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1.

Foreword
Sustainable development is a fair development that is not
negatively affecting through the output of the current
generations the conditions for future generations. This type
of development takes into account the environmental
dimension in all projects. It is the moral obligation of the
current generation towards the upcoming ones that urges it
to provide its multiple needs without imposing risks on the
future generations for them to meet their needs as well.
Hence, the present generation must leave to the next
generation an evenness of the inherited resources or even
better ones. The development concept has evolved over
the past four decades; the most recent was in 1992 in a
document issued in Rio de Janeiro. It called for the need to
achieve justice between the generations in the distributions
of natural resources to ensure the continuation of the
development process.
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تمهيد
 أي هي التنمية التي،إن التنمية المستدامة هي التنمية العادلة
 أي،ال تجني الثمار لألجيال الحالية على حساب األجيال القادمة
 إذًا.هي التنمية التي تراعي البعد البيئي في جميع مشاريعها
 يضمن خالله،أخالقي من الجيل الحالي للجيل القادم
التزام
هي
ٌ
ّ
الجيل الحالي االستجابة لحاجاته المتعددة دون أن يفرض قدرة
 أي أن يترك الجيل،األجيال القادمة على تلبية حاجاتها للخطر
رصيدا من الموارد التي ورثها أو حتى أفضل
الحالي للجيل القادم
ً
تطور مفهوم التنمية على مدى أربعة عقود كان آخرها
 وقد.منه
ّ
وثيقة صدرت في ريو دو جانيرو تدعو إلى ضرورة
 في1992 عام
ٍ
تحقيق العدالة بين األجيال المختلفة في توزيع الموارد الطبيعية
.ضمانًا لتواصل عملية التنمية

«إن التنمية المستدامة هي التنمية التي
ال تجني الثمار لألجيال الحالية على
»،حساب األجيال القادمة

Based on the true definition of sustainable development, we
distribute the responsibilities among the following parties for
the local application of this principle:
- The government and its role in the local development with
the presence of administrative decentralization,
- The municipal council and its role in activating the
development process while interacting with the obstacles
and challenges it might face, taking into consideration the
suggestions and recommendations proposed by the
concerned parties.

إستنادًا على التعريف الصحيح للتنمية المستدامة نوزّع
:الجهات التالية لتطبيق هذا المبدأ محليًا
المسؤول ّيات على
ّ
 الدولة ودورها في التنمية المحلية بوجود الالمركزية اإلداريةً  المجلس البلدي ودوره في تفعيل عملية التنمية تفاعال
مع العوائق والتحديات التي قد تواجهها وأخذًا باالقتراحات
.والتوصيات المطروحة من قبل األطراف المعن ّية

The Municipality Council constitutes today the core and the
basic framework for the establishment of the concept of the
local development, and its social, economical, cultural, and
other implications by working on improving the capacities
and human resources. And in that sense, the municipality
goes beyond its traditional role that was limited in dealing
only with the citizen on administrative, legal and regulatory
levels related to the town. In fact, the needs related to the
social and health aspects are continuously increasing in a
narrow economical condition, leading to a pressure on the
municipality, who took it upon herself to pay attention to
these aspects. In order to be able to meet these needs, there
must be a team of specialists, working under the guidance of
the municipality and under its supervision within a specific
work program, in order to achieve the primary goals set by
the council of the municipality since its establishment.

إن المجلس البلدي يشكل اليوم النواة واإلطار األساسي إلرساء
 ومفاعيلها االجتماعية واالقتصادية،مفاهيم التنمية المحلية
والثقافية وغيرها عبر العمل على تنمية القدرات والموارد
 وبهذا المفهوم فإن البلدية تتخطى الدور التقليدي.البشرية
نواح إدارية
الذي كان يقتصر في التعاطي مع المواطن على
ٍ
 فالحاجات المتعلقة.وقانونية وتنظيمية تتعلق بالبلدة فقط
ّ بازدياد مستمر في
ظل
بالنواحي االجتماعية والصحية هي
ٍ
ً
ضغطا على البلدية التي
اقتصادية ضيقة مما يشكل
أوضاع
ٍ
ٍ
 ومن أجل التمكن.أخذت على عاتقها االلتفات إلى هذه النواحي
بلدي مختص
عمل
من تلبية هذه الحاجات ال بد من تو ّفر فريق
ّ
ٍ
عمل
يعمل بتوجيهات البلدية وتحت إشرافها ضمن برنامج
ٍ
 وذلك في سبيل تحقيق األهداف التي رسمها المجلس،محدد
.البلدي بنفسه منذ توليه المسؤولية

أخالقي من الجيل الحالي
التزام
هي...«
ٌ
ّ
»...للجيل القادم

2.

In addition, the local social development is a cultural,
economical and social movement that takes into account
the environmental aspect and its preservation ensuring an

Strategic Sustainable Development Plan of Ghalboun
الخطة االستراتيجية اإلنمائية المستدامة لبلدة غلبون

،باإلضافة فإن التنمية االجتماعية المحلية هي حركة ثقافية
البيئي وكيف ّية
الشق
اقتصادية واجتماعية تأخذ بعين االعتبار
ّ
ّ
. لتأمين بيئة أفضل لمجتمع محدد،المحافظة عليه

improved environment for the community.
After the 1998 elections in Lebanon, many new
municipalities were established allowing the emergence of
required competent and skilled people, executing hundreds
of development projects to ensure a better town and
society. These main projects were related to hygiene and
infrastructure, planting and maintaining trees, building
municipal, sports, social and health edifices. The traditional
ideas and projects do not meet the purpose of achieving
real development in the cities, villages and towns. Work that
is strictly traditional depends on the electoral structure and
families’ considerations which slows down the recruitment
procedure of good competencies as well as the involvement
of the citizen in the work of his town’s municipality.
Therefore, the current municipality seeks to have an effective
municipal council aware of its role and the development
concepts and able to communicate with the various levels of
the local community to build an ideal strategic development
plan. Thereby required competencies and capabilities will be
recruited accordingly through the committees and volunteering work, in addition to the normal and necessary functions.
Being members of the Municipal Council, that represents the
citizens of Ghalboun and that focuses on their development
and satisfaction, we believe in the dialogue and participation
with the local community within predefined priorities and
available human and material resources. And we pledge to
work with full transparency to serve this community as much

 تأسست بلديات جديدة وظهرت، في لبنان1998 بعد انتخابات
الطاقات والكفاءات المطلوبة منفذ ًة مئات المشاريع اإلنمائ ّية
أهم هذه المشاريع تأمين
.لتأمين بلدات ومجتمع أفضل
ّ
النظافة وإنشاء البنى التحتية؛ زرع األشجار واالعتناء بها وبناء
 إن األفكار.والصحية
 االجتماعية، ال ّرياضية،الصروح البلدية
ّ
والمشاريع التقليدية ال تفي بغرض تحقيق تنمية حقيقية في
 فالعمل التقليدي مق ّيد.المناطق والمدن والقرى والبلدات
بالتركيبة االنتخابية والحسابات العائلية وغيرها وهذا أمر يعيق
البلدي
توظيف الكفاءات ويعيق انخراط المواطن بالعمل
ّ
.والتواصل مع البلد ّية

«التنمية االجتماعية المحلية تأخذ بعين
البيئي وكيف ّية المحافظة
الشق
االعتبار
ّ
ّ
».عليه لتأمين بيئة أفضل لمجتمع محدد
لذلك فإن البلدية الحال ّية تسعى ألن يكون المجلس البلدي
فعال ومدرك لدوره ولمفاهيم التنمية وقادر على التواصل مع
ّ
مختلف فئات المجتمع المحلي لبناء الخطة االستراتيجية
َ
 إضافةً إلى الوظائف،فتوظف على أساسها
.المثال ّية للتنمية
 الكفاءات والقدرات المطلوبة عبر اللجان،العادية الضرور ّية
.والعمل التطوعي
كوننا أعضاء المجلس البلدي الذي يم ّثل الفرد في غلبون
 فإننا نؤمن بالحوار، ويجعل منه محوره األساسي للتنمية
والمشاركة مع المجتمع المحلي ضمن أولويات محددة وضمن
ونتعهد بالعمل بكل
.اإلمكانات البشرية والمادية المتو ّفرة
ّ
.شفافية لخدمة هذا المجتمع واالبتعاد قدر اإلمكان عن االرتجال

as possible and avoid improvisation.
In the absence of the government’s awareness and the lack
of encouragements towards decentralized actions to stimulate the economy in towns and society, and in addition to the
lack of awareness within the society about the importance
of sustainable development, the municipality council took it
upon himself to implement a long-term and effective plan for
sustainable development and initiated to:

ّ في
ظل غياب الوعي الحكومي وعدم تشجيع العمل الالمركزي
لتنشيط االقتصاد في البلدات وبسبب عدم وعي المجتمع
البلدي على عاتقه في
 أخذ المجلس،ألهمية التنمية المستدامة
ّ
هذا المجال تنفيذ خطة طويلة األمد وفعالة للتنمية المستدامة
:وبادر إلى

3.

A. Activating the municipality’s role from services to development,
B. Establishing training courses in all disciplines,
C. Establishing specialized committees and activating them in
order to assist the municipality council to implement the plan,
D. Urging the society to deal with the development plan,
E. Communicating with the neighborhood villages on a wider
range plan ensuring to the individuals in Ghalboun, as well
as the other towns, the services and development with the
best economical and scientific means,
F. Communicating with the public sector and its institutions
to ensure the services urging them to provide what is
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 تفعيل الدور البلدي من خدماتي إلى إنمائي.أ
 إقامة الدورات التدريبية في جميع االختصاصات.ب
 إنشاء اللجان المتخصصة وتفعيلها لمساعدة المجلس.ج
البلدي لتنفيذ الخطة
ّ .د
حث المجتمع المدني للتعامل مع خطة التنمية
 التواصل مع القرى المجاورة للمشاركة في خطة أوسع وأشمل.ه
 الخدمات والتنمية، كما للبلدات األخرى،توفر للفرد في غلبون
.المطلوبة بأفضل الوسائل االفتصادية والعلمية
 التواصل مع القطاع العام ومؤسساته لتأمين الخدمات.و
المتوجبة وحثــّها على تقديم ما يلزم إلنجاح الخطة المقدمة من
.البلدية

necessary for the success of the plan submitted by the
municipality.
G. Contacting the donating countries and international
organizations that could help us in our social development
plan to inform them about our programs. Among the modern
concepts of the municipal work, it is essential to urge the
municipalities and their federations to prepare strategic development plans based on the town’s needs. This strategic
plan should be based on the principles defined by specialists
that the municipality could refer to, to find possible solutions
according to the priorities of the municipal council and within
the financial resources available.
This plan should be accompanied by the establishment of
local development offices as an integral part of the staff in
the municipality.
Here are the main classic elements covered by the plan:
- The environment
- The local economy
- The participation of the local community so as to mobilize

 االتصال بالدول المانحة والمنظمات العالمية لالطالع.ز
على البرامج التي يمكن االستفادة منها في خطتنا اإلنمائية
ّ  من جملة المفاهيم الحديثة للعمل البلدي.االجتماعية
حث
البلديات واتحاد البلديات لوضع خطط استراتيجية للتنمية
 ويكون لهذه الخطة االستراتيجية.مبنية على حاجات البلدة
أسس ومبادئ يعرفها المتخصصون يمكن االستعانة بهم
إليجاد الحلول الممكنة حسب األولويات التي يرتئيها المجلس
.البلدي وضمن اإلمكانات المالية المتاحة
ويرافق هذه الخطة تأسيس مكاتب للتنمية المحلية كجزء ال
.يتجزأ من جهاز الموظفين في البلدية
:ومن أهم العناصر الكالسيكية التي تشملها الخطة تأتي
، البيئة، االقتصاد المحلييتم تجييش كل القدرات
ّ  المشاركة مع المجتمع المحلي بحيثالمتاحة والقطاعات المهنية واألهلية المتخصصة للمساهمة
،بوضع هذه الخطة االستراتيجية
. الثقافة-

all available capacities and professional and specialized civil
sectors to participate in preparing this strategic plan
- The culture
One of the modern concepts of today which is part of the
strategic plan: a plan to reduce the risks and one to reduce
the climate change.

