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“
والتعاون الحرتامها هو واجب مقد�س						
”

�أينما وجد �أنا�س حكم عليهم العي�ش بالب�ؤ�س تكون هنالك حقوق الإن�سان منتهكة،
جوزيف فريزن�سكي

 2016عام جديد
لـمواجهة حتديات الفقر

معلومات لالت�صال:
�سنتر ويفرز� ،شارع كليمن�صو ،ميناء الح�صن – بيروت ،لبنان
www.esfd.cdr.gov.lb

يعي� ��ش �أكث ��ر م ��ن  800ملي ��ون �شخ� ��ص عل ��ى ال�صعي ��د العالمي في
فق ��ر مدق ��ع ،ومنذ الع ��ام  1990حت ��ى الي ��وم ت�شير التقدي ��رات �إلى
�أ ّن ��ه ب�سب ��ب الجهد العالم ��ي لمكافحة الفق ��ر ،خرج �أكث ��ر من مليار
�شخ� ��ص من حال ��ة الفقر ه ��ذه .وقد �أعل ��ن البنك الدول ��ي �أن ن�سبة
م ��ن يعي�ش ��ون تحت خ ��ط الفقر م ��ن �س ��كان العالم �س ��وف تنخف�ض
لأق ��ل م ��ن  %10بحلول نهاية عام  ،2015وذلك ف ��ي المرة الأولى من
نوعه ��ا .ومع بداية الع ��ام  ،2016ت�شير االح�ص ��اءات �إلى �أن  %8من
ال�شع ��ب اللبنان ��ي يعي�ش تح ��ت خط الفق ��ر ،و %28،5تح ��ت م�ستوى
الإ�شب ��اع .ففي لبنان تتف ��اوت معدالت الفقر ح�س ��ب المناطق ب�شكل
ح ��اد جد ًا ،رغ ��م تعدد �شب ��كات الحماي ��ة االجتماعية الت ��ي تقدمها
الحكومة اللبناني ��ة� ،إال �أنّ هذه ال�شبكات تبقى مجز�أة وغير منظمة،
وعلي ��ه ف�إن ت�أثيراته ��ا في التخفيف م ��ن حدة الفق ��ر تبقى محدودة
وغي ��ر ق ��ادرة على مقارب ��ة منطقية �سليم ��ة لأزمة الفقر ف ��ي لبنان.
�سج ��ل دور �أ�سا�س ��ي َ
ومبا�شر ل�صندوق التنمي ��ة االقت�صادية
�إال �أ ّن ��ه ُي َّ
واالجتماعي ��ة في لبنان ،ف ��ي الت�صدّي لهذه الأزمة م ��ن خالل توفير
فر�ص العمل وت�أمين التمويل ال�ل�ازم لأ�صحاب الم�ؤ�س�سات ال�صغيرة
والمتو�سط ��ة .كما ويعمل ال�صندوق على تح�سي ��ن الظروف المعي�شية
في المجتمعات المحلية المحرومة ،عبر ت�أمين �إمكانية الح�صول على
الخدم ��ات التنمو ّي ��ة الأ�سا�سية والمالئمة ،به ��دف تحقيق نمو
اقت�صادي متوازن وعادل في لبنان.

 • +961-1-373460/1/2 • +961-1-363425 • +961-1-362306فاك�س+961-1-373463 :

هاتف:
يمكنكم متابعتنا علىhttps://www.facebook.com/pages/Economic-Social-Fund-for-Development-ESFD :
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نبذة عن �صندوق التنمية االقت�صادية واالجتماعية
�إن �صـنــ ��دوق الــتــنــمــيــ ��ة االقــتـ�صــاديــ ��ة
واالجتماعية ( )ESFDه ��و هيئة حكومية،
مم� � ّول م ��ن االتح ��اد الأوروب ��ي ،يه ��دف
�إل ��ى التخفيف م ��ن ح� � ّدة الفق ��ر والفوارق
المعي�ش ّية بين المجتمعات المحل ّية .وي�سعى
ال�صن ��دوق ،الذي ت�أ�س�س ف ��ي العام ،2002
�إلى خلق فر�ص العمل عبر دعم الم�ؤ�س�سات
ال�صغيرة
والمتو�سط ��ة ( )SMEsبخدمات
ّ
مال ّية وا�ست�شار ّية.
كذل ��ك ي�سته ��دف ال�صن ��دوق المجتمع ��ات
الأكث ��ر حرمان� � ًا ف ��ي لبن ��ان ،لجه ��ة تنفيذ
م�شاري ��ع تنمو ّي ��ة ناتج ��ة عن خط ��ط تنمية
محل ّي ��ة ت�شارك ّي ��ة .كم ��ا ي�ساه ��م ال�صندوق
ب�ش ��كل ف ّع ��ال في دع ��م المناط ��ق الم�ضيفة
لالجئي ��ن ال�سوريي ��ن ،عبر �إعداد وتنفيذ برامج بنى تحت ّية في مجاالت المياه ،وال�ص ��رف ال�صحي ،والنفايات ال�صلبة .وال يغفل ال�صندوق
�أهمية �إعادة �إحياء الإقت�صادات المحل ّية لهذه المناطق ،لي�شملها �ضمن برامجه وم�شاريعه.
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ّ
ينفذ �صندوق التنمية االقت�صادية واالجتماعية م�شاريع بنى تحتية
بقيمة  15مليون يورو
�إن م�ش ��روع دع ��م الإ�صالح المال ��ي للبلديات في لبنان ( )MUFINيهدف �إل ��ى تح�سين الخدمات البلدية ف ��ي المجتمعات التي تعاني من
ا�ستقط ��اب ن�سب ��ة عالية من الالجئين ال�سوريين في ال�شمال والبقاع� .إنّ ال�صندوق يعمل على التنفيذ والإ�شراف المبا�شر على م�شاريع مياه
ال�شفة ،والنفايات ال�صلبة ومياه ال�صرف ال�صحي التي تبلغ قيمتها  15مليون يورو .وتتراوح قيمة كل م�شروع بين � 200ألف و �أربعة ماليين
يورو تقريبا .
بذلك ،يكون �صندوق التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،من خالل م�شروع ال  ،MUFINقد �ساهم في تح�سين البنية التحتية واالحتياجات
الأ�سا�سية لل�سكان في �أكثر من  130قرية لبنانية ،و بدعم من وزارة الداخلية والبلديات.

