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الفهرس

ذ هذا المشروع بدعٍم من الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة البيئة اللبنانية، غير أن األفكار واآلراء المبينة في هذا الكتّيب ال  ُينفَّ
تعكس بالضرورة آراء الوكالة أو وزارة البيئة.

جرت طباعة هذا الكتّيب على ورق معاد تدويره.
تصميم جويل بو خليل

ُطبع في المطبعة العربية
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قائمة المختصرات 

هــو   » المســتدامة  للطاقــة  بيئيــة  سياســات  أجــل  مــن  المســاعي  مقّدمــة  فــي  البلديــات   « بعنــوان  الكتّيــب  هــذا 
اللبنانيــة للبلديــات  التقنــي  لبنان/المكتــب  فــي  المتحــدة  المــدن  جمعيــة  مــن  كلٌّ  بذلهــا  مشــتركة  جهــود   ثمــرة 
)Cités Unies Liban/BTVL(، ومنطقــة Pays de la Loire الفرنســية، والجمعيــة اللبنانيــة لحفــظ الطاقــة والبيئــة )ALMEE(، فــي 
إطــار مشــروع دعــم البلديــات فــي مجــال البيئــة SOCLE( 2021-2019(. وهــو مشــروع تتولــى تنفيــذه جمعيــة المــدن المتحــدة فــي 
لبنان/المكتــب التقنــي للبلديــات اللبنانيــة، بالشــراكة مــع لجنــة رؤســاء البلديــات اللبنانيــة، ومنطقــة Pays de la Loire الفرنســية، 

والوكالــة الفرنســية للتنميــة )AFD(، بالتعــاون مــع وزارة البيئــة ووزارة الداخليــة والبلديــات.

تمهيد

ُيــراد مــن هــذا الكتّيــب أن يوّفــر معلومــات مبّســطة وفعالــة 
للبلديــات واتحــادات البلديــات اللبنانيــة، بهــدف:

• تحديد دور البلديات في مجال الطاقة المتجددة،
• عــرض األدوات الفنيــة والماليــة الكفيلــة بدعــم البلديــات 
علــى  القائمــة  المحليــة  سياســاتها  تنفيــذ  فــي  اللبنانيــة 

الطاقــة المتجــددة،
علــى  اللبنانيــة  البلديــات  واتحــادات  البلديــات  تشــجيع   •
المتجــددة. الطاقــة  مجــال  فــي  محليــة  تطويــر سياســات 

يتألف هذا الكتّيب من خمسة أقسام كاآلتي:
الطاقــة  بشــأن  العامــة  المعطيــات  لعــرض  مقّدمــة   .1

لبنــان، فــي  المتجــددة 
اللبنانيــة فــي هــذا  البلديــات  البلديــات واتحــادات  2. دور 

المجــال،
3. آليات العمل واألدوات المتاحة للبلديات اللبنانية،

4. أمثلــة عــن أفضــل الممارســات التــي اعتمدتهــا بلديــات 
 Pays de la Loire لبنانيــة وســلطات محليــة فــي منطقــة

الفرنســية،
ــي يمكــن االتصــال بهــا مــن  5. الئحــة ببعــض الجهــات الت
جمعيــات محليــة ومؤسســات لبنانيــة ناشــطة فــي مجــال 

الطاقــة المتجــددة.
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1. مقّدمة

ُيقصــد بالطاقــة المتجــددة أنــواع الطاقــة المســتمّدة مــن 
المــوارد الطبيعيــة الوفيــرة التــي ال تنضــب، وهــي تتــوّزع 
ــواع أساســية هــي طاقــة الشــمس، وطاقــة  علــى خمســة أن
الريــاح، وطاقــة الميــاه، وطاقــة الكتلــة  الحيوّيــة، وطاقــة 
الحــرارة الجوفيــة لــأرض. وهــي مصــادر للطاقــة ال توّلــد 
ســوى مخّلفــات أو ملّوثــات ضئيلــة ال بــل معدومــة، مــا 
يســمح عنــد اســتعمالها بالمســاهمة فــي مكافحــة االحتبــاس 
فــي  الكربــون  أكســيد  ثانــي  انبعاثــات  مــن  والحــد  الحــراري 
الغــالف الجــوي. كمــا أنهــا تقــّدم فرصــة ســانحة الســتحداث 

فــرص العمــل وتحقيــق التوفيــر علــى المــدى البعيــد.

ــر  ــة التغّي ــدة فــي مكافح ــذ ســنوات عدي ــان من ــزم لبن ــد الت لق
منــه  رغبــًة  المتجــددة،  الطاقــة  مصــادر  وتطويــر  المناخــي 
الوقــود  اســتيراد  علــى  اإلعتمــاد  مــن  الحــد  فــي  خصوًصــا 
ــاء وتقليــص  ــى الكهرب ــد عل ــة الطلــب المتزاي األحفــوري وتلبي
تكاليــف توليــد الطاقــة. ففــي خالل مؤتمــر األطراف الخامس 
عشــر )COP15( الــذي ُعقــد ســنة 2009 فــي كوبنهاغــن فــي 
إطــار االتفاقيــة اإلطاريــة لألمــم المتحــدة حــول تغيــر المنــاخ، 
التــزم لبنــان بــأن يرفــع نســبة الطاقــة المتجــددة إلــى 12% مــن 
إجمالــي الطاقــة المســتهلكة بحلــول العــام 2020. 1  كمــا عقــد 
ومنــذ العــام 2017 التزاًمــا ببلــوغ أهــداف التنميــة المســتدامة، 
وانضــّم منــذ العــام 2020 إلــى اتفــاق باريــس للمنــاخ الــذي 
يهــدف إلــى إبقــاء معــدل ارتفــاع درجــات الحــرارة دون الدرجتيــن 

ــن. المئويتي

علــى الصعيــد الوطنــي، ُتوَلــج الوصايــة علــى قطــاع الكهربــاء 
الطاقــة  وزارة  أن  كمــا  والميــاه.  الطاقــة  بــوزارة  لبنــان  فــي 
الوطنيــة  االســتراتيجية  إعــداد  تتولــى  التــي  هــي  والميــاه 
أقــّر   ،2010 العــام  فــي  تنفيذهــا.  علــى  وتحــرص  للطاقــة 
مجلــس الــوزراء ورقــة سياســة قطــاع الكهربــاء التــي تضّمنــت 
اســتراتيجية لقطــاع الكهربــاء فــي البــالد مــن أجــل اإليفــاء 
بتغطيــة الحاجــات مــن الطاقــة الكهربائيــة والحراريــة بنســبة 
12% مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة بحلــول العــام 2020. 2 
وكان الهــدف األول مــن هــذه االســتراتيجية رفــع مســتوى 

والثقافيــة والتقنّيــة”. كمــا يجــوز لــه إبــرام الشــراكات بيــن 
القطاعيــن العــام والخــاص كمــا نــص عليــه البنــد 16 مــن 
تطويــر  فــي  البلديــات  مــن  عــدد  شــرع  عليــه،   .49 المــادة 
مشــاريع للطاقــة المتجــددة بدعــٍم مــن الجهــات المانحــة أو 
مــن خــالل الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وهــي 
ــق أهــداف خطــة العمــل  مشــاريع تصــّب مباشــرة فــي تحقي
الوطنيــة لكفــاءة الطاقــة الصــادرة عــن وزارة الطاقــة والميــاه، 
علــى  والبيئيــة  االقتصاديــة  التنميــة  تحقيــق  فــي  وتســهم 

المحلــي. الصعيــد 

واقع الكهرباء في لبنان

منــذ العــام 1964 ومؤسســة كهربــاء لبنــان تحتكر إنتــاج الكهرباء 
علــى مجمــل األراضــي اللبنانيــة. يشــوب قطــاع الطاقــة فــي 
لبنــان تفــاوت كبيــر مــا بيــن العــرض والطلــب، وارتفــاع كلفــة 

اإلنتــاج، والنقــص فــي الموثوقيــة الماليــة.

 5000 لغايــة   2011 العــام  فــي  ميغــاوات   1685 مــن  اإلنتــاج 
ميغــاوات فــي العــام 2015 مــن خــالل مصــادر متنوعــة لتوليــد 
الطاقــة، منهــا بطبيعــة الحــال مصــادر الطاقــة المتجــددة. 
وبعيــد صــدور هــذه السياســة، اعتمــد لبنــان ســنة 2011 خطــة 
-2011 ،NEEAP( العمــل الوطنيــة لكفــاءة الطاقــة فــي لبنــان
2015( والتــي تضــّم 14 مبــادرة مــن أجــل النهــوض بكفــاءة 
الطاقــة والطاقــة المتجــددة. والجديــر ذكــره أن لبنــان كان أّول 
دولــة عربيــة تبــادر إلــى اعتمــاد مثــل هــذه الخّطــة،3  غيــر أنهــا 
لــم توضــع موضــع التنفيــذ نتيجــة اصطدامهــا بعــدد مــن 

والسياســية. الماليــة  المعّوقــات 

مــن ثــّم ُأطلقــت اآلليــة الوطنيــة لكفــاءة الطاقــة والطاقــة 
المتجــددة )NREAP( لفتــرة 2016-2020، اســتكمااًل للمبــادرات 
ــاج  ــى. فلحظــت بوجــه خــاص إنت ــا الخطــة األول ــي عرضته الت
الريــاح و 300  450 ميغــاوات مــن الكهربــاء بواســطة طاقــة 
ميغــاوات بواســطة الطاقــة الشمســية بحلــول العــام 2020. 4 
غيــر أن هــذه الخطــة تواجــه بدورهــا صعوبــة فــي التنفيــذ وفــي 

تحقيــق أهدافهــا. 

الطاقــة  بموضــوع  معنّيــة  أيًضــا  فهــي  البلديــات،  أمــا 
إلــى  األقــرب  المحّليــة  الســلطة  فباعتبارهــا  المتجــددة. 
المواطنيــن، هــي األكثــر قــدرة علــى تحديــد احتياجــات الســّكان 
بالمشــاكل  مباشــرة  تتأّثــر  أنهــا  كمــا  المحليــة.  والتحّديــات 
البيئيــة والصحيــة وصعوبــات إمــداد الطاقــة. فبحســب المادة 
74، البنديــن 19 و29 مــن المرســوم االشــتراعي رقــم 118 
لعــام 1977، البلديــة مســؤولة عــن “كل مــا يختــّص بحمايــة 
البيئــة، ... ومنــع التلــوث” وعليهــا “االهتمــام باســتدراك مــا 

مــن شــأنه أن يمــّس ... الصحــة العامــة”.

البيئيــة  التحديــات  تلــك  رفــع  علــى  أجــل مســاعدتها  ومــن 
ــدي بموجــب المــادة 50 مــن  ــة، يجــوز للمجلــس البل والصحي
بالــذات  يديــر  أو  ينشــئ  “أن   1977 لســنة  البلديــات  قانــون 
األعمــال  تنفيــذ  فــي  يســاعد  أو  يســهم  أو  بالواســطة  أو 
والمشــاريع ... المتصلــة بالمؤسســات االجتماعيــة والتربويــة 

واقع ومزايا استخدام الطاقة المتجددة

فــي مجــال الطاقــة المتجــددة، اشــترك كل مــن الجمعيــة 
اللبنانيــة لحفــظ الطاقــة والبيئــة )ALMEE( والوكالة الفرنســية 
للبيئــة وإدارة الطاقــة )ADEME(  عــام 2015 فــي إعــداد دراســة 
أظهــرت ضــرورة التحــّول إلــى اســتخدام الطاقــة المســتدامة 
المتجــددة  الطاقــات  وأن  خاصــة  المحلــي،  الصعيــد  علــى 
تــكاد ال تمثــل أكثــر مــن 2% مــن مصــادر الطاقــة األوليــة 

المســتخدمة فــي لبنــان.

1 المركــز اللبنانــي لحفــظ الطاقــة، The National Renewable Energy Action Plan for the Republic of Lebanon 2016-2020، تشــرين الثاني/نوفمبــر 

http://lcec.org.lb/Content/uploads/LCECOther/161214021429307~NREAP_DEC14.pdf :2016. متوفــر علــى الرابط اآلتــي
2 المرجع نفسه.

3  المرجع نفسه.

4  وزارة الطاقة والمياه، A National Energy Strategy for Lebanon، 2017. هذه الوثيقة متوافرة على شكل PDF على الرابط اآلتي:

http://lnelebanon.org/pdfs/lne8.pdf
Nitrogen dioxide levels over the Middle East, Copernicus. 2018 5

https://www.copernicus.eu/en/media/images/nitrogen-dioxide-levels-over-middle-east :متوفر على الرابط التالي

واقع الكهرباء في لبنان

عجز 2 مليار $ في السنة

الطلب 3.000 
ميغاوات

سعر المبيع 
كلفة اإلنتاج9.4 سنت $ 

 17.14 سنت $

اإلنتاج 1.616 
ميغاوات

مــا زال إنتــاج الكهربــاء فــي لبنــان يتــّم بالطــرق التقليديــة 
ومحطــات  خاصــة  وموّلــدات  حراريــة  )معامــل  ثــة  الملوِّ
زال  ومــا  ميغــاوات(،   238 تبلــغ  مركبــة  بقــدرة  كهرمائيــة 
التيــار  )ُيقطــع  لبنــان  احتياجــات  تلبيــة  عــن  عاجــًزا  اإلنتــاج 
بمعــدل 4 ســاعات يومًيــا عــن بيــروت الكبــرى ولغايــة 12 
ســاعة عــن باقــي المناطــق(. فيضطــر الســّكان بســبب تــرّدي 
ــدات  ــاج إلــى االســتعانة بالمول ــي اإلنت ــاء وتدّن شــبكة الكهرب

التلــوث.  والشــديدة  المكلفــة  الكهربائيــة 

فــي العــام 2019، بلغــت نســبة ثنائــي أكســيد النيتروجيــن 
معــدل 63 ميكروجــرام فــي المتــر المكعــب مــن الهــواء.5 

وهــو معــدل يتجــاوز إلــى حــد بعيــد الحــدود التــي توصــي 
بهــا منظمــة الصحــة العالميــة بواقــع 40 ميكروجــرام بالمتــر 

المكعــب مــن الهــواء.

طاقة الرياح قادرة على 
إنتاج ما يعادل 5.4 
جيغاوات ساعة من 

الطاقة.

ينعم لبنان بثالثة آالف 
ساعة من الشمس 
في السنة، ما يمثل 
450 ميغاواط فقط 

من استهالك الطاقة 
الكهربائية في البلد.

طاقة الكتلة اإلحيائية 
المستمدة من مخّلفات 

األحراج والزراعة والنفايات 
الصلبة قادرة على إنتاج 

771.5 جيغاوات ساعة من 
الطاقة.

واقع ومزايا استخدام 
الطاقة المتجددة

طاقة المياه تؤّمن 4.5% من 
إنتاج الكهرباء.

غير أن فترات الجفاف والنقص 
في صيانة المنشآت تحد من 
موثوقية هذه الطريقة في 

توليد الكهرباء.