ومن المفاهيم الحديثة اليوم والتي هي جزء من الخطة
الحد من التغيير
الحد من المخاطر وخطة
 خطة:االستراتيجية
ّ
ّ
.المناخي

الخطة اإلستراتيجية
اإلنمائية المستدامة لبلدة غلبون
Strategic Sustainable Development
Plan of Ghalboun Village

1

المقدمة
Introduction

5.

1. Introduction
1.1 Purpose of the Plan
“Our ambitions are realistic and will not remain ink on paper.”
This is what the municipality has pledged in the elections to
achieve its goals in the interest of the town at various levels.
It is committed to achieving these goals and objectives making
it the basis of its strategic sustainable development plan for
Ghalboun. With the social diversity in the town, the municipality
is committed to handle the municipal public affairs for Ghalboun’s
development and to express honestly the sufferings and
expectations of the public ensuring:
–The public’s wellbeing by creating a modern municipality in
terms of administrative and social aspects with ethics and
transparency away from improvisation and any political
differentiation, based on the right planning to meet the
legitimate interests of the people of Ghalboun,
–Ghalboun’s development and its improvement to meet the
public needs, with the help of the involved town’s citizens,
–The social awareness and the reformist thinking,
–The highlight on the natural wealth of Ghalboun in search
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المقدمة
.1
ّ
 أهداف الخطة1. 1
تعهدت
» هكذا.«طموحاتنا واقع ّية لن تبقى حبرًا على ورق
ّ
ّ اإلنتخابي منذ
ترشحها بتحقيق أهداف
البلدية في برنامجها
ّ
 فهي تلتزم.تصب في مصلحة البلدة على مختلف األصعدة
تحقيق هذه األهداف وجعلها أساس ّية لخطتها اإلستراتيج ّية
واإلجتماعي
العائلي
بتنوع البلدة
.اإلنمائية المستدامة لغلبون
ّ
ّ
ّ
والبلدي
اإلنمائي
الغلبوني
تلتزم البلد ّية تعاطي الشأن العام
ّ
ّ
ّ
بصدق وأمانة عن الرأي العام بمعاناته وتطلعاته
والتعبير
ٍ
:حريصةً على
– تحقيق الخير العام بإنشاء بلد ّية حديثة من الناحية اإلدارية
واإلجتماع ّية متق ّيدين باألخالق واالستقامة والشفافية بعيدًا
 وإرساؤه على أسس،عن اإلرتجال والفئوية الحزبية والعائلية
التخطيط السليم وتلبية المصالح الحيات ّية والمشروعة ألهلنا
.في غلبون
– إنماء غلبون وتطويرها وتلبية احتياجاتها العامة باالستعانة
.بأبناء البلدة
.– نشر الوعي اإلجتماعي والفكر اإلصالحي
– إبراز ثروة غلبون الطبيع ّية بحثًا عن طرق استثمار جديدة
.الزوار
ّ إلنعاش اقتصادها واستقطاب

for new investments to revive its economy and attract visitors.

1.2 Responsible Authority
Ghalboun’s municipality board is the local authority responsible
for the implementation and follow-up of this strategic
development plan in Ghalboun. And in case other nearby
villages with no municipality are interested of being part of
this strategy, it will be an added-value to the plan.

1.3 References
–The National Physical Master Plan for the Lebanese
Territory will be the primary reference for determining the
development trends for the village’s development in
consistency with the national trends set in the plan.
–Middle Class Villages written by Dr. Bashir Adaimi, Director
of technical office for Lebanese Municipalities, 2011.
–The Role of the Architect in the Municipal Work Conference
organized by the Order of Engineers in Habtor Hotel, Jan 2012.
–Strategic Development Plan for Jezzine Region presented by the
Union of Jezzine Municipalities (UJM) and prepared by Management
of Resources & Environmental Solutions (MORES), March 2012.

 الجهة المسؤولة1. 2
إن المجلس البلدي هو السلطة المحلية المسؤولة عن تنفيذ
.ومتابعة الخطة االستراتيجية للتنمية المستدامة في غلبون
 بأن، غير التابعة أل ّية بلدية،وفي حال اهتمام إحدى القرى المجاورة
ّ
تشكل قيمةً مضافة
 فسوف،تكون جزءًا من هذه االستراتيجية
.لهذه الخطة

 المراجع1. 3
– الخطة الوطنية الشاملة لترتيب األراضي اللبنان ّية سوف تكون
المرجع األساسي لتحديد االتجاهات التنمو ّية الرئيس ّية للبلدة
. التوجهات الوطن ّية المحددة في الخطة
بتناسق مع
ّ
ٍ
مدير، – القرى المتوسط ّية تأليف الدكتور بشير عضيمي
.المكتب التقني للبلديات اللبنانية
– مؤتمر عن دور المهندس في تطوير العمل البلدي تنظيم
 لجنة الشؤون البلدية في فندق حبتور في- نقابة المهندسين
.2015  كانون الثاني20
– خطة التنمية االستراتيجية لمنطقة جزين التي قدمها اتحاد
) والتي أعدتها إدارة الموارد والحلول البيئيةUJM( بلديات جزين
.2012  مارس،)MORES(

6.

– Strategic Development Plan of Petrovo Municipality
presented as a 5-year strategic plan, April 2007.
– The plans of the region done by the various official
departments and ministries like the Council for Development
and Reconstruction, Ministry of Public Works and Transportation,
General Directorate of Urban Planning, Ministry of Water and
Electricity, Central Agency of Statistics, Ministry of Agriculture,
Ministry of Industry and Ministry of Tourism.
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– الخطة اإلستراتيجية لتنمية بلدية بيتروفو قدمت كخطة
.2007  أبريل،إستراتيجية طويلة األمد لمدة خمس سنوات
– المخططات الملحوظة للبلدة في مختلف اإلدارات الرسمية
 وزارة األشغال العامة،والوزارات مثل مجلس اإلنماء واإلعمار
 وزارة الموارد المائ ّية، المديرية العامة للتنظيم المدني،والنقل
 وزارة الصناعة، وزارة الزراعة، مديرية اإلحصاء المركزي،والكهربائية
ووزارة السياحة
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عملية صنع الخطة اإلستراتيجية
Strategy- Making Process

9.

2. Strategy-Making Process
1. Building The Team
Creation of 2 entities working closely to implement the
strategy: Municipal Team for local development &
Partnership Group. They are main actors of this process.

2. Diagnostic Analysis
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 عملية صياغة الخطة االستراتيجية.2
 تنظيم فريق العمل.1
:خلق مجموعتان تعمالن بشكل وثيق لتنفيذ االستراتيجية
 هذان.فريق البلدية للتنمية المحلية ومجموعة الشركاء
.الفريقان هما الجهتان الفاعلتان الرئيستان في هذه العملية

 تشخيص الواقع.2

A detailed state analysis is conducted to determine the
available resources and the actual situation in the village
emphasizing the major areas to investigate.

تحليل مفصل للواقع الحالي يجري لتحديد الموارد المتاحة
والوضع الفعلي في القرية مؤكدًا على المجاالت الرئيسية
.التي يجب التحقيق بها

3. Defining The Vision (& Key Dev. Areas)

) تحديد الرؤيا الرؤية (ومجاالت التنمية الرئيس ّية.3

Unique vision & mission show final destination that
everyone must reach. Also, the key developmet areas are
defined upon which the strategic goals will be set.

 يهدف.تحديد رؤية ورسالة تبينان نقطة الوصول المستهدفة
 باإلضافة يتم تحديد مجاالت.الكل للوصول إلى هذه الرؤيا
.التنمية الرئيسية التي تقوم عليها األهداف االستراتيجية

4. SWOT Analysis
For each key development area, a SWOT analysis is drawn
showing strengths, weaknesses, opportunities & threats
that should be taken into consideration.

5. Defining The Strategic &
Operational Goals

SWOT  تحليل.4
SWOT لكل مجال من مجاالت التنمية الرئيسية يعد تحليل
مبينًا نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي ينبغي
.أن تؤخذ في االعتبار عند تحديد األهداف النهائية

والعملي
 تحديد األهداف اإلستراتيجية.5
ّ

All strategic goals are defined while being aligned with the
vision and mission along with the SWOT analysis to have a
complete and accurate plan.

 يجب أن تنسجم.يتم تحديد جميع األهداف االستراتيجية
وتتناغم كل هذه األهداف مع الرؤية والرسالة جنبًا إلى جنب
. لتكون لدينا خطة كاملة ودقيقةSWOT مع تحليل

6. Identification & Prioritization of Projects

 تحديد المشاريع ووضع األولويات.6

Operational goals are set. Each goal is identified by a
project. The most important projects having the highest
priority are picked up to start with.

7. Strategy Implementation
Projects are studied, teams to work on them are assigned.
Budgets are set to try to have the needed funds from
external parties if applicable for its execution.

8. Evaluation
Projects’ execution is periodically evaluated along
with the overall strategy to make the necessary
modifications when needed.

يتم تعيين كل األهداف التشغيلية وكل هدف منهم يحدد
 بعد تعداد المشاريع ال يمكن تنفيذها كلها في.بمشروع
. وبالتالي تفرز بحسب األولوية للبدء بتنفيذها.الوقت عينه

 تنفيذ اإلستراتيج ّية.7
تدرس كل من المشاريع وتسلم إلى فرق عمل متخصصة للبدء
 يتم تعيين ميزانيات لكل المراحل لمحاولة الحصول.بتنفيذها
. للتنفيذ، من أطراف خارجية إذا وجدت،على األموال الالزمة

 التقييم.8
يتم دوريًا تقييم تنفيذ المشاريع جنبًا إلى جنب مع االستراتيجية
.العامة إلجراء بعض التعديالت عند الحاجة

الخطة اإلستراتيجية
اإلنمائية المستدامة لبلدة غلبون
Strategic Sustainable Development
Plan of Ghalboun Village

3

 تنظيم فريق العمل:المرحلة األولى
Phase 1: Building the team

11.