قطاع

البلدة

وصف املشروع

وادي خالد

وجر املياه منها
تأهيل حمطة مياه نبع الصفا ّ
اىل اخلزانات الرئيسية يف بلدات وقرى وادي خالد.

حزيران2016-

1,574 ,000

أكروم

حفر وجتهيز بئر ارتوازي يخدم كفرتون وأكروم

كانون األول2015-

1 97, 000

قنية

تأهيل البئر االرتوازي املوجود وإنشاء خط الدفع

كانون الثاين2016-

1 35,000

احملمرة

حفر وجتهيز بئر ارتوازي وتوسيع شبكة املياه.
انشاء خزان أرضي جديد وقصر مائي.

متوز2016-

392,000

السهلة

تأهيل البئر املوجود واخلزان السفلي ،وإنشاء
خط الدفع إىل اخلزان .انشاء شبكة املياه يف
املنطقة املستحدثة يف البلدة.

شباط2016-

1 91,000

سعدنايل

توسيع شبكة توزيع املياه.

آب2016-

698,000

طرابلس

حفر وجتهيز بئر ارتوازي يف القبة وربطه
بالشبكة العامة.

كانون الثاين 2016-

1 95 ,000

الصويري

إنشاء خزان ملياه الشفة وربطه بالشبكة
العامة.

نيسان2016-

2 1 1,000

غزة

توسيع شبكة الصرف الصحي ووصلها
مبحطة معاجلة مياه الصرف يف جب جنني.

نيسان2016-

241,000

الهرمل

وحمطة تكرير
صحي
ّ
إنشاء شبكة صرف ّ

كانون الثاين2017-

3 , 391, 000

بر الياس

تنفيذ منشأة ملعاجلة النفايات الصلبة يف
جتمع بلدات بر الياس ،املرج وقب الياس.

كانون األول2016-

4, 000, 000

مياه

تـمـويل الم�شاريع الـتـنموية وتعـزيز �سبـل العـي�ش
ي�سع ��ى �صن ��دوق التنمي ��ة االقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة �إلى تح�سي ��ن الظ ��روف المعي�شية في
المجتمعات المحرومة عبر منح الدعم المادي والتقني للم�شاريع ،من خالل ت�أمين �إمكانية
الو�صول �إلى الخدمات االجتماعية الأ�سا�سية.
يعم ��ل ال�صندوق لي�س فقط على ت�أمي ��ن الم�ساعدة المادية لمجتمعاته ال�شريكة وح�سب ،بل
يز ّوده ��ا بالدع ��م التقني وبناء القدرات من خالل تمكينها لأخ ��ذ زمام المبادرة في تطوير
مجتمعاتها المحلية.
م�شروعا �إنمائ ًيا ت�صل قيمتها �إلى  32مليون يورو .وقد غطت الم�شاريع قطاعات الزراعة ،والري،
منذ العام  ،2003تم تنفيذ حوالي 180
ً
والنفاي ��ات ال�صلبة ،والتنمية االجتماعية ،والتدريب المهني ،والمن�ش�آت الريا�ضية ،وال�صحة ،و�إعادة ت�أهيل الطرقات والبنى التحتية في
كافة �أنحاء لبنان.