مصادر الطاقة 
المتجددة تمّثل %2 
فقط من مصادر 

الطاقة األولية.
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مزايا الطاقة المتجددة

إن فوائــد توليــد الكهربــاء مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة ال 
ــا، بــل تعــود  تقتصــر علــى البيئــة، وعلــى الصحــة العامــة تباًع
بالمنفعــة أيًضــا علــى الواقــع االقتصــادي. فحّتــى لــو كان 
ــاج بواســطة  ــا، تبقــى تكاليــف اإلنت ــي مكلًف االســتثمار األول
بواســطة  اإلنتــاج  تكاليــف  مــن  أدنــى  المتجــددة  الطاقــة 

األحفــوري. الوقــود 

كمــا اســتحدثت الحكومــة اللبنانيــة قروًضــا ميّســرة بمعــدالت 
فائــدة ال تتجــاوز 2.5% لمشــاريع الطاقــة المتجــددة. فكّلهــا 
تحفيــزات مالية تشــّجع االســتثمارات الصغيرة فــي التجهيزات 
التــي تولــد الطاقــة النظيفــة فــي لبنــان، مثــل اآلليــة الوطنيــة 
وآليــة   8)NEEREA( المتجــددة  والطاقــة  الطاقــة  لكفــاءة 

.)LEEREFF( ــاءة الطاقــة والطاقــة المتجــددة ــل كف تموي

الفوتــرة  نظــام  باعتمــاد  لبنــان  ســمح   ،2011 العــام  ومنــذ 
الصافيــة، غيــر أنــه لــم يضعــه موضــع التنفيــذ الفعلــي. وهــو 
نظــام يمّكــن األفــراد والمؤسســات العامــة والخاصــة مــن 
ــاء.  ــورة الكهرب اقتطــاع مــا تنتجــه مــن طاقــة نظيفــة مــن فات

االســتهالك  بحســاب  لبنــان  كهربــاء  مؤسســة  فتقــوم 
المنزلــي مــن الكهربــاء بواســطة عــّداد مــزدوج، حيــث ُيطلــب 
مــن المســتهلك ســداد الفــرق بيــن مــا ينتجــه ومــا يســتهلكه 
لمؤسســة كهربــاء لبنــان. وفــي حــال أنتــج فائًضــا عــن حاجاتــه، 

يقــّدم فائــض الكهربــاء مجاًنــا لمؤسســة كهربــاء لبنــان.

دعمــت الحكومــة اللبنانيــة مشــاريع متعــددة راميــة إلــى تعزيــز 
الطاقــة المتجــددة ومــن بينهــا مشــروع األلــواح الشمســية 

فــي بلــدة قبريخــا فــي جنــوب لبنــان. 

الصــادر فــي 18 شــباط  المرســوم اإلشــتراعي 167  يســمح 
2018 بإلضافــة إلــى المــادة 20 مــن قانــون رقــم 444 المــؤرخ 
البيئــة، باإلســتفادة  المعنييــن بحمايــة  فــي 29 تمــوز 2002 
ــة ال  ــة للبيئ ــى المنتجــات المراعي ــب عل ــض الضرائ مــن تخفي
ســيما معــّدات إنتــاج الطاقــة المتجــددة. وقــد أعــّد معهــد 
ــاًل يتضمــن قائمــة  ــي واإلقتصــادي دلي ــان المال باســل فليح

بالمنتوجــات التــي تحظــى بتخفيــض الضرائــب.

الطاقة الشمسية  |  6 سنت

كلفة اإلنتاج لكل كيلووات مصادر الطاقة
ساعة بالدوالر 6

الطاقة المائية  |  9 سنت

الوقود األحفوري  |  17,46 سنت

طاقة الرياح  |  7,8 سنت

6 هذه األرقام مستمدة من الدراسة اآلتية:

Renewable Energy in Lebanon: Can the Country Embrace its Resources Sustainably? ،مؤسسة هاينريش بول
1 آذار/مارس 2019. دراسة متوافرة على الرابط اآلتي: 

https://lb.boell.org/en/2019/03/01/renewable-energy-lebanon-can-country-embrace-its-resources-sustainably
.L’Orient le Jour ،32017 7 سيلين حداد ، 3شباط / فبراير

 ?La participation du privé à la production d’électricité bientôt débloqué مقالة متوافرة على الرابط اآلتي:
https://www.lorientlejour.com/article/1033090/la-participation-du-prive-a-la-production-delectricite-bientot-debloquee-.html

8 لم يتم التجديد لآللية الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة منذ العام 2019.

2. دور البلديات واتحادات البلديات اللبنانية في مجال 
الطاقة المتجددة

باســتطاعة البلديــات فــي لبنــان التحــّرك للحــّد مــن انبعاثــات 
غازات الدفيئة واختيار نهج التنمية المســتدامة، فالسياســات 
البلديــة الراميــة إلــى الحفــاظ علــى البيئــة واســتعمال مصــادر 
االحتبــاس  مكافحــة  فــي  تســاهم  إنمــا  المتجــددة  الطاقــة 

الحــراري والحفــاظ علــى صحــة المواطنيــن.

تــرد أدنــاه أبــرز األدوات المتاحــة لديهــا للحــد مــن تبعــات 
المناخــي: التغيــر  علــى  الطاقــة 

• ترشــيد االســتهالك: تغييــر الســلوكيات مــن أجــل ترشــيد 
اســتهالك الطاقــة وضبطــه،

• الكفــاءة: اعتمــاد أنمــاط بنــاء وترميــم تســمح بالحــد مــن 
اســتهالك الطاقــة،

اســتخدام  علــى  التشــجيع  المتجــددة:  الطاقــة  مصــادر   •
أنــواع الطاقــة »النظيفــة« التــي توّلــد انبعاثــات ضئيلــة أو 

معدومــة لغــازات الدفيئــة.

القوانيــن التــي ترعــى عمــل البلديــات فــي مجــال 
الطاقــة المتجــددة

قانون الكهرباء
تاريــخ   462 رقــم  الكهربــاء  قطــاع  تنظيــم  قانــون  ينــّص 
2002/9/2 )المــادة األولــى( علــى أن إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة 
عبــر مــوارد حراريــة، مائيــة، متجــددة، أو عبــر مــوارد أخــرى، 
ونقلهــا وتوزيعهــا، مــن المســؤولّية الحصريــة وتحــت إشــراف 
مؤسســة كهربــاء لبنــان. إاّل أن السياســات الداعمــة لمشــاريع 
الطاقــة المتجــددة مّهــدت الطريــق أمــام إشــراك القطــاع 
إنمــا  المصــادر،  تلــك  مــن  الكهربــاء  إنتــاج  فــي  الخــاص 
بكميــات محــدودة وبمــا يقتصــر علــى االســتهالك الخــاص 
للجهــة المنتجــة للكهربــاء )ســواء تعّلــق األمــر بالمواطنيــن أو 

بالمؤسســات العامــة والخاصــة(.

للبلديــات  يجــوز  تحديــًدا،  العــام  القطــاع  يخــص  مــا  وفــي 
بالطاقــة  تعمــل  محطــات  تركيــب  البلديــات  واتحــادات 
عنــد  بالطاقــة  المنــازل  إلمــداد  كهروضوئيــة  الشمســية 
انقطــاع التيــار مــن مؤسســة كهربــاء لبنــان، مــن خــالل شــبكة 
 2014 لســنة   288 رقــم  والقانــون  الموجــودة.  المولــدات 

يجيــز للبلديــات بــأن تبيــع لمؤسســة كهربــاء لبنــان مــا تنتجــه 
ــر مصــادر الطاقــة المتجــددة، بمــا فــي ذلــك  ــاء عب مــن كهرب
الكهربــاء التــي تولدهــا مــن محطــات تكريــر ميــاه الصــرف 

النفايــات. ومعالجــة  الصحــي 

والجديــر ذكــره أن الحكومــة، غــداة أزمــة النفايــات التــي شــهدها 
لبنــان عــام 2015، أســندت إلــى البلديــات مســؤولية اســتحداث 
الحلــول لمعالجــة نفاياتهــا، والتــي تضمنــت تحويــل النفايــات 

إلــى طاقــة كهربائيــة.

قانون البلديات
رقــم  االشــتراعي  بالمرســوم  الصــادر  البلديــات  قانــون  إن 
118 تاريــخ 1977/6/30 وتعديالتــه، يمنــح البلديــات بعًضــا 
المتجــددة.  الطاقــات  مجــال  فــي  التحــرك  هامــش  مــن 
فالبلديــات بحســب القانــون مختصــة بــكل عمــل ذي طابــع 
أو منفعــة عامــة ضمــن النطــاق البلــدي، وهــي بالتالــي قــادرة 
علــى التدّخــل بأشــكال عــدة فــي مجــال الطاقــة، حيــث يجــوز 
للمجلــس البلــدي إعــداد سياســة للطاقــة والتشــجيع علــى 
اســتخدام مصــادر الطاقــة النظيفــة وترشــيد االســتهالك، 
والتخطيــط كمــا تطويــر وتنفيــذ المشــاريع المســتدامة فــي 
علــى  اإلجــراءات  تلــك  تطبيــق  يمكنــه  المجــال. كمــا  هــذا 
المبانــي العامــة والتراثيــة التــي تملكهــا البلديــة أو تقــع تحــت 

مســؤوليتها، وعلــى شــبكة الطــرق واإلنــارة العامــة.

بموجــب المادتيــن 48 و49 مــن القانــون المذكــور، يتولــى 
المجلــس البلــدي دون أن يكــون ذلــك علــى ســبيل الحصــر 
الهبــات فــي  البلديــة، والقــروض، وقبــول  الموازنــة  إعــداد 
المســائل الداخلــة ضمــن اختصاصــه ضمــن النطــاق البلــدي. 
بالتالــي لــه أن يتخــذ القرارات واإلجراءات بالنســبة الســتهالك 
التابعــة  والمرافــق  البلديــة  )مبنــى  البلديــة  الطاقــة ضمــن 
للبلديــة( بشــرط االســتحصال علــى تصديــق المحافــظ، كمــا 

هــو مبيــن فــي المــادة 61 مــن القانــون.

وبحســب المــادة 50، يجــوز للمجلــس البلــدي أيًضــا أن يتخــذ 
العموميــة واألبنيــة  بالمنشــآت  تتعلــق  قــرارات وإجــراءات 
الجديــدة، ويســعه بالتالــي نشــر وعــي المواطنيــن إزاء الطاقــة 
المتجــددة، فضــاًل عــن رصــد وتقييــم أثــر اإلجــراءات التــي 

يقررهــا فــي مجــال الطاقــة المتجــددة.

بموجــب القانــون رقــم 288 الــذي ُأقــر بتاريــخ 30 نيســان/
أبريــل 2014، ُيســمح للقطــاع الخــاص باالشــتراك فــي توليــد 
ــة  ــك المســتمّدة مــن مصــادر الطاق ــاء، وال ســيما تل الكهرب

المتجــددة.7
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البلدية ودورها في استهالك الطاقة

تدابيــر  اتخــاذ  البلديــات  اتحــادات  أو  البلديــات  باســتطاعة 
مباشــرة بغيــة الحــد مــن اســتهالكها للطاقــة، مسترشــدة 

علــى: تطبــق  وطنيــة  ومواصفــات  بمعاييــر 

أ . المباني التي تملكها أو تستأجرها البلدية
باســتطاعة البلديــة اتخــاذ إجــراءات لتحســين كفــاءة الطاقــة 
التــي  الميــاه  فــي مبانيهــا، مــن خــالل تركيــب ســّخانات 
تعمــل علــى الطاقــة الشمســية واأللــواح الكهروضوئيــة 

إلمــداد مبانيهــا بالطاقــة.
ب . السيارات وآليات النقل التابعة للبلدية

ــات ووســائل نقــل تتســم  ــة اســتخدام آلي باســتطاعة البلدي
بالكفــاءة فــي اســتخدام الطاقــة، بغيــة الحــد مــن اســتهالك 
المحروقــات والحــد بطبيعــة الحــال مــن انبعاثــات الكربــون.

ت . اإلنارة العامة
باســتطاعة البلديــة تركيــب المصابيــح الموفــرة )LED( التــي 
تســمح بتعزيــز الســالمة العامــة بمــوازاة الحــد مــن تكاليــف 
إلمــداد  ألــواح شمســية  تركيــب  يمكنهــا  كمــا  الكهربــاء. 

ــاء بالطاقــة. ــد الكهرب عوامي
ث . الحفاظ على البيئة

باســتطاعة البلديــات أن تســاهم مباشــرة فــي احتجــاز ثانــي 
والغابــات  األحــراج  صيانــة  خــالل  مــن  الكربــون  أكســيد 
والحفــاظ علــى بيئــة نظيفــة وســليمة فــي المناطــق الريفيــة 

ــى الســواء. ــة عل والحضري

البلدية ودورها في اإلرشاد والتحفيز

باســتطاعة البلديــة أن تؤّثــر بصــورة غيــر مباشــرة فــي الطلــب 
علــى الطاقــة مــن خــالل تثقيــف المســتخدمين )الســكان( 

ــاءة. ــة بكف ــى اســتخدام الطاق وتحفيزهــم عل

أ . تخفيض الرسوم البلدية
باســتطاعة البلديــات أن تقــّدم تخفيضــات علــى الرســوم 
البلديــة 11 لتشــجيع األهالــي علــى اعتمــاد منتجــات وخدمات 
مقتصــدة للطاقــة، مثــل ســخانات الميــاه التــي تعمــل علــى 

الطاقــة الشمســية أو العــزل الحــراري للمنــازل.