3. Phase 1:
Team Building
As the first step of strategy making, it is necessary to identify the
key actors of the process and to agree on main activities that
constitute the process. Based on this; 2 groups of actors should
be established and trained to manage the creation and
implementation of the strategy. These 2 groups should be
formed from the different social categories of Ghalboun and
should be entrusted with clearly pre-defined roles in the process
of strategy making. The 2 new working bodies are as follows:
– The municipal team for local development that will be called
the Team in the rest of the document
– The Partnership Group (individual or group)

3.1 The Municipal Team for Local Development
Since the team is defined as a small group of people with
diverse skills who are committed to a common goal or cause,
the first task of the head of municipality in the beginning is to
nominate the Team members. These members are selected
– from economists to lawyers, agricultural engineers, NGOs
representatives and municipal administration employees – to
provide their professional expertise in all fields for Ghalboun’s
development. The creation of such a team doesn’t allow any
interruption in the implementation of any activity directed
towards Strategy making. Additional education for the Team
members in the strategic planning field should be provided.

3.2 THE PARTNERSHIP GROUP
After forming the Team, one of its first duties is to form the
partnership group by identifying the representatives of all
sectors (private, public and NGO) – who can give optimal
contribution in the Strategy making process. When the list of
potential partners is completed, the team will meet them to
explain the Strategy development plan and the partnership
group concept to be able to sign partnership agreements
with persons from different sectors.

Strategic Sustainable Development Plan of Ghalboun
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: المرحلة األولى.3
تنظيم فريق العمل المناسب
 فإنه من الضروري تحديد،كخطوة أولى من االستراتيجية
الجهات الفاعلة الرئيسية في العملية واالتفاق على األنشطة
 ينبغي أن، بناء على هذا.الرئيسية التي تشكل هذه العملية
 وتدريبهم إلنشاء وتنفيذ هذه،تنشأ مجموعتان من الفاعلين
 وينبغي تشكيل هاتان المجموعتان من الفئات.االستراتيجية
 وأن تتعهدا في عملية صنع،اإلجتماعية المختلفة في غلبون
.االستراتيجية بأدوار واضحة ومحددة مسبقًا
:الهيئتان الجديدتان هما كما يلي
– فريق البلدية للتنمية المحلية الذي سوف يطلق عليه اسم
“الفريق“ في ما تبقى من الوثيقة
)– مجموعة الشركاء (إن كان على الصعيد الفردي أو الجماعي

 فريق البلدية للتنمية المحلية3. 1
كمجموعة صغيرة من األشخاص الذين
بما أن الفريق يع َّرف
ٍ
لهدف او
يتمتّعون بالمهارات المختلفة والذين يلتزمون معًا
ٍ
 فإن أول مهمة لرئيس البلدية في سياق،قضية مشتركة
ٍ
 يتم اختيار هؤالء.اإلستراتيجية هي أن يرشح أعضاء الفريق
،األعضاء –من خبراء اقتصاد إلى محامين ومهندسي زراعة
وممثلي منظمات غير حكومية وموظفي البلدية– لتوفير
بهدف
ما يكفي من خبراتهم المهنية في مختلف المجاالت
ٍ
 إن إنشاء مثل هذا الفريق ال يسمح.مشترك وهو تنمية غلبون
.بأي انقطاع في تنفيذ أي نشاط موجه نحو صنع االستراتيجية
وينبغي توفير التدريبات اإلضافية ألعضاء الفريق في مجال
.التخطيط االستراتيجي

 مجموعة الشركاء3. 2
 واحدة من أولى مهامه،بعد تعيين فريق التنمية المحل ّية
تشكيل مجموعة الشركاء من خالل تحديد األشخاص الممثلين
)لجميع القطاعات (العام والخاص والمنظمات غير الحكومية
. والذين يمكنهم تقديم المساهمة األمثل لتنفيذ اإلستراتيجية
 يقوم الفريق،عندما يتم االنتهاء من قائمة الشركاء المحتملين
باإلجماع مع أفراد القائمة لشرح الخطة االستراتيجية اإلنمائية
ومفهوم مجموعة الشركاء لتكون قادرة على توقيع اتفاقيات
.الشراكة مع أشخاص من مختلف القطاعات
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3.3 The Participants & Their Roles

 المشاركين وأدوارهم3. 3
يقرر

Decide
الرئيس وأعضاء البلدية
Mayor & Municipality Members

يوجه ويسهل

ينصح

Direct & Facilitate

Advise

مجموعة الشركاء (القطاعين العام
والخاص والمنظمات الغير حكومية

المستشارين

Partnership Development Group
(Public, Private, NGO)

Consultants

يحضر ويدرب

Prepare & Train
الرئيس وأعضاء البلدية
Mayor & Municipality Members

تعاون

تساهم

Cooperate

Contribute

خدمات وأقسام

 والمؤسسات، الوكاالت،الحكومات

Services & Departments

Governments, Agencies, & Institutions
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 تشخيص الواقع:المرحلة الثانية
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4. Phase 2: Diagnostic Analysis
4.1 State Analysis
After defining the Team and the Partnership group that will
direct and facilitate the work, the next imperative step to do is to
conduct a state analysis to determine the available resources.

4.1.1 Purpose
The team’s major role is to proceed with a detailed survey to
reach conclusions related to:
• Basic characteristics of the municipality,
• Position of the municipality in relation to its surroundings,
• Key economic resources,
• Economic structure and contemporary economic trends,
• Condition of infrastructure,
• Level of development of certain society segments.

4.1.2 Data Collection
Collecting data leads to defining the vision and the key
development areas and afterwards to carrying out a SWOT
analysis and subsequently to identifying the key strategic
axes. So this step is considered as the most critical of all
steps in the strategy making process.
For an efficient analysis and an accurate data collection it is
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 تشخيص الواقع: المرحلة الثانية.4
 تحليل الوضع الحالي4. 1
بعد تحديد فريق العمل ومجموعة الشركاء التي من شأنها
 إن الخطوة التالية الواجب القيام،توجيه وتسهيل عمل الفريق
.بها هي إجراء تحليل للواقع الحالي لتحديد الموارد المتاحة

 الهدف من التحليل4. 1. 1
دور الفريق الرئيسي هو المضي قدمًا في إجراء مسح مفصل
:للتوصل إلى استنتاجات تتعلق بما يلي
، الخصائص األساس ّية التي تتمتع بها البلدية، مواقف البلدية في ما يتعلق بمحيطها، الموارد االقتصادية الرئيسية، الهيكل االقتصادي واالتجاهات االقتصادية المعاصرة، حالة البنية التحتية. مستوى التطوير في بعض شرائح المجتمع-

 جمع المعلومات المطلوبة4. 1. 2
جمع البيانات يؤدي إلى تحديد الرؤيا ومجاالت التنمية الرئيسية
 وبذلك تحديد محاورSWOT وبعد ذلك إلى إجراء تحليل
.االستراتيجية الرئيسية
تعتبر هذه الخطوة كأكثر الخطوات حسمًا في عملية صنع
.االستراتيجية
:لتحليل فعال وجمع بيانات دقيق من الضروري

necessary to:
• Search for relevant, credible and usable data.
• Contact and cooperate with the providers of required data.
• Request data from official public references and re-contact
concerned parties to speed up the process of data collection.

4.1.3 Type of Data to Collect
Background Information:
•Area and population
•Neighborhood (type, number of population and areas)
•Climate
Natural Resources:
•Agricultural land per categories
• Forests’ surface and structure according to ownership
•Other natural resources
Human Resources:
•Population statistics (inhabitants and population growth)
•Population by type of neighborhood
•Population events (born and deceased)

، البحث عن البيانات القابلة لالستخدام وذات المصداقية العالية، االتصال والتعاون مع المصادر التي تؤمن البيانات المطلوبة وإعادة االتصال باألطراف، طلب بيانات من المراجع الرسمية،المعنية من أجل تسريع عملية جمع البيانات

 نوعية البيانات المطلوبة4. 1. 3
معلومات أساسية

 المساحة وعدد السكان) الحي (نوع وعدد السكان ومساحة المناطق المناخالموارد الطبيعية

 فئات األراضي الزراعية المساحات الحرجية وتقسيمها وفقًا للملكية الموارد الطبيعية األخرى-

الموارد البشرية
) اإلحصاءات السكانية (السكان والنمو السكاني السكان وفقًا لألحياءّ
)السكان (والدات ووفيات
 أحداث-

16.

•Number of retired people
•Population per social status (married, single...)
•Major age groups
•Gender structure of population
•Population by work abilities
•Educational structure
•Families
•Migration in population
•Labor (employment and unemployment)
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 عدد المتقاعدين)... أعزب، عدد السكان حسب الحالة االجتماعية (متزوج الفئات العمرية الرئيسية تركيبة السكان حسب الجنس عدد السكان حسب المهنة الهيكل التربوي العائالت عدد السكان المغتربين) العمل (العمالة والبطالة-

Housing Resources:

السكنية
الموارد
ّ

•Housing statistics

 إحصاءات اإلسكان أسعار السوق العقاري-

•Market prices
Economy:
•Number of companies according to their sizes (Number of
employees)

اقتصاد

) عدد الشركات وفقا ألحجامها (عدد العاملين المؤشرات االقتصادية-

•Macroeconomic indicators
Public Resources:
•Road infrastructure
•Power and energy infrastructure
•Water supply system
•Sewage system
•Telecommunication systems
•Healthcare and social welfare
Environment:
•Soil quality
•Water quality
•Solid waste management

الموارد العامة

 البنية التحتية للطرقات البنية التحتية للطاقة نظام إمدادات المياه نظام الصرف الصحي نظم االتصاالت السلكية والالسلكية الرعاية الصحية واالجتماعيةالبيئة

 جودة التربة نوعية المياه إدارة النفايات الصلبة-

Tourism Resources:

السياحية
الموارد
ّ

•Number of visitors

 عدد الزوار موتيل-

•Motel
Quality of Life:
•Sport capacities
•Church
•Library
•Cultural activities (events, celebrations, concerts...)

نوعية الحياة
ّ

 القدرات الرياضية كنيسة مكتبة)...  احتفاالت وحفالت موسيقية، األنشطة الثقافية (أحداث-
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5. Phase 3: Defining the Vision & the
Key Development Areas

 تحديد الرؤيا ومجاالت: المرحلة الثالثة.5
التنمية الرئيس ّية

SWOT Analysis

SWOT تحليل
الرؤيا

Vision

جعل غلبون بلدة نموذجية خضراء خالية من التلوث

Make Ghalboun a typical green village free from pollution
and known for its famous festivals and hospitality and

ومشهورة بمهرجاناتها وضيافتها وتأمين مستوى العيش

ensuring a suitable and secure standard of living.