معاجلة مياه
مبتذلة

معاجلة
نفايات صلبة

تاريخ االنتهاء القيمة التقريبية باليورو

منيه

توريد معدات

بداوي
دلهمية
القاع

1 98 , 000
تزويد بلدات القاع والدلهمية يف البقاع واملنية
والبداوي يف الشمال مبعدات وآليات جلمع
النفايات

كانون األول2015-

68, 000
65 , 000
1 37, 000
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الـنفـايـ��ات في لـبن��ان «�أزمـة ،توعـيـ��ة ،وثقـافـة»
دور �صن��دوق التنمية االقت�صادية واالجتماعي��ة في التخفيف من ّ
حدة الأزمـة

ال�صندوق ي�شارك خبراته من خالل
تدريبية في نقابة المهند�سين
دورة
ّ
في طرابل�س
تمهي ��د ًا للب ��دء ب�إع ��داد ّ
مخط ��ط ا�ستراتيج ��ي �شام ��ل لمدين ��ة
طرابل� ��س� ،أع� � ّد �صن ��دوق التنمي ��ة االقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة
بالتع ��اون م ��ع نقاب ��ة المهند�سي ��ن ف ��ي ال�شم ��ال دورة تدريبي ��ة
ح ��ول منهجي ��ة التخطي ��ط اال�ستراتيج ��ي ال�شام ��ل لحوال ��ي 50
مهند�س� � ًا وم�ست�ش ��ار ًا ونا�شطي ��ن ف ��ي ال�ش� ��أن الع ��ام م ��ن م�ؤ�س�سات
طرابل�سي ��ة مختلف ��ة ،وبح�ض ��ور م�شاركين م ��ن جامع ��ات :البلمند،

�ساه ��م �صندوق التنمي ��ة االقت�صادية واالجتماعية من ��ذ �إن�شائه في
تح�سين ح�ص ��ول المجتمعات المحرومة على الخدم ��ات الأ�سا�سية
مثل مي ��اه ال�ش ّفة ،وال�صح ��ة ،والتعلي ��م ،والإدارة ال�سليمة للنفايات
ال�صلب ��ة ومياه ال�صرف ال�صحي .ففي الع ��ام  2004قام ال�صندوق
بتنفيذ معمل لمعالجة النفايات ال�صلبة في بلدة عيترون ،للح ّد من
المخاطر التي تهدّد �صحة ال�سكان .فجاء هذا المعمل ح ًال لم�شكلة
التجمي ��ع الع�شوائ ��ي للنفاي ��ات ،والطمر الغير �صحي ف ��ي الأرا�ضي
المج ��اورة للقرية .كم ��ا �ساهم في تعزيز الوع ��ي البيئي في البلدة.

حالي� � ًا ،و�ضمن م�ش ��روع  ،MUFINيقوم ال�صن ��دوق بتنفيذ مركز
لمعالج ��ة النفاي ��ات ال�صلب ��ة ف ��ي ب ��ر اليا�س ف ��ي البق ��اع بقيمة 4
ملي ��ون يورو� .إن الق ��درة الإ�ستيعابية للمعمل ه ��ي  150طن/يومي ًا،
يتوق ��ع الإنته ��اء م ��ن �إن�شائ ��ه ف ��ي ربي ��ع  . 2016وفي الإط ��ار عينه
يق ��وم ال�صن ��دوق بتقدي ��م م�ستوعب ��ات و�شاحنات لجم ��ع النفايات
ف ��ي المني ��ة – ع ��كار ،والق ��اع – البق ��اع ،والب ��داوي -طرابل�س ،و
الدلهمي ��ة ف ��ي البق ��اع ،وتزوي ��د  26بلدي ��ة ببيك اب ق�ل�اب موزعه
عل ��ى مختل ��ف المحافظ ��ات اللبناني ��ة لجم ��ع النفاي ��ات ال�صلب ��ة.

ّ
يركز �صندوق التنمية االقت�صادية واالجتماعية
جهوده في قطاع الزراعة ،من خالل م�شروع
«�إنعا�ش االقت�صادات المحلية في لبنان»
الممول من االتحاد الأوروبي
(– )RELOC
ّ
تما�ش ًي ��ا مع �أن�شطته الحالية التي تهدف �إل ��ى الح ّد من وط�أة االحتياجات على المدى
المتو�سط والمدى الطويل للمجتمعات الم�ضيفة في المناطق اللبنانية حيث التجمعات
العالي ��ة من الالجئين ال�سوريي ��ن� ،أ�ضاف �صندوق التنمي ��ة االقت�صادية واالجتماعية
عن�ص� � ًرا جديدً ا �إلى محفظت ��ه وهو م�شروع «�إنعا�ش االقت�ص ��ادات المحلية في لبنان»
( .)RELOCيت ��م تموي ��ل الم�شروع م ��ن قبل االتح ��اد الأوروبي بمبل ��غ  7مليون يورو
تقري ًب ��ا ويجري حالي� � ًا تنفيذه من قب ��ل �صندوق التنمي ��ة االقت�صادي ��ة واالجتماعية.
�إن اله ��دف العام م ��ن هذه المبادرة هو �إنعا�ش االقت�ص ��ادات المحلية في المجتمعات
اللبناني ��ة الت ��ي تعان ��ي ب�ش ��كل خا� ��ص من تدف ��ق الالجئي ��ن ،وتحدي ��دً ا ف ��ي القطاع
الزراع ��ي ال ��ذي يبرز باعتب ��اره القطاع الأهم لتوفي ��ر �سبل العي�ش وفر� ��ص العمل في
ه ��ذه المناطق الم�ضيفة .والهدف المحدد هو تح�سي ��ن �إنتاجية الزراعة الم�ستدامة.