ت . حركة السير
حرًصــا منهــا علــى احتــرام البيئــة ضمــن النطــاق البلــدي، 
يجــوز للبلديــة عنــد التخطيــط لشــبكة الطــرق علــى أراضيهــا 
للدراجــات  المخصصــة  للمســارات  األولويــة  تولــي  أن 
الهوائيــة والمشــاة. كمــا يســعها أن تجّهــز وتشــجع علــى 
اســتعمال وســائل النقــل المشــترك النظيفــة، أو تخصــص 
ــام خــالل األســبوع للمشــاة دون الســيارات... عــدًدا مــن األي

ث . إدارة المياه والصرف الصحي
تنتــج  بحيــث  الصحــي  الصــرف  محطــات  تجهيــز  يمكــن 
ــان  ــاز الميث ــاج الطاقــة، وال ســيما غ ــاز المســتخدم إلنت الغ
المســتخرج مــن الحمــأة التــي تخّلفهــا محطــات تكريــر الميــاه 

المبتذلــة.
ج . إدارة النفايات الصلبة

باســتطاعة البلديــات أن تلــزم الســكان بفــرز النفايــات الصلبــة 
لتســبيخ  معمــاًل  وتســتحدث  تدويرهــا،  بإعــادة  وتطالــب 

ب . الدعم 
باســتطاعة البلديــة تقديــم الدعــم عنــد اعتمــاد تجهيــزات 
موفــرة للطاقــة، واإلنتــاج المشــترك للحــرارة والكهربــاء، 
واســتخدام مصــادر الطاقــة المتجــددة، فهــذا الدعــم يشــجع 
الســكان علــى اعتمــاد أنمــاط جديــدة ورشــيدة في اســتهالك 

الطاقــة. 10
ت . تقديــم المشــورة حــول مســائل الطاقــة وطلبــات رخص 

البنــاء وإدارة النفايــات والنقل...
ث . تزويــد المعلومــات وعقــد دورات تدريبيــة بالتعــاون مــع 
المؤسســات المختصــة، للعامليــن فــي مجــال التنظيــم 
ــن  ــة وغيرهــم مــن األخصائيي ــي والهندســة المعماري المدن

المعنييــن.
ج . نشــر الوعــي مــن خــالل المنشــورات والصحــف المحليــة 
وعقــد النــدوات حــول موضــوع البيئــة ومصــادر الطاقــة 

المتجــددة.
ح . التعــاون وتبــادل الخبــرات مــع ســلطات محليــة وإقليمية 

أخــرى فــي لبنــان والخــارج )مشــاريع التعــاون الالمركزي...(

البلدية ودورها في التنظيم

يجــوز للبلديــة أن تفــرض علــى مواطنيهــا بعــض المعاييــر أو 
القــرارات فــي المجــاالت التاليــة بعــد الحصــول علــى تصديــق 

القائمقــام أو المحافــظ:

أ . القرارات االستراتيجية المرتبطة بالتنظيم المدني
حرًصــا منهــا علــى اســتثماٍر رشــيد ومســتدام لألراضي، يجوز 
للبلديــة أو التحــاد البلديــات إصــدار توجيهــات اســتراتيجية 
للمــد العمرانــي، مــن خــالل التخطيــط المتكامــل الســتثمار 
المديريــة  موافقــة  علــى  الحصــول  بعــد  مثــاًل  األراضــي 

العامــة للتنظيــم المدنــي.
ب . تشييد المباني الجديدة وترميم المباني القديمة

قبــل المباشــرة بمعامــالت رخــص البنــاء، يجــوز للبلديــة 
التشــديد علــى أهميــة اســتخدام مصــادر الطاقــة المتجــددة 
وتوخــي الكفــاءة فــي األبنيــة الجديــدة. فيســعها إعــداد ملف 
يضــم معلومــات حــول تقنيــات البنــاء ذات الكفــاءة الماليــة 
والبيئيــة وتوزيعهــا علــى شــركات المقــاوالت. كمــا يمكــن 
التخطيــط  إنجــاز معامــالت  عنــد  اإلجــراءات  تلــك  فــرض 
ــل فــرض االســتخدام اإللزامــي لســخانات  والترخيــص، مث

ــي. ــاه الشمســية أو العــزل الحــراري للمبان المي

النفايــات العضويــة مــن أجــل إنتــاج الغــاز )غــاز الميثــان( الــذي 
الرشــيدة  فــاإلدارة  الطاقــة.  توليــد  فــي  اســتخدامه  يمكــن 
ــة. ــازات الدفيئ ــات غ ــد مــن انبعاث ــات تســاهم فــي الح للنفاي

البلدية ودورها في الرقابة

مــن أجــل الحــرص علــى اســتدامة المشــاريع القائمــة علــى 
مصــادر الطاقــة المتجــددة وتقييــم أثرهــا، باســتطاعة البلديــة 
أن تعّيــن مســؤواًل عــن شــؤون الطاقــة أو تســتحدث قســًما 
ُيعنــى بهــذه المواضيــع بحســب حجــم االســتهالك ضمــن 
النطــاق البلــدي. كمــا يســعها رصــد وتقييــم اســتهالك الطاقة 

فــي مختلــف المبانــي العامــة والخاصــة.

9 خفض الرسوم البلدية يخضع لتصديق القائمقام.

10 بحســب قانــون البلديــات، يجــوز للمجلــس البلــدي تقديــم اإلعانــات علــى شــكل مســاعدات اجتماعيــة ال تتجــاوز عشــرة مالييــن ليــرة لبنانيــة، مــن دون موافقــة 

خارجيــة. وفــي حــال كان التمويــل خارجًيــا وغيــر مرتبــط بالرســوم البلديــة، يجــوز للبلديــة صــرف هــذا التمويــل علــى شــكل إعانــات، مــن دون الحاجــة إلــى موافقــة 
خارجية.
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3. اآلليات واألدوات المتاحة للبلديات اللبنانية

البلديــات  واتحــادات  البلديــات  تتصــّدر  أن  المفتــرض  مــن 
وتحفيزهــم،  المواطنيــن  توعيــة  إلــى  الراميــة  المســاعي 
والتخطيــط للسياســات المحليــة الراميــة إلــى إدارة الطاقــة، 
أجــل تطويــر مشــاريع  التمويــل مــن  عــن مصــادر  والبحــث 
الطاقــة المتجــددة ووضعهــا موضــع التنفيــذ، مــا دعــا إلــى 
اســتحداث عــدد مــن األدوات الفنيــة والماليــة التــي ُوضعــت 
بتصــرف المؤسســات البلديــة الراغبــة فــي تنفيــذ السياســات 

العامــة والمشــاريع فــي هــذا المجــال.

)PAED( خطة عمل من أجل الطاقة المستدامة

إن خطــة عمــل الطاقــة المســتدامة أشــبه بخارطــة طريــق 
تسترشــد بهــا البلديــة لتحديــد مختلــف اإلجــراءات المقــّررة، 
وجدولهــا الزمنــي، وآليــة توزيــع المســؤوليات بيــن الجهــات 
اآليلــة  االســتراتيجية  تنفيــذ  وكيفيــة  بتنفيذهــا،  المعنيــة 
إلــى الحــد مــن اســتهالك الطاقــة وانبعاثــات ثانــي أكســيد 
الكربــون. وهــي خطــة تعــرض، لــكل قطــاع علــى حــدة، التدابيــر 
واإلجــراءات الكفيلــة بتغييــر أنمــاط إنتــاج واســتهالك الطاقــة 
علــى المــدى البعيــد، وتحســين كفــاءة التجهيــزات مــن حيــث 
اســتهالك الطاقــة، وترســيخ األنمــاط المســتدامة فــي هــذا 
المجــال. وتتمحــور خطــة العمــل حــول إنتاج الكهربــاء أو الطاقة 
الحراريــة مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة، علًمــا أنهــا تهدف في 
المقــام األول إلــى تخفيــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة بنســبة 
ال تقــل عــن 40% دون مســتواها األولــي بحلــول العــام 2030.

المشــاريع  بتطويــر  الراغبــة  البلديــات  فــإن  وبالتالــي 
ــوة  ــة المتجــددة مدع ــال الطاق ــة فــي مج والسياســات العام
بشــدة إلــى اعتمــاد خطــة عمــل مــن أجــل الطاقــة المســتدامة. 
فهــذه الخطــة تســمح لهــا بإعــداد تشــخيص واٍف النبعاثــات 
غــازات الدفيئــة واســتهالك الطاقــة ضمــن النطــاق البلــدي، 
فضــاًل عــن اقتــراح اســتراتيجية واقعيــة، مــا يســّهل عليهــا 
مــن  والدوليــة  الوطنيــة  التمويــل  آليــات  إلــى  الوصــول 
أجــل تنفيــذ مشــاريع فعليــة تعتمــد علــى مصــادر الطاقــة 

المتجــددة.

المســتدامة  الطاقــة  عمــل  )خطــة   SECAP-SSP أداة 
الذاتــي( االكتفــاء  برنامــج   - والمنــاخ 

تســمح أداة SECAP-SSP التــي صممتهــا الجمعيــة اللبنانيــة 
لحفــظ الطاقــة والبيئــة )ALMEE( بتحقيــق المراحــل 2 و 3 و 4 
مــن خطــة عمــل الطاقــة المســتدامة )مراجعــة الرســم أعــاله(. 
ــى الطاقــة  ــم المشــاريع القائمــة عل ــا بتقيي كمــا تســمح أيًض
المتجــددة أو كفــاءة اســتهالك الطاقــة فــي الســياق الوطنــي 

اللبنانــي.

فهــذه األداة هــي عبــارة عــن برنامــج إلكتروني عملــي، موثوق، 
لمســاعدتها  األخــرى  تلــو  البلديــات خطــوة  يوّجــه  وفعــال، 
علــى بلــورة خطــة العمــل التــي تناســبها أو تطويــر مشــروعها 
للطاقــة المتجــددة علــى وجــه الســرعة. فهــي تســمح بإعــداد 
تشــخيٍص للوضــع الراهــن، وتحديــد اإلجــراءات التــي يمكــن 
تنفيذهــا، والحــرص علــى كفاءتهــا وفعاليتهــا. وهــي تضــم 
قاعــدة بيانــات خاصــة بلبنــان ومنهجيــة ســهلة لجمــع البيانــات 
ــة  ــات غــازات الدفيئ ــرز المصــادر المســؤولة عــن انبعاث مــن أب
ــات  ــون، هدفهــا مســاعدة البلدي ــي أكســيد الكرب بمكافــئ ثان
علــى حســاب مســتوى االنبعاثــات األولــي ومــن ثــم تقييــم أثــر 

مختلــف اإلجــراءات التــي تقضــي بهــا خطــة العمــل.

حســاب  عبــر  النتائــج  أفضــل  بتحقيــق  تســمح  أنهــا  كمــا 
مــن  وغيرهــا  والبيئيــة  )االقتصاديــة  المؤشــرات  مختلــف 
المؤشــرات المحتملــة(، وصــواًل إلــى إعــداد الئحــة باإلجــراءات 
المحتملــة حســب أهميــة األثــر المرتقــب منهــا، باإلضافــة 
إلــى رســم بيانــي بمخصصــات الميزانيــة. باســتعمال هــذه 

األداة البســيطة، تكــّون البلديــة فكــرة عــن الميزانيــة التــي 
تتطلبهــا اإلجــراءات المقــررة وعــن مــدى تخفيــض بصمتهــا 
الكربونيــة قياًســا بكميــة الطاقــة التــي تّدخرهــا نتيجــة كل 

إجــراء علــى حــدة.

اختيار وإعداد مشروع للطاقة المتجددة 

استحداث قسم للبيئة
ُيــراد بصــورة عامــة مــن اســتحداث قســم متخصــص فــي 
شــؤون البيئــة تنظيــم وتنســيق العمــل البلــدي فــي مجــال 
البيئــة والطاقــة المتجــددة، وصــواًل إلــى تطويــر سياســة بيئيــة 
محليــة مدّعمــة بخطــة عمــل واضحــة تســمح للبلديــة بتنفيــذ 
ــر قســم  ــي ُيعتب مشــاريع مســتدامة فــي هــذا المجــال. بالتال
البيئــة أشــبه  بمســاحة لتبــادل اآلراء والتباحــث والتشــاور حــول 
المشــاكل البيئيــة ومواضيــع الطاقــة المتجــددة المطروحــة 

ــد المحلــي. علــى الصعي

ويتألــف هــذا القســم مــن أعضــاء فــي المجلــس البلــدي إلــى 
جانــب موظفيــن وفنييــن مــن مــالك البلديــة، كمــا يســعه أن 
يضــم جهــات مــن المجتمــع المدنــي. فالمشــاركة الفعالــة 
البلــدي  المجلــس  وأعضــاء  )األهالــي  المحليــة  للهيئــات 
والجمعيــات األهليــة وغيرهــا( فــي مرحلــة تصميــم المشــروع 
أساســية، ليــس فقــط مــن أجــل الدقــة فــي تحديــد االحتياجات 
المحليــة إنمــا أيًضــا لضمــان مشــروعية وديمومــة المشــاريع 
المنفــذة. أخيــًرا، يســمح قســم البيئــة بتحديــد أبــرز المــوارد 
البشــرية المحليــة التــي يمكــن االســتعانة بهــا عنــد تنفيــذ 

ــة. ــة النظيف مشــاريع الطاق

التواصل والتشاور
ــا  ــن بنواي ــالغ المواطني ــذ أي مشــروع مــن إب ــل تنفي ــد قب ال ب
تقّبــل  أســاس  والواضــح  الشــفاف  فالتواصــل  البلديــة، 
األهالــي للمشــروع. ويمكــن نشــر المعلومــات عــن طريــق 
شــبكات التواصــل االجتماعــي والموقــع اإللكترونــي للبلديــة 
ــى الســكان. كمــا  ــوزع مباشــرة عل أو مــن خــالل منشــورات ت
ــة الســتقاء رأي الســكان  يمكــن عقــد لقــاءات تشــاور عمومي
بالمشــروع المقتــرح والــرد علــى أيــة مخــاوف قــد تســاورهم.

إعداد دراسة جدوى
مــن المســّلم بــه أن مشــاريع الطاقــة المتجــددة تســتدعي 
أحياًنــا اســتثمارات مكلفــة. بالتالــي ال بــد مــن التأكيــد علــى 
ــر دراســة جــدوى تراعــي كميــات وأنمــاط  وثاقــة المشــروع عب
اســتهالك الطاقــة فــي البلديــة، إلــى جانــب عــدد مــن المعاييــر 
المختلفــة مثــل موقــع المشــروع، ووجــود منتجــات أخــرى 
ــى  ــدي أو عل ــد الطاقــة ضمــن النطــاق البل تشــترك فــي تولي
مقربــة منــه، وطبيعــة العقــد المعتمــد لشــراء الطاقــة، وغيرها 

مــن المعاييــر.

المرحلة التمهيدية

التخطيط 

التنفيذ والمتابعة

عقد االلتزام السياسي من قبل السلطة المحلية.
التوقيع على الميثاق العالمي لرؤساء البلديات.

المرحلة األولى 

واإلقليميــة  البلديــة  االلتزامــات   / السياســات  تحديــد 
والوطنيــة، باإلضافــة للخطــط واإلجــراءات والتشــريعات 
التــي تؤثــر فــي اســتهالك وإدارة الطاقــة ضمــن النطــاق 

ــدي. البل

المرحلة الثانية 

إجــراء تشــخيص واقعــي إلنتــاج واســتهالك الطاقــة ومــا 
يترتــب عنــه مــن انبعاثــات لغــازات الدفيئــة.

المرحلة الثالثة 

الطاقــة  مصــادر  اعتمــاد  علــى  البلــدة  قــدرة  تحديــد 
الطاقــة  المتجــددة:  الطاقــة  إنتــاج  )إمكانيــة  المتجــددة 
الريــاح،  طاقــة  والكهروضوئيــة،  والحراريــة  الشمســية 
الطاقــة المائيــة، طاقــة الكتلــة الحيويــة، الطاقــة الحراريــة 

وغيرهــا(. الجوفيــة 

المرحلة الرابعة

بلــورة رؤيــة للبلديــة مدّعمــة بأهــداف واضحــة فــي مجــال 
الطاقــة المســتدامة. إعــداد الئحــة باإلجــراءات العمليــة 
والبيئــي  االقتصــادي  األثــر  بحســب  تنفيذهــا  الواجــب 

الناجــم عنهــا. 

)PAED( الرسم البياني لخطة عمل الطاقة المستدامة

الضعــف  ومواطــن  المخاطــر  لتقييــم  دراســة  إعــداد 
الناجمــة عــن التغيــر المناخــي، مثــل خطــر الفيضانــات 

التربــة. واســتنزاف  والجفــاف 

الطاقــة  عمــل  خطــة  تلحظهــا  التــي  اإلجــراءات  تنفيــذ 
المســتدامة.

الخطــة  أولويــات  وتصويــب  الحاصــل  التقــدم  متابعــة 
تدريجًيــا.

