والمدينة اليوم مقطعة األوصال وثمة 

طريق رئيسية تقسمها إلى نصفين، وجزء من شبكة الطرقات 
يعجز عن تلبية الطلب المتزايد على التنقل من مكان إلى آخر. 

وتعود هذه المشكلة إلى االعتماد على السيارات كوسيلة للنتقال 
من مكان إلى آخر. ويشكل تحسين إمكانية الوصول إلى المدينة 

وشق طرقات محيطة بها تحديا جسيما. 

الصورة العليا © شربل نحاس

Digital Globe 2016 © الصورة السفلى
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إعداد تفاصيل عن المدينةإشراك الجهات الفاعلة فيها.
تشتمل هذه العملية على األنشطة التالية: 

مسح ثروات المدينة، سمات المدينة، 
استعراض الصدمات والضغوط، بحث 

تصورات الجهات الفاعلة، قائمة المشاريع 
التي أعدتها المدينة، تقييم الثغرات 

والفرص. 

التقييم األولي للمناعة
الغرض من التقييم األولي لمناعة المدينة 
هو الكشف عما ستعانيه من مشاكل في 

القريب العاجل وعلى المدى البعيد؛ 
وتقييم مدى قدرتها على مواجهة الضغوط 

المزمنة والصدمات المعروفة والقادمة؛ 
وتحديد المجاالت المحورية إلخضاعها 
للمزيد من التدقيق أثناء المرحلة الثانية. 

شارك في عملية التقييم هذه 67 جهة من 
الجهات الفاعلة.

وضع استراتيجية متعلقة بمناعة المدينة.
استراتيجية متكاملة تقوم على الرؤية 

واألهداف والمشاريع المتعلقة بالمدينة.

أيلول/سبتمبر 2014

تعّهد رئيس البلدية بشأن 100RCكانون األول/ديسمبر 2015

كانون الثاني/يناير 2015خالل العملية كلها
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تعّهد رئيس البلدية.

وافقت مدينة جبيل على تخصيص نسبة 
%10 من ميزانيتها السنوية دعما 

لتنفيذ المبادرات المتعلقة بجعلها مدينة 
منيعة. وسيساعد ذلك على تغطية نفقات 
المشاريع المعروضة في االستراتيجية 

وعلى حصولنا على المزيد من الموارد 
المالية وذلك عبر إظهار مدى تعلقنا بجعل 

مدينتنا مدينة منيعة. ولقاء تعهدنا هذا، 
ستقدم منظمة 100RC سلعا وخدمات 
بقيمة 5 مليين دوالر أميركي يوفرها 
مقدمو الخدمات )شركاء في البرنامج( 

على مدى السنوات الخمس القادمة.
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مسيرتنا باتجاه المناعة

اختيار مدينة جبيل.
اختيرت جبيل لتكون في عداد الـ 33 

مدينة األولى من المدن المنيعة الــ 100.

إطالق االستراتيجية وتعيين مدير مكتب 
مناعة المدينة.  تم ذلك في المركز 

الثقافي البلدي في جبيل بحضور ممثلين 
عن السلطات المحلية والقطاع الخاص 

والمؤسسات األكاديمية والمجتمع المدني. 
وأعلن عن االستراتيجية رئيُس بلدية 

المدينة. 

ورشة عمل لوضع برنامج العمل. 
مثلت ورشة العمل هذه أول فرصة هامة 

بالنسبة لمنظمة 100RC للتعاون مع 
بلدية جبيل وأبرز الجهات الفاعلة فيها 

عقب اختيار المدينة لتكون في عداد المدن 
المنيعة الــ 100. والغرض الرئيسي 
من ورشة العمل كان فتح حوار بين 

منظمة 100RC وأهم الجهات الفاعلة 
بشأن مستوى مناعة جبيل والصدمات 
والضغوط التي ترزح تحتها وجوانب 
ارتباط كل منها باآلخر. وتمثلت هذه 

الجهات في رئيس المجلس البلدي 
ووزارات وجهاز الشرطة ومنظمات غير 
حكومية ومؤسسات أكاديمية وممثلين عن 

المجتمع المدني.

تحديد المجاالت المحورية.
انبثقت من التقييم األولي للمناعة خمسة 
مجاالت محورية تعكس المجاالت ذات 

األولوية الستراتيجية المناعة، وهي:
تنظيم التوسع العمراني وتحسين 	 

اإلفادة من الخدمات  وإنشاء روابط 
في المدينة

فهم الحدود البيئية واحترامها	 
صون جو السلم في المدينة	 
الحفاظ على الثروات التاريخية 	 

وحماية العادات والتقاليد وإحياؤها
حفز التنويع االقتصادي وإدامته	 

تشخيص مدى مناعة المدينة وتقييمه.
لمعرفة المزيد عن المخاطر الوجودية 

واالقتصادية واالجتماعية التي تواجهها 
مدينة جبيل، أجرينا تشخيصا لمدى 

مناعتها وأدرجنا في إطاره أسئلة للتدقيق 
في المجاالت المحورية بغية تبيان 

الفرص التي يمكن للمدينة استثمارها 
لتعزيز مناعتها. 

الفرص من منطلق المناعة.
اختيار األولويات من منطلق المناعة 

وإعداد قائمة مشاريع لبناء المناعة.

كانون األول/ديسمبر 2013

كانون الثاني/يناير 2015

تموز/يوليو 2014 شباط/فبراير 2014

 أيلول/سبتمبر - تشرين األول/أكتوبرأيار/مايو - آب/أغسطس 2015
2015
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Provides reliable 

Comprehensive transport strategy

Create a public space on top of the highway

Define greenbelt zones around Byblos

Design the city's data infrastructure

Develop a landscape strategy

Implement trimble and Digital Globe softwares within the wider spatial infrastructure of the city

Municipal department for urban planning

Overpasses over the highway

Rehabilitate the river valley

Relocate and redistribute the governmental administrative building outside the old city

Strategy for street furniture, signage/wayfinding and street lightning

Train and increase e ciency of municipal employees in all departments

Zoning and height restrictions

Aging infrastructure

Air pollution

Disease outbreak 

Drought

Erosion

High dependence on tourism economy

Increasing tourism

Lack of law enforcement

Lack of urban planning

Loss of cultural heritage

Loss of historic knowledge and awareness

Major infrastructure failure

Other hazardous materials incident

Population growth

Reduction in green spaces

Terrorism

Tra c congestion

Unplanned migration

Unregulated construction

Wildfire / bushfire

Strategy for street furniture, signage/wayfinding and street lightningStrategy for street furniture, signage/wayfinding and street lightningStrategy for street furniture, signage/wayfinding and street lightningStrategy for street furniture, signage/wayfinding and street lightningStrategy for street furniture, signage/wayfinding and street lightningStrategy for street furniture, signage/wayfinding and street lightningStrategy for street furniture, signage/wayfinding and street lightningStrategy for street furniture, signage/wayfinding and street lightningStrategy for street furniture, signage/wayfinding and street lightningStrategy for street furniture, signage/wayfinding and street lightning

Lack of urban planning

Comprehensive transport strategyComprehensive transport strategy

Population growth

Relocate and redistribute the governmental administrative building outside the old city

Create a public space on top of the highway

Implement trimble and Digital Globe softwares within the wider spatial infrastructure of the city

Relocate and redistribute the governmental administrative building outside the old cityRelocate and redistribute the governmental administrative building outside the old city

Create a public space on top of the highway

Implement trimble and Digital Globe softwares within the wider spatial infrastructure of the city

Comprehensive transport strategyComprehensive transport strategy

Strategy for street furniture, signage/wayfinding and street lightningStrategy for street furniture, signage/wayfinding and street lightningStrategy for street furniture, signage/wayfinding and street lightningStrategy for street furniture, signage/wayfinding and street lightning

Comprehensive transport strategy

Define greenbelt zones around Byblos

Population growth

Reduction in green spaces

Aging infrastructure

Lack of urban planning

Reduction in green spaces

Unregulated construction

Design the city's data infrastructureDesign the city's data infrastructureDesign the city's data infrastructureDesign the city's data infrastructure

Train and increase e ciency of municipal employees in all departments

Develop a landscape strategyDevelop a landscape strategy

Unplanned migration

Train and increase e ciency of municipal employees in all departmentsTrain and increase e ciency of municipal employees in all departments

Develop a landscape strategyDevelop a landscape strategy

Train and increase e ciency of municipal employees in all departmentsTrain and increase e ciency of municipal employees in all departments

Develop a landscape strategyDevelop a landscape strategy

Relocate and redistribute the governmental administrative building outside the old cityRelocate and redistribute the governmental administrative building outside the old city

Zoning and height restrictionsZoning and height restrictions

Relocate and redistribute the governmental administrative building outside the old cityRelocate and redistribute the governmental administrative building outside the old city

Implement trimble and Digital Globe softwares within the wider spatial infrastructure of the city

Relocate and redistribute the governmental administrative building outside the old cityRelocate and redistribute the governmental administrative building outside the old city

Implement trimble and Digital Globe softwares within the wider spatial infrastructure of the cityImplement trimble and Digital Globe softwares within the wider spatial infrastructure of the cityImplement trimble and Digital Globe softwares within the wider spatial infrastructure of the city

Relocate and redistribute the governmental administrative building outside the old cityRelocate and redistribute the governmental administrative building outside the old city

Implement trimble and Digital Globe softwares within the wider spatial infrastructure of the city

Municipal department for urban planningMunicipal department for urban planningMunicipal department for urban planningMunicipal department for urban planning

Strategy for street furniture, signage/wayfinding and street lightningStrategy for street furniture, signage/wayfinding and street lightningStrategy for street furniture, signage/wayfinding and street lightningStrategy for street furniture, signage/wayfinding and street lightningStrategy for street furniture, signage/wayfinding and street lightningStrategy for street furniture, signage/wayfinding and street lightning

Lack of urban planning

Population growth

Train and increase e ciency of municipal employees in all departmentsTrain and increase e ciency of municipal employees in all departmentsTrain and increase e ciency of municipal employees in all departmentsTrain and increase e ciency of municipal employees in all departmentsTrain and increase e ciency of municipal employees in all departments

Aging infrastructure

Train and increase e ciency of municipal employees in all departmentsTrain and increase e ciency of municipal employees in all departmentsTrain and increase e ciency of municipal employees in all departmentsTrain and increase e ciency of municipal employees in all departmentsTrain and increase e ciency of municipal employees in all departmentsTrain and increase e ciency of municipal employees in all departments

Define greenbelt zones around ByblosDefine greenbelt zones around ByblosDefine greenbelt zones around ByblosDefine greenbelt zones around Byblos

Relocate and redistribute the governmental administrative building outside the old cityRelocate and redistribute the governmental administrative building outside the old city

Aging infrastructure

Lack of urban planning

Unregulated construction

Train and increase e ciency of municipal employees in all departmentsTrain and increase e ciency of municipal employees in all departments

Relocate and redistribute the governmental administrative building outside the old cityRelocate and redistribute the governmental administrative building outside the old cityRelocate and redistribute the governmental administrative building outside the old city

Zoning and height restrictions

Relocate and redistribute the governmental administrative building outside the old cityRelocate and redistribute the governmental administrative building outside the old cityRelocate and redistribute the governmental administrative building outside the old cityRelocate and redistribute the governmental administrative building outside the old cityRelocate and redistribute the governmental administrative building outside the old cityRelocate and redistribute the governmental administrative building outside the old cityRelocate and redistribute the governmental administrative building outside the old city

Zoning and height restrictionsZoning and height restrictions

Relocate and redistribute the governmental administrative building outside the old cityRelocate and redistribute the governmental administrative building outside the old city

Zoning and height restrictions

Loss of cultural heritageLoss of cultural heritage

Unplanned migration

Train and increase e ciency of municipal employees in all departments

Municipal department for urban planningMunicipal department for urban planning

Train and increase e ciency of municipal employees in all departmentsTrain and increase e ciency of municipal employees in all departmentsTrain and increase e ciency of municipal employees in all departmentsTrain and increase e ciency of municipal employees in all departmentsTrain and increase e ciency of municipal employees in all departments

 يبّين اإلطار الزمني أهم المراحل التي قطعتها مسيرتنا باتجاه
 .جعل مدينة جبيل أكثر مناعة
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38جبيل المنيعة - جسر مع الماضي، عين على المستقبل

سنقوم بما يلي:

بناء بنيتنا التحتية الرقمية	 
ربط أحياء المدينة بعضها ببعض 	 

والحد من الزحف العمراني
تصميم شبكتنا الزرقاء )المياه(-	 

الخضراء )التنوع البيولوجي النباتي( 

إظهار المسؤولية تجاه البيئة وحفز 	 
المواطنين على المشاركة في إدارة 

المسائل البيئية
االستثمار في الطاقة المجدية والمتجددة	 

التشجيع على التحاور مع المواطنين 	 
وعلى مشاركتهم في صنع القرار

احتواء األخطار والتهديدات التي 	 
تتعرض لها سلمة المدينة والحد من 

االضطرابات المدنية
الحث على إقامة الشبكات والعلقات 	 

االجتماعية بين مختلف سكان القضاء

حماية الكنوز التاريخية واآلثار 	 
الساحلية في المدينة

صون وحماية الهوية المحلية وإحياء 	 
الصناعات التقليدية

تعزيز المؤسسات االقتصادية 	 
االبتكارية التي تخلق فرصا مستقبلية 
تقوم على مكامن القوة التي تتميز بها 

المدينة
تمتين دور المدينة في تنمية المنطقة 	 

اقتصاديا
تحسين أوضاع سكان جبيل االقتصادية 	 

واالجتماعية

ستصبح مدينتنا:

1. مدينة مترابطة تشق طريق الحلول 
الحضرية المبتَكرة والمتكاملة

2. مدينة فعالة في استخدام الموارد تحّسن 
خدمات النظم اإليكولوجية

4. مدينة ثقافية تحمي الثروة الثقافية 
والتقاليد والهوية المحلية وتحترمها

5. مدينة مزدهرة يزداد اقتصادها تنوعا 
وازدهارا بفضل مواردنا الثقافية والبشرية 

الهامة

3. مدينة سالم شعارها التماسك االجتماعي 
والتنوع الثقافي
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جبيل المنيعة - جسر مع الماضي، عين على المستقبل 39 

استراتيجيتنا المتعلقة بمناعة جبيل تتمحور حول خمسة أركان استراتيجية

األركان االستراتيجية واألهداف والمشاريع الخاصة 
بمدينة جبيل

  Aleksandr Sadkov | Shutterstock.com ©   الصورة
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36جبيل المنيعة - جسر مع الماضي، عين على المستقبل

 
مشروع طموح: 2. إتاحة البيانات المتعلقة بجبيل 

لالستخدام العام

الوصف: بعد إنشاء بنيتنا التحتية الرقمية ووضع نهج متين 
لجمع البيانات وتحديثها، سنشرع في تنفيذ مبادرة البيانات 

المفتوحة بحيث يتسنى ألي كان االطلع عليها واستخدامها 
وإطلع اآلخرين عليها. وقواعد البيانات المفتوحة في مدن شتى 
في العالم عادت بفوائد عديدة على االقتصاد والسكان وساعدت 

المدن في مواجهة مشاكلها عبر حلول رقمية جديدة. ويسّهل 
هذا األمر التعاون بين المواطنين والبلدية للتخطيط إلقامة مدينة 

أفضل وتحسين نوعية الحياة للجميع. وسيساعد البلدية أيضا 
على توجيه مواردها إلى حيث تشتد إليها الحاجة وذلك عبر 
فهم مدى المشاكل التي تعانيها المدينة فهما أدق، منها على 

سبيل المثال ازدحام الطرق ونقص مواقف السيارات وتسرب 
المياه. وبدعم من شركائنا في ESRI وشركة خطيب وعلمي، 

سنستحدث قاعدة بيانات إلكترونية مفتوحة أمام الجميع.

خريطة تبّين الطريق )من الشمال إلى الجنوب( والمستديرة
Digital Globe 2016 © صورة من الجو

سنقوم بما يلي:

بناء بنيتنا التحتية الرقمية• 
ربط أحياء المدينة بعضها ببعض والحد من الزحف العمراني• 
تصميم شبكتنا الزرقاء )المياه(-الخضراء )التنوع البيولوجي النباتي( .• 

الهدف باء: ربط أحياء المدينة بعضها ببعض 
والحد من الزحف العمراني

النتيجة المتوخاة من الهدف: ثمة مشكلة بارزة تشهدها 
كل المدن الساحلية اللبنانية أال وهي الطريق التي ُبنيت 
لربطها بالعاصمة بيروت وتسهيل الوصول إليها. وهذه 

الطريق تقسم جبيل إلى قسمين: المدينة القديمة )في 
الغرب( والمدينة الجديدة )في الشرق(. والطريق الرومانية 

بدورها تشطر المدينة شماال وجنوبا. ومناطق المدينة 
األربع تلتقي عند مستديرة هامة تقع في وسط المدينة. 

