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 اسم المشروع
رقم تعريف المشروع الرئيسي 

 )إن وجد(
 رقم تعريف المشروع 

 
 البلد

 مشروع االقتصاد الرقمي للبنان
(P167643) 

 P167643 لبنان 

 المنطقة تاريخ التقييم التقريبي التاريخ المتوقع النعقاد المجلس مجال الممارسة )الرئيسي(

الشرق األوسط وشمال  2019 آذار/مارس 29 2019 كانون األول/ديسمبر 31 الحكم
 أفريقيا

 أداة التمويل المقترض الهيئة المنفذة 

مكتب وزير الدولية لشؤون التنمية  
 اإلدارية

 تمويل مشروع استثماري وزارة المالية

 

  هدف )أهداف( التنمية المستدامة
 

 .اإللكترونية المختارة وجودة هذه الخدمات وفعاليتها وتعزيز أسس االقتصاد الرقميالوصول إلى الخدمات تحسين 
 

 )بماليين الدوالرات(المشروع تمويل البيانات المتعلقة ب
FIN_SUMM_PUB_TBL 

 موجز
 

 التكلفة اإلجمالية للمشروع 200.00

 إجمالي التمويل 200.00

من بينه البنك الدولي لإلنشاء  200.00
 والتعمير/المؤسسة اإلنمائية الدولية

 ثغرة التمويل 0.00

 
   

 NewFin3-التفاصيل

 تمويل مجموعة البنك الدولي 

 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير 200.00
   

 فئة التصنيف البيئي      قرار مراجعة التصميم

 غير ضروري –ج       عالمراجعة بالمضي في إعداد المشرو لم تسمح – الثانيالمسار 
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 قرار آخر )حسب االقتضاء(
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 ب. المقدّمة والسياق
 

 السياق القطري

 
 السياق االقتصادي والجيوسياسي: التحديات التي تواجه لبنان والفرص المتاحة له

ن )أكثر الضغوط الناجمة عن التدفقات الضخمة لالجئي وقد أدّت. االقتصادية والبشرية في السنوات األخيرة تنميتهللغاية، أعاقت  كبيرة   واجه لبنان تحديات  لقد 
في  150 نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي ة )حيث تبلغوزيادة الديون الداخلية والخارجي، مرفقة بهجرة األدمغة اللبنانية ،مليون الجئ سوري( 1.5من 
 كما أدّت 1القطاع الخاص. التي يواجهها تحدياتالحجم  وتضخيم، الجودة عاليةتقديم الخدمات العامة  إلى إعاقة، ونقص القدرة ضمن المؤسسات العامة (المائة

ف مؤشر مدركات الفساد صنّ وي البالد. المتأصلة في التسوية السياسية في لبنان منذ الحرب األهلية إلى تضخيم تأثير هذه الضغوط ف العميقةقضايا الحوكمة 
الفساد المستشري في القطاع العام  على يدّل، مما 2017دولة حول العالم في عام  180من بين  143في المرتبة لبنان  2الدوليةمنظمة الشفافية  الصادر عن

مناخ االستثمار  على صعيدمن القيود  واسعة   تواجه الشركات العاملة في لبنان مجموعة  وفي العالم.  فسادا   األكثر 50 البلدان الـلبنان من بين  ويصنّف - في البلد
 .من فرص العمل ويحدّ  4، مما يعيق االستثمار اإلنتاجي ويقوض القدرة التنافسيةفي ذلك ارتفاع تكاليف المعامالت بما 3،واألعمال التجارية

 
 التي تعيقمن أكثر القيود إلزامية  اباعتباره 2015لعام  التشخيصية عن لبنان الدراسة بموجبوالتحديات المؤسسية  الحكم التحديات على صعيد ديدتح تم

البنك الدولي  خلق فرص العمل وزيادة النمو االقتصادي والمساهمة في تحقيق هدفيعلى يا من القدرة التمكينية للحكومة هذه القضا تحدّ و. لبنان النمو في
( االفتقار إلى اإلرادة 1مستدامة. وعلى وجه التحديد، تم تحديد ثالثة قيود رئيسية: ) القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك بطريقة   المتمثلين في