ــى  ــي مــن حيــث الوصــول إل ــم للواقــع المحل إعــداد تقيي
ــة.  مصــادر الطاق

القطاعــات التــي تســاهم في اســتهالك الطاقة وتتســبب 
بانبعاثــات غــازات الدفيئــة ضمن النطــاق البلدي:

• المنشآت البلدية وشبكة اإلنارة العامة
• وسائل النقل

• شبكة الكهرباء الرسمية ومولدات الكهرباء
• الزراعة وصيد األسماك والسياحة

• إدارة النفايات ومعالجة مياه الصرف الصحي

إعــداد جــردة مرجعيــة بانبعاثــات غــازات الدفيئــة مــع تحديد 
أبــرز مصادرهــا وإمكانيــة الحــد منها. 
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مــع  تتعاقــد  أو  بالجامعــات  تســتعين  أن  للبلديــة  ويمكــن 
الدراســة. هــذه  إعــداد  أجــل  مــن  خارجييــن  إستشــاريين 

طلبات الترخيص
تتولــى وزارة الطاقــة منــح تراخيــص االســتثمار، فــي حيــن 
تتولــى مؤسســة كهربــاء لبنــان إبــرام عقــد الشــراء أو عقــد 
المنِتجــة  الجهــة  مــع   )Net-Metering( الصافيــة  الفوتــرة 
رقــم  القانــون  بحســب  المتجــددة.  الطاقــة  مــن  للكهربــاء 

الكهربــاء: وتوزيــع  إنتــاج  كان  حــال  فــي   ،2014/288
• دون 10 ميغــاوات، علــى البلديــة أن تتقــدم بطلــب اإلذن 

مــن وزارة الطاقــة والميــاه؛
• أعلــى مــن 10 ميغــاوات، علــى البلديــة أن تتقــدم بطلــب 

ــاه.  الترخيــص مــن وزارة الطاقــة والمي
من ثم يترك القرار لمجلس الوزراء. 

مراعاة المخاطر
تقــع فــي المرحلــة بيــن إعــداد دراســات الجــدوى والتمــاس 
فيهــا  يتــم  التــي  والتطويــر  التصميــم  مرحلــة  التراخيــص، 
خطــر  فيهــا  ويرتفــع  المشــاريع  مــن  العديــد  عــن  العــدول 
تســتكمل  لــم  فــإن  القانونيــة.  و/أو  اإلداريــة  العراقيــل 
الدراســات، أو لــم تصــدر التراخيــص، أو لــم تكــن التعرفــة 
ــد مقبــول للمشــروع، تواجــه  ــة بتحقيــق عائ المفروضــة كفيل
المصاريــف  شــتى  نتيجــة  لخســائر  التعــرض  خطــر  البلديــة 

الحاصلــة.

الحــرص  البلديــة  علــى  يتعيــن  المخاطــر،  لتلــك  واســتدراًكا 
علــى صــرف النفقــات الالزمــة لتمويــل المشــروع تدريجًيــا مــع 
تقــدم العمــل، وتذليــل العراقيــل التــي قــد تعتــرض التنفيــذ. 
ال بــد أيًضــا مــن توخــي الدقــة فــي حســاب مصاريــف صيانــة 
بمكاتــب  االســتعانة  البلديــة  علــى  يتوجــب  لــذا  المشــروع. 

ــة. ــج موثوق ــى نتائ دراســات هندســية كفــوءة للحصــول عل
ــة شــبكات متخصصــة  ــرات المجتمعــة تحــت راي كمــا أن الخب
 )ALMEE( مثــل الجمعيــة اللبنانيــة لحفــظ الطاقــة والبيئــة
والوكالــة الفرنســية للبيئــة وحفــظ الطاقــة )ADEME( تســمح 
بتبــادٍل بّنــاء للخبــرات، مــا يســاعد البلديــة علــى اســتدراٍك 
ــات المشــروع الــذي تنــوي تنفيــذه علــى ضــوء  أفضــل لمطّب
المشــاريع المماثلــة التــي جــرى تنفيذهــا فــي لبنــان والخــارج.

تقييم األثر البيئي
الجهــات  يلــزم   2002  /  444 رقــم  البيئــة  حمايــة  قانــون  إن 
ــر  المعنيــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص بإجــراء تقييــم لألث
البيئــي قبــل المباشــرة بــأي مشــروع قــد يهــّدد البيئــة بســبب 
حجمــه أو طبيعتــه أو أثــره أو نشــاطاته ويشــمل ذلــك مشــاريع 
الطاقــة المتجــّددة. تــرد األصــول التــي ترعــى تقييــم األثــر 
المرســوم رقــم 8633  لســنة 2012   بالتفصيــل فــي  البيئــي 
ــة مراجعــة  ــة ذات األرقــام 2015/1/261 )ألي وقــرارات وزارة البيئ
مراجعــة  )آليــة  و2015/1/260  البيئــي(،  االثــر  تقييــم  تقاريــر 

تقاريــر الفحــص البيئــي المبدئــي(، و2015/1/262 )آليــة مراجعــة 
االعتراضــات علــى مواقــف وزارة البيئــة بشــأن تقاريــر تقييــم 

ــي(.  ــر البيئ االث

ــة  ــدم البلدي ــّددة، تتق ــة المتج ــذ أي مشــروع للطاق ــل تنفي قب
مــن وزارة البيئــة بطلــب تصنيــف للمشــروع، وفقــا للملحــق 
ــك  ــي 2012/8633، وذل ــر البيئ ــم األث رقــم 4 مــن مرســوم تقيي
ــم  ــب إجــراء دراســة لتقيي لمعرفــة مــا إذا كان المشــروع يتطل
أثــره البيئــي ولتحديــد التدابيــر لتخفيــف هــذا األثــر أم ال، مــع 
االشــارة الــى أن إنشــاء معامــل توليــد الطاقــة أو محطــات 
تحويــل الطاقــة تســتلزم حكمــًا« تقريــر تقييــم أثــر بيئــي وفقــًا« 
للملحــق رقــم 1 مــن المرســوم رقــم 2012/8633. يتــّم تســجيل 
طلــب تصنيــف تقييــم األثــر البيئــي لدى قلم مصلحــة الديوان 
وتقــوم الــوزارة بدراســة الطلــب وإفــادة البلديــة بقرارهــا ضمــن 

فتــرة خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ تســجيل الطلــب. 

بنتيجــة التصنيــف، وبحســب المــادة الخامســة مــن المرســوم 
ــم  ــراء دراســة »تقيي ــوزارة بإج ــب ال 2012/8633، يمكــن أن تطال
 )Environmental Impact Assessment-EIAُ( بيئــي«  أثــر 
فــي حــال كان للمشــروع أثــر بيئــي كبيــر أو بإجــراء »فحــص 
 )Initial Environmental Examination-IEE( »بيئــي مبدئــي
إذا كان للمشــروع ضــرر بيئــي أقــل أو أن تجيــز للبلديــة بتنفيــذ 
المشــروع بعــد اســتيفاء متطلبــات اإلدارات الرســمّية األخــرى 
وذلــك فــي حــال عــدم احتمــال أن يكــون للمشــروع آثــار بيئــة 
هامــة. لموقــع المشــروع دور فــي قــرار التصنيــف إذ يمكــن 
لمشــروع ال يشــكل فــي العــادة تهديــدا للبيئــة أن يتطلــب 
إجــراء فحــص بيئــي مبدئــي ولمشــروع يســتوجب عــادة فحصــا 
بيئيــا مبدئيــا أن يتطلــب إجــراء دراســة تقييــم أثــر بيئــي وذلــك 
فــي حــال كان المشــروع واقعــا ضمــن منطقــة حساســة بيئيــا 
األنهــر،  مجــاري  بحرّيــة،  تراثــي، شــواطئ  )محميــة، موقــع 
تقييــم  دراســات  إجــراء  ينحصــر  مســتنقعات،..(.  ينابيــع، 
ــر الفحــص البيئــي المبدئــي بإستشــارّيين  ــر البيئــي وتقاري األث
مؤّهليــن ومســّجلين لــدى مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار ضمــن 

ــة.   ــة الدراســات البيئي خان

األثــر  »تقييــم  دراســة   إجــراء  المشــروع  تطلــب  حــال  فــي 
البيئــي«، يتــّم إجــراء الدراســة علــى مرحلتيــن. فــي المرحلــة 
األولــى، يصــار إلــى إعــداد نطــاق تقييــم األثــر البيئي للمشــروع 
بحســب متطلبــات الملحــق رقــم 7 مــن المرســوم 2012/8633، 
وذلــك مــن أجــل تعريــف حــدود دراســة تقييــم األثــر البيئــي 
ــا  ــي ينبغــي التطــرق إليه ــار الهامــة الت ــا واآلث ــد القضاي وتحدي
فــي دراســة األثــر البيئــي التــي ســوف تقــّدم الحقــا. بالتــوازي، 
يتــّم إجــراء مشــاورات علنيــة مــع المعنييــن بالمشــروع مــن 
للوقــوف  المدنــي  والمجتمــع  والخــاص  العــام  القطاعيــن 
مشــاركة  محاضــر  إرفــاق  وينبغــي  بالمشــروع  رأيهــم  عنــد 
األثــر  تقييــم  نطــاق  »تحديــد  بتقريــر  بالمشــروع  المعنييــن 
البيئــي« )Scoping Report(. فــي المرحلــة الثانيــة، يصــار إلــى 
تحضيــر تقريــر »تقييــم األثــر البيئــي« وفقــا للملحــق رقــم 8 

مــن المرســوم 2012/8633، ويتضّمــن التقريــر معلومــات عــّدة 
مــن ضمنهــا وصــف المشــروع والبيئــة المحيطــة بــه وتحديــد 
وتقييــم اآلثــار البيئّيــة المحتملــة للمشــروع وتحليــل بدائــل 
المشــروع وخطــة اإلدارة البيئّيــة التــي تهــدف إلــى تخفيــف 
اآلثــار البيئّيــة للمشــروع. يمكــن لــوزارة البيئــة أن تطلــب إجــراء 
مشــاورة علنيــة ثانيــة ضمــن دراســة »تقييــم األثــر البيئــي« 
البيئــة  وزارة  تقــوم  الكبيــرة.  للمشــاريع  بالنســبة  الســيما 
ــر  ــي« وتقري ــر البيئ ــم األث ــد نطــاق تقيي ــر »تحدي ــة تقري بمراجع
»تقييــم األثــر البيئــي« باإلســتناد إلى القــرار 1/261، تاريخ 2015، 
وذلــك ضمــن فتــرة 15 يومــا مــن تاريــخ تســجيل تقريــر »تحديــد 
ــوان و60  ــر البيئــي« فــي قلــم مصلحــة الدي نطــاق تقييــم األث
يومــا لتقريــر »تقييــم األثــر البيئــي«، وتبــدي موقفهــا حــول 
التقريــر الــذي يكــون إمــا بالموافقــة، أو الموافقة المشــروطة، 

أو معلــاًل بالرفــض.

أمــا إذا تطلــب المشــروع إجــراء »فحــص بيئــي مبدئــي«، فيتــّم 
ــد  ــى تحدي ــة واحــدة فقــط يصــار خاللهــا إل ــذه علــى مرحل تنفي
وتقييــم اآلثــار البيئيــة المحتملــة للمشــروع وإلــى إقتــراح خطــة 
ــة، دونمــا الحاجــة إلــى إجــراء مشــاورة علنيــة مــع  اإلدارة البيئّي
العامــة أو إلــى تحليــل بدائــل المشــروع. يتــّم تحضيــر تقريــر 

»الفحــص البيئــي المبدئــي« وفقــا لمتطلبــات الملحــق رقــم 
6 مــن المرســوم 2012/8633 وتقــوم وزارة البيئــة بمراجعتــه 
وفقــا للقــرار 1/229 تاريــخ 2012 ضمــن مــدة 30 يومــا مــن 
تاريــخ تســجيله فــي قلــم مصلحــة الديــوان. قــد يحــدث أحيانــا 
أن يظهــر تقريــر الفحــص البيئــي المبدئــي آثــار بيئيــة هامــة 
للمشــروع. فــي هــذه الحالــة، ينبغــي إجــراء دراســة »تقييــم أثــر 

بيئــي«. 

ــر البيئــي أو  ــم األث ــر تقيي ــة علــى تقري ــد موافقــة وزارة البيئ عن
تقريــر الفحــص البيئــي المبدئــي، يمكــن للبلديــة أن تباشــر 
بتنفيــذ المشــروع وإنمــا بعــد اســتيفاء متطلبــات اإلدارات 
الرســمّية األخــرى. تلتــزم البلدّيــة بآليــة خطــة االدارة البيئــة 
للمشــروع خــالل أعمــال االنشــاء والتشــغيل والتفكيــك. تبلــغ 
مــدة صالحّيــة تقاريــر تقييــم األثــر البيئــي وتقاريــر الفحــص 
البيئــة  وزارة  موافقــة  تاريــخ  مــن  ســنتين  المبدئــي  البيئــي 
عليهــا فــي حــال لــم تتــم المباشــرة بتنفيــذ المشــروع. عنــد 
ــة المشــروع( إبــالغ وزارة  ــة )صاحب ــة، علــى البلدي انتهــاء المهل
ــوزارة بالتحقــق  ــة برغبتهــا بمتابعــة المشــروع، فتقــوم ال البيئ
عــن نشــوء عناصــر جديــدة تدعــو إلجــراء دراســة »تقييــم األثــر 

البيئــي« أو »الفحــص البيئــي المبدئــي« مجــددًا او ال.
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الخطوات الواجب اتباعها من قبل البلديات
لتقييم األثر البيئي لمشاريع الطاقة المتجّددة

11 المادة 60 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم االشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديالته.

12 المادة 61 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم االشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديالته.

13 المادة 62 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم االشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديالته.

تنفيذ مشروع للطاقة المتجددة

تأمين العقار
ُيعتبــر تأميــن العقــار مــن ضمــن العناصــر االســتراتيجية التــي 
تســمح بتنفيــذ المشــروع، فحيــازة العقــار تضمــن الحــق فــي 
اســتثماره علــى المــدى البعيــد، بــدًءا مــن تطويــر المشــروع 
وصــواًل إلــى انتهــاء مرحلــة التشــغيل )بيــن 25-30 ســنة تقريًبــا 
بحســب القطــاع( علــى قطعــة أرض مخصصــة للمشــروع. 
ــة،  ــه مــا يهــّم فــي هــذه الحال ــازة العقــار بحــد ذات فليســت حي

ــة الجهــات التــي تتمتــع بحــق اســتثماره. بــل هوي

فــي حــال كانــت قطعــة األرض ملــًكا للبلديــة، علــى المجلــس 
البلــدي أن يرّخــص اســتثمار العقــار، ويجــب أن يخضــع قــرار 
ــة  ــر الداخلي ــام أو المحافــظ أو وزي ــق القائمق ــة لتصدي البلدي

والبلديــات أو ديــوان المحاســبة، بحســب قيمــة المشــروع.