.الالئق والكريم ألهلها

الرسالة

Mission
Modernized local administration dedicated to serve and

إدارة محلية حديثة مهمتها خدمة وتلبية احتياجات

fulfill the needs of the citizens and businesses taking

المواطنين والمؤسسات مع األخذ في االعتبار آرائهم

into consideration their opinions and suggestions in the

واقترحاهم في عملية صنع القرار وضمان حياة ذات جودة
.عالية يوميًا

process of decision-making and ensuring a high quality of
life on a daily basis.

االقتصاد وجذب
االستثمارات األجنبية
والمحل ّية
Economy and
attracting foreign
and local
investments

الريف ّية وحماية البيئة
Rural agriculture
development and
environment
protection
مجاالت التنمية
الرئيس ّية

تخطيط البنى التحت ّية

Key Development
Areas

Infrastructure
Planning

األمن
Security

تنمية الزراعة

 السياحة، الثقافة،التعليم
والشباب والرياضة
Education, culture,
tourism,
youth and sports

Strategic Goals
Operational Goals

الحماية االجتماعية
والصحية
Social and health
protection

األهداف اإلستراتيج ّية
األهداف العمل ّية
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6.1 Economy and Attracting Foreign and
Local Investments

Strengths
- Available lands
- Business contacts and relations
- A possibility of infrastructure development
- Available workforce
- Municipality marketing
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 االقتصاد وجذب االستثمارات6. 1
األجنب ّية والمحل ّية
نقاط القوة
 األراضي المتاحة االتصاالت والعالقات التجار ّية امكان ّية تطوير البنى التحت ّية القوى العاملة المتوفرة تسويق البلد ّية-

- Accurate collection of data

 دقة جمع البيانات-

Weaknesses

نقاط الضعف

- Inexperienced workforce
- The available infrastructure
- Lack in financial resources
- Schooling system
- Food production
- Geographical location
- Bureaucracy
- No investors and no incentives
- Economical development not existent
- Tourism development
- Municipality Website

Opportunities
- European and other funds

Threats
- Economic crisis
- Unstable political situation

 ق ّلة الخبرة لدى القوى العاملة البنى التحت ّية المتو ّفرة النقص في الموارد المال ّيةالمدرسي
 نظام التعليمّ
 انتاج األغذيةالجغرافي
 الموقعّ
 البيروقراط ّية ال مستثمرين وال حوافز تنمية اقتصاد ّية معدومة تطوير السياحةاإللكتروني
 موقع البلد ّيةّ

الفرص
 المساعدات األوروب ّية وغيرها-

التهديدات
 األزمات اإلقتصاد ّيةالسياسي
 عدم استقرار الوضعّ

17.

6.2 Rural Agriculture Development and
Environment Protection

Strengths
- Agricultural lands with good quality and appropriate
environmental conditions ready for investment
- The possibility of cultivating olive and carob trees
- Readiness for new approaches in agriculture
- Potential workers
- Tradition and expertise in agricultural production

Weaknesses
- Irrigation
- Unavailable agricultural experts
- Old machinery
- The average age of the population and the immigration
- No defined agricultural development strategy and no
budget for it
- Education of farmers
- No production

Opportunities
- Production of organic food
- Standardization of agricultural production
- Fair exhibitions
- Join the neighborhood in the production and distribution

Threats
- Uninterested youth in agriculture
- No financial support to farmers
- Unsuitable capacities
- No familiarity with the global trends in the modern
agriculture and the global market
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 تنمية الزراعة الريف ّية وحماية البيئة6. 2
نقاط القوة
 األراضي الزراعية ذات النوعية الجيدة والظروف البيئيةالمؤاتية الجاهزة لالستثمار
 إمكانية زراعة أشجار الزيتون ودبس الخروب االستعداد لنهج جديد في مجال الزراعة العمال المحتملين التقليد والخبرات في مجال اإلنتاج الزراعي-

نقاط الضعف
 الري ال خبراء زراعيين مكننة قديمةالمتوسط للسكان والهجرة
 السنّ
محددة لها
 ال استراتيجية للتنمية الزراعية وال ميزانيةّ
 ثقافة المزارعين ال إنتاجية-

الفرص
 إنتاج األغذية العضوية منتاجات زراعية ذات مقاييس محددة المعارض اضمام األحياء باإلنتاجية والتوزيع-

التهديدات
 عدم اهتمام الشباب بالزراعة ال دعم مالي للمزارعين ال طاقات مناسبة عدم دراية كافية مع التوجهات العالمية في مجال الزراعةالحديثة والسوق العالمي

18.

6.3 Infrastructure Planning

Strengths
- The possibility to collect the rain in wells

Weaknesses
- No sewage system
- Unavailable potable water
- Narrow roads
- Bad management of solid waste
- No technical studies available
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 تخطيط البنى التحتية6. 3
نقاط القوة
 امكانية جمع األمطار في اآلبار-

نقاط الضعف
 ال نظام صرف صحي عدم وجود مياه صالحة للشرب ضيق الطرقات سوء إدارة النفايات الصلبة عدم وجود دراسات تقنية-

- Not enough parking spaces

 عدم كفاية مواقف السيارات-

- Not enough sports fields

 عدم كفاية المالعب الرياضية-

- No rules and regulations proper to Ghalboun regarding
the buildings infrastructure and their harmony with the
environment

Opportunities
- European and other funds
- Donors

Threats
- Delays in permit and approval of infrastructure studies
- Economic crisis

 عدم وجود دفتر شروط خاص بغلبون يراعي شكل األبنيةويؤمن انسجامها مع المحيط
ّ

الفرص
 المساعدات األوروبية وغيرها المتبرعين-

التهديدات
 التأخير في إعطاء الرخص والموافقات على دراساتالبنى التحتية
 األزمات االقتصادية-
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6.4 Social and Health Protection

Strengths
- Region close to clinics
- good cooperation with the local administration and
other institutions

Weaknesses
- Unavailable social and health protection institutions
- The minority of the population has a health protection
- Lack of doctors in the region
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 الحماية االجتماع ّية والصح ّية6. 4
نقاط القوة
 وجود مراكز صحية قريبة تعاون جيد مع اإلدارة المحلية وغيرها من المؤسسات-

نقاط الضعف
 عدم وجود مؤسسات للحماية االجتماعية والصحية عدد صغير من السكان مع حماية صحية عدم وجود أطباء في المنطقة-

- Unavailable counseling office for families and young people

 عدم وجود مكتب استشارات لألسر والشباب-

- A big number of retired persons considered as social cases

 عدد كبير من المتقاعدين المعتبرين كحاالت اجتماعية-

- Unavailable pharmacies in the village

 عدم وجود صيدليات في القرية-

- Unavailable ambulance in the region

 عدم وجود سيارة إسعاف في القرية-

- Lack of youth engagement in the duties and the projects
of the municipality

Opportunities
- Porject with the Red Cross and health NGOs
- Establishment of prevention centers
- Ameliorate the coordination and the health and social
protection strategy

Threats
- A small number of doctors with a big number of patients
- Economic crisis

 عدم انخراط الشباب بمهام ومشاريع البلد ّية-

الفرص
 مشاريع مع الصليب األحمر والمنظمات الغير الحكومية الصحية إنشاء مراكز الوقاية تحسين التنسيق واستراتيجية الحماية الصحية واالجتماعية-

التهديدات
 عدد قليل من األطباء على عدد كبير من المرضى األزمة اإلقتصاد ّية-
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6.5 Education, Culture, Tourism, Youth & Sports

Strengths
- Possibility of growth of the sports club
- A place special for its nature
- Is part of Jbeil region
- Cultural and musical events
- Traditional Lebanese churches and houses
- The possibility of improving the motel to receive tourists

Weaknesses
- Unavailable schools and summer schools
- Unavailable school transportation in the region
- Lack of cultural and social events for children
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 الشباب والرياضة، السياحة، الثقافة، التعليم6. 5
نقاط القوة
 امكانية نمو النادي الرياضي مكان متميز بطبيعته يشكل جزءًا من منطقة جبيل مناسبات ثقافية وموسيقية كنائس ومنازل لبنانية ذات طابع تقليدي إمكانية تحسين الموتيل الستقبال السياح-

نقاط الضعف
 عدم وجود مدارس ومدارس صيفية عدم وجود نقل مدرسي للمنطقة عدم تنظيم ناشطات ثقافية واجتماعية لألطفال-

- Unavailable tourism strategy

 عدم وجود استراتيجية سياحية-

- Lack of budget for the clubs

 عدم وجود ميزانية لألندية-

- Unavailable bicycles tracks

 عدم وجود مسارات للدراجات الهوائية-

- Unequipped public library
- Unavailable training and technical educational centers

Opportunities

 مكتبة عامة غير مجهزة عدم وجود مراكز تدريب وتعليم تقني-

الفرص

- Jbeil Festivals and events

 مهرجانات ونشاطات جبيل-

- Social and cultural NGOs

 المنظمات االجتماعية والثقافية غير الحكومية-

Threats
- Lack of interest in this field
- Unavailable education strategy
- Lack of awareness about the region

التهديدات
 عدم االهتمام بهذا المجال عدم وجود استراتيجية تعليمية عدم وجود الوعي الكافي والمعرفة بالمنطقة-
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6.6 Security

Strengths
- The roads and buildings in the region are in good conditions

Weaknesses
- Unavailable police station
- Unavailable firefighting center
- No video surveillance in the town
- Not enough signage systems
- Not enough public lights on the roads

Opportunities
- Firefighting training

Threats
- Natural disorders and hazards
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 األمن6. 6
نقاط القوة
 حالة الطرقات والمباني جيدة في المنطقة-

نقاط الضعف
 عدم وجود مركز للشرطة عدم وجود مركز مكافحة الحرائق البلدة غير مراقبة بالكاميرات الفتات غير كافية على الطرقات انارة الطرقات الخارجية غير كافية-

الفرص
 التدريب على مكافحة الحرائق-

التهديدات
 االضطرابات والمخاطر الطبيع ّية-
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7. Phase 5: Defining the Strategic &
Operational Goals
7.1 Economy & Attracting Foreign &
Local Investments
“A stable economy and an organized and modernized local
administration in the service of the citizens’ are conditions

Strategic Sustainable Development Plan of Ghalboun
الخطة االستراتيجية اإلنمائية المستدامة لبلدة غلبون

 تحديد األهداف: المرحلة الخامسة.4
اإلستراتيج ّية والعمل ّية
 االقتصاد وجذب االستثمارات7. 1
األجنبية والمحل ّية

«اقتصاد مستقر وإدارة منظمة وحديثة في الخدمة المحلية هي
.»ظروف لتطوير وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين

for development and a better quality of life for all citizens”.
Ghalboun is located few kilometers away from Byblos city and
is very close to Mar Maroun monastery where is buried Saint
Charbel, a place visited by millions annually. It is situated in
the middle of Jbeil region and surrounded by similar small
villages. All these villages along with Ghalboun preserved the