اللبناني ��ة ،NDU ،والمن ��ار .عل ��ى �أن ي�ش ��كل المتدرب ��ون فري ��ق عم ��ل متط ��وع ف ��ي �إط ��ار البلدي ��ة للقي ��ام بعملي ��ة التخطي ��ط.
وق ��د ت � ّ�م توزيع �شه ��ادات عل ��ى المتدربين الذين �شارك ��وا في هذه ال ��دورة ،وقدّم النقي ��ب ماريو�س بعيني درع� � ًا تكريمي ًا لمدي ��ر ال�صندوق
هيث ��م عم ��ر مع ّب ��ر ًا عن �شك ��ره وتقديره لجه ��ود �صن ��دوق التنمي ��ة االقت�صادي ��ة واالجتماعية في مج ��ال التنمي ��ة اال�ستراتيجي ��ة والمحل ّية.

خلق فر�ص العمل وزيادة المداخيل
لقد خلق �صندوق التنمية االقت�صادية واالجتماعية الآالف من فر�ص العمل الجديدة
وعزّز الدعم المالي في لبنانّ .
تغطي الم�شاريع المم ّولة قطاعات الزراعة ،والتجارة،
والخدمات ،وال�صناعة وهي مو ّزعة على كافة الأرا�ضي اللبنانية .منذ العام  ،2003ومن
خالل دعمه المالي للم�ؤ�س�سات ال�صغيرة والمتو�سطة التي ت�شكل غالبية القطاع الخا�ص
في لبنان� ،ساهم �صندوق التنمية االقت�صادية واالجتماعية في:
تمويل  8.684م�شروع خلق  6.436وظيفة جديدة ت�أ�سي�س  929م�شروعًا تجار ًيا جديدًا تمويل  1.499م�شروع تملكها الن�ساء

·

·

·

·

من �أفريقيا �إلى جنوب لبنان...
هكذا �أ�س�س علي مكي م�ؤ�س�سة لإعادة
تدوير النفايات
خبرة علي مكي في �أفريقيا حيث عمل في بع�ض معامل اعادة
تدوير النفايات ،جعلته يفكر جدي ًا بتطبيق هذا الم�شروع في بلدته
في جنوب لبنان .ففي لبنان م�س�ألة تدوير النفايات ال تزال جديدة
وغير موجودة تقريب ًا .بالتالي ،يعتبر �أبناء القرية �أنها منفذ ًا حقيقي ًا لهم من �أجل �إيجاد حل لأزمة النفايات.
بال�صدفة تعرف علي مكي منذ �سنتين تقريب ًا على قر�ض �صندوق التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،وح�صل على مبلغ  40مليون ليرة
لبنانية �ساعدته ب�شكل �أ�سا�سي لت�أ�سي�س م�ؤ�س�سته لتدوير النفايات ،وتطور عمله ب�شكل كبير .اذ يعمل اليوم مع مكي  4موظفين و�سائق،
كما يعمل معه مياومون تحت الطلب بح�سب الحاجة اليهم .يقول مكي �أ ّنه بدون هذا القر�ض لما ا�ستطاع تحقيق �أهدافه المهنية.
«�إن قر�ض �صندوق التنمية االقت�صادية واالجتماعية كان بمثابة اليد التي امتدت لم�ساعدتي في م�شروع حلمت به طوي ً
ال».
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محمد �شاهين �شاب ناجح حقق حلمه الإن�ساني في قرية نائية

ف ��ي بل ��دة ج ��ب جني ��ن ف ��ي البق ��اع ،وج ��د ال�ش ��اب محم ��د �شاهي ��ن ،المتخ ��رج ف ��ي الط ��ب حديث� � ًا م ��ن الجامع ��ة الأميركي ��ة في بي ��روت،
فر�ص ��ة للب ��د�أ بعمل ��ه الخا� ��ص ب�ش ��كل م�ستق ��ل .ففك ��ر ف ��ي �إن�شاء مرك ��ز �صح ��ي للخدم ��ات الطبية ف ��ي المن ��ازل .بال ّرغ ��م م ��ن �أن مح ّمد
يعم ��ل داخ ��ل م�ست�شف ��ى حام ��د فرح ��ات كرئي� ��س ق�س ��م الإنعا� ��ش ،لك ��ن فك ��رة العناي ��ة ال�صحي ��ة المنزلي ��ة كان ��ت ت ��راوده من ��ذ زم ��ن.
فكانت اللحظة التي �أخرجت م�شروع مح ّمد �إلى الحقيقة ،عندما عر�ض �أحد الم�صارف المت�شاركة مع ال�صندوق فكرة القر�ض التمويلي من
وتم منحه قر�ض ًا بقيمة  30مليون ليرة لبنانية ل�شراء المعدات الالزمة .وفي غ�ضون ت�سعة �أ�شهر �أ�صبحت
�صندوق التنمية االقت�صادية واالجتماعيةّ ،
م�ؤ�س�سة �شاهين  Home Health Careتمتلك �آلتين �أوك�سجين ،وثالث �أ�س ّرة ،وجهاز تنف�س ا�صطناعي هو الوحيد الموجود في المنطقة.
«كنا مجموعة من �أربعة �أ�شخا�ص ،اليوم لدي في ال�شركة  14موظفاً ،فنحن ن�ستطيع �أن نخدم في الوقت عينه  32مري�ض» يقول محمد.

