


التنمية اإلقليمية



التنمية اإلقليمية <

المحلية  الحوكمة  ودور  المحلية  التنمية  بأهمية  واسع  االعتراف بشكل  حاليًا  يتم 
تهدف  المواطنين.  احتياجات  تلبية  لجهة  العامة  المؤسسات  فاعلية  لزيادة 

أكبر  بفاعلية  المسائل  تعالج  المحلية  السلطات  أن  التأكد  إلى  المحلية  الحوكمة 
لجهة  دورًا مهمًا  البلديات ومجالسها  تلعب  والبلدي.  المحلي  المستوى  على 
المحاسبة  أفضل من خالل  أهداف  إلى  للتوصل  والمحلية  اإلقليمية  التنمية 

واالستجابة الحتياجات السكان وحقوقهم. في هذا اإلطار يدعم االتحاد األوروبي 
الخدمة  القيام بدورها في  المحلية من خالل تقوية قدراتها على  السلطات 

بنجاح. المشاريع  تنفيذ  إلى  إضافة  العامة 

البرامج:

دعم تنمية شمال لبناناإلتحاد األوروبي 

يهدف هذا البرنامج إلى توسيع آفاق المنطقة من خالل دعم التنمية الزراعية. يتم ذلك من خالل االستثمار في البنية 
التحتية الريفية )الطرقات الريفية والري( ودعم أنشطة التنمية المحلية )هبات لتجمعات السلطات المحلية( وفقًا 

لعملية تشاركية.

18,000,000 يورو  الميزانية  

آلية السياسة األوروبية للجوار آلية التمويل 
 2015 - 2009 فترة المشروع 

مجلس اإلنماء واإلعمار، الصندوق االقتصادي  الشريك المنفذ 
واالجتماعي للتنمية  

البلديات، اتحادات البلديات، المجتمعات، المزارعون،  المستفيدون 
التعاونيات في عكار، الضنية والهرمل - شمال لبنان     



دعم برنامج المالية البلدية 

تحسين الحوكمة المحلية في لبنان 

يعزز هذا البرنامج قدرة البلديات على تصميم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية إلمدادات المياه والصرف الصحي 
والتخلص من النفايات الصلبة. باإلضافة إلى ذلك، يقوي قدرة المجتمعات المضيفة اللبنانية ومجتمعات الالجئين 

السوريين على التكيف عن طريق زيادة مستوى الخدمات البلدية وخاصة فيما يتعلق بإدارة النفايات الصلبة.
يوفر عنصر المساعدة الفنية للمشروع )2,9 مليون يورو( دعمًا مؤسسيًا لإلدارة اللبنانية لتعزيز القدرات على 

مستوى البلديات. ويصاحب تحديدًا عملية اإلصالح في مجال تمويل البلديات من خالل زيادة القدرات اإلدارية 
والفنية على المستويين المركزي والمحلي، وفي الوقت نفسه توفير الدعم التحادات بلديات مختارة لجهة إعداد 

خطط التنمية المحلية.

20,000,000 يورو كهبة الميزانية  

آلية السياسة األوروبية للجوار آلية التمويل 
 2017 - 2012 فترة المشروع 

وزارة الداخلية، مجلس اإلنماء واإلعمار، الصندوق  الشريك المنفذ 
االقتصادي واالجتماعي للتنمية    

البلديات واتحادات البلديات في الشمال وفي البقاع المستفيدون 
 

12,000,000 يورو  الميزانية  

آلية السياسة األوروبية للجوار آلية التمويل 
  2014 - 2007 فترة المشروع 

مكتب وزير الدولة للشؤون اإلدارية   الشريك المنفذ 
15 اتحاد بلديات - 200 بلدية  المستفيدون 

يهدف مشروع تحسين الحوكمة المحلية )مرحلتين( إلى دعم التنمية المحلية في 12 إلى 15 تجمعات بلدية في جميع 
أنحاء األراضي اللبنانية. وعمومًا، ينطوي المشروع على أكثر من 200 بلدية وقرى غير بلدية.

صمم المشروع لضمان إعادة اإلعمار الديناميكي للطبقات االقتصادية واالجتماعية اللبنانية المحلية، والمساهمة 
في تعزيز الديمقراطية المحلية وتحسين أساليب إدارة البلديات. كما سمح النهج التشاركي المتبع والتدريب المتوفر 

للسلطات المحلية بتحديد احتياجاتها بطريقة جماعية. وقد تحقق ذلك في صياغة خطط التنمية المبسطة وإنشاء 
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تعافي االقتصادات المحلية في لبنان

تحسين قدرة معالجة النفايات الصلبة في لبنان 

 مكاتب التنمية المحلية. وقد ساهم إعداد إستراتيجيات ومشاريع التنمية المحلية أيضًا في تمكين البلديات 
وتعزيز قدراتها. وتتحقق هذه اإلستراتيجيات من خالل اختيار 12 مشروع للتنمية المحلية تم تنفيذها في مجموعات 

مختارة مما يؤدي إلى نتائج ملموسة )في مجال السياحة والهياكل الزراعية، وإعادة تأهيل المراكز التاريخية( 
المحلية. للمجتمعات 