والمدينة المقطعة األوصال ليست مدينة منيعة. لذا، 
نعتزم تحسين مستوى الترابط بين أحيائنا ووقف التوسع 
العمراني غير الخاضع ألي ضوابط والسريع لدرجة أن 
المدينة أصبحت متصلة بالتلل، مما يؤدي إلى االزدحام 
وانسداد أبرز منافذ الرؤية واجتياح المباني لما تبقى من 

أراض خضراء.

Division of Byblos in 4 Disconnected Parts:
East-West by the Highway and South-North by the Decumanus خريطة تبّين تقسيم المدينة جراء الطريق )من الشمال إلى الجنوب( والطريق

الرومانية )من الشرق إلى الغرب(.

 
مشروع ذو أولوية: 1. جمع الخطط المتعلقة بالحركة 

واألبحاث المتعلقة بالنقل لوضع خريطة متكاملة للحركة 
وإعداد خالصة عنها 

الوصف: هدفنا هو جمع وإعداد خلصة عن كل الدراسات التي 
أُجريت حتى تاريخه عن النقل وتقييمها لوضع خريطة متكاملة 

للنقل المتعدد الوسائل بحيث ال تحل مشاكل نقص الحيز المكاني 
في جبيل فحسب، بل أيضا مشاكل نقص البنى التحتية الثابتة 

التي تشمل، في ما تشمل، األرصفة المخصصة للمشاة، ونقاط 
العبور اآلمنة لهم، واإلشارات الواضحة. وهذه المشكلة تبرز 

تحديدا على بعض طرقاتنا الرئيسة، ومنها مثل الطريق 13 في 
المدينة الجديدة وعلى المستديرة. ويلزم تحسين النقل في جبيل 

على مستويات شتى هي: 

© Hashim Sarkis Studios
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1. مدينة مترابطة: تشق طريق الحلول الحضرية المبتَكرة  
والمتكاملة

لجعل مدينة جبيل مدينة منيعة، ننطلق من استراتيجيات 
حضرية متعددة االختصاصات ومتكاملة تتقضي بتنفيذ أنشطة 
ابتكارية ومستدامة وبتلبية االحتياجات في المدينة بغية حفز 
التنمية االقتصادية فيها وإدارة نظامها اإليكولوجي ومواردها 

وصون إرثها الثقافي والطبيعي وضمان نوعية حياة جيدة 
لجميع المقيمين فيها

تعاني مدينتنا من الزحف العمراني والبناء العشوائي وإطارها 
الحضري متشرذم ، وهذه كلها جاءت إلى حد بعيد نتيجة لثلثة 

عوامل هي: 

شق طريق سريع بين بيروت وطرابلس سّهل الوصول 	 
إلى المدينة لكنه ساهم أيضا في نمو سكانها وتقسيمها إلى 

قسمين، مما أدى إلى توّسعها وتناميها شرقا نحو التلل 
وإلى تحويل المدينة القديمة إلى جزء مهّمش من مدينة 

جبيل الكبرى. وتم أيضا شق طريق يربط المدينة القديمة 
بالقرى الجبلية األمر الذي بدوره قّسم المدينة من الشمال 

إلى الجنوب. 
خطة عام 1972 التوجيهية للمدينة – الخطة التوجيهية 	 

المقترحة للمدينة – أفضت إلى الحفاظ على المدينة القديمة 
لكن على حساب سائر المناطق التي شهدت فوضى في 
البناء، مما أدى إلى الزحف العمراني بدون أي ضوابط.

الحرب األهلية اللبنانية التي دفعت العديد من السكان إلى 	 
مغادرة المناطق التي مزقتها الحرب إلى منطقة جبيل التي 

كانت تعيش بسلم مما أدى إلى نمو سكانها. واشتداد الطلب 
على المساكن سّرع وتيرة تشييد المباني وألقى عبئا إضافيا 

على البنى التحتية في المدينة. 

وهذه العوامل كلها ساهمت في ما تقاسيه المدينة اليوم. ويلزم 
علينا االنتقال إلى إطار حضري أكثر تكامل وانسجاما. ويلزم 

علينا أيضا تحسين البيانات المتعلقة بالمدينة ونموها ليتسنى 
إدارة المدينة من موقع المّطلع ووضع حد للزحف العمراني.
ويشكل العمل الذي نضطلع بها لتنمية المدينة حضريا جزءا 
ال يتجزأ من كل هدف حددناه. وإن طريقة تخطيطنا وإدارتنا 

لقطاع البناء هي التي تساعدنا على التقدم باتجاه تحسين اهتمامنا 
بكنوزنا الطبيعية، وتعزيز الوئام في أوساط السكان، وحماية 
اإلرث الثقافي على نحو أفضل، ومقاربة التنمية االقتصادية 

بشكل أكثر شموال.

الهدف ألف: بناء بنيتنا التحتية الرقمية
النتيجة المتوخاة من الهدف: تعاني مدينتنا من نقص 

البيانات المتعلقة بسكانها وثرواتها والتغيير الذي نشهده. 
ونحن اليوم في العصر الرقمي الذي تشّكل فيه البيانات 
عامل ال بد منه لصنع القرار وبناء مدن أكثر استدامة 

ومناعة. لذلك، نريد تحسين قدرة المدينة على قياس 
إمكاناتها لتحسين إدارتنا لها. 

مشروع جاٍر تنفيذه: 1. جمع البيانات وإدارتها

مشروع جاٍر تنفيذه: ألف. جمع البيانات وإدارتها
الوصف: إن صعوبة الحصول على البيانات اللزمة تدفعنا إلى 
تصميم نظام جديد لجمع البيانات وإدارتها وذلك بدعم من جانب 
مؤسسات محلية وشركائنا في إطار ESRI. وفي سياق العمل 

على وضع قاعدة بيانات متسقة، سنقوم بما يلي: 

تصميم نموذجنا لقاعدة بيانات خاصة بجبيل. 1
تحديد خطوط نظام المعلومات الجغرافية )GIS( والبنية . 2

التحتية اللزمة لها
القيام، عن طريق عمليات المسح الميداني والتحقق من . 3

المواقع، بجمع البيانات المتعلقة بالسكان والخدمات المتوفرة 
في المدينة وشبكات الخدمات األساسية وطريقة تقسيم 

المناطق وقطاع النقل )مثل الطرقات واألماكن المخصصة 
للمشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية وإشارات الطرقات 
والمرور( ومواقع المنشآت من قبيل المدارس والمطاعم 
والمواقع والمعالم التاريخية والثروات الطبيعية وغيرها. 

4 .GIS تحويل البيانات المتوفرة لجعلها متطابقة مع نظام
تصميم نظم البيانات المؤكدة عبر النظم الجغرافية وتركيبها . 5

في المكاتب البلدية
تعيين موظفين وتدريبهم إلدارة البيانات وتحديثها وتحليلها. 6
استخدام نظام GIS على المدى البعيد لتخطيط البنى . 7

التحتية للخدمات األساسية والتنمية الحضرية والنقل، وتقييم 
تبعات ذلك على البيئة، والتحقق من مشاريع البناء.

ويجوز أن نعثر على المدى البعيد على فرص لتعزيز بنيتنا 
التحتية الرقمية باستخدام الصور الساتلية ووسائل أخرى. 

صاحب المشروع المقترح: بلدية جبيل

 ،100RC، ESRI الشركاء في المشروع المقترح: منظمة
 .DIGITAL GLOBAL  شركة خطيب وعلمي، شركة
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مشروع ذو أولوية: 3. تسهيل الحوار بين المديرية 
العامة للتنظيم المدني وسائر الجهات المعنية لمراجعة 

قوانين التنظيم المدني والبناء وتطبيقها

الوصف: ستسّهل جبيل فتح حوار بين المديرية العامة للتخطيط 
المدني وسائر الجهات المعنية لبلوغ هدف يتمثل في تغيير 
القوانين المتعلقة بالبناء والتنظيم المدني لوضع حد للزحف 

العمراني. وإلى جانب تغيير القوانين والُنظم القانونية المتعلقة 
بالبناء، نود اقتراح تعديلت تحّسن نوعية المباني وتوقف 

الزحف العمراني. 

الهدف من المشروع:: تحسين آلية التخطيط وإدخال تعديلت 
على القوانين وتنفيذها لوقف الزحف العمراني في جبيل.

 
صاحب المشروع المقترح: بلدية جبيل

الشركاء في المشروع المقترح: نقابة المهندسين، اتحاد 
البلديات، المديرية العامة للتنظيم المدني

اإلطار الزمني: أجل متوسط

اإليجابيات من حيث تعزيز المناعة:

تعزيز طريقة تنظيم إدارة البلدية ومساءلتها.	 
توثيق العلقات مع بلديات الجوار والسلطات المحلية.	 
تحسين التخطيط الحضري.	 
إقامة مدينة مرّكزة مكانيا.	 
التعاون مع خبراء لتحقيق الصالح الوطني العام.	 
تنظيم النمو الحضري وصون الكنوز التاريخية	 
حماية البيئة والموارد الطبيعية.	 
توسيع نطاق المناطق الخضراء.	 

© Hashim Sarkis Studios

مثال على أفضل الممارسات
نظام طبيعي لمعالجة المياه المبتذلة في رمحاال: يستخدم لبنان جذور 

ثة  القصب الكثيفة )Arundo donax(  إلزالة البكتيريا والمواد الملوِّ
من المياه. ويقوم هذا النظام على قوة جذب فقط لنقل المياه من مرحلة 

ى بطبقة من  إلى أخرى. فبداية، تصّب المياه المبتذلة في حفرة تغطَّ
الحصى والرمل، فُتصفَّى منها كل المواد الصلبة وما يتبقى هي فضلت 
سائلة متجانسة. ومن ثم تعاَلج هذه المادة بتمريرها في ’’محطة‘‘ تكرير 
هي كناية عن حفرة مزروعة بنباتات القصب. وحفرتا التكرير هاتان 
متصلتان لتحسين مستوى معالجة هذه المادة والتحكم بسرعة تدفقها. 
ويزيد اتصالهما من قدرة النظام فتنتقل المياه إلى الحفرة الثانية فور 

امتلء األولى. ومن ثم تخرج المياه النظيفة من النظام إلعادة استخدامها 
بدون اإلضرار بالبيئة. 

4. وضع خطة لتقسيم المدينة إلى مناطق بغية  مشروع:
تنظيم الزحف العمراني

الوصف: إعداد خطة لتقسيم المدينة إلى مناطق بغية تنظيم 
الزحف العمراني والبناء العشوائي والحد منهما، وحماية البيئة. 

وأما المناطق التي تشتمل على موارد ثقافية وبيئية هامة مثل 
ممر النهر والمواقع األثرية وخط سكة الحديد، فإنه ينبغي 
إيلؤها مكانًة خاصة، ويسري ذلك على المناطق الملئمة 

لتكثيف البناء فيها. وال بد من تغيير خطة الحركة المقترحة 
للمدينة لتغيير مسار الزحف العمراني.

صاحب المشروع المقترح: بلدية جبيل

الشركاء في المشروع المقترح: المديرية العامة للتنظيم المدني، 
نقابة المهندسين المدنيين والمهندسين المعماريين.

© theOtherDada
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تسهيل التنقل على القدمين وبناء شوارع مخصصة 	 
للمشاة السيما لربط شرق المدينة بغربها.

تحسين نظام النقل العام الذي ال يشتمل حاليا إال على 	 
حافلت كهربائية صغيرة في المدينة القديمة وخط من 
الحافلت بين طرابلس وبيروت، علما أن بلوغ المدينة 

غير متاح إال بالسيارات.
بناء طرقات خاصة بمستخدمي الدراجات الهوائية للحث 	 

على التنقل بطريقة تحافظ على البيئة وتجدد النشاط 
وترّفه عن النفس، وخصوصا بموازاة الساحل.

تخصيص مواقف للسيارات.	 
وضع استراتيجية للنقل المتعدد الوسائل تقوم على 	 

سياسات واضحة.

وأطلقت مجموعة من الطلب، تحت إشراف منظمة 
ODDD،مبادرة بشأن النقل أطلقت عليها اسم ’’نحو إقامة 
مدينة مستدامة على البحر األبيض المتوسط: سياسات للنقل 
المستدام في جبيل‘‘، من أجل فهم وحّل مشكلت النقل التي 

تواجهها جبيل. 
وما نصبو إليه هو إنشاء شبكة نقل لمواطنينا تكون أكثر 

أمانا وشموال، والحد من الزحف العمراني وذلك عبر تغيير 
مسار تشييد المباني بموازاة ممرات النقل المقرر إقامتها، 

وستؤازرها خطة متكاملة لتقسيم المناطق في المدينة. ونود 
القيام بأمر غير مسبوق يمكن لسائر المدن الساحلية في لبنان 

أن تقوم به. 

الهدف من المشروع: تحسين الطرقات التي تصل بين كل 
أجزاء المدينة، وجعل الشوارع أكثر أمانا، وتوفير عدة وسائل 
نقل للمقيمين في المدينة وزوارها للتحرك من مكان إلى آخر، 

وإقامة مدينة  

صاحب المشروع المقترح: بلدية جبيل

الشركاء في المشروع المقترح: مستشارون في شؤون 
النقل، ODDD، جهات من القطاع الخاص راعية لبنى النقل 

التحتية.

اإلطار الزمني: أجل متوسط

اإليجابيات من حيث تعزيز المناعة: 

تحّسن الترابط بين مختلف السكان والخدمات الهامة 	 
وأماكن العمل.

ازدياد الشوارع واألحياء أمانا.	 
تحّسن صحة السكان وسلمتهم نتيجة للمشي واستخدام 	 

الدراجات الهوائية.
تحّسن التفاعل االجتماعي نتيجة الستخدام النقل العام.	 
تحّسن األوضاع البيئية والسيما تنظيف الهواء وتوفير 	 

مساحات خضراء.
الحد من الزحف العمراني وتحويل مسار التوسع 	 

العمراني.
تخفيف كثافة السير مما يحفز الحركة االقتصادية.	 

مشروع: 2. إقامة دروب للمشاة تربط بين الجزأين 
القديم )الغربي( والجديد )الشرقي( من المدينة وجزأيها 

الشمالي والجنوبي

الوصف: من األهمية الحيوية بمكان إقامة دروب مخصصة 
للمشاة على شبكة الطرقات والمستديرة إذ إن ذلك يحّسن الترابط 
بين المدينتين القديمة والجديدة، ويشجع السكان على التنقل بينهما 

سيرا على القدمين بدال من استخدام السيارة، وإعادة المدينة 
القديمة إلى حضن المدينة الحديثة. وتشمل التصاميم المقترحة 
إقامة حّيز عام مرتفع يمر فوق الطريق والمستديرة يربط بين 
الطريق الرومانية ومقر البلدية الجديد ويمتد ليصل إلى الجزء 
الشرقي من المدينة. إن تنفيذ هذا األمر إلى جانب إقامة معابر 

ودروب للمشاة وخطوط سير مخصصة للدراجات الهوائية تكون 
أكثر تنظيما وأمانا سيمّكن الناس من عبور المدينة كلها سيرا 
على القدمين وسيربط المدينة شرقا – غربا وشماال – جنوبا. 

وستوضع خطة متكاملة لمسألة المشاة في سياق خطة النقل ككل 
في المدينة، نتوقع أن تكون هذه الجوانب المحددة جزءا منها..

صاحب المشروع المقترح: بلدية جبيل

الشركاء في المشروع المقترح: مستشارون/مخططون في 
مجال البنى التحتية، جهات راعية من القطاع الخاص، جهات 

ممولة دولية.
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مشروع: 4. وضع استراتيجية للمساحات الخضراء في 
المدينة

الوصف: تشكل استراتيجية المساحات الخضراء في المدينة 
اإلطار اللزم لحماية المساحات الخضراء الحالية واستعادة 

ما اختفى منها، والحد من الزحف العمراني، وتهيئة الظروف 
للتخطيط لمستقبل المدينة. وما نهدف إليه هو تبّني منهجية شاملة 
ومتكاملة لتخطيط وتصميم األماكن اإليكولوجية تتناول التحديات 

التي تواجهها المدينة وتطبيقها على شبكتنا الزرقاء )األنهار 
وإدارة مياه األمطار( ليتسنى خلق فرص متعددة الفوائد لحفز 
النمو االقتصادي، وإنشاء مرافق الترفيه والراحة واالستجمام. 

وسيكون لهذه االستراتيجية أهيمة بالغة من حيث الربط بين 
أحياء مدينتنا بسلسلة من الممرات الخضراء.

 صاحب المشروع المقترح: بلدية جبيل.