�صندوق التنمية االقت�صادية واالجتماعية يدعم حملة �سالمة الغذاء
«تمويل الم�ؤ�س�سات لتحقيق �شروط ال�سالمة العامة»
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توجيهية بعنوان «دور ال�صندوق في دعم الم�ؤ�س�سات ال�صغيرة والمتو�سطة»
ندوات
ّ

�ضمن �إطار عمل �صندوق التنمية االقت�صادية واالجتماعية في خلق فر�ص العمل والتنمية المحلية ،قام ال�صندوق بتنظيم ندوات توجيه ّية
حول «دور ال�صندوق في دعم الم�ؤ�س�سات ال�صغيرة والمتو�سطة» في مختلف المناطق اللبنانية :الجنوب ،الهرمل ،بيروت وال�شوف .وقد
ح�ضر الندوات ر�ؤ�ساء البلديات ومخاتير المناطق وفاعليات اقت�صادية واجتماعية .وت�س ّنى للح�ضور ولأهالي المناطق التعرف على عمل
ال�صندوق في ت�أمين القرو�ض التمويل ّية ،وخدمات �إ�ست�شارات الأعمال ،و�إعداد وتنفيذ م�شاريع تنموية للبلديات ،التي تهدف �إلى تفعيل الحركة
الإقت�صادية والنهو�ض بالقطاعات ال�صغيرة والمتو�سطة وت�شجيع الإ�ستثمارات في كافة المجاالت بغية �إنماء المناطق اللبنان ّية المه ّم�شة.

تقيي��م �أث��ر �صن��دوق التنمي��ة االقت�صادي��ة واالجتماعية من قب��ل الدولي��ة للمعلومات
(« )Information Internationalال�صندوق ي�ساهم في ا�ستمرارية العديد من الم�ؤ�س�سات»..

ُع ِق ��دت جل�س ��ة ا�ستخال� ��ص معلومات في المفو�ض ّي ��ة الأوروب ّية في لبن ��ان ،وذلك لعر�ض نتائ ��ج تقييم برنامج خلق فر� ��ص العمل الذي
يدي ��ره �صن ��دوق التنمي ��ة االقت�صادي ��ة واالجتماعية ويم ّول ��ه االتحاد الأوروب ��ي .ون ّوه التقيي ��م ،الذي �أجرت ��ه الدول ّي ��ة للمعلومات ،على
�أث ��ر دور ال�صن ��دوق ف ��ي خلق فر�ص العم ��ل ،ومنها م�ساع ��دة الم�ؤ�س�سات التجارية على ع ��دم الإغالق والحفاظ عل ��ى مئات الوظائف.

�صن��دوق التنمية االقت�صادية واالجتماعية ي�شارك في �أيام التعاون بي��ن
االتحاد الأوروبي ولبنان

�ضمن �إطار برامج ال�صندوق لدعم الم�ؤ�س�سات ال�صغيرة والمتو�سطة ،تم توقيع اتفاقية تعاون بين �صندوق التنمية االقت�صادية واالجتماعية
و�شركة بويكر ،من �أجل م�ساعدة الم�ؤ�س�سات التي تعمل في قطاع الغذاء وال�سياحة على مطابقتها مع متطلبات �سالمة الغذاء.
مي�سر من
ومن خالل هذه االتفاقية �سيتم ت�سهيل ح�صول ،الم�ؤ�س�سات ال�صغيرة والمتو�سطة التي تعمل في قطاع الغذاء ،على تمويل ّ
برامج ال�صندوق لتحقيق ال�شروط الالزمة لموا�صفات ال�سالمة العامة ،بالإ�ضافة �إلى دورات تدريبية للعاملين في هذا القطاع و�شهادات
�سالمة الغذاء.

للم ّرة الثالث ��ة على التوال ��ي ،يقوم �صندوق
التنمية االقت�صادية واالجتماعية بالم�شاركة
في حفل «�أيام التعاون بين االتحاد الأوروبي
ولبن ��ان» الت ��ي يق ��وم بتنظيمه ��ا االتح ��اد
الأوروب ��ي ،بالتع ��اون م ��ع ال ��دول الأع�ضاء
وبح�ض ��ور �سفي ��رة االتح ��اد الأوروب ��ي.
بحي ��ث ّتم عر�ض �أهم انج ��ازات ون�شاطات
ال�صن ��دوق في خل ��ق فر� ��ص العمل،التنمية
المحل ّية ،بنى تحتية و االقت�صادات المحل ّية.
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The ESFD’s expertise, the focus of attention
for a Jordanian Delegation