أمــا فــي حــال اضطــرت البلديــة إلــى شــراء العقــار أو اســتئجاره، 
فــال بــد فــي تلــك الحالــة مــن إبــرام عقــد بالتراضــي مــع 
مالــك العقــار، بعــد االســتحصال علــى موافقــة المجلــس 
البلــدي. وبحســب قيمــة ســعر المبيــع أو اإليجــار، يخضــع قــرار 

المجلــس البلــدي لتصديــق:
• القائمقــام عنــد شــراء العقــارات التــي ال تزيــد قيمتهــا عــن 
مائــة مليــون ليــرة، أو عقــود اإليجــارات عندمــا تزيــد بدالتهــا 

الســنوية عــن عشــرة مالييــن ليــرة.11
ــى  ــد قيمتهــا عل ــي تزي ــد شــراء العقــارات الت • المحافــظ عن
بدالتهــا  تزيــد  التــي  اإليجــار  عقــود  أو  ليــرة  مليــون  مائــة 

الســنوية عــن أربعيــن مليــون ليــرة.12
للرقابــة  البلديــات  واتحــادات  البلديــات  بعــض  تخضــع   •

المحاســبة. ديــوان  مــن  المســبقة 
مــن  المســبقة  الموافقــة  علــى  الحصــول  يجــب  بالتالــي 
ديــوان المحاســبة علــى أي قــرار صــادر عــن المجلــس البلــدي 

حســب قيمــة النفقــات وأحــكام العقــد.
لتنفيــذ  االقتــراض  إلــى  البلديــة  اضطــرت  حــال  وفــي 
ــة  ــك الحال ــدي فــي تل مشــروعها، يخضــع قــرار المجلــس البل

والبلديــات.13 الداخليــة  وزيــر  لتصديــق 

حشد القدرات والفعاليات المحلية
ممــا ال شــك فيــه أن مشــاريع الطاقــة المتجــددة تتطلــب 
جملــة مــن الكفــاءات المتنوعــة فــي مجال التكنولوجيــا والمال 
والمحاســبة وإدارة القــرار وقيــادة فــرق العمــل والتواصــل. 
بالتالــي عنــد إعطــاء الفعاليــات المحليــة الفرصــة والقــدرة علــى 
المشــاركة فــي لجنــة داعمــة للمشــروع، تــزداد االســتفادة مــن 
الخبــرات التــي تســاهم فــي تنشــيط االقتصــاد واالبتــكار علــى 

صعيــد البلديــة والمنطقــة.

المساهمة المالية للمؤسسة البلدية
يجــوز للبلديــة أو التحــاد البلديــات القيــام بمســاهمة رمزيــة 
ــف أشــكال  ــم مختل ــل المشــروع، مــن خــالل تقدي فــي تموي
ــل وضــع قاعــات االجتماعــات بتصــرف  ــة، مث المــوارد المادي
فريــق المشــروع، أو نشــر المعلومــات مــن خــالل اإلعــالن 
عنهــا داخــل المبانــي الرســمية وعلــى الموقــع اإللكترونــي 
ــر  ــدة، غي ــة زهي ــدو تلــك المســاهمات األولي ــة. وقــد تب للبلدي
ــادرة  ــى مشــروعية المب ــن عل ــة للمواطني ــة رمزي ــا دالل أن فيه

ــا. ــي له ــا العلن ــة تعــرب عــن دعمه كــون البلدي

تقييم واستدامة مشاريع الطاقة المتجددة 

تقييم المشروع
تنفيذهــا  بعــد  البلديــة،  ُتْقــِدم  أن  بمــكان  األهميــة  مــن 
لمشــاريع الطاقــة المتجــددة، علــى تقييــم اآلثــار اإليجابيــة إلــى 
جانــب مواطــن الضعــف التــي تشــوب تلــك المشــاريع. فهــذا 
التقييــم يســمح بالبنــاء علــى الخبــرة المكتســبة واســتقاء العبــر 
والتوصيــات. يمكــن للتقييــم أن يتــم علــى يد البلدية مباشــرة، 
وال ســيما بدعــم مــن قســم البيئــة فيهــا، أو بمعاونــة إحــدى 

الجهــات الخارجيــة المختصــة.

استدامة المشروع
أن  البلديــة  علــى  المشــروع،  اســتدامة  علــى  منهــا  حرًصــا 
ــة المنشــآت المنجــزة، مــا يســتوجب  ــزم بتشــغيل وصيان تلت
وتعييــن  الصيانــة  ألعمــال  ميزانيتهــا  مــن  جــزء  تخصيــص 

األعمــال. بهــذه  للقيــام  مؤهليــن  بلدييــن  موظفيــن 
ويمكــن مــن خــالل الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، 
باســتثمار  ُتكّلــف  خاصــة  لشــركة  الصيانــة  أعمــال  تلزيــم 

المشــروع. 

بلورة فكرة المشروع

موقف الوزارة حول التصنيف

استيفاء متطلبات 
 اإلدارات الرسمية

األخرى

إعداد تقرير
»فحص بيئي مبدئي« 

 )Scoping( 1. تحديد نطاق تقييم األثر البيئي

 المبادرة بتنفيذ
المشروع

تسجيل تقرير الفحص 
 البيئي المبدئي في

قلم الوزارة 

موقف الوزارة حول 
الفحص البيئي المبدئي 

في حال الموافقة وعدم 
بروز آثار بيئية هامة

في حال الموافقة

في حال الموافقة

ب التقرير
صوي

ي حال عدم الموافقة، ت
ف

ب التقرير
صوي

ي حال عدم الموافقة، ت
ف

ي 
سة تقييم أثر بيئ

ب درا
طل

ي حال الموافقة وبروز آثار بيئّية هامة، 
ف

ب التقرير
صوي

ي حال عدم الموافقة، ت
ف

اإلعالن عن
المشروع لمدة
15 يوما وعقد

مشاورات علنية
مع العامة 

إعداد تقرير
»تحديد نطاق تقييم 

األثر البيئي« للمشروع 
)يتضمن محاضر 

المشاورات العلنية( 

تسجيل تقرير
»تحديد نطاق تقييم

األثر البيئي« في قلم 
الديوان

موقف الوزارة حول
تقرير »تحديد نطاق
تقييم األثر البيئي« 

تسجيل تقرير
»تقييم األثر البيئي«
في قلم الديوان 

موقف الوزارة حول
تقرير »تقييم األثر

البيئي« 

)Reporting( »2. إعداد تقرير»تقييم األثر البيئي

تقييم األثر البيئي
غير مطلوب

مطلوب »فحص بيئي 
 )IEE( »مبدئي

)EIA( »مطلوب دراسة »تقييم أثر بيئي

تسجيل طلب تصنيف المشروع في قلم الديوان

 15
يوما

 30
يوما

 60
يوما

 15
يوما
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استحداث وظيفة مختصة بشؤون »الطاقة«

عنــد اســتحداث وظيفــة مختصــة بشــؤون »الطاقــة«، يســهل 
علــى البلديــة التعامــل مــع الشــركاء )المحلييــن والخارجييــن( 
لتنفيــذ مشــاريع الطاقــة المتجــددة، كــون هــذه الوظيفــة تتيــح 
لهــا مجموعــة متنوعــة مــن الكفــاءات الضروريــة علــى أكثــر مــن 

صعيــد مــن أجــل: 
• نشــر المعلومــات بشــأن آليــات المســاعدة التــي تقدمهــا 

البلديــة وشــركاؤها.
الطاقــة  لمشــاريع  الجــدوى  دراســة  فــي  المشــاركة   •

لمتجــددة. ا
• حيازة أو استئجار العقار باسم البلدية.

• مواكبــة لجنــة المشــروع فــي مرحلــة التأســيس وتقديــم 
شــتى أشــكال المســاعدة لبلــورة المشــروع.

والهيئــات  المشــروع  لجنــة  بيــن  المنّســق  دور  لعــب   •
الحكوميــة: المحافظــة، المديريــة العامــة للتنظيــم المدنــي، 
وزارة البيئــة فــي حــال دعــت الحاجــة إلــى تقييــم األثــر البيئــي 

ــخ. للمشــروع، إل
• تيســير عمليــة صنــع القــرارات المتعلقــة بشــؤون الطاقــة 

المتجددة.
• تنظيم الحوار بين الجهات المعنية.

األدوات المالية المتاحة للبلديات واتحادات 
البلديات في لبنان

التعاون الالمركزي
تتوافــر آليــات عديــدة غايتهــا تقديــم الدعــم الفنــي والمالــي 
وتنفيذهــا  تطويرهــا  معــرض  فــي  المحليــة  للســلطات 
فــي  ســيما  وال  المتجــددة،  الطاقــة  لمشــاريع  وتقييمهــا 
إطــار التعــاون الالمركــزي بيــن فرنســا ولبنــان. فالســلطات 
المحليــة الفرنســية، واألوروبيــة علــى نطــاق أوســع، متمّرســة 
عــن قدرتهــا  برهنــت  وقــد  المتجــددة،  الطاقــة  فــي مجــال 
وبلــورة  والمحليــة  اإلقليميــة  االســتراتيجيات  وضــع  علــى 
السياســات المحليــة وحشــد الجهــات المحليــة والوطنيــة حول 
تنفيــذ مشــاريع كبــرى فــي هــذا المجــال. وهــي مجّهــزة بدوائــر 
متخّصصــة وتضــم خبــراء يمكــن وضــع خبراتهــم فــي خدمــة 
البلــدان األجنبيــة، وبخاصــة فــي مجــال التخطيــط لمشــاريع 

الطاقــة المتجــددة. 

1% طاقة، 1% مياه، 1% نفايات
السلطات المحلية الفرنسية

آلية لتمويل مشاريع التعاون الالمركزي في مجاالت الطاقة والمياه وإدارة النفايات.األهداف

السلطات المحلية الفرنسية بالشراكة مع البلديات واتحادات البلديات اللبنانية.الجهات المعنية

ــاه الشــرب قيمة المنحة ــا المخصصــة لمرافــق مي ــز 1% مــن ميزانيته ــا يناه ــص م ــة الفرنســية تخصي ــّق للســلطات المحلي يح
والصــرف الصحــي وتوزيــع الكهربــاء والغــاز وإدارة النفايــات، لتمويــل مشــاريع بالتعــاون مــع ســلطات محليــة أجنبيــة 

فــي مجــاالت الميــاه والصــرف الصحــي وتوزيــع الكهربــاء والغــاز وإدارة النفايــات.

التكاليف المشمولة 
بالدعم

• أنشطة بناء القدرات )ندوات، دورات تدريبية(.
• دراسات الجدوى.

• البنية التحتية.

صندوق دعم التعاون الالمركزي بين فرنسا ولبنان
السفارة الفرنسية في لبنان

تقديم الدعم لتطوير وتعزيز مشاريع التعاون الالمركزي بين السلطات المحلية الفرنسية واللبنانية.األهداف
يغطــي الصنــدوق مواضيــع مثــل البيئــة وإدارة الشــؤون الحضريــة، منهــا علــى وجــه الخصــوص مشــاريع الطاقــة 

المتجــددة.

السلطات المحلية الفرنسية بالشراكة مع البلديات واتحادات البلديات اللبنانية.الجهات المعنية

12 لغاية 36 شهًرا.مدة المشروع

35% مــن القيمــة اإلجماليــة للمشــروع، و45% فــي حــال اشــتركت عــدة ســلطات محليــة فرنســية فــي تنفيــذ قيمة المنحة
المشــروع عينــه.

• على السلطة المحلية الفرنسية أن تقّدم مساهمة مالية ال تقّل عن قيمة المنحة.شروط التأهيل
• على البلدية اللبنانية أن تساهم في تمويل المشروع ضمن حدود إمكانياتها.

• يجب أن يعود المشروع بفائدة مشتركة للجهتين المتعاونتين.

التكاليف المشمولة 
بالدعم

• أنشطة بناء القدرات )ندوات، دورات تدريبية(.
• دراسات الجدوى.

ــة  ــل البني ــاء أو تأهي ــف اللوجســتية وأعمــال بن ــات والمصاري ــف التشــغيلية للبلدي ــة ال تغطــي التكالي • هــذه اآللي
ــة. التحتي

رابط للحصول على 
المزيد من المعلومات

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-col-
lectivites-territoriales/appels-a-projets-et-fonds-en-soutien-a-la-cooperation-decentralisee/ap-
pel-a-projets-franco-libanais/article/fonds-d-appui-a-la-cooperation-decentralisee-franco-liba-

naise-2019-2021

)FICOL( آلية تمويل السلطات المحلية الفرنسية
الوكالة الفرنسية للتنمية

المســاهمة فــي تمويــل مشــاريع كبــرى تختارهــا وتنّفذهــا الســلطات المحليــة الفرنســية فــي البلــدان الناميــة، فــي األهداف
ســياق التزامهــا بتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.

ُتعتبر مصادر الطاقة المتجددة من المواضيع ذات األولوية.

السلطات المحلية الفرنسية، بالشراكة مع البلديات واتحادات البلديات اللبنانية.الجهات المعنية

12 لغاية 36 شهًرا.مدة المشروع

ابتداًء من 200.000 لغاية 1.500.000 يورو.قيمة المنحة
ال يجوز أن تتجاوز المنحة 70% من ميزانية المشروع.

على السلطة المحلية الفرنسية وشركائها المساهمة في ميزانية المشروع بنسبة 30% على األقل.شروط التأهيل

التكاليف المشمولة 
بالدعم

• أنشطة بناء القدرات )ندوات، دورات تدريبية(.
• دراسة الجدوى.

• هذه اآللية ال تغطي المصاريف التشغيلية للبلدية ومشاريع بناء أو تأهيل البنية التحتية.

رابط للحصول على 
المزيد من المعلومات

www.afd.fr/fr/ressources/facilite-de-financement-des-collectivites-territoriales-ficol-guide-
methodologique
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)NAKOPA( مشاريع الشراكة من أجل التنمية المحلية المستدامة
)GIZ( منظمة االلتزام العالمي والوكالة األلمانية للتعاون الدولي

دعم الشراكات القائمة بين البلديات األلمانية واألجنبية ومساعدة السلطات المحلية على تطوير مشاريعها.األهداف
ُتعطى األولوية للمشاريع الهادفة إلى حماية المناخ والتكيف مع التغّير المناخي.

البلديات األلمانية، بالشراكة مع البلديات واتحادات البلديات اللبنانية.الجهات المعنية

3 سنوات كحد أقصى.مدة المشروع

50.000 كحد أقصى لكل شريك. يجب أن تتراوح ميزانية المشروع بين 20.000 و 250.000 يورو.قيمة المنحة

• على البلدية أو اتحاد البلديات اللبنانية أن تمول 10% على األقل من الميزانية اإلجمالية للمشروع.شروط التأهيل
• يجب أن يسمح المشروع بتبادل الخبرات بين السلطات المحلية الشريكة وبناء قدرات البلديات.

التكاليف المشمولة 
بالدعم

• تكلفة االستثمار، بشرط إثبات أهمية هذا االستثمار في تطوير القدرات وتيسير التبادالت الدولية.
• أنشطة بناء القدرات )ندوات، دورات تدريبية(.

• دراسات الجدوى، في حال أدت إلى تنفيذ مشروع تجريبي.
• المسؤولون المحليون عن المشروع.

• نفقات السفر.

رابط للحصول على 
المزيد من المعلومات

https://skew.engagement-global.de/funding-from-the-nakopa-programme.html

الجهات المانحة
ــل المباشــر  ــي لالســتثمار، التموي ــك األوروب ــي والبن ــك الدول ــي والبن ــرار االتحــاد األوروب ــى غ تقــّدم بعــض الجهــات المانحــة، عل
ــة  ــة ومشــروطة بجمل ــل صارمــة للغاي ــا مــا تكــون شــروط التموي ــة. وغالًب ــات اللبناني ــات واتحــادات البلدي لبعــض مشــاريع البلدي
معاييــر. بالتالــي ال بــّد مــن أن تكــون البلديــة التــي تلتمــس التمويــل مّطلعــة تمــام االطــالع علــى مجمــل الشــروط قبــل طلــب 

الدعــم.

صندوق دعم المشاريع المحلية المعنية باألمن البشري
سفارة اليابان

• دعم مشاريع التنمية المحلية.األهداف
• ُتعطــى األولويــة للمواضيــع المتصلــة بــإدارة النفايــات والبيئــة، وال ســيما مشــاريع الطاقــة 

المتجددة.