شركاء محتملون في المشروع المقترح: شركة بلدية جبيل، 
شركة Lebanon Flora، جامعة القديس يوسف، شركة 

. .theOtherDada

الس رامبلس، برشلونة )إسبانيا(

خطة برشلونة للبنى البيئية الخضراء والتنوع األحيائي، 2020

مشروع: 3. تأهيل المجرى الرئيسي لنهر جاج

الوصف: يشكل نهر جاج أحد المجاري المائية التي تعبر جزأي 
المدينة القديم والجديد. وأضحى هذا النهر ممتدا تحت طرقات 

المدينة. إننا نقترح الكشف عن النهر، أي تعريض النهر للضوء 
الطبيعي، وذلك لتأهيل مجراه الطبيعي وتحسين تدفقه وخلق 

ممر بيئي أخضر للناس واألحياء البرية. وسيساهم هذا المجرى 
في تحسين الروابط بين جزأي المدينة هذين. وللتوعية بأهمية 

هذه المجاري المائية المنسّية دور حيوي في إبقاء الحّس بإرثنا 
الطبيعي في جبيل حّيا فينا. 

صاحب المشروع المقترح: بلدية جبيل ووزارة الطاقة والمياه.

شركاء محتملون في المشروع المقترح: مستشارون في 
الشؤون التقنية، جهات راعية من القطاع الخاص، الجامعة 

 .theOtherDada اللبنانية األميركية، شركة

Omega Centre for Sustainable Living
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BEIRUT RIVERLESS
BRINGING BEIRUT RIVER BACK TO LIFE

 مثال على الممارسات المتغيرة
إن الغرض من استراتيجية نهر بيروت هو إعادة هذا النهر إلى الحياة. 

ويمتد هذا النهر مسافة 30 كلم من منبعه في الجبال ويمر بمناطق 
محيطة بالمدن وبمناطق حضرية ليصّب في البحر األبيض المتوسط. 
وكان هذا النهر في مطلع تسعينيات القرون الماضي نهرا متدفقا تحّده 
ضفاف طبيعية متنوعة وأراٍض زراعية، أما اليوم فهو يجري داخل 
قناة من الباطون تعبر معظم المناطق الحضرية، غير أن كمية مياهه 

تكاد ال ُتذكر وأحيانا ال وجود للمياه على اإلطلق. ونهر بيروت مصّب 
لمياه المجارير والمياه المبتذلة والنفايات والفضلت الصناعية ومخلفات 

المسالخ وهذه كلها تنتهي في البحر األبيض المتوسط. ولهذا التدهور 
أضرار على االقتصاد في األحياء المحيطة به والسكان والبيئة. وهذه 

المشكلة محلية الطابع عالمية األثر، على نحو ما أعرب عنه المسؤول 
عن تقديم هذه المبادرة. وتقضي هذه المبادرة بمعالجة هذه المشكلت 

عبر التعاون مع السكان وإرساء الشراكات التعاونية وإدارة مياه األمطار 
وإعادة الُنظم اإليكولوجية التي اختفت. . 

الهدف جيم: تصميم شبكة زرقاء )المياه( 
– خضراء )المساحات الخضراء المتنوعة 

بيولوجيا( في المدينة كلها
النتيجة المتوخاة من الهدف: لقد أدى الزحف العمراني 

والبناء العشوائي والجفاف وغير ذلك من الصدمات 
والضغوط إلى تقليص مساحاتنا المفتوحة وأراضينا 
الزراعية وحدائقنا الخاصة وغاباتنا وأنهارنا ومجاٍر 

مائية أخرى، ال بل اختفائها أحيانا. وما نسعى إليه هو 
استعادة هذه الثروات الطبيعية لجعل بيئتنا الحضرية أكثر 

اخضرارا ونظافة ونقاوة.

مشروع: 1.إنشاء بنى تحتية في المدينة الجديدة لربطها 
بمعمل لمعالجة المياه المبتذلة

الوصف: ينبغي بالنسبة للمدينة القديمة بحث إمكانية إنشاء 
معامل منفصلة خاصة بها لمعالجة مياهها المبتذلة، ألنه يتعذر 
تمديد شبكة أنابيب لهذه المياه تحت األرض بسبب وفرة اآلثار 

في المدينة. وهذا الحل لهذا الجزء من المدينة سيراعي حساسية 
الموقع األثري فيها. وإننا في صدد بحث بديل آخر يتمثل في 

إنشاء معامل صغيرة من هذا النوع في المطاعم واستخدام 
ل  الطريقة الطبيعية لمعالجة المياه المبتذلة بحيث تصفَّى وتحوَّ

إلى مياه نظيفة. ويمكن أن تغدو المدينة القديمة نموذجا ومركز 
بحث للجامعات من حيث اعتمادها حلوال مبتكرة لمعالجة المياه 

المبتذلة في موقع أثري تاريخي. 

صاحب المشروع المقترح: مجلس اإلنماء واإلعمار في لبنان.

 ،Veolia الشركاء في المشروع المقترح: بلدية جبيل، شركة
اتحاد البلديات.

© theOtherDada

مشروع: 2. البحث عن حل للمياه المبتذلة في المدينة 
القديمة

الوصف: لحل مشكلت المياه المبتذلة، ينبغي مقاربتها في 
المدينتين القديمة والجديدة بشكل منفصل. فبالنسبة للمدينة 

الجديدة، لدينا معمل لمعالجة المياه المبتذلة لكن ال وجود ألي 
أنابيب تصله بالمنازل والمباني. ولجعل المدينة منيعة، من 

المهم التخطيط للبنى التحتية اللزمة وإنشاؤها عبر مّد شبكة 
من المجارير تخضع لصيانة دقيقة. وإننا نتعاون مع شريكتنا 

ESRI ومع شركة Veolia  في إطار 100RC لبحث كيفية 
تحقيق ذلك. . 

صاحب المشروع المقترح: مجلس اإلنماء واإلعمار في لبنان.

 ، Veolia الشركاء في المشروع المقترح: بلدية جبيل، شركة
اتحاد البلديات.

شوارع خضراء في مدينة بورتلند، والية أوريغون
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سنقوم بما يلي:

إظهارحّسنا بالمسؤولية تجاه البيئة وحفز المواطنين على المشاركة في إدارة المسائل البيئية• 
االستثمار في الطاقة المجدية والمتجددة• 

صاحب المشروع المقترح: بلدية جبيل

الشركاء في المشروع المقترح: اتحاد البلديات، 
 Cedarو Veolia شركات استشارات بيئية )منها مثل

Environmental(، شركات من القطاع الخاص لجمع 
النفايات وتدويرها وإعادة استخدامها وتحويلها إلى سماد، 

د الحقا. ومنظمات غير حكومية تحدَّ

اإلطار الزمني: أجل قصير إلى متوسط

اإليجابيات من حيث تعزيز المناعة:

تقليص األضرار البيئية الناجمة عن مكب حبالين	 
تقليص األخطار التي يخلّفها هذا المكب على صحة السكان	 
تقليص التكاليف التي سيستتبعها في المستقبل تنظيف البيئة 	 

وتأهيل مكب حبالين.
توعية السكان بضرورة تقليص نفاياتهم وتدويرها 	 

والمشاركة الفعلية في هذين النشاطين
تمكين جبيل من االستفادة اقتصاديا من النفايات من خلل 	 

إعادة استخدامها وتدويرها
تمكين جبيل من تقليص كمية النفايات المرسلة إلى المكب	 
استحداث أنشطة اقتصادية وخلق فرص عمل جديدة عبر 	 

توفير خدمات متصلة بإعادة استخدام النفايات وتدويرها
وضع جبيل في موقع المدينة الرائدة المسؤولة والمستدامة 	 

وال سيما بعد أزمة النفايات التي برزت في عام 2015 في 
لبنان.

 
مشروع : 2. توفير مستوعبات مخصصة لكل نوع من 

النفايات في األماكن العامة في مختلف أنحاء المدينة

الوصف: بعد العثور على المعمل المناسب لتدوير النفايات 
ووضع خطة لجمعها في جبيل، سنوفر مستوعبات مخصصة 

لكل نوع من النفايات في مختلف أنحاء المدينة لتشجيع 
المواطنين على فرز النفايات من المصدر. وسيشكل هذا 

االقتراح خطوة مهمة لوقف رمي النفايات في المكبات، وخفض 
كمية القمامة في أنحاء المدينة، وتوعية السكان بممارسات 

مستدامة لكيفية التخلص من النفايات. وللستفادة من هذه اآللية 
إلى أقصى حد، ال بد من تصميم المستوعبات وتوزيعها بشكل 
مثمر ألجل طويل. وسنستعين بأفضل الممارسات المتبعة دوليا 

في هذا المجال الستخدام األلوان والرموز وأشكال الفتحات 
التي يسهل التعرف عليها وفهمها )على سبيل المثال: فتحة 

مستطيلة لألوراق، ومستديرة للزجاج والبلستيك(. وستتركز 
المستوعبات في المناطق التي تكثر فيها حركة المشاة، منها، 
مثل، المناطق القريبة من المقاهي والمطاعم ومراكز التسوق 

ومواقع المهرجانات.

صاحب المشروع المقترح: بلدية جبيل

 التحديات في سياقها
أزمة النفايات في لبنان

تتولى البلديات مسؤولية التخلص من النفايات في لبنان. ولكن ميزانية 
البلديات المخصصة لذلك أُعطيت لشركة سوكلين التابعة للقطاع الخاص 
لتولي هذه المهمة. وفي تموز/يوليو 2015، أُغلق أكبر مكب في بيروت 

بعد أن تجاوز طاقته االستيعابية القصوى. وفي غياب الخيارات البديلة 
واعتراض المجتمع المدني، عجزت الحكومة عن العثور على أي 

حلول لمشكلة النفايات التي بدأت تتراكم في كل شوارع المدن اللبنانية 
وأُلقي بعضها تحت الجسور وفي األودية والغابات. وبدأ بعض البلديات 

والمواطنين إحراق القمامة مما زاد الطين بلة وألحق أضرارا إضافية 
بالبيئة ولّوث الهواء. وأثارت األزمة عددا من التحركات واالحتجاجات 

من قبل المجتمع المدني الذي دعا إلى مباشرة التخلص من النفايات فورا 
بطريقة مستدامة وحماية الصحة العامة.

© AP
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2. مدينة فعالة في استخدام الموارد : ستصبح جبيل مدينة 
فعالة في استخدام الموارد تحّسن خدمات النظم اإليكولوجية

تقوم مقاربتنا إلدارة بيئة جبيل الطبيعية وُنظمها اإليكولوجية 
على الجمع بين مختلف النهج المتبعة لمعالجة المسائل ذات 
األولوية. وهي تستند إلى مساهمات من اختصاصات متعددة 

للحد من التلوث الناجم عن أنشطة إنسانية، وحماية المواطن 
الطبيعية، والتشجيع على استخدام الموارد بطريقة محلية 

مستدامة.

إننا نواجه ظواهر بيئية معّينة، مثل اجتياح األمواج للسواحل 
والعواصف الرملية في عام 2015، ال يمكننا السيطرة عليها، 
مما يستدعي منا التركيز على تهيئة أنفسنا واالستعداد لمواجهة 

هذا النوع من الظواهر الطبيعية البالغة القسوة. واستعداداتنا 
معروضة في إطار أهداف أخرى بشأن التدابير المحددة 

الكفيلة بحماية أهلنا وإرثنا الثقافي. وبالتالي، يجري التركيز 
على الضغوط البيئية التي في وسعنا التحّكم بها، بما في ذلك 
صعوبات التخلص من مياهنا المبتذلة، ومشاكل نوعية الهواء 
الناجمة عن مولدات الطاقة الكهربائية التي تعمل بالديزل ويتم 

االعتماد عليها للحصول على التيار الكهربائي بشكل دائم، 
والسلوك المسؤول لمواطنينا بالتعامل مع البيئة. 

وعملنا على حفظ بيئتنا مرتبط ارتباطا عضويا بالممارسات 
التي نتبعها في مجال التوسع العمراني، وينبغي النظر إليه 

بالتوازي مع األهداف المشمولة بإطار الركن االستراتيجي 1. 
ونحن نرى أن اتباع كل مواطنينا طريقًة واحدًة للتعامل مع 
البيئة بشكل مستدام يولّد التماسك االجتماعي وحّسا بالراحة 

)الركن االستراتيجي 4(، ويمكن أن تشكل الممارسات الجديدة 
إلدارة الشؤون البيئية حافزا ُيطلق التنوع االقتصادي )الركن 

االستراتيجي 5(. 

الهدف ألف: إظهار المسؤولية تجاه البيئة وحفز 
المواطنين على المشاركة في إدارة المسائل البيئية
النتيجة المتوخاة من الهدف: ترسيخ ممارسات مستدامة 
للتخلص من النفايات وخطط مستدامة لجمعها في مدينة 

جبيل، وهذا أمر يحمينا من أزمة النفايات التي تعاني 
منها مناطق لبنانية أخرى. وتوعية سكان جبيل بالمسائل 
البيئية، وإشراك الشباب والسكان المحليين في المبادرات 

المنصّبة على االستدامة، وتعميق الفهم والمسؤولية المدنية 
بشأن الموارد الطبيعية والُنظم اإليكولوجية التي تصون 

حياتنا. 

مشروع ذو أولوية: 1. القيام، عبر العمل مع اتحاد 
البلديات، بمعالجة مياه المجارير وإنشاء معمل لفرز 

النفايات في حبالين

الوصف: إن الخطوة األولى في هذه العملية تتمثل في تقييم 
حالة معمل فرز النفايات الذي يخدم جبيل وما إذا كان صالحا 
للستخدام. وهذا المعمل هو كناية عن مكب غير خاضع ألي 
ضوابط وموجود في قرية حبالين ويستقبل نفايات كل بلديات 
قضاء جبيل. وال بد من البحث عن الفرص التي تتيح اعتماد 

ضوابط صحية في المكب لما لذلك من أهمية للحد من األضرار 
البيئية، والسيما في ظل نمو السكان وازدياد كمية النفايات غير 

المفرزة التي تستقبلها حبالين. وفي سياق العثور على بدائل 
لتحسين أوضاع المكب، يمكننا أيضا النظر في االقتراحات 

المتعلقة بالشروع في إنشاء بنى تحتية أخرى تساعد على 
التخلص من النفايات بطريقة أكثر استدامة لما فيه مصلحة 

جبيل والبلديات المجاورة. ومن فائق األهمية توفُّر معمل لفرز 
النفايات إذ إنه يمّكننا من تقليص كمية النفايات التي نرسلها 

إلى المكب والكف عن إرسال النفايات القابلة إلعادة االستخدام 
والتدوير إليه. وسنكون قادرين، بمساعدة من جانب شريكتنا، 

شركة Veolia، على تبيان االستراتيجيات القائمة على أفضل 
الممارسات لتحسين مكب حبالين وترسيخ الطرق المناسبة لجمع 

النفايات وفرزها لمصلحة جبيل. 

الهدف من المشروع: إنشاء البنى التحتية للتخلص من النفايات 
بطريقة مستدامة، مما يمكننا من تخفيف تبعات نفاياتنا الصلبة 
على البيئة ومن خلق فرص اقتصادية جديدة في إطار إعادة 

استخدام النفايات وإعادة تدويرها. 
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مثال على أفضل الممارسات
رسوم متحركة لمكافحة رمي النفايات: " #أنا رح بّلش" - 

 #AnaRa7Balesh

إن شريط الرسوم المتحركة هذا، الذي أعدته شركة 
EcoConsulting بالتعاون مع جمعية درب الجبل اللبناني وأقرته 

وزارة البيئة، سُيعرض في جميع المدارس كنشاط خارج المنهج 
الدراسي. وهو يتناول السلوك غير المسؤول إزاء النفايات واألضرار 
الناجمة عنه. وهذا الشريط مرفق بورقة أسئلة وأجوبة ُتعطى للمعلمين 

إلشراك التلميذ في مناقشة حول رمي النفايات والسلوكيات التي تراعي 
البيئة.

مشروع : 5. دفع المواطنين ولجان األحياء إلى أداء 
دور طليعي للتوعية بكيفية فرز النفايات المنزلية

الوصف: بعد استحداث بنية تحتية ووضع خطة لتدوير النفايات، 
سنشجع على تشكيل لجان مراعية للبيئة في كل حي من األحياء 
أو المجمعات والمباني السكنية في المدينة. وستتولى هذه اللجان 

مسؤولية التوعية بضرورة فرز النفايات وتدويرها وستتحقق من 
أنها ُتفرز بحسب األصول في المباني السكنية لضمان أن تكون 

كميات النفايات مفروزة بالمعايير الكافية لتدويرها. وسُترَبط 
اللجان المراعية للبيئة مع لجان األحياء على النحو المبين في 

الهدف 3.