( المؤسسات العامة 3)و ؛ة للبنان وقيادة البالد( عدم وجود رؤي2)و؛ وسياسات جديدة وتنفيذ اإلصالحات السياسية والقدرات والمؤسسات لتصميم وسن قوانين
المواطنين األكثر  خاص   بشكل   تضرّ قدرة منخفضة على تقديم خدمات عالية الجودة. كل هذه القيود  ولديها، وغير فعالة للغاية نظر إليها على أنها ضعيفة  التي ي  

: الحوكمة والقانون. ويخلص هذا التقرير إلى أن مثل هذه القيود 2017 لعام تقرير التنمية في العالميتطابق الوضع في لبنان مع نتائج وضعفا  والفقراء. 
ؤدي يي ذالقوة العالقات في  التفاوتي مظاهر هذه هو، والمحسوبية. الدولة والسيطرة على، تؤدي إلى االستبعاد، في صميم التنمية تكمنوالتحديات، والتي 

 5.في تحقيق األمن والنمو واإلنصاف اإلخفاقإلى 
 

تفادي المزيد من التدهور لعلى وجه السرعة  هذه الجهود ضرورية فإن ،النمو محدودة؛ ومع ذلك وتعزيزجهود اإلصالح لتحسين جودة المؤسسات كانت 
اع القرار للتوصل إلى توافق في اآلراء صنّ  وكافح الشخصيةحماية المصالح االقتصادية  كانت تتم، . من الناحية التاريخيةكثر شموالا األلمؤسسات ولتعزيز ا

، والديناميكيين وأعداد كبيرة من المغتربين من ذوي التعليم العالي، ن مستوى عال  من التنمية البشريةحول أولويات التنمية في البالد. في الماضي، استفاد لبنان م
سسات العامة وفعاليتها لإلصالحات المؤسسية لتحسين حوكمة المؤ ماسة   ، هذا غير كافي. هناك حاجة  ومع ذلكاألوقات الصعبة.  لتخّطيودعم مجتمع دولي كبير 

وهم عمل ، وتوليد مجموعة جديدة من الشباب الذين يدخلون سوق ال، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتمكين الشبابتدابير مكافحة الفساد وتسريع، وشموليتها
ور في رفاه المواطنين. وهناك م وتجنب المزيد من التدهلتحقيق التقدّ  ل هذه اإلصالحات فرصة  العمل. كما تمثّ  التي يطلبها أصحاببالمهارات الرقمية يتمتعون 

 .ت اإلقليميةدارة الضغوط اإلضافية الناجمة عن الصراعاإل، لتحسين تقديم الخدمات، واألهم من ذلك إلى إصالحات   أيضا   ة  حاج
 

استخدام التكنولوجيات الجديدة  الناجمة عنأي فوائد التنمية األوسع نطاقا   -. كانت األرباح الرقمية في معظم أنحاء العالم التكنولوجيا الرقمية بسرعة  انتشرت 
، فإن البنك مؤخرا   أجراه لقياس أداء ووفقا  ، وتحسين تقديم الخدمات. الفرص وزيادةالنمو،  إلى تعزيز التقنيات الرقمية أدّت، في العديد من الحاالت بطيئة. –

في المائة  15.2 معدّل الـ، وفي بلدان الشرق األوسط الموجود في المائة 8.4 الـ ل، أي أقل بكثير من معدّ ياته الرقميةفي المائة فقط من إمكان 4.7 يستخدملبنان 
، لرقمي في الناتج المحلي اإلجماليويتجلى ذلك عند النظر إلى مساهمة العامل ا 6.لواليات المتحدةفي افي المائة  18 لـمعدّل ا، ودول أوروبا الغربيةالذي تسّجله 

 .في المائة فقط )نصف المساهمة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي( 3، وتصل إلى متواضعةمساهمة وهي 
 