البلديات واتحادات البلديات اللبنانية.الجهات المعنية

سنة واحدة كحد أقصى.مدة المشروع

90.000 دوالر كحد أقصى لكل مشروع.قيمة المنحة

يجــب أن يكــون للمشــروع تأثيــر مباشــر علــى الســكان، وأن يكــون ملّحــًا ومســتدامًا وموّزعــًا شروط التأهيل
بتــوازن علــى مســاحة النطــاق البلــدي.

• أنشطة بناء القدرات )ندوات، دورات تدريبية(.التكاليف المشمولة بالدعم
• دراسة الجدوى.

• البنية التحتية، باستثناء مصاريف التشغيل.
• ُتستثنى من الدعم المصاريف اإلدارية للبلدية والرواتب وبدالت النقل.

http://www.lb.emb-japan.go.jp/itpr_en/ggpweb.htmlرابط للحصول على المزيد من المعلومات

الشراكة بين القطاعين العام والخاص
فــي ظــل األزمــة االقتصاديــة والماليــة الراهنــة التــي تطــال المؤسســة البلديــة بشــكل خــاص، تقــّدم الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام 
والخــاص إمكانيــًة بديلــة لتمويــل المشــاريع العامــة. فهــي تســمح للشــركات الخاصــة باالســتثمار فــي المشــاريع البلديــة مــن خــالل 
التعاقــد علــى المــدى المتوســط أو البعيــد مــع البلديــة. فــي تلــك الحالــة، تتقاضــى الشــركة المتعاقــدة أتعابهــا، إمــا مــن الرســوم 
التــي يدفعهــا المواطنــون مباشــرة لقــاء الخدمــة التــي تقدمهــا، وإمــا مباشــرة مــن البلديــة بشــرط االرتقــاء إلــى المعاييــر المطلوبــة 

فــي أداء الخدمــة، وإمــا عــن طريــق مزيــج مــن اآلليتيــن.

بالتالــي تكتفــي البلديــة باإلشــراف علــى المشــروع الــذي تملكــه وتســتعين بمقــاول لتقديــم الخدمــة. والجديــر ذكــره أن ذلــك ال 
يغنيهــا عــن ضــرورة اكتســاب حــد أدنــى مــن المعــارف وتوظيــف طاقــم عمــل مؤهــل للتمكــن مــن التفــاوض مــع مــورد الخدمــة.
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 بعقلين  
خطة عمل من أجل الطاقة 

المستدامة

اإلشكالية:
بلديــات  التحــاد  التابعــة  بعقليــن  بلديــة 
الشــوف الســويجاني غنيــة بتراثهــا العريــق 
ومواردهــا الطبيعيــة. وهــي تصبــو لوضــع 
البلــدة علــى الخارطــة الســياحية فــي لبنــان 
مجــال  فــي  المحليــة  المبــادرات  وقيــادة 
الطاقــة المتجــددة. فمــن أجــل اســتقطاب 
واســتضافتهم  الســياح  مــن  المزيــد 
بالتنميــة  النهــوض  علــى  الحــرص  مــع 
باتــت  للبيئــة،  الصديقــة  االقتصاديــة 
البلديــة مدعــوة لتحســين مرافقهــا العامــة 
ــة والنقــل وإدارة  ــاه المبتذل ــل إدارة المي مث
النفايــات. كمــا التزمــت البلديــة بالحــد مــن 
لديهــا  الكربــون  أكســيد  ثانــي  انبعاثــات 
ر البلديــات اللبنانيــة  بنســبة 25%، وتصــدُّ
عــن  المنبثقــة  االلتزامــات  تطبيــق  فــي 
البلديــات  لرؤســاء  العالمــي  الميثــاق 
المبــرم فــي العــام 2014. غيــر أن البلديــة 
محــددة  اســتراتيجيات  إلــى  تفتقــر  كانــت 

فــي هــذا المجــال.

CES-( الحــّل: فــي إطــار مشــروع توفيــر طاقــة نظيفــة لمــدن البحــر المتوســط
MED( الممــّول مــن االتحــاد األوروبــي، أقدمــت بلديــة بعقليــن علــى تطويــر 
بوضــع  تســمح  خطــة  وهــي   .)SEAP( المســتدامة  للطاقــة  عمــل  خطــة 
اســتراتيجية محليــة للطاقــة تنطــوي علــى عــدد مــن المشــاريع الكفيلــة بتعزيــز 
التنميــة المســتدامة والحفــاظ علــى بيئــة ســليمة للســياح والمقيميــن علــى 

الســواء. 
فــي مرحلــة أولــى، تــم حســاب انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون التــي توّلدهــا 
المبانــي  البلديــة،  والمبانــي  المرافــق  )المنشــآت،  القطاعــات  مختلــف 
الســكنية، اســتهالك الكهربــاء، اســتهالك المــازوت للتدفئــة، اإلنــارة العامــة(. 
وباالســتناد إلــى تلــك الحســابات، تــم تحديــد القطاعــات التــي تتســّبب بأكبــر 
ــات  نســبة مــن التلــوث، فضــاًل عــن المعــدالت المنشــودة لتخفيــض انبعاث
ثانــي أكســيد الكربــون. وســمحت تلــك المعطيــات بوضــع خطــة عمــل لــكل 
قطــاع تنطــوي علــى أنشــطة لنشــر الوعــي لــدى األهالــي والفعاليــات المحلية 
العامــة والخاصــة، فضــاًل عــن مشــاريع تهــدف إلــى تعزيــز كفــاءة اســتهالك 
الطاقــة وإنتــاج الكهربــاء لــكل مــن تلــك القطاعــات. كمــا جــرى تقديــر كلفــة 
كل مشــروع ومــدى مســاهمته فــي الحــد مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون.

دور البلديــة: لقــد بــادرت البلديــة طواعيــة إلــى المســاهمة فــي مشــروع توفيــر 
طاقــة نظيفــة لمــدن البحــر المتوســط. كمــا ســاهمت فــي تمويــل خطــة 
عمــل الطاقــة المســتدامة بنســبة 10% مــن ميزانيــة الخطــة اإلجماليــة. وطيلــة 
ــك  ــذ تل ــن بتنفي ــراء المختصي ــم للخب ــن الدع ــة بعقلي المشــروع، قّدمــت بلدي
ــم جــرى  ــات عــن المنطقــة. ث ــث تزويدهــم بالبيان الخطــة، وال ســيما مــن حي
ــر مــن العــام  ــون الثاني/يناي ــي فــي كان ــى األهال عــرض المشــروع رســمًيا عل
ــة عــدًدا مــن  2015. وبعــد االنتهــاء مــن صياغــة خطــة العمــل، أطلقــت البلدي
ــي اســتهالك  ــاءة ف ــددة والكف ــة المتج ــة الطاق ــى أهمي ــة عل أنشــطة التوعي
الطاقــة والبيئــة بوجــه عــام، توّجهــت فيهــا إلــى المقيميــن والمؤسســات 
والمــدارس الكائنــة فــي البلــدة. كمــا عملــت علــى تشــكيل لجــان لألحيــاء 

ــة. ــذ أنشــطة التوعي ــا لتنفي ــة دعًم ولجــان فني

اآلثار اإليجابية للمشروع:
1. علــى الصعيــد البيئــي: بلــورة خطــة علــى المدييــن القصيــر والبعيــد للحــّد 
مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون فــي بلــدة بعقليــن، عــن طريــق أنشــطة 

واضحــة وميزانيــة تقديريــة لــكل نشــاط.

2. علــى الصعيــد البيئــي: توعيــة المواطنيــن والفعاليــات العامــة والخاصــة 
علــى أهميــة الحفــاظ علــى البيئــة واســتخدام مصــادر الطاقــة المتجــددة.

ــراءات  ــد، مــن المتوقــع لإلج ــى المــدى البعي ــي: عل ــد المال ــى الصعي 3. عل
ــة نتيجــة اســتعمال مصــادر  ــق الوفــورات للبلدي ــررة أن تســمح بتحقي المق

ــددة. ــة المتج الطاق

تكلفة خطة عمل الطاقة المتجددة
19.101 يورو بتمويل من بلدية بعقلين واالتحاد األوروبي.

الشركاء 
االتحاد األوروبي / الجامعة اللبنانية /

Hulla & Co. Human Dynamics KG  / VIA-HABILIS

الممارسات السليمة في مجال 
الطاقة المتجددة

 حّمانا  
تشغيل محطة تكرير المياه 

المبتذلة على الطاقة الشمسية

اإلشكالية:
ــار الكهربائــي عــن البلــدة،  عنــد انقطــاع التي
الكهربائــي  الموّلــد  علــى  االعتمــاد  يتــم 
لبلديــة  التابعــة  التكريــر  لتشــغيل محطــة 
حمانــا، والتــي تعالــج مياه الصــرف الصحي 
المحطــة  تســتهلك  بأكملهــا.  للبلــدة 
بمعــدل 60.4 ميغــاوات ســاعة فــي الســنة 
عنــد تشــغيلها بواســطة الموّلــد، مــا يرّتــب 
علــى البلديــة، إلــى جانــب تلــوث الهــواء، 
كلفــة تبلــغ 20.000 دوالر أميركــي ســنويا 

مقابــل شــراء المــازوت.

4. الممارسات السليمة في مجال 
الطاقة المتجددة

الحــّل: تــم اعتمــاد نظــام هجيــن إلمــداد المحطــة بالكهربــاء يجمــع بيــن كهربــاء 
ــواح  ــات تخــّزن الطاقــة التــي توّلدهــا األل ــواح الشمســية وبطاري ــة واألل الدول
الشمســية. لأللــواح الشمســية قــدرة ذرويــة تبلــغ 45 كيلــووات، فــي حيــن 
أن للبطاريــات قــدرة علــى تخزيــن 170 كيلــووات ســاعة، مــا يســمح بإمــداد 

ــاء علــى مــدار الســنة. المحطــة بالكهرب

دور البلديــة: إن محّطــة تكريــر ميــاه الصــرف الصحي ملــٌك للبلدية، والمجلس 
ــاء المحطــة وقــّدم قطعــة األرض المســتعملة  ــى بن ــادر إل البلــدي هــو مــن ب

لتركيــب األلــواح الشمســية.

اآلثار اإليجابية للمشروع:
1. علــى الصعيــد المالــي: االســتفادة مــن الطاقــة الشمســية المجانيــة 
إلمــداد المحطــة بالطاقــة التــي تحتــاج إليهــا عنــد انقطــاع التيــار الكهربائــي، 

ــر 20.000 دوالر فــي الســنة. ــة بتوفي مــا يســمح للبلدي
2. علــى الصعيــد البيئــي: تخفيــض ملمــوس النبعاثــات غــازات الدفيئــة 

ــي الســنة(.  ــون ف ــي أكســيد الكرب ــئ ثان ــا مــن مكاف )-72.5 طًن

مواطــن ضعــف المشــروع: تــدوم البطاريــات لمــدة 6 ســنوات، مــا يرّتــب كلفــة 
عند اســتبدالها.

تكلفة االستثمار
100.000 دوالر بتمويل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

مدة المشروع
13 شهًرا إلنجاز الدراسات وتركيب األلواح الشمسية.

الشركاء الفنيون
إستشاري خارجي / شركة أرامكو / برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
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اتحاد بلديات الضاحية 
 الجنوبية لبيروت   

محطة كهرباء هجينة

اإلشكالية:
اتحــاد  يغطيهــا  التــي  المنطقــة  ُتعتبــر 
بلديــات الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت مــن 
نظــًرا  لبنــان  فــي  دقــًة  األكثــر  المناطــق 
ســوري  الجــئ   100.000 الســتضافتها 
وفلســطيني. فاالرتفــاع الكبيــر فــي معــدل 
الالجئيــن  أزمــة  بعيــد  الســكاني  النمــو 
الســوريين أدى إلــى ارتفــاٍع ملمــوس فــي 
ازديــاد  عــن  فضــاًل  الكهربــاء،  اســتهالك 
ــاء،  ــن الكهرب ــى المــازوت لتأمي ــب عل الطل

الكهربائــي. التيــار  انقطــاع  عنــد  خاصــة 

الحّل:
مــن أجــل الحــّد مــن الطلــب علــى المــازوت المطلــوب إلمــداد مبنــى االتحــاد 
الكهربــاء،  علــى  المتزايــد  الطلــب  يلّبــي  حــل مســتدام  بالكهربــاء، واقتــراح 
ُأبِرمــت شــراكة بيــن اتحــاد بلديــات الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت وبرنامــج األمــم 
ــل  ــاه، مــن أج ــة والمي ــة ووزارة الطاق ــة الهولندي ــي والحكوم ــدة اإلنمائ المتح
تحويــل محطــة كهربــاء االتحــاد التــي تعمــل علــى المــازوت إلــى محطــة هجينــة 
تعمــل علــى المــازوت والطاقــة الشمســية مًعــا، قدرتهــا 510 كيلــووات ذروة 

.)kWp(
لقــد تولــت شــركة غــدار للمعــدات تركيــب المحطــة الكهربائيــة الهجينــة علــى 
ســطح مركــز فــوج اإلطفــاء. فعنــد توافــر التيــار الكهربائــي، تقــوم األلــواح 
الشمســية بإمــداد المحطــة بالكهربــاء، مــع إعــادة ضــخ فائــض الكهربــاء فــي 
الشــبكة الرســمية. وعنــد انقطــاع التيــار الكهربائــي، يتــم تشــغيل الشــبكة 
بالحــد األدنــى بواســطة المــازوت، مــع االعتمــاد علــى الطاقــة الشمســية 
لتغطيــة باقــي االحتياجــات. وتلــك المحطــة الهجينــة تؤّمــن الكهربــاء لمبنــى 

ــز فــوج اإلطفــاء. ــات ومرك اتحــاد البلدي
قامــت شــركة غــدار للمعــدات بتدريــب فريــق الصيانــة فــي االتحــاد المســؤول 
عــن تشــغيل المحطــة، خاصــة علــى مخاطــر الشــحن الكهربائيــة العاليــة وعلــى 

كيفيــة تشــغيل المحطــة وصيانتهــا. 

دور اتحاد البلديات: 
ــادر اتحــاد بلديــات الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت إلــى البحــث عــن شــركاء  لقــد ب
لحــل مشــكلة اإلنفــاق الزائــد علــى الكهربــاء. فقــام باإلشــراف علــى المشــروع 
والمشــاركة فــي اتفــاق الشــراكة. كمــا قــام بتأميــن المعــدات لتســهيل عمليــة 
نقــل المــواد إلــى موقــع المحطــة. أمــا اليــوم، فقــد بــات االتحــاد مالــًكا 

للمحطــة وهــو الــذي يتولــى تشــغيلها وصيانتهــا.

اآلثار اإليجابية للمشروع:
1. علــى الصعيــد البيئــي: تســمح محطــة الكهربــاء الهجينــة بتوفيــر 17.407 
ليتــر مــن المــازوت فــي الســنة، مــا يســمح بخفــض انبعاثــات ثنائــي أكســيد 

الكربــون بواقــع 170 طنــًا فــي الســنة.

2. علــى الصعيــد االقتصــادي: تمّكــن اتحــاد بلديــات الضاحيــة الجنوبيــة 
مــن تخفيــض فاتــورة الكهربــاء لمبنــى االتحــاد ومركــز فــوج اإلطفــاء بواقــع 

10.000 دوالر فــي الســنة.

تكلفة االستثمار
90.326.25 دوالر بتمويل من الحكومة الهولندية.