صاحب المشروع المقترح: فريق الدعم المعني بمناعة جبيل 
التابع لمكتب المناعة، بلدية جبيل

 ،EcoConsulting الشركاء في المشروع المقترح: شركة
شركات أخرى من القطاع الخاص لجمع النفايات وتدويرها 

د الحقا. وإعادة استخدامها وتحويلها إلى سماد تحدَّ

الهدف باء: االستثمار في استخدام الطاقة 
المجدية والمتجددة

النتيجة المتوخاة من الهدف: التقليل من انقطاع التيار 
الكهربائي في المدينة ومن االعتماد على الوقود األحفوري 

ث. الملوِّ

مشروع طموح: 1. إعداد استراتيجية صلبة وفاعلة 
للتزويد بالطاقة المتجددة بغية تقليص االعتماد على 

شبكة الكهرباء الوطنية

الوصف: يواجه لبنان مشكلت كبرى في مجال الطاقة 
الكهربائية، إذ إنه يعاني من انقطاع التيار الكهربائي لساعات 

يوميا. ويعتمد البلد بشدة على استيراد الطاقة لتلبية الطلب 
المحلي، ومعظم الطاقة المستوردة مصدره النفط. وتستخدم جبيل 
ثة وذلك لضمان استمرارية  على نطاق واسع مولّدات خاصة ملوِّ
التيار الكهربائي. وفي بلد يتمتع بأيام مشمسة تبلغ 300 يوم في 
السنة، تتوفر فرصة واسعة إلنشاء المزيد من الشبكات المحلية 

إلنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة من خلل تقنيات ليس أقلها 
استخدام الضوء وحرارة الشمس. وسنبحث مختلف الخيارات 

للتوصل إلى أفضل مزيج لمصادر الطاقة لتلبية احتياجاتنا. 
وسنعمل أيضا على إعطاء الحوافز - مثل منح إعفاءات 

ضريبية ومساعدات مالية وإعانات الستخدام الطاقة المتجددة 
وقروض مثل قروض NEEREA المنخفضة الفائدة التي 

يقدمها مصرف لبنان - للتشجيع على اعتماد وسائل توليد الطاقة 
المتجددة، والنظر في اتخاذ إجراءات الستخدام الطاقة بمزيد من 
الفعالية وخفض الطلب عليها، ال سيما من خلل تصميم المباني 
وتشغيلها بشكل مراٍع للبيئة. علوة على ذلك، سيساهم استخدام 

الطاقة بفعالية واللجوء إلى الطاقة المتجددة في نمو مدينتنا 
االقتصادي وخلق فرص العمل التي تساعد على ازدهارها. 

ويمكن لهذه الحلول، مجتمعًة، أن تساعد في ضمان مستقبل أكثر 
أمنا للمدينة على صعيد الطاقة.
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مثال على أفضل الممارسات
 Green Glass( ‘‘مبادرة ’’إعادة تدوير الزجاج األخضر في لبنان

Recycling Initiative  )GGRIL هي مبادرة أسسها رجل 
األعمال المهتم بالبيئة، زياد أبي شاكر، تلبية للحاجة إلى منفذ لتدوير 

القوارير الزجاجية الخضراء في لبنان عقب تدمير المصنع الوحيد 
لتدوير الزجاج األخضر خلل حرب تموز 2006. وعندما بدأت هذه 

المبادرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، كانت 71 مليون قارورة 
ُترمى سنويا في مكبات النفايات أو الغابات في لبنان، وكانت أبواب 

معامل نفخ الزجاج التقليدية في البلد على شفير اإلغلق. وبدأ زياد جمع 
الزجاجات الخضراء الستخدامها في ورشة عمل لنفخ الزجاج في جنوب 

بيروت، وبدأ العمل مع نافخي الزجاج لوضع تصاميم جديدة وتحسين 
ر حتى اآلن أن أكثر من 180000 قارورة  النفاذ إلى األسواق. ويقدَّ

خضراء قد ُحّول مسارها من مكب النفايات، مما يساعد على إحياء هذه 
الصناعة المتدهورة وتوليد نشاط اقتصادي جديد قّيم من الزجاج المرمي 

في النفايات.

مشروع : 4. وضع برامج للتوعية بالمسائل البيئية

الوصف: سننظم مجموعة متنوعة من المبادرات للتوعية 
بالمسائل البيئية في مدارس جبيل وجامعاتها لحمل شبابنا على 
اتباع سلوكيات مراعية للبيئة. ومن المقرر أن يشارك تلميذ 

المدارس في صف تفاعلي واحد على األقل لتعلّم المسائل 
البيئية وجلسة تفاعلية للتوعية بمسائل النفايات، وذلك من خلل 

مسرحيات أو عروض أو جلسات لمناقشة المواضيع البيئية. 
ويمكن تنظيم أنشطة أخرى تشمل التدريب العملي على االهتمام 

بالحدائق والرسم على لوحات ورسم مشاهد طبيعية على 
الجدران من قبل طلب في المناطق المهملة من المدينة، األمر 

الذي سيعود بفائدة إضافية تتمثل في المساعدة على تحسين حالة 
األحياء وتشجيع السكان على ممارسة دور في هذا المجال.

وفي الجامعات، سنسعى لوضع برامج للتبادل بين طلب 
جامعات جبيل ومدينة أوروبية نموذجية. وهؤالء الطلب، 

بقضاء بعض الوقت في مدن تسري فيها السلوكيات المراعية 
للبيئة، سيصبحون أكثر إدراكا ألنماط الحياة التي تراعي البيئة. 

كما سيتم التشجيع على تنظيم مجموعات تحمي البيئة في 
الجامعات، وال سيما من خلل إجراء مسابقات ضمن الجامعة 

الواحدة وبين الجامعات تتناول مواضيع بيئية مثل التصميم الذي 
يراعي البيئة والحركة وما إلى ذلك. وُيعَلن عن أسماء الفائزين 

في هذه المسابقات في حفل عام في جبيل ُتعرض فيه أمام 
السكان المحليين األفكار البارزة المراعية للبيئة.

صاحب المشروع المقترح: بلدية جبيل.

الشركاء في المشروع المقترح: مدارس جبيل، الجامعة اللبنانية 
األميركية، جامعات خاصة، جمعية درب الجبل اللبناني، شركة 

EcoConsulting، وزارة التربية، منظمات غير حكومية

Action partners: EcoConsulting, citizens, private sector 
waste collection, recycling, reuse and composting 
companies and NGOs.

مشروع : 3. إلزام جميع المطاعم في المدينة القديمة 
فرَز النفايات

الوصف: بعد العثور على المعمل المناسب لتدوير النفايات 
ووضع خطة لجمعها في جبيل، سُيطلب من جميع المطاعم في 

المدينة القديمة في جبيل فرُز نفاياتها وتدويرها، مع التفكير 
على المدى الطويل في توسيع نطاق تدوير النفايات ليشمل كل 

المطاعم في جبيل. والخطوة األولى التي يمكن تنفيذها على 
الفور، تتمثل في تقليص كمية النفايات العضوية التي تصدر 

عن المطاعم من خلل التبرع بالطعام الزائد إلى العاملين فيها 
وإلى ُدور المسّنين والمياتم والمنظمات غير الحكومة التي 

ُتعنى بشؤون اللجئين. وبما أن المسؤولية المدنية هي العائق 
األساسي أمام هذه المبادرة، ستتقاسم الجهات التي تقدم الطعام 

والجهات التي تتلقاه المسؤولية لضمان صلحية هذه المأكوالت 
للستهلك. وفي مرحلة الحقة، سُيطلب من كل مطعم أن 

يضع خطة خاصة به لفرز الزجاج وتنك المعلَّبات والبلستيك 
والنفايات العضوية من أجل تدويرها وتحويلها إلى سماد. 

صاحب المشروع المقترح: بلدية جبيل

الشركاء المحتملون في المشروع المقترح: شركات 
استشارات بيئية، منظمات غير حكومية من قبيل بنك الغذاء 

 FoodBlessed، Cedar Environmental، ،اللبناني
EcoConsulting، شركات من القطاع الخاص لجمع 
النفايات وتدويرها وإعادة استخدامها وتحويلها إلى سماد.
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صاحب المشروع المقترح: مكتب رئيس البلدية

الشركاء في المشروع المقترح: منظمات غير حكومية محلية، 
مدارس، جامعات، جمعيات ثقافية محلية، منظمو رحلت 

سياحية، شركات سفر، مطاعم محلية.

معلومات عن توّزع السكان في جبيل

 

مشروع : 3. المشاركة في تخطيط الميزانية

الوصف: نريد تنمية قدرات السكان وإشراكهم في تخصيص 
اعتمادات ميزانية البلدية أو الميزانية العامة. وسيتم تخصيص 
ميزانية لكل لجنة من لجان األحياء لتقرر كيفية إنفاق األموال 

ومجاالت صرفها. ويمكن أن تشمل مجاالت اإلنفاق تمويل 
المشاريع المحلية على مستوى األحياء والتدريب والتعليم 

وغيرها. 

صاحب المشروع المقترح: بلدية جبيل

الشركاء في المشروع المقترح: المنظمة غير الحكومية "نحن"

سنقوم بما يلي:

التشجيع على التحاور مع المواطنين وعلى مشاركتهم في صنع القرار• 
احتواء األخطار والتهديدات التي تتعرض لها سالمة المدينة والحد من االضطرابات المدنية• 
المساعدة على إقامة الشبكات والعالقات االجتماعية بين مختلف سكان القضاء.• 

 االقتداء بمدينة بورتو أليغري 
المشاركة في إعداد الميزانية كمحفز للتعاون

وفرت منظمة 100RC إطارا للتواصل بين بورتو أليغري وميديّيين ونيو أورلينز، 
األمر الذي ساعد هذه المدن تبادل الخبرات، والتعاون لبناء القدرة على الصمود، 

واستحداث المبادرات واالقتراحات المشتركة الكفيلة بتذليل الصعوبات المتشابهة التي 
 Icons of Peace تواجهها. فعلى سبيل المثال، اقتدت مدينة بورتو أليغري بمبادرة
)أيقونات السلم( في نيو أورلينز إلطلق مبادرة مماثلة فيها. كما وّقعت بورتو أليغري 

مؤخرا مذكرة تفاهم مع مدينة ميديّيين للتشجيع على اعتماد أفضل الممارسات لبناء 
السلم وتبادلها. وفي هذا اإلطار، أطلعت بورتو أليغري المدينتين األخريين على 

خبرتها الواسعة في مجال إعداد الميزانية بشكل تشاركي وعثرت على أساليب تعّزز 
فعالية هذه العملية من خلل تحسين تبادل المعلومات.

المصدر: النشرة اإلحصائية لوزارة الصحة، 2012

40%

20%

0%
0-1530-5470-84 15-2955-6985+

الفئات العمرية )بالسنوات(
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3. مدينة سالم: ستكون جبيل مدينة خالية من االضطرابات 
شعارها التماسك االجتماعي والتنوع الثقافي 

لمدينة جبيل ماض عريق كمجتمع جامع متعدد األديان تسكنه 
مجموعة متنوعة من األفراد والمجموعات، بما يشمل السكان 

األصليين والعاملين المهاجرين والالجئين.

السلم مبدأ راسخ يتمسك به المواطنون في المدينة. وما 
برحت جبيل إلى حد بعيد بمنأى عن االضطرابات التي شهدتها 

أجزاء أخرى من البلد. إال أّن النمو السكاني السريع والهجرة 
الداخلية وتدفق اللجئين من سوريا جعلت الحفاظ على التماسك 
االجتماعي تحديا متناميا. وقد وصل مؤخرا 1.5 مليون الجئ 
سوري إلى بلد ال يتجاوز عدد سكانه 4 مليين نسمة. وتعاني 

المنطقة أيضا من صراعات مسلحة ناجمة عن الظلم والقمع 
وخنق الحريات واإليديولوجيات المتطرفة والحكومات المستبدة 
الشرسة والتطرف الديني. وترمي المبادرات المحددة في إطار 
هذا الهدف إلى كفالة عدم تقويض التغيرات في المدينة للتماسك 

االجتماعي وعدم زعزعتها لجو السلم والتسامح الذي طالما 
تميزت به.

ويشكل عدم استثناء أحد أولوية رئيسية أخرى من أولويات 
جبيل. ونحن على علم بالفئات الهشة المقيمة في المدينة، وال 

سيما المسنون والمعاقون جسديا أو عقليا والمحرومون اجتماعيا 
أو اقتصاديا. ونسعى في إطار هذا الهدف إلى ضمان إسماع 

صوت هذه الفئات وتلبية احتياجاتها بالشكل المناسب. ونسعى 
أيضا لدمج الفئات الهشة في جميع جوانب الحياة االجتماعية 
والثقافية واالقتصادية في المدينة. وترتبط هذه المبادئ على 

نحو وثيق بالهدف 5 ألن في وسعنا، بتنوع سكان المدينة الذي 
نتشبث به، تحويل ما تتميز به مدينتنا الفريدة إلى عامل محفز 

للنمو االقتصادي القائم على التنوع.

والسلم وعدم استثناء أحد يعنيان أيضا تحسين التواصل 
والحوار بين المواطنين والسلطات المحلية، وال سيما خارج 
أوقات االنتخابات. وتهدف المشاريع المقترحة في إطار هذا 
الهدف إلى تمتين العلقات القائمة مع مواطنينا ومع سكان 

القضاء للحد من مخاطر زعزعة االستقرار، وخصوصا خلل 
فترات الضعف أو الشدة. وسيؤدي ذلك إلى إدارة شؤون المدينة 

بشكل أفضل من خلل التعاون مع السكان وتحسين أوضاعهم.

الهدف ألف: التشجيع على التحاور مع 
المواطنين وعلى مشاركتهم في صنع القرار

النتيجة المتوخاة من الهدف: إشراك سكان جبيل في 
معالجة المشكلت المحلية وتأمين نوعية حياة ممتازة لكل 

السكان، بما فيهم الفئات الهشة.

مشروع جاٍر تنفيذه: 1. تشكيل لجان في األحياء لتمثيل 
مختلف المجموعات السكانية في جبيل والدفاع عن 

مصالحها

الوصف: نريد تشكيل لجان في األحياء لكي:

تعمل معا لتغيير وتحسين أحيائها بغية تحقيق نتائج أفضل 	 
على صعيدي المعيشة والعمل فيها

تشكل صلة الوصل بين البلدية والسكان.	 

من المقرر أن تضم كل لجنة من 4 إلى 5 أشخاص. وفي مدينة 
جبيل حاليا أكثر من 20 حيا يمكن جمعها لتشكل 7 أحياء أكبر 

حجما. وسيكون تمثيل الفئات الهشة أمرا أساسيا في كل لجنة 
منها.

الهدف من المشروع: إشراك السكان والفئات الهشة في صنع 
القرار وفي تنفيذ المشاريع المخصصة للمدينة، وفي الوقت نفسه 

تعزيز التماسك االجتماعي والمساعدة على إقامة علقات بين 
كل فئات المدينة.

صاحب المشروع المقترح: بلدية جبيل.

.Action owner: Byblos Municipality
مشروع: 2. تشكيل فريق عمل شبابي لتشجيع الشباب 

على المشاركة في أنشطة المدينة

الوصف: شباب جبيل هم ذخر لمناعة مدينتنا. وهم عمودها 
الفقري من حيث الديناميكية واالبتكار. وهدفنا هو تشكيل فريق 

عمل من الشباب المتطوعين للوصل بين القوى العاملة في 
المستقبل وبين األنشطة االقتصادية واالجتماعية في المدينة، 
وتزويد فريق العمل هذا بالتدريب اللزم والمهارات والدعم 

لكي يشارك في أنشطة المدينة حاضرا ومستقبل، وتشجيعه على 
تقديم المقترحات والمبادرات. ويمكن أن تشمل هذه األنشطة 

السياحة واستقبال السياح والزوار، وغير ذلك. وسيضم فريق 
العمل شبابا من طلب المدارس الثانوية والجامعات وأفرادا 

آخرين.
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مشروع : 2. تنظيم ورش عمل وبرامج لتسوية 
النزاعات

الوصف: في صيف عام 2014، نظمت الجامعة اللبنانية 
 Institute for Peace األميركية في جبيل بالتعاون مع معهد

and Justice Education )التابع للجامعة اللبنانية 
األميركية( واألمم المتحدة ورشة عمل بشأن تسوية النزاعات 

دامت أسبوعين. وشملت المواضيع التي تناولتها مقدمة عن 
النزاعات، واألسباب الجذرية للنزاعات العنيفة والشرارات 

التي ُتشعله، وأسباب الحرب األهلية اللبنانية، واالقتصاد 
السياسي للحروب األهلية، واألمم المتحدة وتسوية النزاعات 

في الشرق األوسط، والحيلولة دون النزاعات العنيفة، وتقاسم 
السلطة واإلصلح الدستوري في لبنان، وتسوية النزاعات 

من أسفل إلى أعلى. وتنظم الجامعة اللبنانية األميركية دوريا 
ورش عمل مثيلة، منها ما تناول ’’أسس تسوية النزاعات‘‘ 

و’’التواصل بين مختلف الثقافات والنزاع‘‘، و’’النزاع األهلي 
وتسوية النزاعات‘‘. وبالتشاور مع فريق العمل الشبابي، سيتولى 

المركز الثقافي في جبيل تنسيق عقد ورش عمل من هذا النوع 
مخصصة لمجموعات محددة من الشباب تتولى بدورها توفير 

التدريب لغيرها من فئات المجتمع في المدينة.