 محاربة الفقر- 2015  ديسمبر/ كانون األول- 7 العدد

M

،خبرات �صندوق التنمية االقت�صادية واالجتماعية
محط اهتمام بعثة ر�سمية �أردنية

r. Haitham Omar, Managing
Director of ESFD, welcomed
an official Jordanian Delegation in
Lebanon, headed by the Jordanian
Minister of Municipal Affairs, Eng.
Walid Masri. The ESFD presented
and shared its experience with
the Jordanian Delegation, who is
planning for the establishment of a
fund similar to ESFD in Jordan.
The workshop was a rich exchange
of views on the economic and local
development level between the
two countries. Eng. Masri concluded
the workshop by expressing his
gratitude to ESFD for its hospitality,
and offered a shield of appreciation
from the Greater Municipality of
Amman to the ESFD team.

The ESFD attended the “Metn Gathering on Development”
conference organized by the Maronite League

M

r. Haitham Omar, presented “the ESFD’s role in the activation of local development in partnership with
municipalities”, highlighting the benefits of the local development programs implemented by ESFD, in
partnership with the municipalities, in improving living conditions of the poor villages in the Bekaa, North and
the South.

 بعث� � ًة ر�سم ّي ًة �أردن ّي ��ة ت َر�أ�سها معالي وزير ال�ش� ��ؤون البلدية، الأ�ست ��اذ هيثم عمر،�إ�ستقب ��ل مدي ��ر �صن ��دوق التنمية االقت�صادي ��ة واالجتماعية
ّ  الذي، قدّم ال�صندوق و�شارك خبراته مع الوفد الأردني.المهند�س وليد الم�صري
يخطط لإن�شاء �صندوق في الأردن مماثل ل�صندوق التنمية
.االقت�صادية واالجتماعية في لبنان
 �شكر فيها ال�صندوق، اخ ُت ِت َمت الندوة بكلمة لمعالي الوزير.اللقاء كان غني ًا بتبادل الآراء على م�ستوى التنمية االقت�صادية والمحل ّية في البلدين
. وقدّم درع �شكر وتقدير من �أمانة ع ّمان الكبرى �إلى ال�صندوق، و�أثنى على المهن ّية العالية التي يتمتّع بها فريق العمل،على ح�سن الإ�ست�ضافة

واالجتماعية
�شارك �صندوق التنمية االقت�صاديّ ة
ّ
ّ في م�ؤتمر «لقاء المتن حول االنماء» الذي
تنظمه الرابطة المارونية

 مدير �صن ��دوق التنمية االقت�صادي ��ة واالجتماعية «دور ال�صندوق ف ��ي تفعيل التنمية المحل ّي ��ة بال�شراكة مع،عر� ��ض الأ�ست ��اذ هيثم عمر
 في تح�سين م�ستوى، بالت�شارك مع البلد ّيات، م�سلطاً ال�ضوء على �أهميّة برامج التنمية المحل ّي ��ة التي ُت َن َّفذ من قبل ال�صندوق،»البلدي ��ات
.المعي�شة للمناطق الأكثر فقر ًا في البقاع وال�شمال والجنوب
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Mohamad Chahine, a successful young man who achieved his
humanitarian dream in a remote village

Issue Number 7 December 2015 - Poverty Alleviation

Orientation seminars entitled «The ESFD’s Role in Supporting SMEs»

W

ithin the ESFD’s framework in job creation and community development, the ESFD organized orientation
seminars presenting "the ESFD’s role in supporting SMEs" in different Lebanese regions, the South, Hermel,
Beirut and the Chouf. Seminars have been attended by regions’ mayors, moukhtars, and economic and social figures.
The attendees were introduced to the ESFD’s programs, access to finance, advisory services and local development
projects that aim at reviving the local economies and boosting SMEs growth and job creation.

I

n Jib Janiine in Bekaa, the young medical graduate from the American University of Beirut, Mohamad Chahine
found an opportunity to start his business independently. He thought of establishing a health center that
provides medical care services at home. Although Mohamad was working at Hamed Farhat Hospital as head of
the PAC unit, the idea of home health care had been on his mind for a long time.
Mohamad’s project saw the light, when one of the ESFD partner banks, suggested the ESFD business loan. He
was granted a loan of LBP 30 million to buy the necessary equipment. Within 9 months, Home Health Care Mohamad’s company, owned two oxygen machines, three beds, and an artificial breathing machine, the only
one available in the region.

Impact Assessment of ESFD by Information International
«The ESFD is keeping businesses from shutting down…»

“Thanks to the ESFD loan, I had 4 employees working for my company, today we are 14! We can serve 32
patients at a time”, says Mohamad.

ESFD Supports the Food Safety Campaign «Financing Institutions
to Achieve Food Safety Compliance»

A debriefing session took place at the Delegation of the European Union in Lebanon, to present the findings
of the impact assessment of the Job creation scheme, implemented by the ESFD and funded by the EU. The
assessment, conducted by Information International, highlighted the benefits of ESFD’s role in job creation,
such as keeping businesses from shutting down and maintaining hundreds of jobs.