كلفة التشغيل والصيانة
 1.600 دوالر في السنة.

مدة المشروع
6 أشــهر لتركيــب الهيــكل المعدنــي واأللــواح الشمســية والتوصيالت.

الشركاء الفنيون
برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي / وزارة الطاقــة والميــاه / شــركة 

غــدار للمعــدات

الممارسات السليمة في مجال 
الطاقة المتجددة

الممارسات السليمة في مجال 
الطاقة المتجددة

 منجز  
إنتاج الحطب االصطناعي 

المصنوع من الكتلة اإلحيائية 
للتدفئة

اإلشكالية:
بمســاحات  تنعــم  زراعيــة  بلــدة  منجــز 
حرجيــة شاســعة، غيــر أن تشــحيل األحــراج 
واألنشــطة الزراعيــة فيهــا توّلــد الكثيــر مــن 
بالمقابــل،  المســتعملة.  غيــر  النفايــات 
ســّكانها ال يزالــون يعتمــدون اعتمــًاًدا كبيــًرا 
إلــى  يــؤدي  مــا  للتدفئــة،  الحطــب  علــى 

قطــع مســاحات كبيــرة مــن األحــراج.

الحّل:
ــاء مصنــع لتحويــل المخّلفــات الحرجيــة والزراعيــة إلــى  عملــت البلــدة علــى بن
حطــب اصطناعــي للتدفئــة، وهــو معمــل يضــم 4 آالت تعمــل علــى تحويــل 
النفايــات الحرجيــة والزراعيــة. بدايــة، توَضــع النفايــات داخــل آلــة لتقطيعهــا، ثــم 
ُتنَقــل إلــى آلــة أخــرى تقــوم بطحنهــا للتخلــص مــن القطــع الكبيــرة فيهــا، ثــم 
ُتنقــل إلــى آلــة ثالثــة لتجفيفهــا. وبعــد أن تصبــح المــادة جافــة، يتــم ضغطهــا 

ثــم بيعهــا إلــى األهالــي.

ترتفــع كلفــة الطــن الواحــد مــن قوالــب التدفئــة إلــى 120 دوالر، علًمــا أن 
البلديــة قــادرة علــى إنتــاج ألــف طــن مــن هــذا الحطــب االصطناعــي فــي 

الســنة.

أطلقــت جمعيــة مــدى حملــة لتوعيــة األهالــي وتالمــذة المدرســتين الكائنتيــن 
فــي بلــدة منجــز علــى أهميــة اســتعمال الطاقــة المســتمدة مــن الكتلــة 

اإلحيائيــة.

دور البلدية:
بلديــة منجــز هــي مــن بــادر إلــى إطــالق هــذا المشــروع، وهــي مــن أجــرى 
الدراســات وبحــث عــن مصــادر التمويــل الالزمــة. كمــا أنهــا تتولــى صيانــة 

المصنــع وبيــع قوالــب التدفئــة.

اآلثار اإليجابية للمشروع:
1. علــى الصعيــد البيئــي: يســمح المشــروع بتحويــل وإعــادة اســتعمال 
الغابــات، ومكافحــة  حرائــق  مــن  والوقايــة  والحرجيــة،  الزراعيــة  النفايــات 

التصحــر، فيمــا يقــّدم وســيلة تدفئــة بديلــة للســكان.

المشــروع،  هــذا  بفضــل  لأهالــي:  بالنســبة  المالــي  الصعيــد  علــى   .2
يســتفيد األهالــي مــن وســيلة تدفئــة بكلفــة معقولــة مســتخدمين منتًجــا 

أعلــى جــودة مــن الحطــب.

ــع الحطــب االصطناعــي  ــة: إن بي ــي بالنســبة للبلدي ــد المال ــى الصعي 3. عل
يســمح لبلديــة منجــز بتحقيــق عائــدات ســنوية صافيــة تناهــز 70.000 دوالر 

فــي الســنة.

تكلفة االستثمار
300.000 دوالر بتمويل من سفارة النرويج في لبنان.

مدة المشروع
سنتان، إلنجاز الدراسات وتركيب اآلالت.

الشريك الفني 
جمعية مدى.
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فــي العــام 2018، جــرى تركيــب 712 لوحــة فولطاضوئيــة بقــدرة ذرويــة بلغــت 
230 كيلــووات علــى مســاحة 1200 متــر مربــع. والمحطــة تســتهلك كامــل كميــة 

الكهربــاء التــي تنتجهــا.
باإلضافــة لذلــك، يتــم تجفيــف جــزء )25%( مــن الحمــأة الناجمــة عــن أعمــال 
التكريــر فــي بيــوت بالســتيكية تعمــل علــى األشــعة الشمســية، مــا يســمح 

بتخفيــض كميــة الحمــأة التــي يتــم نقلهــا ونثرهــا إلــى الربــع.

دور السلطة المحلية:
لقــد بــادرت منطقــة الفال الكبــرى Laval Agglomération إلــى إطالق وإدارة 
هــذا المشــروع الــذي تشــترك فــي تمويلــه كل مــن بلديــة الفــال والبلديــات 

التابعــة لمنطقــة الفــال الكبــرى.

اآلثار اإليجابية للمشروع:
1. علــى الصعيــد المالــي: تقــوم محطــة التكريــر بإنتــاج واســتهالك حاجتهــا 
بتحقيــق  الكبــرى  لمنطقــة الفــال  يســمح  مــا  الكهربائيــة،  الطاقــة  مــن 

وفــورات ملموســة.

2. علــى صعيــد العائــدات: تســمح المولــدات الكهربائيــة الحراريــة بتحقيــق 
عائــدات بقيمــة 250.000 يــورو فــي الســنة مــن بيــع الكهربــاء.

مواطن ضعف المشروع: ارتفاع الكلفة السنوية لصيانة المولدات.

تكلفــة االســتثمار  ميلــون يــورو للمعــدات الكهربائيــة الحراريــة بتمويــل 
مــن بلديــة الفــال و 250.000 يــورو بتمويــل مــن اتحــاد بلديــات منطقــة 
الفــال الكبــرى، مــع العلــم أن 80% مــن هــذا التمويــل يتــم بدعــم مــن 

.Pays de Loire منطقــة
تكلفة التشغيل والصيانة السنوية

- تركيب المولدات الكهربائية الحرارية: 60.000 يورو قبل الضريبة
- تركيب األلواح الفولطاضوئية: 900 يورو قبل الضريبة

الشركاء الفنيون للمشروع 
 Degrémont Groupe SUEZ / PRO2 CONCEPTION / Cabinet

Merlin Bourgois / Innowatt / BECB
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 LAVAL
  AGGLOMÉRATION

محطة تكرير ذات االكتفاء 
الذاتي من الكهرباء

اإلشكالية:
ــة فــي  ــاه المبتذل ــر المي ــر محطــة تكري ُتعتب
فــي  تكريــر  محطــة  أكبــر   Laval منطقــة 
فهــي  الفرنســية،   Mayenne مقاطعــة 
األدنــى،  بالحــد  كيلــووات   300 تســتهلك 
مــا يرّتــب علــى الســلطة المحليــة تكلفــة 
ــك،  ــن ذل ــة. فضــاًل ع ــة لشــراء الطاق هائل
ــا  ــي تخّلفه ــة الت ــأة الملوث ــر الحم ــم طم يت
محطــة التكريــر مــن دون إعادة اســتعمالها.

الحّل: 
فــي العــام 2012، جــرى تركيب نظــام يعتمد 
علــى التوليــد المشــترك للكهربــاء والحــرارة 
بواســطة الغــازات العضويــة التــي تفرزهــا 

الحمــأة الناجمــة عــن محطــة التكريــر.
يتــم بيــع كامــل كميــة الكهربــاء المنتجــة 
فُتســتخدم  الحــرارة  أمــا  الطريقــة.  بهــذه 
إلبقــاء أجهــزة تحليــل الحمــأة علــى 37 درجــة 
المطلوبــة  الحــرارة  درجــة  وهــي  مئويــة 

أمثــل. تشــغياًل  لتشــغيلها 
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 PAYS VALLÉE DU
  LOIR

االستفادة المشتركة من خبرة 
مستشار في شؤون الطاقة

اإلشكالية:
فــي العــام 2016، قام مركــز التوازن المحلي 
 Pays Vallée du Loir والريفــي لمنطقــة
واتحــادات  بلديــات  عــدة  يضــم  والــذي 
بلديــات مــن مقاطعــة Sarthe  الفرنســية، 
بإعــداد خطــة للمنــاخ والهــواء والطاقــة في 
المنطقة. تشــمل تلك الخطة 15 مشــروًعا 
غــازات  انبعاثــات  مــن  الحــد  أجــل  مــن 
الدفيئــة ومكافحــة تلــوث الهــواء والتكيــف 
مــع التغيــرات المناخيــة، وقــد اعتبــرت مــن 
ــد إمــدادات الطاقــة  ضمــن أولوياتهــا تجدي
بحثهــم  وأثنــاء  العامــة.  المبانــي  فــي 
يحتــاج  الممكنــة،  التمويــل  مصــادر  عــن 
 Pays Vallée فــي منطقــة  المنتَخبــون 
du Loir  إلــى معلومــات ومســاعدة فنيــة 
ودعــم حتــى يتمكنــوا مــن ترميــم المرافــق 
التــي تســرف فــي اســتهالك الطاقــة، مــع 
المعمــاري  التــراث  احتــرام  علــى  الحــرص 

الحديــث والقديــم.

الطاقــة  لشــؤون  المشــترك  االستشــاري  المركــز  اســتحداث  تــم  الحــّل: 
)CEP( الــذي تســتفيد منــه 18 بلديــة وتجّمــع للبلديــات فــي المنطقــة. وهــو 
مركــز هدفــه ضــم المــوارد المتاحــة لــدى عــدة بلديــات وال ســيما الريفيــة 
ــى مصــادر الطاقــة المتجــددة. أمــا  ــا إل ــا فــي مســيرة تحوله ــا، لمواكبته منه

المستشــار، فيرافــق الســلطات المحليــة علــى ثالثــة أصعــدة:
• علــى صعيــد المتابعــة وتوجيــه الســلطات المحليــة فــي مجــال اســتهالك 

الطاقة.
وتقييمهــا.  وتنفيذهــا  المشــاريع  اختيــار  عنــد  المرافقــة  صعيــد  علــى   •
فالمستشــار يواكــب الســلطة المحليــة فــي إعــداد الدراســات ويســاعدها 

المناســبة. التكنولوجيــا  اختيــار  علــى 
• علــى صعيــد الرصــد والتوعيــة، مــن خــالل عقــد نــدوات ســنوية مخصصــة 

للســلطات المحلية.
لقــد أعــد مستشــار الطاقــة دراســة لتقديــر اســتهالك الطاقــة داخــل بلديــة 
البلــدي  المجلــس  عضــو  ويرلــي،  فيليــب  بالســيد  دفــع  مــا   ،Lhomme
المســؤول عــن األشــغال إلــى القــول: »لقــد ســمحت لنــا الدراســة بتبيــان 
مواطــن التقصيــر والضعــف لدينــا فــي مجــال الطاقــة، ولكنهــا ســمحت لنــا 
أيًضــا بالتعــّرف علــى الحلــول الماديــة والفنيــة الممكنــة«. وعليــه، تمّكنــت 
ــات المنبثقــة عــن الدراســة ونجحــت فــي  ــدة مــن تطبيــق بعــض التوصي البل

االســتحصال علــى التمويــل.

دور الســلطة المحليــة الفرنســية فــي تنفيــذ المشــروع: لقــد تأســس المركــز 
االستشــاري المشــترك لشــؤون الطاقــة بمبــادرة مــن مركــز التــوازن المحلــي 
والريفــي لمنطقــة Pays Vallée du Loir. فالمستشــار بتصــرف البلديــات 
المركــز  تمويــل  فــي  وتشــترك  للمنطقــة.  التابعــة  البلديــات  واتحــادات 
ــة باالســتفادة مــن الخدمــات االستشــارية، والتــي  ــة الراغب الســلطات المحلي

ــف التعــاون مــع مستشــار الطاقــة. ــا ُيكّل ــا لديه ــن منســًقا فنًي تعي

اآلثار اإليجابية للمشروع:
1. علــى الصعيــد المالــي: إن االشــتراك فــي تغطيــة التكاليــف يســمح 
ــا بالنســبة للبلديــات  بخفــض كلفــة الخدمــات االستشــارية لغايــة 20 ضعًف
تســمح  والمرافقــة  اإلرشــاد  وخدمــات  االستشــارات  أن  كمــا  الريفيــة. 
بتحقيــق وفــورات كبيــرة فــي اســتهالك الطاقــة، مــا يؤّثــر مباشــرة علــى 

المحليــة. الســلطات  نفقــات 
2. علــى صعيــد الخبــرة الفنيــة: يعمــل المستشــار علــى مواكبــة المشــاريع 
فــي مختلــف مراحلهــا، مــا يضمــن االســتمرارية والمعرفــة الفنيــة العميقــة 
الحاجــات  تحديــد  بيــن  يجمــع  »بمترجــم«  أشــبه  للمشــروع. فالمستشــار 

ــة. وترجمتهــا إلــى حلــول فني
بيــن  والخبــرات  المعــارف  تبــادل  إن  الخبــرات:  تبــادل  صعيــد  علــى   .3
مختلــف الســلطات المحليــة يســمح بتقديــم حلــول مبتكــرة ومتناســبة مــع 

المحليــة. االحتياجــات 

تكلفــة االســتثمار 15.000 يــورو لشــراء المعــدات الفنيــة، بتمويــل مــن 
.)ADEME( الوكالــة الفرنســية للبيئــة والحفــاظ علــى الطاقــة

ــا  ــورو فــي الســنة تقريًب ــة الســنوية 50.000 ي تكلفــة التشــغيل والصيان
Pays Vallée du Loir تتــوزع علــى الســلطات المحليــة التابعة لمنطقــة

الشريك الفني للمشروع 
)ADEME( الوكالة الفرنسية للبيئة والحفاظ على الطاقة
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  TRIVALIS
تأهيل منشآت إلنتاج 

المحروقات الصلبة المصنوعة 
من مخلفات الفرز والتسبيخ

اإلشكالية:
إدارة  المولجــة  الهيئــة  وهــي   ،Trivalis
  Vendée مقاطعــة  فــي  النفايــات 
ــن  ــن إدارة مصنَعي الفرنســية، مســؤولة ع
فــي  المنزليــة  النفايــات  وتســبيخ  لفــرز 
مخلفــات  مــن   %55 أن  غيــر  المقاطعــة. 
تدويرهــا،  يعــاد  ال  المصنعيــن  هذيــن 
بــل ُتطمــر فــي مراكــز لتخزيــن النفايــات. 
يتعيــن  األوروبيــة،  التوجيهــات  وبحســب 
علــى فرنســا أن تخّفــض لغايــة النصــف 
العــام  بحلــول  للطمــر  المعــّدة  النفايــات 
2025، وأن تخّفــض بنســبة 10% النفايــات 
البلديــة المعــّدة للطمــر بحلول العــام 2035. 
  Vendée مقاطعــة  علــى  يتعيــن  بالتالــي 
الحــد مــن طمــر تلــك النفايــات مــع إعــادة 
اســتعمال المخلفــات غيــر القابلــة للتدويــر.