صاحب المشروع المقترح: في وسع المركز الثقافي في جبيل، 
بدعم وتوجيه من البلدية، تنسيق هذه األنشطة بين الجامعة 

اللبنانية األميركية والمتطوعين والمجتمع المحلي. 

الشركاء في المشروع المقترح: الجامعة اللبنانية األميركية، 
منظمات غير حكومية محلية، منظمات غير حكومية دولية، 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

عدد الالجئ� اإلج�يل                                1,158,995

عدد الالجئ� اإلج�يل                                1,146,405

                                  عدد الالجئ� املنتظرين التسجيل                        12,590
  

لبنان - الالجئون السوريون املسجلون يف 31 كانون األول/ديسمرب 2014

بوت
31,196

عكار

الش�ل

بعلبك الهرمل

جبل لبنان

لنبطية

الجنوب

البقاع

طرابلس
62,747

جبيل

5,524 بعلبك
130,491

زحلة
187,733

صور
32,438

   3,000 

 3,000 - 8,000

 8,000 - 9,000

 9,000 - 30,000

 30,000 - 187,733

(عدد الالجئ� بحسب املنطقة (حتى 31 كانون األول/ديسمرب 2014

عدد اللجئين اإلجمالي                  1,158,995
عدد اللجئين اإلجمالي                  1,146,405

عدد اللجئين المنتظرين التسجيل    12,590

لبنان - اللجئون السوريون المسجلون في 31 كانون األول/ديسمبر 2014 

عدد اللجئين بحسب المنطق
 )حتى 31 كانون األول/ديسمبر 2014(

المصدر: مفوضية األمم المتحدة لشؤون اللجئين، بيروت )لبنان(

3,000
8,000 - 3,000
9,000 - 8,000

30,000 - 9,000
187,733 - 30,000
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الهدف جيم: المساعدة على إقامة الشبكات 
والعالقات االجتماعية في أوساط سكان المدينة 

وبينهم وبين سكان القضاء
النتيجة المتوخاة من الهدف: ساهمت الشبكات األهلية 
المتينة في جبيل في الحفاظ على جو السلم الذي طالما 

ُعرفت به المدينة. وهدفنا هو االنطلق من هذه الشبكات 
االجتماعية وتوثيق عراها وتوسيعها لتشمل بقية سكان 

القضاء. وسيصبح إنشاء هذه الشبكات االجتماعية الحافز 
على التعاون االقتصادي والثقافي والسياسي.

مشروع ذو أولوية: 1. إنشاء مركز أهلي مخصص 
لخدمة الفئات الهشة في جبيل )بمن فيها الالجئون(

الوصف: أجرت البلدية في عام 2014 استقصاء طلبت فيه 
من المواطنين أن يرتّبوا بحسب األولوية المشاريع والخدمات 
التي ينبغي للمدينة أن تقوم بها لتلبية احتياجات السكان. وجاء 
توفير الخدمات للفئات الهشة والمسنين واألطفال في صدارة 

األولويات. ومن أولوياتنا إنشاء مركز أهلي ليساهم في تطوير 
مجتمعنا وتماسكه. وسيصبح هذا المركز المركز االجتماعي 

للمدينة، وسيقدم الخدمات المناسبة إلى المسنين واألطفال 
والفئات الهشة، وسُتعقد فيه اجتماعات فريق العمل الشبابي 
م فيه مجموعة متنوعة من  واجتماعات لجان األحياء؛ وُتنظَّ

األنشطة األهلية والمناسبات العامة. 

الهدف من المشروع: تلبية احتياجات المواطنين وتحسين نوعية 
الحياة والمساهمة في تطوير قدرات السكان وتعزيز دورهم.

صاحب المشروع المقترح: بلدية جبيل

الشركاء في المشروع المقترح: جمعيات أهلية، منظمات غير 
حكومية محلية، منظمات غير حكومية دولية

اإلطار الزمني: أجل قصير إلى متوسط

اإليجابيات من حيث تعزيز المناعة:

توثيق التماسك االجتماعي	 
مشاركة السكان المحليين في األنشطة وفي الحوار	 
دعم سبل الرزق	 
توفير اإلمكانات لمجموعة واسعة من الجهات المعنية	 
إنشاء مركز أهلي لجمع المدينة بجزأيها.	 

الهدف باء: احتواء األخطار والتهديدات 
التي تتعرض لها سالمة المدينة والحد من 

االضطرابات المدنية
النتيجة المتوخاة من الهدف: الحفاظ على السلم في 

مجتمعنا والتخفيف من حدة المخاطر المحتمل أن تتهدد 
كنوزنا التاريخية الفريدة.

مشروع: 1. وضع استراتيجية لسلمة السكان

الوصف: نريد وضع استراتيجية أمنية متكاملة لكفالة سلمة 
سكان المدينة وحماية إرثنا الثقافي. وسنتعاون مع قوات األمن 
الوطنية ومراكز الشرطة المحلية والسكان للتوصل إلى وضع 

استراتيجية شاملة مناسبة لمدينة جبيل وسكانها الذين يتزايد 
عددهم، بهدف مواجهة التهديدات األمنية. 

هدف المشروع: ضمان السلم في جبيل لألجيال القادمة.

صاحب المشروع المقترح: مكتب رئيس البلدية مع قسم الحرس 
البلدي.

الشركاء في المشروع المقترح: بلدية جبيل، القوى األمنية 
الوطنية، الشرطة المحلية، شركات، أفراد من المدينة، خبراء 

استشاريون متخصصون.
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سنقوم بما يلي:

حماية الكنوز التاريخية واآلثار الساحلية في المدينة• 
إقامة أسواق محلية لصون وحماية الهوية المحلية والمؤسسات التجارية التقليدية• 

الهدف ألف: حماية الكنوز التاريخية واآلثار 
الساحلية في المدينة

النتيجة المتوخاة من الهدف: وضع مقاييس وخطوط 
توجيهية وأطر لحماية المعالم التاريخية في المدينة.

مشروع: 1. إعداد دراسة جدوى إليجاد الحلول المناسبة 
إلدارة الساحل من أجل حماية المدينة وتحسين التنوع 

البيولوجي البحري

الوصف: سوف نتحقق من تدابير التخطيط المناسبة، بما في 
ذلك أساليب الهندسة الصلبة والهندسة المرنة لمعالجة اآلثار 
السلبية التي يخلفها التسونامي وارتفاع مستوى سطح البحر 

والفيضانات. والرصيف الحالي يؤثر في التيار البحري بتوجيهه 
زخم األمواج نحو الميناء القديم. وقد ألحق الضرر بالمواطن 
البحرية وشوه المنظر إلى حد ما. وأدى ذلك إلى انهيار جزء 
من البرج القديم الموجود عند مدخل الميناء. ونحن نريد بحث 

الخيارات المتمثلة في تشييد حاجز مرتفع المتصاص وقع 
األمواج العاتية، والحد من الضرر على الميناء القديم، وحماية 
سبل رزق الصيادين. ونود مواءمة هذا المشروع مع الجهود 

الرامية إلى إرجاع التنوع البيولوجي البحري إلى ما كان عليه 
سابقا. وسنعمل مع خبراء تقنيين لتحديد المزيج األكثر فعالية من 

أساليب الهندسة الصلبة والهندسة المرنة لتحقيق هذه النتائج.  

لهدف من المشروع: حماية المعالم التاريخية الساحلية كالميناء 
القديم والميناء الفينيقي

صاحب المشروع المقترح: بلدية جبيل، وزارة البيئة، وزارة 
الثقافة، وزارة األشغال العامة والنقل

مشروع: 2. وضع خطوط توجيهية وطرائق مناسبة 
لترميم مدينة جبيل القديمة بغية الحفاظ عليها وتحسينها

الوصف: القيام، بالشراكة مع المجتمع المحلي وخبراء في حقل 
التراث في المدينة ومؤسسات حكومية وطنية، بوضع إطار 
عمل لترميم المباني التاريخية في المدينة، على غرار ترميم 

واجهات السوق الذي أُنجز في عام 2014. واستحداث أساليب 
ترميم معقولة التكلفة ليتسنى لمالكي المباني ترميمها، وإعطاء 

حوافز للتدّرب على 
عمليات الترميم وتنفيذها، مثل القروض وخفض الضرائب.

صاحب المشروع المقترح: قسم الهندسة في بلدية جبيل

الشركاء في المشروع المقترح: وزارة الثقافة، وزارة البيئة 
)المديرية العامة لآلثار(، الجامعة اللبنانية األميركية، اليونسكو

جبيل تستعد للمواجهة
تعاون برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في عام 2014، في 
سياق خطة االستجابة الوطنية خلل الكوارث واألزمات، 

مع اللجنة الوطنية اللبنانية إلدارة الكوارث ولجنة 
المواجهة في قضاء جبيل إلجراء مناورة ميدانية للتصدي 
للكوارث الناجمة عن زلزال وتسونامي في مدينة جبيل. 
وشاركت المدارس والمستشفيات المحلية والدفاع المدني 
والجيش في هذه المناورة التي شملت إخلء الطلب من 
إحدى المدارس، واستقبال المرضى في أقرب مستشفى، 
وإنقاذ المواطنين الجرحى، وتحذير المواطنين قبل وقوع 

التسونامي، وإرشاد المواطنين إلى المناطق اآلمنة، وتأمين 
الطرق والدعم اللوجستي، وإعداد خلية في البلدية إلدارة 

األزمات. وكان هدف المناورة اختبار خطة االستجابة 
وتجريب قنوات التواصل والتعاون بين مختلف الجهات 
المعنية، وتحديد مواطن القوة والضعف في قدرة المدينة 

على المواجهة.
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4. مدينة ثقافية: جبيل ستحمي الثروة الثقافية والتقاليد 
والهوية المحلية وتحترمها

"من اآلثار التي لم يأت عليها الزمن قرية صغيرة 
تعود إلى العصر النيوليثي؛ وقرية صغيرة من العصر 

البرونزي؛ وسور للمدينة ومبان ومعابد من األلفية 
الثالثة قبل الميالد؛ ومقبرة ملكية ومعبد من األلفية 

الثانية قبل الميالد؛ وقلعة من الحقبة الفارسية؛ وطريق 
رومانية ومسرح روماني ونصب روماني صغير 

مخصص للحوريات؛ وقلعة صليبية وكنيسة؛ ومسجد 
عثماني ومبان عثمانية. ويشتهر الموقع أيضا بالكنوز 

التي ُعثر عليها في أحد المعابد والمقابر فيه، والتي 
أظهرت فنون الحرف اليدوية في المدينة في العصور 
القديمة وعالقاتها التجارية والثقافية في الماضي، ال 

سيما مع مصر".

شربل نحاس، 2002، دراسة عن تطور المدينة القديمة في جبيل )بيبلوس( 
في إطار مشروع ’’تنمية التراث الثقافي‘‘، مع مجلس اإلنماء واإلعمار والبنك 

الدولي.

إن إرثنا الثقافي وعاداتنا وتقاليدنا هي مصدر فخر واعتزاز 
لشعبنا وتسهم في تميز مدينتنا، ويجب إحياؤها واالعتزاز بها. 
ويرقى تاريخ جبيل إلى زمن وضع األبجدية الحديثة، وأساطير 

وفاة ووالدة أدونيس، إله بيبلوس األول، جعلت من المدينة 
مزارا شهيرا يعود بالزائر إلى الماضي.

يمكن لمدن معينة، مثل جبيل، استخدام حماية الثقافة واالعتزاز 
بها كحافز لتحسين التنمية االقتصادية، وإشراك السكان 

في أنشطتها، ومشاركة الكل في مفاصل حياتها، وترسيخ 
التماسك االجتماعي. وبالتالي يساهم هذا الهدف إلى حد بعيد 

في تحقيق الهدفين 3 و 5. وقد عانى بعض أقدم قطاعاتنا 
التقليدية من اإلهمال وتغّير وجهات االقتصاد، وعدم االستقرار 

اإلقليمي، وهجرة الشباب إلى المدن الكبرى. ونحن نعتقد أن 
الصناعات التقليدية هي مصدر قوة لمدينتنا ويتعين إدراجها  في 

استراتيجيتنا الرامية إلى تحويل جبيل إلى مدينة منيعة. وهي 
الصناعات الحرفية والزراعة وصيد األسماك وغيرها.

وعلوة على ذلك، يرتبط هذا الهدف بشكل وثيق بالهدف 
1، ألنه ُيخشى أن يؤدي التوسع العمراني العشوائي، بدون 

استراتيجيات واعية ومسؤولة ومتكاملة للتعامل معه، إلى ضياع 
تراثنا الفريد من نوعه.

جبيل تعمل مع شركائنا
تمرين محاكاة للتسونامي لمدينتنا

تتأثر مواقعنا األثرية سلبا بتغير البيئة والصدمات. واألمواج المرتفعة 
التي ضربت الشاطئ في كانون الثاني/يناير 2015 بسبب العاصفة 

’’زينة‘‘ ألحقت الضرر بالميناء القديم في المدينة. وأظهر تمرين محاكاة 
للتسونامي أجرته شركة التأمين Swiss Re، شريكتنا في منظمة 

100RC، أن اجتياح األمواج للسواحل يهدد الميناء القديم. واستنادا إلى 
سيناريوهين مختلفين عن التسونامي الذي قد تسببه الزالزل في المنطقة، 
ُيتوقع أن يتسبب أكبر تسونامي بأمواج يبلغ ارتفاعها 6 أمتار في منطقة 

الميناء. وهذا النوع من التسونامي يحدث مرة كل 2000 سنة تقريبا، 
في حين أن تسونامي أصغر حجما تنتج عنه أمواج يتراوح ارتفاعها بين 
المتر والثلثة أمتار قد يحدث مرة كل 300 إلى 1000 سنة. وارتفاع 
الساحل في جبيل كفيل بحماية الكثير من مواقعنا األثرية، ولكن المياه 

ستغمر منطقة الميناء وبعض المباني الدينية القديمة في المدينة.

34



20جبيل المنيعة - جسر مع الماضي، عين على المستقبل

 مثال على أفضل الممارسات 
L‘Artisan du Liban مؤسسة اجتماعية تأسست في بيروت في عام 

1979 بمبادرة من الحركة االجتماعية اللبنانية ودعم من مانحين من 
القطاع الخاص. وتتمثل مهمتها في الحفاظ على المصنوعات اليدوية 

اللبنانية والمنتجات اإلبداعية الحرفية، والسماح للحرفيين بالحفاظ على 
سبل الرزق الكريم من خلل عملهم. والدوافع الرئيسية لهذه المبادرة 

هي تعزيز حس اإلبداع بين الحرفيين الشباب، وتنسيق عمليات تسويق 
المنتجات من خلل قنوات البيع في لبنان والتمكن من توزيعها في 

الخارج، والمساهمة في إيجاد فرص عمل في األرياف والمدن، وتطوير 
قدرات العاملين في هذا القطاع، وتوزيع العائدات لتشجيع الصناعات 

 L‘Artisan du اليدوية وتمويل المشاريع االجتماعية. ولدى مؤسسة
Liban حاليا ثلثة مخازن في بيروت وطرابلس. ويعمل أكثر من 

800 ِحرفي اليوم في إنتاج المصنوعات اليدوية في جميع أنحاء لبنان. 
وفي عام 2014، فُتح مشغل جديد في تكريت في عكار، وهي منطقة 

ريفية نائية، مما منح اللجئين السوريين والسكان المحليين على حد 
سواء فرصة اكتساب المهارات في التطريز األغباني السوري التقليدي 

والخياطة والطباعة على األقمشة القطنية والخشب، مما أسهم بالتالي في 
دمج السوريين والسوريات في المجتمع وفي إحساسهم باالنتماء للمحيط 

وفي خلق فرص اقتصادية للمواطنات السوريات.