The ESFD Participates in the EU-Lebanon Cooperation Days

E

very two years the EU Delegation in Lebanon organizes the “EU-Lebanon Cooperation Days”, in collaboration with the
Member States and in the presence
of the EU Ambassador. For the 3rd
consecutive year, the ESFD participates
in this event, presenting the ESFD’s
activities and achievements in Job
Creation, Community Development,
Infrastructure and Local Economies.

W

ithin the context of ESFD’s programs for supporting SMEs, the ESFD signed a memorandum of
understanding with Boecker to help the small and medium food establishments to become compliant
with food safety requirements.
This memorandum of understanding allows SMEs running food related businesses to get access to finance,
to receive food consultancy services and trainings and to receive food safety certificates.

At the opening session of the
event, two of the ESFD beneficiaries
(clients) had speeches about their
positive experience with ESFD and
the impact of the loan on their
business and profitability, which was
the focus of former EU Ambassador,
H.E. Angelina Eichhorst, in her
opening speech, appreciating the
efforts of ESFD done in this regard.
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Wastes in Lebanon “Crisis, Awareness, and Culture.”
The ESFD’s initiatives to mitigate the waste crisis in Lebanon

The ESFD shares its experiences
through a training session
in the Order of Engineers in Tripoli

I

n preparation for the development of a comprehensive
strategic plan for the city of Tripoli, the ESFD has
prepared, in coordination with the Order of Engineers
in the North, a training workshop on the comprehensive
strategic planning methodology. The workshop was
attended by around 50 engineers, experts and social
activists from various institutions in Tripoli, in addition to

S

ince its inception, the ESFD contributed in improving
the access of disadvantaged communities to basic
social services such as potable water, health, education
and proper management of solid waste and waste water.
In 2004, the ESFD has established a solid waste treatment
plant in Aitaroun, to reduce the risks that threaten the
health of the residents. The plant was a solution for
the random collection of waste, and the unhealthy
landfill in the neighboring villages. It also contributed
in raising environmental awareness in the community.

Currently, and within the context of MUFIN project, the
ESFD is implementing a solid waste treatment plant
in Bar Elias for an amount of 4 million euros. The plant
capacity is 150 tons/day and is expected to be finalized
in Spring 2016. The ESFD is also providing bins and
trucks for waste collection in Minieh-Akkar, Qaa-Bekaa,
Beddawi-Tripoli and Dalhamiye-Bekaa, and is providing
26 inverter pickup trucks to be distributed to various
Lebanese governorates for solid waste collection.

ESFD focuses on the agricultural
sector through the
“Recovery of Local Economies in
Lebanon” (RELOC) project
Funded by the European Union.

I

n line with its current activities targeted at addresing the medium
and longer term needs of host communities in areas of Lebanon
with high concentration of Syrian refugees, ESFD has added a new
element to its portfolio, the “Recovery of Local Economies in Lebanon”
(RELOC) project. The project is funded by the EU for an approximate
amount of EUR 7 Million and is now being implemented by ESFD.
The overall objective of this initiative is to recover local economies in
Lebanese communities particularly affected by the influx of refugees,
specifically in the agricultural sector which stands out as the most
important sector to provide livelihood and job opportunities in these
hosting areas. The specific objective is to improve the productivity of
small-scale sustainable agriculture.

participants from different universities in Lebanon. The trainees will eventually volunteer to develop the municipal plan.
Certificates were distributed to the trainees, and an honorary shield was presented to the ESFD’s Managing Director
from the Head of the Order of Engineers Mr. Marius Beaini, expressing his gratitude and appreciation for the ESFD’s
efforts exerted in the field of strategic and local development.

Creating Jobs and Increasing Incomes
The ESFD has created thousands of new job opportunities and has
enhanced financial inclusion in Lebanon. Financed projects cover the
sectors of agriculture, trade, services and industry, and are distributed
across the Lebanese territory.
Since 2003, through its financial support to SMEs which constitute most
of the private sector in Lebanon, the ESFD has contributed in:
Financing 8,684 projects Creating 6,436 new jobs
Generating 929 Business start-ups, and Financing 1,499 projects owned by female entrepreneurs.

··

·

·

From Africa to South Lebanon… This
is how Ali Makki set the foundations
of a waste recycling institution

A

li Makki’s experience in Africa, where he had
worked in several waste recycling plants, got him
thinking seriously about implementing the project in
his hometown in South- Lebanon. In Lebanon, waste
recycling is still new, almost nonexistent. Thus, the
village’s residents considered it as an actual vent to find a solution to the waste crisis.
By coincidence, Ali Makki was introduced to the ESFD loan 2 years ago, and received an amount of LBP 40 million. It
was an essential aid for him in establishing his waste recycling business, and growing his work significantly. Today,
4 employees and a driver work with Makki, in addition to daily paid laborers. Makki says that without this loan, he
wouldn’t have achieved his professional goals.
“The ESFD loan was the hand that reached out to help me with a project that I have long dreamed of.”
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About ESFD

T

he ESFD aims at improving the
living conditions in deprived
communities by granting financial
and technical support for projects
providing access to basic social
services.
The ESFD does not only provides
financial assistance to its partner
communities, it also provides
them with technical assistance and
capacity building, by empowering
them to take the lead in developing
their own communities.
Since 2003, the ESFD has implemented
around 180 development projects
amounting to EUR 32 million,
covering the sectors of: Agriculture and Irrigation, Solid Waste, Social Development and Vocational Training, Sports
facilities, Health, Road Rehabilitation and Infrastructure.