تقع غلبون على بعد بضعة كيلومترات من مدينة جبيل وقريبة
 مكان يزار،جدًا من دير مار مارون حيث دفن القديس شربل
 وهي تقع في وسط منطقة جبيل وتحيط.سنويًا من الماليين
 هذه القرى ومن ضمنها غلبون حافظت.بها قرى صغيرة مماثلة
.على الثقافة والتقاليد اللبنانية من خالل البيوت البنانية القديمة

Lebanese traditions and culture with their old Lebanese houses.
Ghalboun hasn’t gained any planned amount of investments
and no real businesses are run there.
As a first step towards improving the economy, it is interesting to start encouraging the development of small and
medium enterprises that can be the crossroad for business
development projects. But such businesses might need in
the beginning some support that is missing with tax relief
measures and incentives to attract and support investments
and open new enterprises. In addition, the local administration
is not fully prepared and equipped to support such investors.
The economical development in the village - and the surrounding

لم تلق غلبون أي قدر من االستثمارات المخطط لها ولم يتم
.تشغيل أعمال حقيقية ناتجة عنها
 من المهم جدًا البدء،كخطوة أولى نحو تحسين االقتصاد
بتشجيع تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن
 غير أن مثل هذه األعمال.تكون مفترق طرق لمشاريع إنمائية
قد تحتاج في البداية إلى بعض الدعم الغائب مرفقةً بتدابير
لتخفيض الضرائب وإعطاء الحوافز الستقطاب ودعم االستثمارات
 وباإلضافة إلى ذلك فإن اإلدارة المحلية.وافتتاح المشاريع الجديدة
.ليست مجهزة ومستعدة لدعم المستثمرين
 والقرى المحيطة بها إذا كانت- إن التنمية االقتصادية في القرية
: يمكنها االنتعاش بالعمل على ثالث اتجاهات- مهتمة

villages if interested - can revive by working in three directions:
1. Small and medium enterprises development
2. Local administration development
3. Tax exemptions and incentives

7.2. Rural Agriculture Development and
Environment Protection
Ghalboun, due to its geographical location, cultivates big
quantities of olive allowing selling olive, olive oil and producing
soap. In addition to olive, a diversification of the agricultural
production suitable with Ghalboun’s climate can ensure an

 تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.١
 تنمية اإلدارة المحلية.٢
 إعفاءات ضريبية وحوافز.3

 تنمية الزراعة الريفية وحماية البيئة7. 2
 تزرع كميات كبيرة من الزيتون، نظرًا لموقعها الجغرافي،غلبون
، يمكن.مما يسمح ببيع المنتوج وزيت الزيتون وصناعة الصابون
بطريقة تتناسب مع
 تنويع اإلنتاج الزراعي،باإلضافة إلى الزيتون
ٍ
.مناخ غلبون فتأمن قيمة مضافة للقرية

added value to the village.
The primary goal of agricultural development in Ghalboun is to
get organized in a modernized way by developing the existing
potential for agricultural production with new working methods
and by adopting new products and highlighting on it with
marketing and promotional campaigns.

الهدف األساسي للتنمية الزراعية في غلبون هو ان تتنظم
بطريقة حديثة من خالل تطوير اإلمكانات الموجودة لإلنتاج
 وباعتماد منتجات جديدة،الزراعي مع أساليب عمل معاصرة
.وتسليط الضوء عليها وتسويقها من خالل الحمالت الترويجية
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Some of the problems faced by farmers are the bad infrastructure,
the absence of irrigation water, small parcels, old mechanization,
a shortage of educated farmers and the unplanned production…
In addition, the village is known for its beautiful natural
scenery to preserve. So it is vital to take advantage of the
nature of the village and to encourage projects in Ecotourism.
The agricultural development in the village - and the
surrounding villages if interested - should lean on the
following development elements:
1. Agricultural infrastructure
2. Education of farmers
3. Agro & Eco-Tourism

7.3. Infrastructure Planning
The purpose of Ghalboun municipality is to provide a modernized infrastructural system in the region with electrical
stations of high capacity, a good water management and a
tidy sewage line.
The problem with this field is its need for a lot of money, and
due to the continual shortage of finances all projects are done in
an unprofessional way leading to a bad result upon completion.
For this reason the water supply capacity is unsatisfying with
bad connections, there are no sewage systems, and a lack in
dump capacities of solid waste, their sorting and collection,
and a bad maintenance of the infrastructure and the narrow roads that need to be enlarged. In addition, there is no
public transportation since Ghalboun is a bit far from the city
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بعض المشاكل التي يواجهها المزارعين هي البنى التحتية
 المكننة، األراضي الزراعية الصغيرة، عدم وجود مياه ري،السيئة
... قلة المزارعين المتعلمين واإلنتاج غير المخطط،القديمة
باإلضافة فان القرية معروفة بمناظرها الطبيعية الجميلة التي
 لذلك من المهم جدًا االستفادة من.يجب المحافظة عليها
.طبيعة القرية وتشجيع المشاريع المتعلقة بالسياحة البيئية
-  والقرى المحيطة المهتمة- من أجل التنمية الزراعية في القرية
:يجب اإلتكاء على عناصر التنمية التالية
 البنية التحتية الزراعية.1
 تعليم المزارعين.2
 السياحة البيئية والزراعية.3

 تخطيط البنى التحتية7. 3
إن هدف بلدية غلبون توفير نظام بنية تحتية حديث في
 وادارة صالحة،المنطقة مع محطات كهربائية ذات قدرة عالية
.للمياه وصرف صحي منظم
 ونظرًا،المشكلة في هذا الحقل هو الحاجة للكثير من المال
للنقص المستمر في الماديات فان جميع المشاريع تتم بطريقة
 لهذا السبب فان.عشوائية وتؤدي إلى نتيجة سيئة عند إتمامها
 وهناك،أهليه إمدادات المياه غير مرضية مع وصالت غير صالحة
 ونقص بقدرات استيعاب،عدم وجود ألنظمة الصرف الصحي
 وصيانة سيئة للبنى التحتية،مكبات النفايات وفرزها وتجميعها
، وباإلضافة إلى ذلك.وللطرق الضيقة التي تحتاج إلى توسيع
ليس هناك وجود لوسائل نقل بما أن غلبون بعيدة عن المدينة
.وال أماكن وقوف للسيارات خالل المهرجانات

and parking spaces are not enough during festivals.
To develop the infrastructure a set of goals has to be
implemented in the village:
1. Communal infrastructure
2. Road infrastructure
3. Energy infrastructure
4. Other infrastructure

7.4. Social & Health Protection
The social and health infrastructure on the territory of the
municipality is not developed to cover the citizens’ needs.
For this reason, the presence of a good network of social and
health protection would be the base for every development of the
municipality. Knowing that the well being of the citizens of
Ghalboun is a priority, many projects have to be put in place.

لتطوير البنية التحتية هناك مجموعة من الألهداف يجب
:تطبيقها في القرية
 البنية التحتية المجتمعية.1
 البنية التحتية للطرقات.2
 البنية التحتية للطاقة.3
 البنى التحتية األخرى.4

 الحماية االجتماعية والصحية7. 4
البنية االجتماعية والصحية في إقليم البلدية ليست متطورة
 فإن وجود شبكة، لهذا السبب.لتغطية احتياجات المواطنين
جيدة للحماية االجتماعية والصح ّية قد تكون القاعدة األساسية
 فال، علمًا أن رفاهية مواطني غلبون هي أولوية.لتطوير البلدية
.بد من وضع العديد من المشاريع المتعلقة بهذه المسائل
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The projects are divided between:
1. Social protection
2. Health protection

7.5. Education, Culture, Tourism, Youth & Sports
Since a good education is the base for sustainable development,
the municipality decided to set its first strategic goal to improve
the education that it is nonexistent in the region till now.
As for the culture, it rises from the fact that Ghalboun is part of
Jbeil region known for its history and culture which makes it
a strong point to start with. So it is essential to work in close
collaboration with Jbeil municipality and the neighborhood to
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:تنقسم هذه المشاريع ما بين
 الحماية االجتماعية.1
 الحماية الصحية.2

 الشباب والرياضة، السياحة، الثقافة، التعليم7. 5
،بما أن التعليم الجيد هو األساس لتحقيق التنمية المستدامة
قررت البلدية تحديد أولى أهدافها االستراتيجية لتحسين
.التعليم خاصةً وانه شبه غائب في المنطقة حاليًا
 فهي تنبع من حقيقة أن غلبون هي جزء،أما بالنسبة للثقافة
من منطقة جبيل عرفت بتاريخها وثقافتها مما يجعلها نقطة
 ولهذا السبب فمن الضروري العمل بالتعاون.قوة للبدء منها
.الوثيق مع بلدية جبيل والجوار إلطالع الزوار على ثقافة المنطقة

introduce the culture of this region to all visitors.
As for the tourism, the presence of natural resources can
be the basis for preparing the region to organize activities
such as hiking and camping encouraging tourists to come
and enjoy the beauty of the Lebanese traditional village and
spent quiet moments.
And since we are aware of the importance of sports in ensuring
a good health for future generations, it is essential to revive
the sports and cultural activities for the young people in the
region and its neighborhood. So they will profit from these

 فان الموارد الطبيعية الموجودة يمكنها،أما بالنسبة للسياحة
أن تكون األساس في إعداد المنطقة لتنظيم النشاطات
 بهذا.السياحية مثل ممارسة المشي في الطبيعة والتخييم
يتشجع السياح للقدوم والتمتع بجمال القرية اللبنانية التقليدية
.اوقات هادئة
وتمضية
ٍ
وبما إننا مدركين ألهمية الرياضة لضمان الصحة الجيدة ألجيال
 فمن الضروري إحياء النشاطات الرياضية والثقافية،المستقبل
 بهذا سوف يستفيدون من.لشباب المنطقة والمناطق المجاورة
. هذه النشاطات بعيدًا عن الزحمة والتلوث

activities away from traffic and pollution.
These projects are divided between these 4 categories:
1. Education
2. Culture
3. Tourism
4. Youth and Sports

7.6. Security
One of the conditions for a better quality of life is security.
The security at home, on the road or in any other public place
is crucial in the region. It is important to ensure support barring
any security breach and to get the necessary support to cover
the needs of the region. The risks could be the result of an
environmental or human hazard. Living in a safe place is one

:تنقسم هذه المشاريع ما بين الفئات التالية
 التعليم.1
 الثقافة.2
 السياحة.3
 الشباب والرياضة.4