االقتداء بمدينة نورفولك
نورفولك، فرجينيا

هذه المدينة الساحلية األميركية التي يضج ميناؤها بالحركة، بدأت مسيرة 
بناء مناعتها، مسيرة تشبه إلى حد بعيد مسيرة مدينتنا جبيل. واستراتيجية 

المناعة التي أطلقتها في تشرين األول/أكتوبر 2015، تساعدها على 
مواجهة تحدياتها بطريقة متكاملة. وتواجه نورفولك، شأنها شأن جبيل، 

تهديدات ساحلية متزايدة تهدد بتقويض ازدهار المدينة وتماسك المجتمع. 
ويتطلب التصدي لهذه التهديدات فهم البيانات المتعلقة بالمدينة ونشرها 
بطريقة أفضل، وربط الفئات المهمشة وتعزيز قدراتها، والعثور على 

حلول مبتكرة إلدارة المياه ووضعها موضع التطبيق. وفي ما يلي أمثلة 
على الوسائل التي لجأت إليها:

استحداث جدول بياني إلكتروني متطور خاص بالمناعة إلدخال 	 
البيانات وتلخيصها؛

إقامة شراكات مع هولندا إلطلق مبادرات قوية إلدارة المياه؛	 
تطوير قدرات المجموعات الدينية في األحياء للمساعدة في جهود 	 

االستعداد لمواجهة حاالت الطوارئ في المدينة.

© Joyce Rouhana, L'Artisan Du Liban
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الهدف باء: صون وحماية الهوية المحلية و 
وإحياء الصناعات التقليدية

النتيجة المتوخاة من الهدف: استخدام الثقافة والتراث 
والتقاليد في جبيل كمحفز للتنمية االقتصادية واالجتماعية. 
ودعم مجتمعنا في إحياء التراث االجتماعي واالقتصادي 

لجبيل وتقاليدها العريقة

 
مشروع ذو أولوية: 1. إقامة سوق محلية للمزارعين 

في جبيل لتسويق المنتجات المحلية

الوصف: نريد إقامة سوق شهرية للمزارعين في المدينة القديمة 
لتشجيع صغار المزارعين والصيادين والصناعات التقليدية. 

وستصبح هذه السوق ملتقى اجتماعيا للسكان من مختلف أنحاء 
القضاء. وسُنجري اتصاالت بمنظمات ذات خبرة في هذا 

المجال، مثل سوق الطيب، للحصول على دعمها وربما إقامة 
شراكات معها.

الهدف من المشروع: تسويق وتشجيع المنتجات المحلية للمدينة 
والقرى المجاورة. وإعادة إحياء المأكوالت التقليدية وكيفية 

إعدادها لحماية وتعزيز الهوية التقليدية.

اإلطار الزمني: أجل قصير

اإليجابيات من حيث تعزيز المناعة: 

المحافظة على األنشطة االقتصادية التقليدية	 
تعزيز التماسك االجتماعي وتوثيق العلقات االجتماعية	 
إبراز قيمة المنتجات المحلية	 
إحياء الصناعات واالقتصادات المحلية	 

مشروع: 2. تنمية قدرات المجتمع المحلي، وخاصة 
النساء، إلحياء المصنوعات اليدوية التقليدية وإقامة 

أسواق للمنتجات الحرفية

الوصف: نريد إحياء ودعم المصنوعات اليدوية التقليدية من 
خلل التعاون والشراكات مع مؤسسات تابعة للقطاع الخاص 

في سبيل تنمية قدرات الحرفيين والنساء، وتوفير التدريب 
الكتساب المهارات اللزمة، وتحسين نوعية المنتجات، والبحث 
عن تصاميم مبتكرة وأساليب عمل متقدمة. ونريد إعطاء حوافز 
للحرفيين من أجل تسويق منتجاتهم وبيعها من خلل إبراز قيمة 

المصنوعات اليدوية التقليدية في جبيل والعمل على منح هذه 
المصنوعات علمة تجارية رفيعة الجودة.

صاحب المشروع المقترح: بلدية جبيل، اتحاد البلديات

الشركاء في المشروع المقترح: جهات راعية من القطاع 
الخاص، مدارس، جامعات، منظمات غير حكومية محلية، 

مؤسسات اجتماعية

جبيل تتعاون
خلل وضع استراتيجية 100RC، تعاونت المدينة مع 

الجامعة اللبنانية األميركية تحت إشراف البروفسور 
خوسيه مادريغال، لبدء مسح المعالم التاريخية في المدينة 

ووضع قائمة بها. ويلزم علينا مواصلة جهودنا لمسح 
وتوثيق جميع معالمنا التاريخية بما فيها المعالم التي يتعّين 
ترميمها والمحافظة عليها. وينبغي أن تتضمن القائمة نوع 

كل من هذه المعالم وحالته وعمره وملكيته، األمر الذي 
سيتيح لنا إبقاء العين على إرثنا وحمايته. وينبغي أن ُتشَفع 

القائمة بمعلومات عن المسح والخرائط متوافقة مع نظم 
.)GIS( المعلومات الجغرافية

وفي هذا السياق، سيصبح قسم الهندسة في بلدية جبيل هو 
المسؤول عن هذه القائمة. وسيتعاون مع شريكتنا مؤسسة 

ESRI، مع االستمرار بتلّقي معلومات من الجامعة 
اللبنانية األميركية ووزارتي الثقافة والبيئة في لبنان، ومع 

اليونسكو.
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سنقوم بما يلي:

تعزيز المؤسسات االقتصادية االبتكارية التي تخلق فرصا مستقبلية تقوم على مكامن القوة التي تتميز بها • 
المدينة

تمتين دور المدينة في تنمية المنطقة اقتصاديا• 
تحسين أوضاع سكان جبيل االقتصادية واالجتماعية• 

الهدف ألف: تعزيز المؤسسات االقتصادية 
االبتكارية التي تخلق فرصا مستقبلية تقوم على 

مكامن القوة التي تتميز بها المدينة
النتيجة المتوخاة من الهدف: تشجيع التنويع في القطاعات 

االقتصادية لتعزيز مشاركة جبيل في االقتصاد العالمي 
في القرن الحادي والعشرين، وال سيما القطاعات التي 

تستقطب الشباب.

مشروع طموح: 1. دعم وتشجيع الشركات الصغيرة 
والمتوسطة في القطاعات االقتصادية الموجودة حاليا 

والمحتمل ظهورها

الوصف: لدى جبيل تراث عريق من النشاط االقتصادي 
والمهارات في مجال الصناعات اليدوية التقليدية، والزراعة/

البستنة وصيد األسماك، ناهيك عن المباني القديمة الفريدة 
من نوعها، التي توفر أجواء خاصة لوسائل اإلعلم، وإنتاج 
األفلم، والبنية الرقمية. ونود التشجيع على إنشاء مؤسسات 

إنمائية مترابطة تساعد هذه الصناعات اإلبداعية على التطور 
واالزدهار في جبيل، عبر االستفادة من الشبكات والشراكات 

الموجودة حاليا. ومن خلل تطوير هذه المؤسسات، سوف 
نعطي الشركات الصغيرة والمتوسطة حوافز الختيار جبيل مقرا 

لها من خلل توفير المكان لها ومنحها تسهيلت على صعيدي 
االتصاالت والمسائل اللوجستية. وسنبني قاعدة معارف محلية 

لتشجيع البحث واالبتكار بشأن الصناعات التي نركز عليها 
مثل تكنولوجيا المعلومات ووسائل اإلعلم. وستستقطب هذه 

االقتراحات رجال األعمال من الشباب المبدعين من الجامعات 
المحلية ليقيموا في جبيل. وسننشئ أطرا راعية وحاضنة 

للمنتجات واألنشطة اإلبداعية الجديدة. وعلى المدى الطويل، 
ستتنامى سوق هذه القطاعات مع تنامي سمعة جبيل كمركز 

للقتصاد اإلبداعي، وهذه السمعة ستعزز قدرتنا على اجتذاب 
السياح وأنواع أخرى من الزوار. 

والمؤسسات اإلنمائية المترابطة في مدينتنا لن تقتصر على 
الصناعات اإلبداعية فقط. فهي ستركز أيضا على خدمات 
الرعاية الصحية في جبيل، التي، لئن كانت هامة أصل، 

يجب مواصلة تطويرها لنتمكن من مواكبة تزايد عدد السكان 
والمحافظة على مكانتنا كمدينة تقدم خدمات ممتازة في مجال 

الرعاية الصحية في لبنان.

مشروع : 2. تنظيم برنامج من الفعاليات والمهرجانات 
طيلة العام للترويج للثقافة المحلية واألغذية والموسيقى 

التقليدية

الوصف: تشتهر جبيل بمهرجانها الدولي السنوي الذي 
يستقطب العديد من الفنانين والراقصين االستعراضيين من 
جميع أنحاء لبنان والعالم للمشاركة لمدة شهر في مهرجان 
للفنون والموسيقى. وفي صيف عام 2015، أطلقت جبيل 

أيضا مهرجانا جديدا مخصصا للمشروبات الروحية المحلية، 
مستفيدًة من تاريخها في مجال تصدير النبيذ اللبناني إلى 

اإلمبراطورية الرومانية. وبرنامج المهرجان المستمر هذا مهم 
للترويج لجبيل كوجهة تجتذب الزوار الذين ينفقون أموالهم في 

المتاجر والمطاعم والفنادق المحلية. وستمضي المهرجانات في 
االضطلع بدور بارز في اقتصاد جبيل، ولن تتوقف المساعي 

لتوسيع وتنويع برنامج الفعاليات بغية جذب جمهور أوسع، 
وخصوصا خارج الموسم السياحي. وسوف نركز بشكل خاص 
على مؤازرة الفنانين األقل شهرة واألصغر سنا لمساعدتهم في 

بناء شخصية خاصة بهم، وسنضع خطة إعلمية أقوى لدعم 
فعالياتنا. وقد يقام معرض في عام 2016 للحتفال بعام جبيل 

كعاصمة السياحة العربية. ونود أيضا تحسين نوعية المهرجانات 
التي ننظمها عن طريق تضمينها برامج عن المسؤولية البيئية 
والممارسات المراعية للبيئة – كالتوعية بالمسائل البيئية عبر 
القيام، مثل، باستخدام محطات التدوير، واستخدام مواد قابلة 

للتدوير من أجل التعبئة والتغليف، واعتماد التذاكر اإللكترونية، 
وما إلى ذلك - وستساعدنا هذه البرامج على تحقيق هدفنا 

المتمثل في استخدام الموارد بكفاءة. 

صاحب المشروع المقترح: بلدية جبيل

الشركاء في المشروع المقترح: وزارة السياحة، اتحاد 
البلديات، المسؤولون عن الفعاليات.
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5. مدينة مزدهرة: يزداد اقتصادها تنوعا وازدهارا بفضل 
مواردنا الثقافية والبشرية الهامة

تتميز جبيل باقتصاد حيوي ومتنوع يضعها في موقع اقتصادي 
قوي مقارنة بمدن لبنانية أخرى. وتركزت األنشطة االقتصادية 

الرئيسية للمدينة، تاريخيا، على التجارة والزراعة. أما اليوم 
ونتيجة للهجرة والسياحة، برز في المدينة 12 قطاعا بارزا 
منها قطاعات الصحة والتعليم والمالية والفندقية والمطاعم 

والسياحة والتجارة والقانون والبناء وغيرها. وهناك حوالى 
3000 شركة في جبيل تخدم عددا متزايدا من سكان المدينة 

وزوارها.

انخفض اعتمادنا على الزراعة انخفاضا ملحوظا بسبب تنامي 
أنشطة أخرى والتوسع العمراني الذي امتد إلى األراضي التي 

كانت سابقا زراعية. وال يزال في جبيل حوالى 500 150 
متر مربع من األراضي الزراعية المستخدمة، بمعظمها، إلقامة 

دفيئات زراعية.

وال تزال جبيل تتمتع بجاذبية شديدة لدى السياح، وال سيما 
الزوار اللبنانيين والمواطنين العرب اآلخرين. واختارتها منظمة 

السياحة العربية لتحمل لقب عاصمة السياحة العربية في عام 
2016. إال أّن انعدام االستقرار في المنطقة قلّص عدد السياح 
األجانب. ولذلك، يشكل االعتماد المفرط على عائدات السياحة 

حجر عثرة يحول دون تحويلها إلى مدينة منيعة.

في هذا السياق، ال بد من تشجيع التنوع في اقتصاد جبيل 
والمحافظة عليه لكفالة مناعة المدينة، وال سيما من خلل 
توسيع دورها كمركز لألعمال المصرفية والبيع بالتجزئة 

والتعليم واألنشطة الفنية والثقافية، وكذلك كمركز طبي متقدم 
لمنطقة شمال بيروت. والمدينة قادرة، من خلل خلق الفرص 

االقتصادية وتوفير سبل الرزق المستدامة، على دعم سكانها في 
المستقبل ودّر الموارد المالية اللزمة لضمان بقائها.

والتنويع هو النتيجة المتوخاة من كل هدف من أهداف المناعة 
التي حددناها. فبتغيير مقاربتنا لمسألة التوسع العمراني وإدارة 

البيئة والتماسك االجتماعي واإلرث الثقافي، نتوخى إيجاد فرص 
اقتصادية جديدة عبر استثمار معالمنا التاريخية إلنشاء مدينة 

تتطلع نحو المستقبل.

عدد زوار قلعة جبيل المسجلين في مكتب الزوار بين عامي 
2011 و2014
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المصدر: مكتب زوار قلعة جبيل، 2011-2014
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مشروع: 3.التعاون مع الجامعات الستحداث برامج 
جديدة للقطاعات الناشئة

الوصف: تشكل جبيل مقرا للجامعة اللبنانية األميركية ويشكل 
هذا األمر نقطة قوة هائلة لجبيل مقارنة بسائر مدن البلد. 

وجبيل، إضافة إلى ذلك وبوصفها أحد المواقع التي وضعتها 
منظمة اليونسكو على قائمة مواقع التراث العالمي، تمثل مركزا 

دوليا للبحث والتعليم المتصلين بتاريخ المدينة القديم. وجوانب 
الغنى هذه أساس صلب في وسع جبيل االنطلق منه لتوسيع 
إطار اقتصاد معارفها بحيث تتحول إلى مركز إقليمي للتعلم 
والتحصيل العلمي، والسيما في مجاالت التاريخ وعلم اآلثار 

وتنظيم المدن. وإلعداد هذه االستراتيجية، عملنا بشكل وثيق مع 
مهندسين معماريين تابعين لمعهد التخطيط العمراني في الجامعة 

اللبنانية األميركية واستفدنا من البرامج التي تنفذها جهات 
معنية أخرى عن طريق الجامعة )منها، مثل، المنافسة التي 

فتحتها البلدية لتصميم مواقف الحافلت(. وسنبحث عن الفرص 
التي تتيح لنا مواصلة تمتين العلقات بين البلدية والجامعات 
الموجودة في المنطقة، وتحديد مشاريع بحثية وتربوية داخل 

المدينة يمكنها جذب باحثين وأخصائيين تربويين من داخل لبنان 
وخارجه. ونتوخى من ذلك زيادة التنوع االقتصادي في جبيل 

ورفع مكانتها دوليا كمركز لألبحاث والمعارف. 

صاحب المشروع المقترح: بلدية جبيل

الشركاء في اقتراح المشروع: الجامعة اللبنانية األميركية، 
اليونسكو، شركاء آخرون من حقل التربية والتعليم 

الهدف جيم: تحسين أوضاع سكان جبيل 
االقتصادية االجتماعية

النتيجة المتوخاة من الهدف: رفع مستوى حياة السكان 
في جبيل، وخصوصا أولئك العاملين في القطاعات 

الصناعية التقليدية وذلك عبر ضمان سبل الرزق الدائمة 
والمستدامة.

مشروع ذو أولوية: 1. استدامة سبل رزق الصيادين

الوصف: إن مهنة صيد األسماك في جبيل قديمة ومتجذرة في 
اقتصادها ومجتمعها. غير أنها أضحت في السنوات األخيرة 
أقل ربحا، وانخفض عدد الصيادين، وصيد األسماك بالطرق 
التقليدية آخذ في االختفاء. وما نود القيام به هو إنعاش قطاع 
صيد األسماك بالطرق التقليدية عبر مساعدة الصيادين عن 

طريق نقابة صيادي األسماك. وسنبحث فرص توفير التدريب 
على كيفية صيد األسماك بصورة مستدامة وعلى المهارات 
األساسية في مجال األعمال التجارية لتمكين الصيادين من 

تولي شؤونهم بأنفسهم بكل فعالية. وسنبحث أيضا الخيارات 
الممكنة لتنويع قطاع صيد األسماك عبر إنشاء مدرسة لتعليم 

أصول الصيد وتنظيم رحلت للزّوار من أجل تعريفهم بالسبل 
التقليدية لصيد األسماك. وبموازاة ذلك، يمكن فتح مدارس للطبخ 

لتعليم الزّوار كيفية صيد األسماك وطهوها بالطرق التقليدية. 
وسيتم التعريف بهذه الفرص عن طريق الفنادق المحلية ومركز 

السياحة. وإننا نأمل أن يوفر ذلك مصدر دخل آخر للصيادين 
يساعدهم على تأمين سبل رزق أكثر استدامة. علوة على 

ذلك، سنبحث إمكانية إعادة فتح سوق السمك في جبيل لتزويد 
الصيادين بفرص أفضل لبيع منتجاتهم.

