معالي وزير الداخلية والبلديات
الصديقة ريا الحسن
الصديق ساروج كومار
الحضور الكريم،
ت مناسب خاصةً ﱠ
يس ُعدني أن
وأن
إلطالق
أكون بينكم اليوم
َ
برنامج تنموي يأتي في توقي ٍ
ِ
ٍ
إطار رؤيتِھا لتحفيز النمو
الدولة اللبنانية تعتزم رف َع مستوى االستثمارات العامة في
ِ
االقتصادي بالتزامن مع رزم ٍة من اإلصالحات الھيكلية.
ﱠ
تعاون مجلس االنماء واالعمار مع البنك الدولي في برامج التنمية المناطقية بدأ منذ
إن
َ
ت طويلة وخاصةً مع برنامج التنمية االقتصادية واإلرث الثقافي ) (CHUDثم مع
سنوا ٍ
برنامج التنمية المحلية ) (CDPالذي تزامن مع جھود الدولة للتخفيف من آثار عدوان
آثار األزم ِة السورية على لبنان ،كان البن ُ
ك الدولي أو َل
تموز  . 2006ومع تفاقم
ِ
لمشاريع التنمية المحلية التي نُ ﱠ
فذت
تقديم منح ٍة بقيمة  10مليون دوالر
المبادرين إلى
ِ
ِ
بالتعاون مع اتحادات البلديات األكثر تضرراً من أزمة النزوح السوري .ھذه المنحة
لنفس األھداف وخاصةً من الصندوق
ت عديدة
كانت الخميرة التي استقطبنا بعدھا ھبا ٍ
ِ
العربي والصندوق الكويتي.
ُ
يھدف إلى :
أما البرنام ُج الذي نحن في صد ِده اليوم فھو برنام ٌج تنموي
• تنمي ِة التراث وتحسين البيئة الحضرية
• إعادة تفعيل األنشطة االقتصادية المحلية
• تحسين النقل في المناطق الحضرية
ففي اطار جھو ِد التنمية المحلية ،وبعد التشاور مع بعض مؤسسات التمويل الدولية،
جرى التوافق بين مجلس االنماء واالعمار والبنك الدولي والبنك االوروبي للتثمير
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لتعزيز قدر ِة
برنامج وطني للتنمية المحلية
والوكالة الفرنسية للتنمية على اقتراح
ِ
ٍ
المجتمعات المحلية على التكيّف االقتصادي والحضري.
ت تحضيرية لھذا البرنامج من قبل مؤسسات التمويل الثالث بالتنسيق
جرى اعدا ُد دراسا ٍ
ب االراضي اللبنانية
مع مجلس االنماء واالعمار وباالستنا ِد الى الخط ِة الشاملة لترتي ِ
التي صدرت بمرسوم عام .2009
بعد ذلك ،جرى مس ٌح ميداني ولقاءا ٌ
ت تشاورية مع العديد من البلديات.
كما جرى التوافق على ان المشاري َع التي ستُم ﱠول يجب ان تستوفي المعايير التالية:
•
•
•
•
•

النھج الحضري المتكامل
اآلثار االجتماعية واالقتصادية اإليجابية
مالءمة االحتياجات المحلية
إشراك البلديات
ظروف مقبولة للتنفيذ ولالدارة وللصيانة
جرى التوافق أن يُق ﱠسم البرنامج الوطني الى برنامجين فرعيين وذلك السباب تمويلية
محض ،أل ﱠن البنك االوروبي للتثمير والوكالة الفرنسية للتنمية اتفقا على تمويل مشترك
لبرنامج فرعي بينما ف ﱠ
ضل البنك الدولي ان يُ ﱢم َول برنامجا ً فرعيا ً في اطار البرنامج
الوطني نفسه.
كما جرى التواف ُ
ق على ان يشم َل البرنام ُج الفرعي االول ،اي الممو ُل من البنك
المدن
االوروبي للتثمير والوكالة الفرنسية للتنمية )مع ھبة من االتحاد االوروبي(
َ
الرئيسية على المستوى الوطني باالستناد الى الھيكلية المدينية المعتمدة في الخطة
الشاملة لترتيب االراضي .وھذه المدن ھي :صيدا ،طرابلس/الميناء ،جبيل ،صور،
بعلبك ،زحلة والنبطية ،باالضافة الى مدينتين من االقطاب المحلية/مراكز االقضية ھما
حلبا وعاليه.
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أما البرنامج الفرعي الثاني والذي ھو قيد التحضير مع البنك الدولي فھو سيستكمل
مروحة المدن والبلدات المستفيدة من البرنامج الوطني وھي بمعظمھا اقطاب محلية
و/أو مراكز اقضية باالستناد ايضا ً الى الخطة الشاملة .وسيغطي البرنامج الفرعي
الثاني ،بشكل مبدئي ،حوالي  18بلدة او مدينة ھي :البترون ،دوما ،زغرتا ،بشري،
المنية ،بعقلين ،شحيم ،حازمية ،عنجر ،الھرمل ،راشيا ،جب جنين ،جزين ،بنت جبيل،
حاصبيا ،مرجعيون ،كفرذبيان ،القبيات.
بالتنسيق والتعاون مع وزار ِة الداخلية والبلديات
إن ھذا البرنام َج الوطني سيت ﱡم تنفي ُذه
ِ
ُ
وتأمين
وسيكون لك ّل بلدي ٍة الدو ُر األساسي في تحدي ِد األولويات ومتابع ِة التنفيذ
ِ
مستلزمات اإلدارة والصيانة والتشغيل.
ال يس ُعني في الختام إال أن أشكر البنك الدولي ممثالً بالصديق ساروج كومار على
الجھود التي يبذلھا لمساعدة لبنان على عبور االزمة المالية واالقتصادية التي يواجھُھا،
ُ
على أمل أن تتسارع
الخطوات لوضع جميع مبادرات رؤية الحكومة على س ّك ِة التنفيذ.
ّ
حسن المتابعة كوني مضطراً للمغادرة اآلن بسبب ارتباطي بموع ٍد مسبق.
وأتمنّى لكم
وشكراً لكم.
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