 األمن7. 6
.واحد من الشروط األساسية لتحسين نوعية الحياة هي األمن
عام آخر أمر بالغ
 على الطريق أو في أي،األمن في المنزل
ٍ مكان
ٍ
 فمن المهم جدًا تقديم الدعم لمنع أي خرق.األهمية في المنطقة
لألمن والحصول على الدعم الالزم لتغطية االحتياجات األمنية
. ويمكن للمخاطر أن تكون مخاطر بيئية أو بشرية.للمنطقة
.فالعيش في مكان آمن هو واحد من خصوصيات المنطقة

of the region’s particularities.
The projects are divided between these categories:
1. Security and road safety
2. Fire fighting
3. Police security
4. Household security

:تنقسم هذه المشاريع بين الفئات التالية
 أمن وسالمة الطرقات.1
 مكافحة الحرائق.2
 شرطة أمن.3
 أمن األسرة.4
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 تحديد المشاريع:المرحلة السادسة
ووضع األولويات
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8. Phase 6: Identification & Priorization
of Projects
8.1 Economy and Attracting Foreign &
Local Investments
In order to achieve each goal, the group distinguished projects
that should be realized as follows:
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 تحديد المشاريع: المرحلة السادسة.8
ووضع األولويات
 االقتصاد وجذب االستثمارات األجنبية والمحل ّية8. 1
 اختار فريق العمل بعض.من أجل تحقيق كل األهداف االقتصادية
:المشاريع التي يجب أن تتحقق على النحو التالي

1. Small & Medium Enterprises Development

 تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.1

1.1 Small productive enterprises with new ideas funded by

 المؤسسات الصغيرة المنتجة مع أفكار جديدة مدعومة من1. 1
مؤسسة كفاالت وبادر
 وضع خطة للتنمية االقتصادية المحلية وللدراسات اإلحصائية1. 2

Kafalat and Bader organizations
1.2 Put in place a plan for local economic development and
statistical studies
1.3 Increase of residential premises
1.4 Encourage successful businessmen to re-locate part of
their businesses to Ghalboun
1.5 Create a new committee to guide young Ghalbounis to find
new job opportunities suiting their competencies
1.6 Form a group of investors from the village and from the
Diaspora to invest in buying lands for sale in the region and
to invest in new businesses
1.7 Encourage agricultural industries (Olive pressing, oil filling,
soap manufacturing...)
1.8 Encourage investors to invest in wedding planning and a
wedding venue creation

2. Tax Relief & Incentives
2.1 Development of an incentives’ package for investors
2.2 Give advantage to local businesses
2.3 Tariff adjustment system for local companies

3. Local Administration Development
3.1. Municipal website development
3.2. Study the urban plan according to the economic needs
3.3. Wireless internet connection for the municipality
3.4. Continual update of the database to a good communication
with the citizens

 زيادة األماكن السكنية1. 3
 تشجيع رجال األعمال الناجحين بنقل جزء من أعمالهم1. 4
إلى غلبون
 استحداث لجنة لتوجيه الشباب الغلبوني إليجاد فرص عمل1. 5
تتناسب مع اختصاصهم
 تشكيل مجموعة من المستثمرين من القرية ومن بالد1. 6
االغتراب لالستثمار في شراء األراضي المعروضة للبيع في
 وعلى اإلستثمار في مشاريع جديدة،المنطقة
، تعبئة زيت، تشجيع الصناعات الزراعية (معصرة زيتون1. 7
)...صناعة زيتون
 تشجيع المستثمرين على االستثمار بتنظيم األعراس وخلق1. 8
)wedding venue( المكان او الحديقة المناسبة

 إعفاءات ضريبية وحوافز.2
 وضع حزمة حوافز لتشجيع المستثمرين2. 1
 إعطاء ميزة للشركات المحلية2. 2
 تعريفة مدروسة لتشجيع الشركات المحلية2. 3

 تنمية اإلدارة المحلية.3
 تطوير موقع البلدية اإللكتروني3. 1
 دراسة التخطيط المدني وفقًا لالحتياجات االقتصادية3. 2
 خدمة اإلنترنت الالسلكية للبلدية3. 3
تواصل جيد مع
 تحديث دائم للقاعدة المعلوماتية من اجل3. 4
ٍ
المواطنين
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Priority Projects
1.1 Small productive enterprises with new ideas funded
by Kafalat and Bader organizations
1.6 Form a group of investors from the village and from
the Diaspora to invest in buying lands for sale in the
region and to invest in new businesses
1.7 Encourage agricultural industries (Olive pressing, oil
filling, soap manufacturing...)

8.2 Rural Agriculture Development &
Environment Protection
In order to achieve each goal, the group distinguished projects
that should be realized as follows:

1. Agricultural Infrastructure
1.1 Support the agricultural cooperative to ensure the rural
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المشاريع ذات األولوية
 المؤسسات الصغيرة المنتجة مع أفكار جديدة مدعومة1. 1
من مؤسسة كفاالت وبادر
 تشكيل مجموعة من المستثمرين من القرية ومن بالد1. 6
االغتراب لالستثمار في شراء األراضي المعروضة للبيع في
 وعلى االستثمار في مشاريع جديدة،المنطقة
، تعبئة زيت، تشجيع الصناعات الزراعية (معصرة زيتون1. 7
)...صناعة زيتون

 تنمية الزراعة الريفية وحماية البيئة8. 2
 اختار فريق العمل بعض المشاريع.من أجل تحقيق كل األهداف
:التي يجب أن تتحقق على النحو التالي

 البنية التحتية الزراعية.1
 دعم التعاونية الزراعية لتأمين التنمية الريفية1. 1

development
1.2 Provide an irrigation system by drops to preserve water
1.3 Agricultural roads planning and execution
1.4 Preserve green spaces in the village

2. Education of Farmers
2.1 Train the farmers to use new techniques and keep them
updated on any new developments in the field
2.2 Encourage farmers not to use chemicals and go for the
organic production
2.3 Advise farmers on planting plants and seedlings with
added-value
2.4 Bring special offers from suppliers of agricultural products

3. Agro & Eco-Tourism
3.1. Collect the local production from farmers and open a
stop shop selling organic products with a unified brand
3.2. Put in place an olive pressing and oil filling center with a
sophisticated production chain and give the production the
same brand name for selling
3.3. Organize exhibitions to encourage Ghalboun’s agricultural
productions and to present its natural wild flowers
3.4. Marketing and promotion campaigns for Ghalboun brands

 ترشيد الري (نظام تنقيط) للحفاظ على كمية المياه القليلة1. 2
 التخطيط وبناء الطرق الزراعية1. 3
 الحفاظ على المساحات الخضراء في القرية1. 4

 تعليم المزارعين.2
 تدريب المزارعين على تقنيات جديدة والحرص على مواكبة2. 1
تطورات المهنة
 تشجيع المزارعين على عدم استخدام المواد الكيميائية2. 2
والتوجه نحو اإلنتاج العضوي
 نصح المزارعين على زراعة النباتات والشتول ذات2. 3
القيمة المضافة
 جلب عروض مميزة من موردي المواد الزراعية2. 4

 السياحة الزراعية والبيئ ّية.3

 جمع اإلنتاج المحلي من المزارعين وفتح متجر مخصص لبيع3. 1
المنتجات العضوية مع عالمة تجارية موحدة
 إنشاء معصرة زيتون ومركز تعبئة موحدين يتميزان3. 2
بسلسلة إنتاجية متطورة وإعطاء اإلنتاج نفس االسم
التجاري لبيعه
 تنظيم معارض لتشجيع اإلنتاج الزراعي في غلبون ولعرض3. 3
األزهار البرية
 التسويق والترويج لهذه العالمة التجارية3. 4
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Priority Projects
1.3 Agricultural roads planning and execution
2.1 Train the farmers to use new techniques and keep
them updated on any new developments in the field
3.1. Collect the local production from farmers and open a
stop shop selling organic products with a unified brand
3.2. Put in place an olive pressing and oil filling center with
a sophisticated production chain and give the production
the same brand name for selling

8.3 Infrastructure Planning
For a good infrastructure planning, the team chose some
projects that can be achieved and they are stated as follows:

1. Communal Infrastructure
1.1 Development of a sewage system
1.2. Regulate the water network and ensure it is functional
1.3. Domestic waste segregation
1.4. Enlarge the water tank distributing water to all houses
1.5. Rain water collection to use for irrigation
1.6. Build public restrooms next to St Georges church useful
during festivals and next to El Saydeh church for future camps
1.7. Install solar water heating systems
1.8. Installation of a WiFi connection for the entire village

2. Road Infrastructure
2.1. Plan a study to increase parking spaces (during festivals)
2.2. Organize public transportation by buying buses for the
municipality to be used from and to the village
2.3. Put in place a signage system for the village
2.4. Expand the narrow main roads of the village
2.5. Measure the lands of Ghalboun and finish the GIS

3. Energy Infrastructure
3.1. Prepare a public lighting system study
3.2. Study the possibility of investing in energy saving using
LED lamps and generating energy from solar panels or wind
3.3. Change all Ghalboun lamps to energy saving ones
3.4. Set an electrical station composed of two generators
with a power of 60W and 100W

Strategic Sustainable Development Plan of Ghalboun
الخطة االستراتيجية اإلنمائية المستدامة لبلدة غلبون

المشاريع ذات األولوية
 التخطيط وبناء الطرق الزراعية1. 3
 تدريب المزارعين على تقنيات جديدة والحرص على2. 1
مواكبة تطورات المهنة
 جمع اإلنتاج المحلي من المزارعين وفتح متجر مخصص3. 1
لبيع المنتجات العضوية مع عالمة تجارية موحدة
 إنشاء معصرة زيتون ومركز تعبئة موحدين يتميزان3. 2
بسلسلة إنتاجية متطورة وإعطاء اإلنتاج نفس االسم
التجاري لبيعه

 تخطيط البنى التحتية8. 3

 اختار فريق العمل بعض،جيد للبنى التحتية
تخطيط
من أجل
ٍ
ٍ
:المشاريع التي يمكن تحقيقها وهي كما يلي

 البنية التحتية المجتمعية.1
 إنشاء نظام الصرف الصحي1. 1
 تنظيم شبكة المياه والتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح1. 2
 فرز النفايات المنزلية1. 3
 تكبير خزان المياه الذي يوزع المياه على بيوت القرية1. 4
 جمع مياه األمطار واستخدامها للري1. 5
 إنشاء حمامات عامة قرب كنيسة مار جرجس لالستفادة منها1. 6
خالل المهرجانات وقرب كنيسة السيدة للمخيمات المستقبلية
 تركيب سخانات مياه على الطاقة الشمسية1. 7
 إنشاء شبكات أنترنت السلكية في جميع أنحاء الضيعة1. 8

 البنية التحتية للطرقات.2

) إعداد دراسة لزيادة مواقف السيارات (خاصةً أثناء المهرجانات2. 1
 تنظيم وسائل النقل العام عن طريق شراء باصات للبلدية2. 2
الستخدامه للنقل من وإلى القرية
 وضع نظام الفتات على طرقات القرية2. 3
 توسيع الطرقات الرئيسية الضيقة2. 4
GIS  كيل المساحات في غلبون وإنهاء ال2. 5