 مثال على أفضل الممارسات 
بيت دوما هو دار للضيافة موجودة في قرية دوما في جبال البترون 
القريبة من جبيل. ودار الضيافة هذه هي كناية عن منزل جبلي ُشيد 

في القرن التاسع عشر وأعيد ترميمه بدقة، وقرية دوما معروفة بأنها 
إحدى القرى اللبنانية األكثر صونا إلرثها وتاريخها. وبيت دوما 

المحاط ببساتين الزيتون والفاكهة ُيعتبر أفضل مكان للزوار الراغبين 
في االختلء بأنفسهم واالبتعاد عن الصخب وضغط الحياة اليومية، مع 
تذوقهم المطبخ التقليدي الذي ُتستخدم فيه منتجات زراعية ُتقطف من 

الحديقة التابعة للبيت. 

وبيت دوما هو واحد من ثلث دور للضيافة أنشأتها مؤسسة سوق 
الطيب. ولدى جبيل فرصة للعثور على دور خاص بها تؤديه في سياق 

أي خطة للتنمية االقتصادية المستدامة في المنطقة.
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الهدف باء: تعزيز دور المدينة في تنمية المنطقة 
اقتصاديا

النتيجة المتوخاة من الهدف: تنمية االقتصاد المحلي 
جزء ال يتجزأ من التنمية االقتصادية في المنطقة ككل، 

مما يؤدي إلى تعزيز قدرتنا على االزدهار بشكل مستدام 
كاتحاد للبلديات وليس فقط كمدينة واحدة صغيرة.

مشروع ذو أولوية:1. تحديد المعالم األثرية في األماكن 
النائية في مناطق جبيل وإدراجها في اإلطار السياحي من 

أجل تعزيز الشراكات وتنويع السياحة

الوصف: إن النفوذ االقتصادي لمدينة جبيل ال يقف عند 
حدودها. فقضاء جبيل يضم 92 بلدة وقرية ويقطنه حوالى 

000 83 نسمة على مساحة 430 كيلومترا مربعا. وجبيل 
هي مركز القضاء وتحتضن مجموعة كبيرة من المعالم األثرية 
والساحلية التي تستقطب الزوار، لكن القضاء يضم أيضا عددا 
ال يستهان به من المواقع والمعالم الهامة. ومن الصعوبات التي 

تعترض السياحة في جبيل أن متوسط مدة زيارة السائح إليها 
قصير. ولكن استثمار المعالم السياحية في المنطقة سيتيح لجبيل 

فرصة وضع برنامج من األنشطة السياحية الكفيلة باجتذاب 
مجموعة أكثر تنوعا من السياح لفترات أطول، وبالتالي تعزيز 
سمعة جبيل كمركز سياحي. وستستفيد من ذلك ال جبيل وحدها 

بل أيضا جميع البلدات والقرى المحيطة بها. فيمكن، على 
سبيل المثال، عرض رحلت منظمة على السياح المقيمين في 
فنادق جبيل الفاخرة لزيارة القرى الجبلية المحلية الرائعة التي 
حافظت على تراثها، وممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة 

والقيام برحلت لتأّمل جمال الطبيعة واالستمتاع بها، وتذوق 
ة من منتوجات المزارع المحلية، وحضور  المأكوالت المعدَّ

دروس في مدارس الطبخ والصناعات اليدوية، وزيارة مصانع 
النبيذ المحلية. وبالتعاون مع الفنادق والشركات المحلية في 

المنطقة ككل، سنبحث عن فرص توسيع البرنامج السياحي الذي 
تقدمه جبيل الجتذاب أنواع جديدة من السياحة البيئية والسياحة 

الثقافية والفنية والمتصلة بتذوق المأكوالت المحلية. وهذا التنويع 
سيستقطب مجموعات مختلفة األعمار والخلفيات ويساعد على 

تعزيز قطاع السياحة لدينا وترسيخه. ويمكن إطلع السياح على 
هذه الفرص عن طريق الفنادق وتحسين قدرات المكتب السياحي 

في جبيل.

الهدف من المشروع: تنويع مجموعة الخدمات السياحية المقدمة 
إلى زوار جبيل، والتشجيع على البقاء في المدينة لفترات أطول 

والغوص بشكل أعمق في ثقافة المنطقة وبيئتها. 

صاحب المشروع المقترح: بلدية جبيل

الشركاء في المشروع المقترح: وزارة السياحة، شركات سفر، 
منظمو رحلت سياحية، شركات في المنطقة من بينها فنادق 

ومتاحف ومصانع نبيذ ومطاعم وغيرها

اإلطار الزمني: أجل متوسط

اإليجابيات من حيث تعزيز في المناعة:

تعزيز القطاع السياحي في مدينة جبيل وترسيخ استقراره.	 
إيجاد فرص عمل جديدة في القطاع السياحي تدعم سكان 	 

المدينة المتزايد عددهم.
دّر إيرادات إضافية من خلل توسيع القطاع السياحي.	 
تحسين صورة المدينة والقضاء وسمعتهما.	 
زيادة تدفق اإليرادات السياحية إلى البلدات والقرى في 	 

المنطقة ككل.
رفع مستوى التنسيق بين المدينة والمنطقة ككل على 	 

صعيدي التخطيط االقتصادي وإدارة الشأن العام.
إعطاء الحوافز للحفاظ على التراث واألعمال التقليدية في 	 

المنطقة ككل، كآلية الستقطاب السياح.

	 
	 
	 
	 
• 

مشروع: 2. إقامة جسور من الشراكة والتعاون مع 
اتحاد البلديات الستحداث مشاريع إنمائية مشتركة أو 

فردية يتم التعاون لتنفيذها

الوصف: سنعقد اجتماعات منتظمة مع البلديات األخرى وسائر 
الشركات وأصحاب المصالح االقتصادية لبحث وتحديد مشاريع 

التنمية الممكن تنفيذها أو االستثمارات المحددة الهدف التي يمكن 
أن تستفيد منها مدن وقرى متعددة، بما فيها جبيل، من خلل 
االعتماد على مواردنا المشتركة. وإقامة شراكات مع بلديات 

وشركات أخرى خارج حدود المدينة ستكون وسيلة هامة لخلق 
فرص اقتصادية جديدة داخل جبيل نفسها. وفي وسع كل منا، 

باالعتماد على الموارد المشتركة التحاد البلديات، أن يجني 
المزيد من الفوائد بكلفة فردية أقل. ومن األمثلة الممكنة على 

المبادرات التعاونية إعداد برنامج مشترك لتنظيم فعاليات ثقافية 
ومهرجانات في وقت محدد في السنة، وإصدار دليل سياحي 

مشترك لزيادة عوامل جذب الزوار من المنطقة، وإقامة شبكات 
وتنظيم دورات تدريبية ألصحاب المشاريع والشركات الصغيرة 

والمتوسطة في جميع أنحاء المنطقة للمساعدة في تعزيز 
مؤسساتنا اإلنمائية المترابطة، وإنشاء مرافق معّينة منها، مثل، 

مركز تدريب تستخدمه جميع البلديات في االتحاد.

صاحب المشروع المقترح: بلدية جبيل

الشركاء في المشروع المقترح: اتحاد البلديات، أصحاب 
مصالح اقتصادية في المنطقة

40
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مثال على الممارسات المتغيرة
تلقت بلدية جونيه الواقعة على مسافة قريبة من 

جبيل جنوبا نحو 000 250 دوالر أميركي 
من الوكالة األميركية للتنمية الدولية في إطار 
مشروع ’’بلدي‘‘ بغية تحسين مرافئ تعاونية 

صيادي األسماك في ميناء جونيه وذلك كجزء 
من استراتيجية شاملة لتنمية المدينة. وأعمال 

التحسين هذه شملت تأهيل ورشة إصلح 
قوارب الصيادين، وتجديد المطابخ المخصصة 

للصيادين والموقع المخصص للمزاد العلني. 
ويستفيد من هذه التحسينات حوالى 40 صيادا 
وأسرهم إذ إن ظروف العمل أصبحت أفضل 

حاال واألعباء المالية التي تستتبعها إدارة 
أنشطة الصيد انخفضت، مما يثمر عن استدامة  

سبل الرزق.
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جبيل المنيعة - جسر مع الماضي، عين على المستقبل 15 

الهدف من المشروع: تحسين سبل رزق صيادي األسماك عبر 
ترسيخ ممارسات مستدامة لصيد.

مقترح المشروع: بلدية جبيل.

الشركاء في اقتراح المشروع: نقابة تعاونية صيادي األسماك 

اإلطار الزمني: أجل متوسط 

اإليجابيات من حيث تعزيز المناعة: 

دعم الفئات الهشة وتحسين سبل الرزق	 
إحياء األعمال التجارية التقليدية	 
خلق فرص عمل في المدينة	 

• 

مشروع: 2. إعطاء المزارعين حوافز لتشجيعهم على مواصلة 
استغالل أراضيهم الزراعية داخل جبيل

الوصف: إن رقعة العمران في مدينة جبيل الحديثة ال تفتأ تتسع 
شرقي الطريق السريع. غير أنه ال تزال هناك عدة جيوب من 

األراضي الزراعية والبساتين التي صمدت في وجه تنامي 

المدينة الحديث. وال يزال المزارعون يستخدمون هذه األراضي 
والبساتين إلنتاج الموز والرمان والزيتون وأنواع أخرى من 
الفاكهة. وهذه المنتوجات جزء من تاريخ المدينة ونود صون 

ارتباطنا باألرض على الرغم من خطر التوسع العمراني. 
وسنصبو إلى مساعدة المزارعين على تنويع أعمالهم وتحسين 
إنتاجيتهم وذلك بوسائل شتى منها، على سبيل المثال، اللجوء 

إلى ممارسات وتكنولوجيا زراعية أفضل، واستحداث علمات 
تجارية مميَّزة استنادا إلى منتجات زراعية محلية ومستدامة/ 

عضوية. وسنبحث عن الحوافز التي تدفع المزارعين إلى 
المضي في استثمار أراضيهم، كالعثور مثل على فرص تتيح 

لهم بيع منتجاتهم محليا في أسواق المزارعين وفي المحال 
التجارية في المدينة. ولعملنا مع المزارعين صلة باستراتيجيتنا 
الشاملة القاضية بحماية إرث جبيل الطبيعي والثقافي، واعتماد 

أشكال جديدة من السياحة التي تتمحور حول عادات المنطقة 
وتقاليدها.

صاحب المشروع المقترح: بلدية جبيل، وزارة الزراعة، 
مزارعون من جبيل

الشركاء في المشروع المقترح: مزارعون من جبيل، خبراء 
في شؤون الزراعة
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جبيل في سياقها التاريخي
تشكل جبيل إحدى أقدم المدن المأهولة في العالم؛ وهي مدينة أسسها الفينيقيون ومأهولة منذ 
العصر النيوليثي، وثمة أدلة تثبت أن تاريخ مستوطناتها البشرية يعود إلى أكثر من 7000 

سنة. وهذا بحد ذاته يثبت أنها كانت دوما منيعة. وإن ما نهدف إليه هو مواجهة التحديات التي 
تعترضنا وتعزيز مناعة مدينتنا بحيث تبقى نابضة بالحياة لفترة 7000 سنة قادمة.

 
كانت مدينة جبيل القديمة كناية عن ميناء هام وقطب تجاري ومركز تعليمي، والفينيقيون الذين 

اخترعوا األبجدية الحديثة استمدوا اسمها – بيبلوس – من كلمة ’’بابيروس‘‘ اليونانية . 

وما زالت مدينة بيبلوس الحديثة – أي جبيل – تعتز بإرثها، وهي مقر للجامعة اللبنانية 
األميركية وتتميز بتنوع تقاليدها الثقافية والدينية. وفي عام 1984، ضّمتها اليونسكو إلى الئحة 

مواقع التراث العالمي.

رة التي شهدها لبنان )1991-1975(، بقيت  وعلى الرغم من الحرب األهلية المريرة والمدمِّ
المدينة إلى حد بعيد بمنأى عن االضطرابات التي سادت مناطق أخرى في البلد. والمدينة، 

اليوم كما في الماضي، فخورة بما اتسمت به دوما من تسامح بين األديان وتعايش بين اإلثنيات. 
ومنذ اندالع النزاعات في سوريا والعراق، انطلقت الجهود للحيلولة دون أن يؤدي الضغط 

الذي ترزح تحته الخدمات في المدينة جراء تدفق اللجئين والمهاجرين إلى زعزعة جو 
السلم والتسامح الذي يمّيز المدينة منذ زمن طويل، بل أن يتحول إلى فرصة تستفيد منها جبيل 
لتتطور على المدى البعيد. وإن هذا النوع من التحديات ال ينبغي أن يمّس سمعة المدينة كمدينة 

مفتوحة ومتسامحة ومتنوعة. وهذه العوامل، ضمن عوامل أخرى، تشكل الخلفية التي يقوم 
عليها إعداد االستراتيجية المتعلقة بمناعتها.

تشخيص جوانب المناعة
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التعلم من ماضينا
ال يمكن للمرء عند زيارة مدينة جبيل إال أن يلحظ أعمدة الغرانيت 

التي تزّين أسوار المدينة القديمة وقلعة الصليبيين. وهذه األعمدة 
جلبها الرومان من مقالع مصرية إلى جبيل لبناء المدينة وتدعيم 
األسوار وخصوصا لحمايتها من الزالزل. وصمود مدينتنا حتى 

اليوم دليل على أن الحضارات القديمة التي سكنتها كانت تفكر بحلول 
مبتكرة لمواجهة الصدمات منذ قرون مضت.
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10جبيل المنيعة - جسر مع الماضي، عين على المستقبل

رئيس البلدية زياد حواط سياسي مستقل. وهو 
حاليا في واليته األولى ومن المقرر إجراء 

االنتخابات البلدية في عام 2016

 اللغات الرئيسة المستخدمة في جبيل هي العربية
 .والفرنسية واإلنكليزية واألرمنية

القطاعات الثلثة األبرز: السياحة والبيع 
بالتجزئة وخدمات الرعاية الصحية

 القطاعات الثلثة األبرز التي
 يقوم عليها اقتصاد المدينة

 هي السياحة والبيع بالتجزئة
وخدمات الرعاية الصحية
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 يبلغ عدد المقيمين في جبيل 27,500 نسمة،
 و65,000 نسمة داخل حدود المدينة،

 و100,000 نسمة في حاضرة المدينة، وتبلغ
.نسبة نمو سكانها 0,9 في المئة

يعمل في المجلس البلدي 100 شخص

جبيل منذ نشأتها مجتمع متنوع ومتعدد األديان. 
وأبرز األديان فيها هما المسيحية واإلسالم

مجتمع متنوع ومتعدد األديان

نسبة نمو السكان: 0,9 في 
المئة

ميزانية المدينة: 8,3 مليين 
دوالر أميركي.
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لمحة عامة عن األعمال التي نضطلع بها في مجال المناعة
لقد نفذنا العديد من المبادرات لوضع أركان مناعة مدينتنا، مستفيدين من الفرص والشراكات 	 

على الصعيدين الوطني والدولي. وسننطلق من هذه البدايات اإليجابية لنبدأ مسيرتنا باتجاه 
تنفيذ استراتيجيتنا المتعلقة بالمناعة حتى عام 2030. 

إنجاز دراسة أولية عن قدرة النقل أجرتها شركة Connex الخاصة ومدينة 	 
Carcassone الفرنسية، للشروع في وضع خطط إلنشاء نظام نقل فعال في مدينة جبيل؛ 

المشاركة مع أربع مدن لبنانية أخرى في حملة Making Cities Resilient التي 	 
أطلقها مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وركزت على التهيؤ لحاالت الطوارئ 

ومواجهتها؛ 
المشاركة في مشروع MED-3R المتعلق بالتخلص من النفايات الصلبة، وذلك لتحديد 	 

االستراتيجيات المناسبة للتخلص من نفايات المدن؛ 
إنشاء حديقة عامة متعددة األغراض مع تحقيق فائدتين هما التنّزه وإدارة البيئة. ونال 	   

هذا المشروع جائزة برشلونة بفضل طريقة تصميم الحديقة )1(؛ 
ترميم واجهات المحال التجارية في السوق في المدينة القديمة بتمويل قدمه بنك بيبلوس )2(؛ 	 
فتح مركز ثقافي في جبيل بالتعاون مع وزارة الثقافة )3(؛ 	 
تشييد مبنى جديد للبلدية يشكل صرحا مجتمعيا بارزا يصل المدينة القديمة والجزء األحدث 	 

من المدينة شرقي الطريق السريع )4(؛ 
تركيب عدادات لمواقف السيارات وتسيير حافلت كهربائية وإقامة طرقات مخصصة للمشاة 	 

في المدينة القديمة للتخفيف من االزدحام )5(؛ 
بناء المجّمع الرياضي البلدي الذي موله كارلوس سليم، وهو مجّمع متطور يستوفي كل 	 

المعايير اللزمة ( لتنظيم ألعاب رياضية محلية ومباريات رياضية دولية )6(  
المشاركة في مشروع "War Free World Heritage Listed Cities" الذي يركز 	 

على تحديد خطط مواجهة المخاطر وتدابير التخفيف منها في مدينتي جبيل اللبنانية ومتسخيتا 
الجورجية. والغرض من هذا المشروع هو إعداد استراتيجية لتهيئة الظروف اللزمة لهاتين 
المدينتين بحيث تترشحان للحصول من اليونسكو على صفة المدن التي تستحق حماية خاصة.
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6جبيل المنيعة - جسر مع الماضي، عين على المستقبل

 علينا تحسين أدائنا  
 إننا ُنبلي بالًء حسنا، لكن في وسعنا التحسين  

 نقطة قوة  
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التنفيذ والمتابعة

تنفيذ االستراتيجية
إننا ندرك أن هذه االستراتيجية طموحة، لكننا نؤمن بأن في 
إمكاننا الحصول على الموارد اللزمة لتحويل االقتراحات 

الواردة فيها إلى حقيقة واقعة. وسيتم ذلك عبر إرساء شراكات 
محلية ووطنية ودولية. وستشكل هذه االستراتيجية األساس الذي 

سُيستند إليه الستقطاب هذه الشراكات وفي الوقت نفسه توفير 
خارطة طريق صلبة ومدروسة للستكشاف واالبتكار.