7,000,000 يورو  الميزانية  

آلية السياسة األوروبية للجوار آلية التمويل 
فترة المشروع  2014  - 2021 

الصندوق االقتصادي واالجتماعي للتنمية   الشريك المنفذ 
البلديات واتحادات البلديات والمجتمعات المتأثرة بتدفق  المستفيدون 

الالجئين السوريين     

14,000,000 يورو )2020-2014(  الميزانية  
15,000,000 يورو )2021-2015(  

آلية السياسة األوروبية للجوار آلية التمويل 
 2021 - 2014 فترة المشروع 

مكتب وزير الدولة للشؤون اإلدارية   الشريك المنفذ 
البلديات واتحادات البلديات والمجتمعات المتأثرة بتدفق  المستفيدون 

الالجئين السوريين     

تهدف هذه البرامج إلى تحسين كفاءة وفعالية إدارة النفايات الصلبة )النفايات الصلبة( في المناطق اللبنانية األكثر 
تضررًا من تدفق الالجئين السوريين. يساهم اإلجراء مباشرة في تلبية احتياجات المجتمعات المحلية المضيفة في 

المدى المتوسط والطويل في المناطق ذات كثافة عالية من الالجئين السوريين لزيادة وتحسين خدمات التخلص من 
النفايات، من خالل )i( بناء وتطوير البنية التحتية وتجهيز إدارة النفايات الصلبة على المستوى المحلي و)ii( تعزيز قدرة 

اإلدارة العامة لإلدارات المحلية في قطاع إدارة النفايات الصلبة.



تحسين قدرة معالجة النفايات الصلبة في لبنان 

برنامج الخدمات البلدية في لبنان

يهدف هذا المشروع إلى التخفيف من احتياجات المجتمعات المحلية المضيفة في المناطق اللبنانية على 
المدى المتوسط والطويل مع وجود كثافة عالية من االجئين السوريين. يركز الهدف العام للمشروع على تعافي 
االقتصادات المحلية في المجتمعات اللبنانية التي تعاني بشكل خاص من تدفق الالجئين، وتحديدًا في القطاع 

الزراعي )حتى اآلن أهم قطاع لتوفير سبل العيش وفرص العمل في هذه المناطق المضيفة(. ويرمي هذا المشروع 
بصورة خاصة إلى تحسين إنتاجية الزراعة المستدامة على نطاق صغير.

1,900,000 يورو  الميزانية  

وكالة األمن الوطني - السلطات المحلية آلية التمويل 
   2015- 2010 فترة المشروع 

السلطات المحلية اللبنانية   الشريك المنفذ 
البلديات واتحادات البلديات والمجتمعات  المستفيدون 

5,200,000  جنيه إسترليني الميزانية  

هبة آلية التمويل 
نيسان 2014 - آذار 2015    فترة المشروع 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   الشريك المنفذ 
20 بلدية في وادي خالد، البقاع األوسط والنبطية    المستفيدون 

تهدف هذه الدعوة لتقديم العروض بشكل عام إلى »دعم اإلجراءات الرامية إلى تعزيز مجتمع شمولي وقوي في 
لبنان« في سياق التنمية المستدامة، بما في ذلك السعي لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية. وتهدف طلبات 

العروض بصورة خاصة إلى دعم اإلجراءات التي قدمتها السلطات المحلية أو رابطات السلطات المحلية، بهدف 
تشجيع مشاركتها في تحديد وتنفيذ إستراتيجيات التنمية المستدامة مما يؤدي إلى نمو شامل على مستوى البلديات 

في لبنان. ويجري حاليا تنفيذ خمسة عشر عقد منح من جانب السلطات المحلية.

المتحدة  المملكة 
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9,000,000  جنيه إسترليني الميزانية  

هبة آلية التمويل 
نيسان 2015 - آذار 2016    فترة المشروع 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   الشريك المنفذ 
أكثر من 40 بلدية    المستفيدون 

يدعم برنامج الخدمة البلدية في لبنان المجتمعات المضيفة اللبنانية إلحتواء العواقب وإدارة المخاطر المرتبطة 
باإلمتداد اإلقليمي لالجئين السوريين. قدمت المملكة المتحدة 5,2 مليون جنيه إسترليني لبرنامح األمم المتحدة 

اإلنمائي في عامي 2014-2015 و9 مليون جنيه إسترليني في عام 2015-2016 لدعم البلديات في المناطق األكثر عرضة 
للخطر في لبنان لتوفير الخدمات األساسية للمجتمعات المحلية المضيفة لالجئين السوريين. 

ونتيجة لتمويل وزارة التنمية الدولية لبرنامج الخدمة البلدية في لبنان، أصبحت البلديات األكثر تضررًا من تدفق 
الالجئين السوريين اآلن قادرة على توفير خدمات بلدية إضافية )مثل جمع النفايات، وشبكات الصرف الصحي، 

وإنارة الشوارع، والمياه، والمالعب واألماكن العامة وفرص سبل العيش(.