 البنية التحتية للطاقة.3
 إعداد دراسة نظام اإلنارة العامة3. 1
 دراسة إمكانية االستثمار في توفير الطاقة باستخدام3. 2
 وتوليد الطاقة من األلواح الشمسية أو الرياحLED مصابيح
 تغيير كل اللمبات في البلدة ووضع لمبات موفرة للطاقة3. 3
100W و60W  وضع محطة كهربائية مؤلفة من مولدين للطاقة3. 4
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4.Other Infrastructures
4.1. Project of development of bicycle and jogging tracks
4.2. Project of a new green park with a children playground
4.3. Maintain existing stadiums and add others as needed
4.4. Creation of a postal code in the region

Priority Projects
1.1 Development of a sewage system
1.3. Domestic waste segregation
1.4. Enlarge the water tank distributing water to all houses
2.2. Organize public transportation by buying buses for
the municipality to be used from and to the village
2.4. Expand the narrow main roads of the village
2.5. Measure the lands of Ghalboun and finish the GIS
3.3. Change all Ghalboun lamps to energy saving ones

8.4 Social & Health Protection
For a good social & health protection, the team chose some
projects that can be achieved and they are stated as follows:

1. Social Protection
1.1. Support the social committee in families counseling
1.2. Establishing children clubs
1.3. Collaborate with Labora to provide job opportunities to
Ghalboun citizens in the public field to limit immigration

2. Health Protection
2.1. Ensure an ambulance for the region
2.2. Conduct surveys about the health conditions in Ghalboun
2.3. Establish a program to encourage doctors in Ghalboun to
dedicate their time as volunteers in their hometown
2.4. Establish a pediatric and general health clinic
2.5. Establish a retirement home
2.6. Open a pharmacy

Priority Projects
1.3. Collaborate with Labora to provide job opportunities to
Ghalboun citizens in the public field to limit immigration
2.1. Ensure an ambulance for the region
2.3. Establish a program to encourage doctors in Ghalboun
to dedicate their time as volunteers in their hometown
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 البنية التحتية األخرى.4
 مشروع إنشاء مسارات للدراجات الهوائية وللجري4. 1
 مشروع حديقة خضراء جديدة مع ملعب لألطفال4. 2
 صيانة المالعب الحالية وإضافة مالعب أخرى حسب الحاجة4. 3
 خلق رمز بريدي في المنطقة4. 4

المشاريع ذات األولوية
 إنشاء نظام الصرف الصحي1. 1
 فرز النفايات المنزلية1. 3
 تكبير خزان المياه الذي يوزع المياه على بيوت القرية1. 4
 تنظيم وسائل النقل العام عن طريق شراء باصات2. 2
للبلدية الستخدامه للنقل من وإلى القرية
 توسيع الطرقات الرئيسية الضيقة2. 4
GIS  كيل المساحات في غلبون وإنهاء ال2. 5
 تغيير كل اللمبات في البلدة ووضع لمبات موفرة للطاقة3. 3

 الحماية االجتماعية والصحية8. 4

 اختار فريق العمل بعض،حماية اجتماعية وصحية جيدة
من أجل
ٍ
:المشاريع التي يمكن تحقيقها وهي كما يلي

 الحماية االجتماعية.1
 دعم اللجنة االجتماعية لتقديم االستشارات للعائالت1. 1
 تأسيس نوادي لألطفال1. 2
 التعاون مع البورا لتأمين الوظائف لسكان غلبون في اإلدارات1. 3
الرسمية للحد من الهجرة

 الحماية الصحية.2
 تأمين سيارة إسعاف للمنطقة2. 1
 إجراء دراسات إحصائية بشأن األحوال الصحية في غلبون2. 2
 وضع برنامج لتشجيع األطباء في غلبون لتكريس القليل2. 3
من وقتهم بالتطوع في مدينتهم
 إنشاء عيادة صحية عامة ولألطفال2. 4
 إنشاء دار للمسنين2. 5
 إنشاء صيدلية2. 6

المشاريع ذات األولوية
 التعاون مع البورا لتأمين الوظائف لسكان غلبون في1. 3
اإلدارات الرسمية للحد من الهجرة
 تأمين سيارة إسعاف للمنطقة2. 1
 وضع برنامج لتشجيع األطباء في غلبون لتكريس القليل2. 3
من وقتهم بالتطوع في مدينتهم
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8.5 Education, Culture, Tourism, Youth & Sports

 الشباب والرياضة، السياحة، الثقافة، التعليم8. 5

To revive the education, culture, tourism, youth and sports,

، السياحة والشباب والرياضة، الثقافة،من أجل انعاش التعليم

the team chose some projects that can be achieved and they

اختار فريق العمل بعض المشاريع التي يمكن تحقيقها وهي
:كما يلي

are stated as follows:

1. Education
1.1. Develop a reward plan for Ghalboun students who excelled
in their official exams, their school or university
1.2. Develop orientation plans for students through visits from
professionals from different fields to share their experience
and to guide them in their specialization decisions
1.3. Ensure a professional and technical educational plan for
uneducated people in the region (manufacturing, agriculture,

 التعليم.1
 وضع خطة لمكافأة طالب غلبون بنجاحاتهم المتفوقة في1. 1
 المدرسة او الجامعة، الشهادات الرسمية
 وضع خطط توجيهية تعليمية للطالب من خالل زيارات من قبل1. 2
المهنيين المتخصصين في مختلف المجاالت لتبادل خبراتهم
وتوجيه الشباب في اتخاذ القرارات التي تتعلق بتخصصاتهم
 ضمان خطة للتعليم المهني والتقني من أجل الناس غير1. 3
)...المتعلمين في المنطقة (الصناعة والزراعة والفندقية

hotel management)
1.4. Provide technical education and support for non working
women in Ghalboun according to their skills
1.5. Prepare an educational plan to support students to do
their homeworks especially the ones with special needs
1.6. Ensure school transportation in and outside the region
1.7. Develop the local library and integrate computers with a
proper training for their use

2. Culture
2.1. Develop the culture database
2.2. Create a cinema
2.3. Create a cultural center where activities take place, like
teaching music, drawing, photography… the library can be
used for this purpose
2.4. Organize cultural competitions for all ages
2.5. Create a museum for modern art or for local artists

3. Tourism
3.1. Improve the motel of the region and its services
3.2. Ensure a marketing strategy to promote the village
3.3. Build or prepare houses to receive hikers and tourists
(Maison d’hôtes)
3.4. Plan cultural events: provincial dinner, festivals, Arak night
3.5. Organize exhibitions for homemade productions in the
region, paintings, handcrafts, photographs…
3.6. Organize ceremonies to honor and award successful
people from Ghalboun who excelled in Lebanon and Abroad
3.7. Train touristic guides for the region in collaboration with
the ministry of tourism and the department of antiquities
3.8. Maintain the traditional churches and houses in Ghalboun

 توفير التعليم التقني والدعم للنساء غير العامالت في1. 4
غلبون وفقا لمهاراتهم
 إعداد خطة لدعم الطالب في إنجاز واجباتهم المدرسية1. 5
خاصةً أصحاب الحاجات الخاصة
 ضمان النقل المدرسي في المنطقة وخارجها1. 6
 تطوير المكتبة المحلية وإدراج أجهزة الكمبيوتر فيها مع1. 7
التدريب المناسب الستخدامها

 الثقافة.2
 تطوير قاعدة البيانات الثقافية2. 1
 خلق سينما2. 2
 مثل تعليم، إنشاء مركز ثقافي حيث تنظم األنشطة2. 3
 يمكن استخدام... التصوير الفوتوغرافي، الرسم،الموسيقى
المكتبة بهذا الهدف
 تنظيم مسابقات ثقافية لجميع األعمار2. 4
 خلق متحف للفن الحديث او للفنانين المحليين2. 5

 السياحة.3
 تحسين الموتيل في المنطقة والخدمات التي تقدم للزوار3. 1
 ضمان وجود استراتيجية للتسويق والترويج للقرية3. 2
 إنشاء او تجهيز منازل الستقبال المتنزهين والسياح3. 3
)Maison d’hôtes(
... كركة عرق، مهرجانات، عشاء قروي: تنظيم أحداث ثقافية3. 4
 تنظيم معارض للمنتجات المحلية من صنع سكان3. 5
... صور فوتوغرافية، أعمال يدوية، لوحات رسم،المنطقة
 تنظيم احتفاالت تكريمية لتسليط الضوء على الشخصيات3. 6
الغلبونية البارعة في لبنان او في المهجر
 تدريب مرشدي سياحة لغلبون والجوار بالتعاون مع وزارة3. 7
السياحة ومديرية اآلثار
 الحفاظ على الكنائس والمنازل التقليدية في غلبون3. 8
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4. Youth & Sports
4.1. Develop and revitalize the sports club
4.2. Build up an internet café
4.3. Organize summer sports events with the neighborhood
4.4. Participate in regional and national competitions
(marathon, football, basketball, Rally paper, ping pong…)
4.5. Invest in environmental sports : tracks for hiking, biking,
roller blading, speleology …
4.6. Ensure the assistance and coaching of the sports teams
by professional trainers
4.7. Ensure a reward plan for the winners in competitions

Priority Projects
1.6. Ensure school transportation in and outside the region
1.7. Develop the local library and integrate computers
with a proper training for their use
2.2. Create a cinema
3.1. Improve the motel of the region and its services
3.4. Plan cultural events: provincial dinner, festivals, Arak night
4.1. Develop and revitalize the sports club
4.3. Organize summer sports events with the neighborhood

8.6 Security
To achieve the strategic objectives related to security and safety,
these projects have been included for execution as follows:

1. Road Security & Safety
1.1. Install public lights on the main road
1.2. Install barriers on the side roads, mainly the dangerous ones
1.3. Install various signage systems for a better security
1.4. Seminars on public safety on the roads

2.Fire Fighting
2.1. Ensure a training by the civil defense for the citizens
2.2. Support Bejjeh civil defense

3. Police Security
3.1. Emphasize the municipal police role ensuring security
3.2. Install video surveillance cameras in town

4. Household Security
3.1. Ensure a first aid training with the Red Cross to the citizens
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 الشباب والرياضة.4
 تنمية وتنشيط نادي الشباب الرياضي4. 1
 إنشاء مقهى لإلنترنت4. 2
 تنظيم المسابقات الرياضية الصيفية مع الجوار4. 3
 كرة، المشاركة في المسابقات اإلقليمية والوطنية (ماراثون4. 4
)... كرة الطاولة، رالي بابير، كرة السلة،القدم
 ركوب، مسارات للمشي: االستثمار في الرياضة البيئية4. 5
... اكتشاف المغاور،  والتزلج،الدراجات
 توفير المساعدة والتدريب المطلوب للفرق الشبابية4. 6
الرياضية من قبل مدربين محترفين
 ضمان وجود خطة مكافأة للفائزين في المسابقات4. 7