الحّل:
جــرى بنــاء منشــآت إلنتــاج الوقــود الصلــب المســتخرج مــن النفايــات. وهــذا 
الوقــود الصلــب كنايــة عــن نفايــات صلبــة غيــر خطيــرة مكونة مــن مخلفات تم 
فرزهــا الســتخراج المــواد التــي يمكــن اســتعمالها كوقــود. بالتالــي يتــم طحــن 
النفايــات وغربلتهــا وتجفيفهــا، وإزالــة المــواد الملوثــة فيهــا مثــل كلوريــدات 
البوليفينيــل )PVC(، ثــم إرســالها إلــى مصانــع مــن أجــل تحويلهــا إلــى طاقــة 
تســتخدم إلمــداد المنشــآت الصناعيــة أو توليــد الطاقــة التــي تغــذي شــبكة 
الكهربــاء الرســمية. وهــو مشــروع مــن شــأنه أن يوّلــد 82 كيلــووات ســاعة مــن 

الطاقــة فــي الســنة.

دور السلطة المحلية:
ــى اشــتراك  ــة عامــة تعمــل ضمــن نطــاق المقاطعــة، تقــوم عل Trivalis هيئ
عــدة ســلطات محليــة فرنســية فــي تنفيــذ مشــاريع عامــة مــن خالل االشــتراك 
فــي تغطيــة التكاليــف. Trivalis هــي مــن بــادر إلــى إطــالق هــذا المشــروع 

وتمويلــه.

اآلثار اإليجابية للمشروع:
1. على الصعيد البيئي: تخفيض كميات النفايات المخصصة للطمر.

ــة  ــر القابل ــات غي ــادة اســتعمال النفاي ــات: إع ــل النفاي ــد تحوي ــى صعي 2. عل
للتدويــر فــي المنشــآت الصناعيــة، وتوليــد الحــرارة والكهربــاء للمبانــي.

تكلفة االستثمار
Trivalis 580.000 يورو قبل الضريبة، بتمويل من

تكلفة التشغيل والصيانة السنوية
5.500 يورو
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 NANTES
 – MÉTROPOLE

الغيمة 
مقعد موصول بشبكة اإلنترنت 

إلطالع أكبر عدد من السكان 
على معلومات بشأن نوعية 

الهواء

اإلشكالية:
شــهدت المنطقــة الكبــرى لمدينــة نانــت 
ملحوًظــا  ارتفاًعــا   Nantes Métropole
عنــه  نجــم  الديموغرافــي،  النمــو  فــي 
تفاقــم لتلــوث الهــواء. فعقــدت المنطقــة 
غــازات  انبعاثــات  تخفيــض  علــى  عزمهــا 
العــام  بحلــول  النصــف  إلــى  الدفيئــة 
معلومــات  جمــع  اســتوجب  مــا   ،2030
استشــرافية عــن نوعيــة الهــواء حتــى العــام 
2030، وتحديــد اآلثــار اإليجابيــة للسياســات 
العامــة المعتمــدة، أو اســتباق أي تحــول 

المســار. عــن  محتمــل 

الحّل:
ــة علــى شــكل  فــي العــام 2019، جــرى تركيــب مقعــد للمتنزهيــن تعلــوه مظّل
غيمــة فــي قلــب المدينــة )Ile de Nantes(، مــن أجــل إطــالع الســكان علــى 
ــات عــن  ــوان التــي تتخذهــا الغيمــة. فتصــل بيان نوعيــة الهــواء بواســطة األل
نوعيــة الهــواء إلــى الغيمــة عبــر جمعيــة Air Pays de la Loire  )وهــي جمعيــة 
ــرة تقيــس  ــر أجهــزة استشــعار صغي ــة الهــواء( كمــا عب معتمــدة لمراقبــة نوعي

نوعيــة الهــواء فــي محيطهــا المجــاور.
بالتالــي يتبــّدل لــون الغيمــة بتبــدل البيانــات التــي تصلهــا، حيــث تتــراوح بيــن 
األخضــر )عندمــا تكــون نوعيــة الهــواء ممتــازة( واألصفــر )عندمــا تكــون نوعيــة 
الهــواء متوســطة( وصــواًل إلــى اللــون البرتقالــي )عندمــا تكــون نوعيــة الهــواء 
رديئــة(. كمــا تشــير هــذه الغيمــة مــن الجهــة الجانبيــة إلــى مســتوى تركيــز 

حبــوب اللقــاح فــي الجــو.
وهــذه الغيمــة مســتقلة تماًمــا مــن حيــث اإلمــداد بالطاقــة، إذ توّلــد طاقتهــا 

بواســطة لــوح فولطاضوئــي رقيــق ASCA® مرّكــب علــى هيــكل المظلــة.

دور السلطة المحلية: 
ــاراة البتــكار أثــاث خــالق للمدينــة أطلقتهــا  ــذ هــذا المشــروع بمناســبة مب ُنّف
بلديــة Nantes بدعــم مالــي مــن مصــرف Banque des Territoires ودعــم 

.NantesCityLab ــر فنــي مــن مختب

اآلثار اإليجابية للمشروع:
يســمح  التوعيــة:  صعيــد  علــى   .1
ــدى الســكان  المشــروع بنشــر الوعــي ل
بطريقــة غيــر مباشــرة إزاء نوعيــة الهــواء 

المدينــة. فــي 

تكلفــة  المالــي:  الصعيــد  علــى   .2
محــدودة  المشــروع  لهــذا  االســتثمار 
نســبًيا والغيمــة اإللكترونيــة مســتقلة 

بالطاقــة. اإلمــداد  حيــث  مــن 

تكلفة االستثمار
9.600 يورو.

كلفة التشغيل والصيانة
بــدل اشــتراك )10 يــورو فــي الشــهر( لمؤسســة Air PDL التــي تــزّود 

البيانــات المتعلقــة بنوعيــة الهــواء.
الشركاء الفنيون 
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مواطن ضعف المشروع:  
ال تبقــى الغيمــة مضــاءة ســوى لســاعات قليلــة فــي الصباح والمســاء حســب 

درجــة تعرضها لألشــعة الشمســية.
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والقطاع الخاص إلطالق حوارات حول سياسة الطاقة 
النظيفة واستراتيجيتها وتقنياتها وتطوير قدراتها وإدارة 

منصات لتسهيل استثمارات الطاقة المتجددة.
rcreee.org

جمعية المدن المتحدة في لبنان/المكتب التقني للبلديات 
)Cités Unies Liban/BTVL( اللبنانية

تتولى جمعية المدن المتحدة في لبنان/المكتب التقني 
للبلديات اللبنانية إدارة شبكة البلديات واتحادات البلديات 

اللبنانية المنتسبة لمنظمة المدن والحكومات المحلية 
المتحدة )CGLU(، وهي منظمة عالمية رسالتها االرتقاء 

بمبادئ الديمقراطية المحلية والشراكة والتضامن في ما 
بين المدن، وال سيما عبر دعم برامج التعاون الالمركزي 

وحشد التمويل والدعم الفني لألنشطة الدولية ولمشاريع 
أعضائها.

+961 01 649 900      
contact@bt-villes.org      

الميثاق العالمي لرؤساء البلديات من أجل المناخ والطاقة
يضم الميثاق العالمي لرؤساء البلديات من أجل المناخ 

والطاقة أكثر من سبعة آالف سلطة محلية وإقليمية 
موزعة على 57 بلًدا، وهي سلطات التزمت طواعية بالحد 

من انبعاثات غازات الدفيئة لديها بنسبة 40% بحلول العام 
2030 واعتماد نهج مشترك لمكافحة التغير المناخي. تلتزم 
األطراف الموقعة على هذا الميثاق بأن تقدم، في غضون 
سنتين من انضمامها إليه، خطة عمل للطاقة المستدامة 

والمناخ )PAEDC( تبّين أبرز التدابير التي تنوي اعتمادها 
تحقيًقا لهذه الغاية.

+32 02 646 84 24      
info@eumayors.eu      

covenantofmayors.eu/en

)LGBC( مجلس لبنان لأبنية الخضراء
إن مجلس لبنان لألبنية الخضراء مؤّسسة متخصصة في 

إصدار شهادات لبنانية للمباني التي تراعي المواصفات 
البيئية، ونشر المعلومات حول مفهوم المباني الخضراء 
وكفاءتها في استهالك الطاقة. كما أنها تقدم المشورة 

للمؤسسات واألفراد والمؤسسات العامة من أجل اعتماد 
المعايير البيئية في البناء.

+961 76 187 101      
info@lebanon-gbc.org      

 lebanon-gbc.org

)MedCités( شبكة المدن المتوسطية
تهدف شبكة المدن المتوسطية إلى بناء قدرات الحكومات 
المحلية وتعزيز التعاون ودعم المشاريع المحلية في منطقة 

حوض البحر األبيض المتوسط.
contact@medcities.org      

medcities.org

جمعية البحر األبيض المتوسط للوكاالت الوطنية إلدارة 
)MEDENER( الطاقة

تضم جمعية البحر األبيض المتوسط للوكاالت الوطنية 
إلدارة الطاقة مختلف الوكاالت المعنية بترشيد استخدام 

الطاقة والترويج لمصادر الطاقة المتجددة على حوض 
المتوسط. وهي تدعم مشاريع إقليمية من أجل النهوض 

بكفاءة الطاقة وتطوير مصادر الطاقة النظيفة، وتجمع 
الخبرات اإلقليمية التي تساعد على بناء قدرات العاملين في 

هذا المجال، ال سيما عبر تبادل الخبرات ونشر الممارسات 
السليمة ونقل المعارف والتقنيات والتكنولوجيا في مجال 

كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة.
contact@medener.org      

medener.org

وزارة الطاقة والمياه
energyandwater.gov.lb

وزارة البيئة
  moe.gov.lb

منظمة االلتزام العالمي
وكالة ألمانية هدفها توطيد أواصر التعاون تحقيًقا للتنمية 

المحلية. وهي تطلق كل سنة آلية ُتعرف بصندوق مشاريع 
 )NAKOPA( الشراكة من أجل التنمية المحلية المستدامة
التي تشترك في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة ضمن 
مبادرات التعاون الالمركزي التي تجمع بين ألمانيا ولبنان.

+49 228 20 717-0      
info@engagement-global.de      

engagement-global.de 

)LSES( الجمعية اللبنانية للطاقة الشمسية
تتكون هذه الجمعية من أخصائيين لبنانيين منخرطين في 
مشاريع الطاقة النظيفة، وتهدف إلى الترويج الستخدام 

مصادر الطاقة المتجددة في لبنان، وال سيما الطاقة 
الشمسية. وهي تعقد دورات تدريبية وتنشر المعلومات 
المتصلة بالطاقة النظيفة والطاقة الشمسية في لبنان.

+961 01 850 068      
admin@lses-lb.org      

lses-lb.org

5. الئحة بجهات االتصال والروابط المفيدة

اآللية الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 
)NEEREA(

هي آلية تمويل وطنية أطلقها مصرف لبنان من أجل 
تمويل مشاريع الطاقة المستدامة في لبنان، حيث تقّدم 
للمواطنين والمؤسسات التجارية والصناعية والجمعيات 
التي ال تبغى الربح قروًضا ميّسرة طويلة المدى بمعدل 

فائدة صفر، لتمويل مشاريع قائمة على كفاءة استهالك 
الطاقة والطاقة المتجددة.
lcec.org.lb/fr/NEEREA

)ADEME( الوكالة الفرنسية للبيئة والحفاظ على الطاقة
تساهم الوكالة الفرنسية للبيئة والحفاظ على الطاقة في 
تنفيذ السياسات العمومية الفرنسية ذات الصلة بالبيئة 

والطاقة والتنمية المستدامة. فهي تضع خبراتها وقدراتها 
االستشارية بتصّرف المؤسسات التجارية والمجالس 

المحلية والسلطات العامة والمواطنين عموًما، لمواكبة 
هذه الجهات في مساعيها الرامية للحفاظ على البيئة، 
وصواًل إلى مجتمع أقل استهالًكا للموارد وأقل إنتاًجا 

للكربون وأكثر إنصاًفا وتناغًما.
+33 01 47 65 21 44      

alicia.tsitsikalis@ademe.fr      
ademe.fr 

سفارة فرنسا في لبنان
يمكن للسفارة الفرنسية في لبنان أن تشترك في تمويل 

مشاريع الطاقة المتجددة المنبثقة عن شراكات التعاون 
الالمركزي، من خالل صندوق دعم مشاريع التعاون 

الالمركزي بين فرنسا ولبنان.
+961 01 420 203      

agnes.de-geoffroy@diplomatie.gouv.fr      
lb.ambafrance.org/Cooperation decentralisee-2470

سفارة اليابان في لبنان
كل سنة، تخّصص السفارة اليابانية في لبنان صندوًقا لدعم 
المؤسسات المحلية في تنفيذ مشاريع إنمائية محلية، مع 
العلم أن مشاريع الطاقة المتجددة هي من المشاريع التي 

يغّطيها هذا الصندوق.
+961 01 989 751      

ggp@bt.mofa.go.jp      
lb.emb-japan.go.jp/itprtop_en/index.html

)ALMEE( الجمعية اللبنانية لحفظ الطاقة والبيئة
هي جمعية لبنانية هدفها تكثيف وتطوير السبل والوسائل 

الكفيلة بتحسين إدارة الطاقة والسياسات البيئية، في لبنان 
وفي بلدان حوض البحر األبيض المتوسط والعالم أجمع.

+961 01 385 043      
alme@inco.com.lb      

almeelebanon.com 

المشروع التجريبي الوطني لكفاءة الطاقة والطاقات 
)CEDRO( المتجددة من أجل تعافي لبنان

»سيدرو« مبادرة أطلقها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
بتمويل من االتحاد األوروبي، من أجل تنفيذ 120 مشروًعا 

لترشيد استهالك الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة 
في المنشآت العامة. يحرص مشروع »سيدرو« على نقل 
التكنولوجيا وتشجيع القطاع الخاص على االستثمار في 

مصادر الطاقة المتجددة.
+961 01 981 944      

info@cedro-undp.org      
cedro-undp.org

)LCEC( المركز اللبناني لحفظ الطاقة
ُيعَنى المركز اللبناني لحفظ الطاقة بتطوير االستراتيجيات 

وخطط العمل الوطنية التي تعتمدها الحكومة اللبنانية 
في مجال ترشيد استهالك الطاقة والطاقة المتجددة. كما 

يشرف على تنفيذ المشاريع والمبادرات الوطنية ويراقب 
جودتها ويشارك في تحديث وتطوير اإلطار القانوني 

واإلداري الواجب توافره لتعزيز قطاع الطاقة النظيفة. 
+961 01 565 108      

Energy@lcec.org.lb      
lcec.org.lb/ar

المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 
)RCREEE(

المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة منظمة 
حكومية دولية تسعى إلى تفعيل وزيادة االستفادة من 

ممارسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المنطقة 
العربية. كذلك، ُيعد المركز الذراع الفني إلدارة الطاقة في 

جامعة الدول العربية والمجلس الوزاري العربي للكهرباء 
)AMCE(. يسعى فريق المركز بالتعاون مع الحكومات 

اإلقليمية والمنظمات الدولية ومؤسسات التمويل الدولية 
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CITÉS UNIES LIBAN
Bureau Technique des Villes Libanaises, 
Rue Toufic Salem, Imm. Sakr, 3e étage 

Ras El Nabeh, Rue de Damas - Beyrouth – LIBAN
+961 1 649 900

contact@bt-villes.org
Cités Unies Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises

www.bt-villes.org

مالحظات




