
 

  
Cités Unies Liban / Bureau technique des villes libanaises,  

Rue Toufic Salem, Imm. Sakr, 3e étage 

Ras El Nabeh, Rue de Damas – Beyrouth – LIBAN 

Notre page Facebook ou contact@bt-villes.org 

ستجابةً إلى لإلهذا المشروع ممّول من قبل االتحاد األوروبي من خالل صندوق االئتمان اإلقليمي 

برنامج األمم المتحدة  بيناألزمة السورية، والصندوق األوروبي "مداد"، وُمنفّذ بالشراكة 

 للمستوطنات البشرية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

 
 

 

 

 

 

هذا   

 النتائج المتوقّعة:

 االتحادات البلدية يهدف  بمشاركة بحث تشاركي

ية الناتجة عن إلى تحديد التحديات اإلقتصاد

ي تواجهها اإلقتصادات التالحالية و االزمة

 .لمعالجتهااألطر المتاحة و  المحلية

 اإلتحادي بين  حوارات إقتصادية على الصعيد

المعنية السلطات المحلية والجهات اإلقتصادية و

بالشؤون التنموية تنطلق من نتائج الدراسات 

 الميدانية للقيام بالتوصيات وتحديد الحلول

 المناسبة.

  دراسة القدرات اإلتحادية في تحفيز وتفعيل

حديد الخيارات التنمية اإلقتصادية المحلية وت

المتاحة لتعزيز هذه القدرات على الصعيد 

 .المؤسساتي

  الحوار مع السلطات المركزية حول أهمية دعم

السلطات المحلية في دورها اإلقتصادى التنموي 

 .من خالل تقديم نتائج الدراسات و البحوث

 

أزمة مالية واقتصادية واجتماعية تداعيات  لبنان حاليًا واجهي لسياق:ا

سبل عيش  اً علىكبير شّكل تهديداً لتي تا عميقة ال سابق لها، صحيةو

٪ 55لغ ليب 2020عام  في ضاعف معدل الفقر في البالدتقد ل .السكان

انفجار مرفأ ب باإلضافة إلى ذلك، تسبّ . 2019ام في ع٪ 28مقابل 

بنحو قيمتها ر قدّ ت   اقتصادية خسائروببيروت بأضرار بشرية كبيرة 

واقع االقتصادي واالجتماعي هذا النظراً ل مليارات دوالر. 10إلى  7

بشكٍل فعّال  األطراف المعنية جميعشارك أن تمأساوي، من المتوقّع ال

العملية اإلنمائية واالنتعاش اإلقتصادي. وفي هذا السياق، يقع  في

 تخطيطعلى عاتق البلديات واالتحادات البلدية اللبنانية مسؤولية 

 وتعزيزها.التنمية االقتصادية المحلية 

 

يهدف هذا المشروع إلى دعم ثالثة اتحادات بلدية  الهدف الرئيسي:

اتحاد بلديات المتن و تحاد بلديات قضاء صوروا )اتحاد بلديات الفيحاء

ا في التنمية اإلقتصادية في تقييم قدراته( الساحلي واالوسط الشمالي

 المحلية ورسم المسار لتعزيزها في سياق األزمة.

 

هذا المشروع إلى حشد جهود جميع يهدف  األهداف المحددة:

من االتحادات  طراف المعنية بالتنمية اإلقتصادية المحلية في كلّ األ

البلدية الثالثة، وإشراكها في عملية تقييم شاملة ألنظمة حوكمة التنمية 

 .ااإلقتصادية المحلية والهياكل اإلقتصادية في نطاق منطقته

بالتالي، ستفهم االتحادات البلدية بشكٍل أفضل األطر التنظيمية 

ي والمؤسساتية للتنمية اإلقتصادية المحلية على المستويين الوطن

قيود والفرص التي قد تؤثر عليها كما ن من تحديد الوالمحلي، وستتمكّ 

والموارد المالية والبشرية التي تحتاج إليها لتحفيز التنمية اإلقتصادية 

 المحلية.

أخيراً، سيتمّ وضع التوصيات الملموسة التي من شأنها أن توّجه جهود 

 ة المحلية.تطوير التنمية اإلقتصاديمن أجل االتحادات البلدية 

االتحادات البلدية مشروع 

للتنمية  كعنصر تحفيز

 اإلقتصادية المحلية
 

 السيدة ميسا التنير

 مسؤولة المشاريع

لبنان/ المكتب التقني جمعية المدن المتحدة في 

 للبلديات اللبنانية

villes.org-@btmayssa.tannir 

 

 الشركاء

https://www.facebook.com/pages/Cit%C3%A9s-Unies-Liban-Bureau-Technique-des-Villes-Libanaises/548214105219244?ref=aymt_homepage_panel