المشاريع ذات األولوية
 ضمان النقل المدرسي في المنطقة وخارجها1. 6
 تطوير المكتبة المحلية وإدراج أجهزة الكمبيوتر فيها مع1. 7
التدريب المناسب الستخدامها
 خلق سينما2. 2
 تحسين الموتيل في المنطقة والخدمات التي تقدم للزوار3. 1
 كركة عرق، مهرجانات، عشاء قروي: تنظيم أحداث ثقافية3. 4
 تنمية وتنشيط نادي الشباب الرياضي4. 1
 تنظيم المسابقات الرياضية الصيفية مع الجوار4. 3

 األمن8. 6
 أدرجت،لتحقيق األهداف االستراتيجية المتعلقة باألمن والسالمة
:هذه المشاريع للتنفيذ كما يلي

 أمن وسالمة الطرقات.1
 تنظيم اإلنارة على الطريق العام1. 1
 تركيب الحواجز على الطرقات الجانبية وخاصةً الطرقات الخطرة1. 2
 تثبيت نظم الالفتات المختلفة على الطرقات المن افضل1. 3
 ندوات حول السالمة العامة على الطرقات1. 4

 مكافحة الحرائق.2
 تدريب المواطنين مع الدفاع المدني على مكافحة الحرائق2. 1
 دعم مركز بجه للدفاع المدني2. 2

 شرطة أمن.3
 تفعيل دور شرطة البلدية في تأمين الحماية والحراسة3. 1
 تركيب كاميرات مراقبة في البلدة3. 2

 أمن األسرة.4
 تدريب المواطنين مع الصليب األحمر على اإلسعافات األولية4. 1

36.

Priority Projects
1.2. Install barriers on the side roads, mainly the
dangerous ones
2.1. Ensure a training by the civil defense to the citizens
3.1. Emphasize the municipal police role ensuring security
4.1. Ensure a first aid training with the Red Cross
to the citizens
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المشاريع ذات األولوية
ً تركيب الحواجز على الطرقات الجانبية وخاصة1. 2
الطرقات الخطرة
 تدريب المواطنين مع الدفاع المدني على مكافحة الحرائق2. 1
 تفعيل دور شرطة البلدية في تأمين الحماية والحراسة3. 1
 تدريب المواطنين مع الصليب األحمر على اإلسعافات األولية4. 1
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9. Phase 7: Strategy Implementation

 تنفيذ اإلستراتيجية: المرحلة السابعة.9

The strategic planning committee manages the planning for

لجنة التخطيط االستراتيجي تدير التخطيط لكل مشروع مقترح
 فيتم تعيين مدراء مشاريع.بدءًا من المشاريع ذات األولوية
للتخطيط والتوثيق وتنفيذ المشاريع ذات األولوية لبلوغ األهداف
 يتكون، باإلضافة إلى ذلك.المحددة في المجاالت الرئيسية
.مجلس اإلنماء للتأكد من التطبيقات السليمة للمشاريع

each proposed project starting by the priority projects. Project
managers are assigned for planning, documentation and
implementation of priority projects to reach the defined objectives
in the key areas. The development council is also formed to
ensure the proper implementation of the activities.
The development council is a stable working body created to
monitor and evaluate the projects’ realization and tasks in
the strategic plan. It always revises the existing strategy and
action plans. The key to a successful strategic planning is
the orientation towards each activity and the provision of the
needed resources to accomplish each goal. The phase of
the strategy implementation has its standards to assess the
accomplishments of the strategic planning process. So each
project has a plan following a business plan model including

ٌ
عامل مستقر يتم إنشاؤه لرصد
جسم
مجلس اإلنماء هو
ٌ
 انه.وتقييم تنفيذ المشاريع ومهامها من الخطة اإلستراتيجية
.يعمل على تنقيح اإلستراتيجية الحالية وخطة العمل
مفتاح التخطيط االستراتيجي الناجح هو التوجه نحو كل
 إن مرحلة تنفيذ.نشاط وتوفير الموارد الالزمة إلنجاز كل هدف
االستراتيجية لديها معاييرها لتقييم إنجازات عملية التخطيط
 بذلك لدى كل مشروع خطة تنفذ تبعًا لخطة.االستراتيجي
 تكاليفه، إطاره الزمني،عمل نموذجية تتضمن جدوى المشروع
...والموارد الالزمة له

its feasibility, its time frame, its cost and its needed resources…
It is worth noting that the various organizations that helps in
classifying the components of the action plan can implement
it too and it is an opportunity for anyone with the needed skills.
The strategic planning process ensures the delivery of the
suitable information to each person responsible of any task
to know his duties, the expected results and accept the
responsibility for the activities given to him and the timelines

يجدر الذكر بان مختلف المنظمات التي تساعد في تصنيف
مكونات خطة العمل قادرة على تنفيذها أيضًا وقد تتاح هذه
.الفرصة لكل من يتمتع بالكفاءات الالزمة
إن عملية التخطيط االستراتيجي تضمن تسليم المعلومات
الكافية لكل شخص مسؤول عن أية مهمة ليعرف واجبته
والنتائج المتوقعة منه وتطلب أن يتقبل المسؤولية عن كل
.المهام المسلمة إليه والحدود الزمنية إلنجازه االستراتيجية

for achieving the strategy.
In fact, the success of the strategic planning process involves
the distinction between the monitoring requirements of the

 فإن نجاح عملية التخطيط االستراتيجي تنطوي على،في الواقع
.التمييز بين متطلبات تقييم التطبيق ومقارنته بالخطة

execution and the comparison planned versus executed.
We will proceed in this chapter giving briefs of the projects
that were executed by Ghalboun Municipality in conformance
with its strategic plan according to the defined key

سنمضي في هذا الفصل بإعطاء ملخصات عن المشاريع
التي تم تنفيذها من قبل بلدية غلبون بالتوافق مع خطتها
.االستراتيجية وفقًا لمجاالت التنمية الرئيس ّية المحددة

development areas.

:التسمية التوضيح ّية

Legend:
Projects under execution
Executed projects

مشاريع قيد التنفيذ
ّ مشاريع
منفذة
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10. Phase 8: Evaluation
As mentioned before, the process monitoring is conducted
during the implementation phase by detecting the level of
the strategy’s realization compared to the action plan.
In the monitoring, the time, the resources and the expenses
of the implementation will be compared to the granted and
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 التقييم: المرحلة الثامنة.10
 تجري عملية الرصد خالل كل مرحلة التنفيذ،كما ذكرنا من قبل
عن طريق الكشف عن مستوى التطبيق لإلستراتيجية مقارنة
.لخطة العمل
خالل المراقبة يتم مقارنة الوقت والموارد واألموال المصروفة خالل
.التنفيذ مع الوسائل الممنوحة والمتوقعة مسبقًا

expected means.
In case of any external or internal change in the municipality
it will be monitored as well. In case the surroundings tremendously change, the committee for strategic planning will
sometimes have to reconsider new or alternative strategies.
The last step is the evaluation of the results after the implementation of the strategy and the study of the stakeholders’
satisfaction who are benefiting from this strategy.
After the first year of implementation, the president of the
municipal council invites the Committee for strategic planning for the official evaluation of the success of the plan.
This gives the opportunity for the action plans to be efficient
and to make sure that the prevision of the strategic planning
process is still accurate. It will also give the possibility to
maintain the involvement and the participation of the members of the community.

في حال حصول أي تغيير خارجي أو داخلي للبلدية يتم رصده
 فعلى لجنة التخطيط، في حال تغيير هائل في المحيط.أيضًا
االستراتيجي في بعض األحيان إعادة النظر بإستراتيجيات جديدة
.أو بديلة
أما الخطوة األخيرة من هذه المرحلة فهي تقييم النتائج بعد
تنفيذ هذه االستراتيجية والدراسة حول إرضاء جميع األطراف
.المعنية المستفيدة من هذه االستراتيجية
 يدعو رئيس البلدية لجنة التخطيط،وبعد السنة األولى للتنفيذ
 وهذا يعطي الفرصة لتفعيل خطط.لتقييم نجاح الخطة رسميًا
 والتأكد أن وجهة عملية التخطيط االستراتيجي ال تزال، العمل
 كما يعطي إمكانية الحفاظ على انخراط ومشاركة.صحيحة
.أعضاء المجتمع
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شرعة المواطنية في غلبون
Charter of Citizenship of Ghalboun

38.

11. Charter of Citizenship of Ghalboun
“The liberty of one stops when the liberty of the other
begins” Article 4 of the Declaration of human and citizens, 1789
The Ghalboun citizenship charter covers various fields, joining efforts in setting these goals gives the true meaning of
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 شرعة المواطن ّية في غلبون.11
 من اإلعالن٤ بدء حرية اآلخر» المادة

«حرية المرء تتوقف عند
١٧٨٩ ،لإلنسان و للمواطنين

ّ
 والتشارك،تغطي مختلف المجاالت
شرعة المواطن ّية في غلبون
.في وضع األهداف يعطي المعنى الحقيقي للتنمية المستدامة

sustainable development.

1. The citizen
- Responsibility for oneself and for others through loyalty and

 المواطن.١
. المسؤولية عن نفسه وتجاه اآلخرين من خالل الوالء والشفافية-

transparency.
- Solidarity with another co-citizen in times of need.
- Respect of the political, religious and cultural views of others.
- Application of the liberty and equality between all citizens.

2. The respect of life’s frame
- Respect of the environment one lives in while dispatching a
green culture.
- Respect of the cultural heritage of Ghalboun and its sur-

. التضامن مع المواطن اآلخر في أوقات الضيق.. الدينية والثقافية، احترام االختالف في وجهات النظر السياسية. تطبيق الحرية والمساواة بين جميع المواطنين-

 في إطار احترام الحياة.2
 احترام البيئة التي يعيش فيها المرء باإلضافة لتوسيع.المساحات الخضراء
. احترام التراث الثقافي لغلبون والمناطق المحيطة بها-

roundings.
- Respect of the Lebanese laws.

3. The circulation
- Respect of the roads to avoid accidents.

4. The participation in the life of the town
- Participation and investment in all the cultural, artistic and
educational projects in the village.
- Participation of the well being of the community.

. احترام القوانين اللبنانية-

 تداول الطريق.3
. احترام الطرق لعدم التسبب في وقوع حوادث-

 المشاركة في حياة البلدة.4
 المشاركة واالستثمار في جميع المشاريع الثقافية والفنية.والتعليمية في القرية
. المشاركة في رفاه المجتمع-
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شعارات غلبون
Slogans of Ghalboun
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12. Slogans of Ghalboun
No for politics

Yes for development

No for the families only
No for the favoritism

 شرعة المواطن ّية في غلبون.11
نعم لإلنماء

ال للسياسة

Yes for professionalism

نعم للمهنية

ال للعائلية

Yes for efficiency

نعم للكفاءة

ال للمحسوبيات