The ESFD Implements Infrastructure Projects amounting
to EUR 15 million

T

he “Support to Municipal Finance Reform in Lebanon” - MUFIN project consists of implementing community
driven development projects that help improve the municipal services in the communities that suffer
from high concentration of Syrian refugees in the North and Bekaa. The ESFD is directly implementing and
supervising potable water, solid waste and waste water projects amounting to EUR 15 million. The value of
each project ranges between €200 thousand and €4 million.
The ESFD, through the MUFIN project, and with the support of the Ministry of Interior and Municipalities
has contributed in the improvement of infrastructure and basic needs of the population in more than 130
Lebanese villages.

Sector

Community

The ESFD aims at improving the living conditions in deprived
communities by granting financial and technical support for
projects providing access to basic social services.
The ESFD does not only provide financial assistance to its
partner communities, but it also provides them with technical
assistance and capacity building by empowering them to take the lead in developing their own communities.
Since 2003, the ESFD has implemented around 180 development projects amounting to EUR 32 million, covering
the sectors of agriculture, irrigation, solid waste, social development, vocational training, sports facilities, health,
road rehabilitation and infrastructure.

Waste water
managment

End date

Rounded value Euros

Wadi Khaled

Rehabilitation, filtration and conducting of Al
Safa Spring and implementation of needed water
distribution networks.

Jun-2016

€ 1,574,000

Akroum

Drilling and equipping a new artesian well between
Kfartoun and akroum

Nov-2016

€ 197,000

Qonieh

Rehabilitation of the existing artesian well and
construction of a pumping line

Nov-2015

€ 135,000

Mhammara

Drilling and equipping a new well and extension of the
distribution network and construction of a new ground
reservoir 500 m³ and the water tower of 100 m²

Jul-2016

€ 392,000

El Sahleh

Rehabilitation of existing well, construction of lift line
to the reservoir and rehabilitation of the reservoir and
Extension of water distribution system

Feb-2016

€ 191,000

Saadnayel

Rehabilitation and Extension of water distribution
system

Jun-2016

€ 698,000

Tripoli

Drilling and equipping an artesian well in El Qobbeh
and Tebbeneh and conducting to the main distribution
network

Nov-2015

€ 195,000

El Sawiri

Construction of a new reservoir and connecting it to
the existing water distribution network

Apr-2016

€ 211,000

Ghazze

Extension of the waste water network

Apr-2016

€ 241,000

Hermel

Implementation of waste water network and treatment
Jan-2017
plant

€ 3,391,000

Dec-2016

€ 4,000,000

Water

Financing Development Projects
and Enhancing Livelihoods

Description

Solid waste
Bar Elias - El Marj - Qub Elias
management

Construction of solid waste treatement facility

Minieh
Supply of
equipment

Beddawi
Dalhamiyeh
El Qaa

€ 198,000
Provision of vehicles and equipment for waste
collection

Dec-2015

€ 68,000
€ 65,000
€ 137,000
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“ Wherever there are people destined to live in misery, human rights’ violations
exist, and cooperating to respect these rights is a sacred obligation” Joseph Frizenski

2016,
a New Year to Face the
Challenges of Poverty
More than 800 million people globally live in extreme
poverty, and since 1990 until today it is estimated that
due to the global efforts to poverty alleviation, more
than a billion have been lifted out of this state of poverty.
The World Bank has announced that the proportion of
the world’s population living below the poverty line,
will drop to less than 10% by the end of 2015, and this is
for the first time of its kind. With the beginning of 2016,
statistics indicate that 8% of the Lebanese people live
below the poverty line, and 28.5% below the level of
saturation. In Lebanon, poverty rates vary quite acutely
by region, despite the social protection networks offered
by the Lebanese government. These networks remain
fragmented and disorganized, therefore, their impact on
poverty alleviation remains limited and incapable of a
valid logical approach to the crisis of poverty in Lebanon.
In view of the above, we highlight the role of the Economic
and Social Fund for Development (ESFD) in Lebanon, in
responding to these crisis, by creating job opportunities
and providing access to finance for small and medium
sized enterprises (SMEs). The ESFD also works on improving
living conditions in disadvantaged communities, by
providing access to basic social services, in order to
achieve a balanced and equitable economic growth
in Lebanon.

Contact:
Weavers Center, Clemenceau Street, Minet El-Hosn - Beirut, Lebanon
www.esfd.cdr.gov.lb
Tel: +961-1-373460/1/2 • +961-1-363425 • +961-1-362306 • Fax: +961-1-373463

Follow us on: https://www.facebook.com/pages/Economic-Social-Fund-for-Development-ESFD