 
وفي األشهر المقبلة، سنضع خطة عمل مفصلة ونوزع 

األدوار والمسؤوليات ونحدد األطر الزمنية اللزمة ألداء هذه 
المهام. ويستدعي تنفيذ االستراتيجية مستوى عاليا من التنسيق 

والتواصل مع مجموعة متنوعة من األشخاص. 

الناس
يشكل الناس أهم ذخر لدينا، لذلك نحن مصممون على استخدام 

مهاراتنا ومعارفنا أفضل استخدام لتنفيذ االستراتيجية. 

شركاؤنا في إطار المناعة
يشكل إطار المناعة مجموعة منظمة من األدوات والخدمات 

التي تبني المناعة ويوفرها شركاء من القطاعين الخاص والعام 
وأوساط أكاديمية ومؤسسات غير ربحية، مما يمنح مدينتنا 

فرصة االستفادة من الموارد التي تحتاج إليها لتعزز مناعتها . 

الجهات المعنية
يتولى مكتب مناعة المدينة مسؤولية الشروع في تنفيذ الخطة 

بالتعاون مع أفرقة العمل وجهات معنية أخرى تشمل منظمات 
غير حكومية وشركاءنا من األوساط األكاديمية. وتوفر 

االستراتيجية إطارا لبلوغ األهداف وتنفيذ المشاريع التي حددناها 
لتحقيق المناعة، والتعاون ضروري لكفالة مساندة كل المعنيين 

وتمكينهم من وضع المشاريع التي حددناها موضع التطبيق. 

موظفو البلدية
سنعمل على مدى األشهر القادمة مع موظفي البلدية للتأكد من 
امتلكهم لكل األدوات التي يحتاجون إليها لتنفيذ االستراتيجية 

ومن حصولهم على الدعم الكافي للتحاور مع مجموعة من 
األشخاص الفاعلين في المدينة. 

السلطات المناطقية والوطنية
إننا نعتقد أن االستراتيجية توفر خارج حدود المدينة كذلك إطارا 

مجديا لجذب السلطات المناطقية والشركاء، بما في ذلك اتحاد 
البلديات والسلطات الوطنية. وبوصفنا جهة رائدة في مجال 

مناعة المدن، نود استثمار ما تعلمناه في األشهر القليلة الماضية 
لتوسيع نطاق الحوار بشأن مدى أهمية وإيجابيات خطط مناعة 
المدن في المنطقة وفي البلد. ونهدف من هذه العملية أيضا إلى 

التعاون مع جهات جديدة وإرساء شراكات فاعلة بحيث تعود 
فوائدها على كل المشاركين فيها.

متابعة التقدم
ين لتنفيذ االستراتيجية  يشكل التحاور والشفافية عاملين مهمَّ

المتعلقة بمناعة المدينة. ونحن في صدد استحداث خطة لمتابعة 
مدة تنفيذها للتأكد من أننا نخطو صوب بلوغ أهدافنا وتنفيذ 

المشاريع التي وضعناها. 

أداة لتقييم التصورات المتعلقة بالمدينة
بعد إعداد خطة العمل المتعلقة بتعزيز مناعة المدينة، من المهم 

أيضا متابعة مدى التقدم الذي يشهده تنفيذ األنشطة ليتسنى لنا 
تعديلها وتقييم نتائجها واستكشاف فرص إضافية. 

ن لدى  وأثناء التقييم األولي للمناعة، أجرينا تحليل للتصور المكوَّ
الجهات المعنية عن مناعة جبيل وذلك عبر استخدام أداة دقيقة 

التنظيم. وساعدنا هذا األمر على فهم وجهة نظر الجهات المعنية 
في مدينة جبيل بشأن مستوى مناعتها، وأبرز المخاطر التي 

تتهددها، والفرص المتاحة لمواجهتها باستخدام الموارد المتوفرة 
لدينا. وكجزء من أعمال المتابعة الجارية حاليا، سنستخدم هذه 

األداة من جديد لمعرفة مدى تغّير وجهات النظر منذ تنفيذ خطة 
العمل، وكيفية تغّير المحركات منذ أن بدأ وضع االستراتيجية 

المتعلقة بالمناعة. وسيمنحنا ذلك الفرصة لتقييم مستوى 
التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة وتبيان كل الثغرات المتبقية 

والكشف عن المخاطر المستقبلية التي يمكن أن تدفع إلى تغيير 
االستراتيجية لكي تغطيها. 

ومتابعة مستوى التقدم ستتيح لمكتب مناعة المدينة وسائر 
الجهات المعنية التي تعمل لتحويلها إلى مدينة منيعة بحَث 
المرحلة التي بلغها تنفيذ المشاريع المقترحة وتيسير تبادل 

األطراف آلرائها بشأن مسائل معينة منها، على سبيل المثال، 
الصعوبات التي تحول دون تحقيق أي تقدم. وأعمال المتابعة 
المقررة هذه ستشكل أيضا إطارا ننطلق منه إلطلع رئيس 
البلدية على آخر التطورات المتعلقة بخطة العمل. وسيكون 
ألفرقة العمل وسائر الشركاء، بما في ذلك الجامعة اللبنانية 

األميركية، مساهمات هي أيضا في عملية المتابعة.
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جاٍر تنفيذه
 تشكيل لجان في األحياء لتمثيل مختلف

 المجموعات السكانية في جبيل والدفاع عن
مصالحها

1

 التشجيع على
 التحاور مع

 المواطنين وعلى
 مشاركتهم في صنع

القرار

ألف

3. مدينة سالم: 
 شعارها التماسك 

االجتماعي والتنوع 
الثقافي

جاٍر تنفيذه  تشكيل فريق عمل شبابي لتشجيع الشباب
على المشاركة في أنشطة المدينة 2

توفير خطط الميزانية على 
اإلنترنت.

تنظيم ورشة عمل لجمع أبرز 
الجهات المعنية والمجموعات 

السكانية لفهم االحتياجات الملّحة 
واالعتمادات المطلوبة من الميزانية.

جاٍر تنفيذه إعداد الميزانية بشكل تشاركي 3

مشروع وضع استراتيجية لضمان سلمة السكان 1

 احتواء األخطار
 والتهديدات التي

 تتعرض لها سلمة
 المدينة والحد من

االضطرابات المدنية

 باء

ذو أولوية إنشاء مركز أهلي مخصص لخدمة الفئات 
الهشة في جبيل )بمن فيها اللجئون( 1  التشجيع على إقامة

 الشبكات والعلقات
 االجتماعية بين
 مختلف سكان

القضاء

جيم
جاٍر تنفيذه  تنظيم ورش عمل وبرامج لتسوية

النزاعات 2

مشروع طموح
 دعم وتشجيع الشركات الصغيرة

 والمتوسطة في القطاعات االقتصادية
الموجودة حاليا والمحتمل ظهورها

1
 تعزيز المؤسسات

 االقتصادية
 االبتكارية التي تخلق

 فرصا مستقبلية
 تقوم على مكامن

 القوة التي تتميز بها
المدينة

ألف

5. مدينة مزدهرة: 
يزداد اقتصادها 

تنوعا وتطورا بفضل 
مواردها الثقافية 
والبشرية الهامة

جاٍر تنفيذه
 تنظيم برنامج من الفعاليات والمهرجانات

 طيلة العام للترويج للثقافة المحلية واألغذية
والموسيقى التقليدية

2

إقامة شراكتين 
مع بلديات/ 

مؤسسات مع 
صيغة متفق عليها 

للختصاصات.

استحداث شبكة من الممرات 
المخصصة للسياحة. ذو أولوية

 تحديد المعالم األثرية في األماكن النائية في
 مناطق جبيل وإدراجها في اإلطار السياحي
من أجل تعزيز الشراكات وتنويع السياحة

1

تعزيز دور المدينة 
في تنمية المنطقة 

اقتصاديا
  باء

مشروع
 إقامة جسور من الشراكة والتعاون مع

 اتحاد البلديات الستحداث مشاريع إنمائية
يمكن أن تكون مشتركة أو التعاون لتنفيذها

2

مشروع  التعاون مع الجامعات الستحداث برامج
جديدة للقطاعات الناشئة 3

ذو أولوية استدامة سبل رزق الصيادين 1  تحسين أوضاع
 سكان جبيل
 االقتصادية

واالجتماعية
جيم

مشروع
 إعطاء المزارعين حوافز لتشجيعهم على

 مواصلة استغلل أراضيهم الزراعية داخل
جبيل

2

دراسة جدوى لتبيان الخيارات. مشروع
 إعداد دراسة جدوى إليجاد الحلول المناسبة

 إلدارة الساحل من أجل حماية المدينة
وتحسين التنوع البيولوجي البحري

1
 حماية الكنوز

 التاريخية واآلثار
الساحلية في المدينة

 ألف

4. مدينة ثقافية:
 تحمي الثروة الثقافية 

والتقاليد والهوية 
المحلية وتحترمها

مشروع 
 وضع خطوط توجيهية وطرائق مناسبة
 لترميم مدينة جبيل القديمة بغية الحفاظ

عليها وتحسينها
2

منتدى للمزارعين – العثور على 
مكان، االحتياجات اللوجستية، 

المزارعون.
ذو أولوية  إقامة سوق محلية للمزارعين في جبيل

لتسويق المنتجات المحلية 1  صون وحماية 
 الهوية المحلية

 وإحياء الصناعات
التقليدية

 باء
مشروع 

 تنمية قدرات المجتمع المحلي، وخاصة
 النساء، إلحياء المصنوعات اليدوية

 التقليدية وإقامة أسواق للمنتجات الحرفية
2
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%100 من بياناتنا 
رقمية ومتاحة 

للعموم.

%50 من البيانات ُجمعت
%50 من البيانات أحيلت إلى نظام  

.GIS
جمع البيانات وإدارتها جاٍر تنفيذه 1

 بناء بنيتنا التحتية
الرقمية ألف

1. مدينة مترابطة:
 تشق طريق الحلول 
الحضرية المبتَكرة 

والمتكاملة 

 مشروع
طموح

 إتاحة البيانات المتعلقة بجبيل للستخدام
2 العام

خطة متكاملة 
للحركة في جبيل.

إعداد تقرير يتضمن حصيلة 
وموجزا لكل الدراسات بما فيها 

خطة بشأن الخطوات القادمة.
ذو أولوية

 جمع الخطط المتعلقة بالحركة واألبحاث
 المتعلقة بالنقل لوضع خريطة متكاملة

للحركة وإعداد خلصة عنها
1

 ربط أحياء المدينة
 بعضها ببعض

 والحد من الزحف
العمراني

 باء
مشروع

 إقامة دروب للمشاة تربط بين الجزأين
 القديم )الغربي( والجديد )الشرقي( من

المدينة وجزأيها الشمالي والجنوبي
2

تعديل قوانين البناء 
ووضعها في صيغة 
متفق عليها ونهائية.

إعداد مسودة لقوانين البناء المعدلة 
بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم 

المدني والجهات المعنية.
ذو أولوية

 تسهيل الحوار بين المديرية العامة
 للتنظيم المدني وسائر الجهات المعنية
 لمراجعة قوانين التنظيم المدني والبناء

وتطبيقها
3

مشروع  وضع خطة لتقسيم المدينة إلى مناطق
بغية تنظيم الزحف العمراني 4

ربط المقيمين في 
المدينة الجديدة 

بمعمل معالجة المياه 
المبتذلة.

دراسة جدوى لتقييم االحتياجات 
اللزمة إلنشاء المعمل. مشروع   نشاء بنى تحتية في المدينة الجديدة

لربطها بمعمل لمعالجة المياه المبتذلة 1
 تصميم شبكة :
 زرقاء )المياه(

 – خضراء
 )المساحات

 الخضراء المتنوعة
 بيولوجيا( في
المدينة كلها

مشروعجيم  البحث عن حل للمياه المبتذلة في المدينة
القديمة 2

 مشروع
طموح تأهيل المجرى الرئيسي لنهر جاج 3

مشروع  وضع استراتيجية للمساحات الخضراء
في المدينة 4

ال نفايات على 
اإلطلق في جبيل   

.2030
االتفاق مع اتحاد البلديات إلنشاء 
معمل لفرز النفايات في حبالين. ذو أولوية

 القيام، عبر العمل مع اتحاد البلديات،
 بمعالجة مياه المجارير وإنشاء معمل

لفرز النفايات في حبالين
1

 إظهار المسؤولية
 تجاه البيئة وحفز
 المواطنين على

 المشاركة في إدارة
المسائل البيئية

2. مدينة فعالة في  ألف
استخدام الموارد:

 تحّسن خدمات النظم 
اإليكولوجية

جاٍر تنفيذه 
 توفير مستوعبات مخصصة لكل نوع من

 النفايات في األماكن العامة في مختلف
أنحاء المدينة

2

ال نفايات على 
اإلطلق في جبيل   

.2030
ال نفايات على اإلطلق في المدينة 

القديمة. مشروع  إلزام جميع المطاعم في المدينة القديمة
فرَز النفايات 3

جاٍر تنفيذه وضع برامج للتوعية بالمسائل البيئية 4

مشروع
 دفع المواطنين ولجان األحياء إلى أداء

 دور طليعي للتوعية بكيفية فرز النفايات
المنزلية

5

 مشروع
طموح

 إعداد استراتيجية صلبة وفاعلة للتزويد
 بالطاقة المتجددة بغية تقليص االعتماد

على شبكة الكهرباء الوطنية
1

 االستثمار في
 الطاقة المجدية

والمتجددة
 باء

ألف. موجز لالركان االستراتيجية واألهداف والمشاريع

 المرفقات
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باء: شكر وتقدير

الفريق المعني بمناعة جبيل
زياد حواط، رئيس بلدية جبيل 

طوني صفير ، مدير مكتب المناعة في جبيل 
تانيا كّلب، نائبة مدير مكتب المناعة في جبيل 

فريق الدعم المعني بمناعة جبيل
أنطوني صفير، المستشار التقني

رلى حيدر، مستشارة في الشؤون االقتصادية واالجتماعية
ألِين سعد، متدربة

الفريق االستشاري
زاهر أبي غصن، بلدية جبيل

بارك أيوب، بلدية جبيل
أليس إده

الجهات المعنية
وسام زعرور، بلدية جبيل

مارتن فرنسيس علوش، المديرية العامة لآلثار
خوسيه مادريغال، مهندس معماري

Byblos Sur  Mer ألكسي كريم، فندق
إيلي باسيل، شركة كهرباء جبيل

مؤسسة فريديرك إيبير
JTI ،ريتا شدياق

إلسي إبراهيم، جامعة سيدة اللويزة 
الجامعة اللبنانية األميركية

جامعة سيدة اللويزة

100RC منظمة
100RC مايكل بيركوويتز، رئيس منظمة

برينا ليبِّر، نائبة مدير قسم العلقات
كريستيانا فراغوال، المديرة اإلقليمية ألوروبا والشرق األوسط

سكوّت روزنستاين، مدير قسم العلقات

Arup شركة
بوال كيرك

جوني عجيل
ديما زغيب

لورا فروست
هارييت أوبراين

أفرقة العمل
شركة EcoConsulting: مايا كركور، جمال سروجي، وليام عبدهللا

شركة theOtherDada: أديب دادا، مي خليفة، ياسمينة شويري
ساره ليلي ياسين

رلى حيدر

تصميم غرافيكي
Arup ،ميشال هايسلر
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