 والمؤسسيالّسياق القطاعي 
 

                                                           
لتحديد العوائق الرئيسية التي يواجهها لبنان على صعيد توليد فرص العمل )من  2015الدراسة التشخيصية المنهجية للبنان الخاصة بمجموعة البنك الدولي في عام تم إعداد  1

عترف بها في لبنان باعتبارها السبيل للحدّ من الفقر المدقع وتعزيز الرخاء ا  لنشترك )أي تحقيق هدفي البنك الدولي(.  حيث الكمية والنوعية على السواء(، والم 
 )لبنان(. – 2018الدولية في شباط/فبراير منظمة الشفافية  الصادر عن 2017لعام مدركات الفساد تم إصدار مؤشر  2
 العالم.بلدا  في جميع أنحاء  190من بين  133صنّف تقرير ممارسة أنشطة األعمال الخاص بالبنك الدولي لبنان في المرتبة  3
 بلدا. 137من بين  133صنّف مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي بيئة االقتصاد الكلي في لبنان في المرتبة  4
 ، مجموعة البنك الدولي.الحوكمة والقانون: 2017 لعام التنمية في العالم تقرير 5
 2016، ماكنزي العالمي لألبحاثمعهد  6



 البنك الدولي 
 (P167643) مشروع االقتصاد الرقمي في لبنان

 
 

 

 10 من   4صفحة  2018حزيران  14

 

ا الحكومة مؤخراا عزمأظهرت  اللبنانية  . إن "رؤية الحكومةةرقمي أرباحمن الفساد وتحقيق  ، والحد  الحوكمةغير مسبوق على إدخال إصالحات بهدف تحسين  ا
)بما في ذلك محاربة  والهيكلية، أعطت األولوية لكل من اإلصالحات القطاعية مها مؤخرا  رئيس الوزراء الحريري، التي قدّ حقيق االستقرار والنمو والعمالة"تل

لتحسين بيئة األعمال وخلق فرص عمل جديدة. كما يضع اعتماد قانون  عتبر هذه اإلصالحات ضرورية  ت  والفساد وتحديث القطاع العام وإدارة المالية العامة(. 
السعي إلى  ي عدعلى ذلك،  األساس لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع القطاع العام. وعالوة   2017سبتمبر أيلول/الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 

 كبيرة   سياسية   الفساد من بين عدة مبادرات تظهر إرادة   لمكافحةوانين مقترحة مقترحة من الق مجموعةإدخال المشتريات العامة وعلى قطاع إصالحات إدخال 
على المنافسة.  تهدف الحكومة إلى تسريع اإلصالحات المطلوبة وتدابير مكافحة الفساد وتمكين اقتصاد أكثر قدرة   وبالتالي،. جديد ذاتهالت من جانب الحكومة 

من  قوي   دعم  بهذه الخطة  حظيت وقد 7،في باريس سيدر في مؤتمر الرأسماليستثمار لالخطة  ا  مت الحكومة مؤخر، قدّ الجاريم في هذا التقدّ  ا  وللمضي قدم
 .مجموعة البنك الدولي والجهات المانحة الدولية األخرى

 
. تهدف هذه اإلستراتيجية إلى تحويل الطريقة التي بوضع استراتيجية حكومية جديدة للتحول الرقمي التنمية اإلدارية مؤخراا مكتب وزير الدولة لشؤون قام 

، وتعزيز االقتصاد مة، وتبسيط الوصول إلى الخدمات العا، وزيادة الشفافيةمواطنيها. وينصب تركيزها على تحديث الحكومةتعمل بها الحكومة وتتواصل مع 
تم إطالق مبادئ االستراتيجية الجديدة  وقدالرقمي من خالل الشراكات مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة اآلخرين )على المستويين الوطني والدولي(. 

ة البنك الدولي. من مجموع وبدعم   2018مارس آذار/الذي عقد في  2018مؤتمر التحول الرقمي لعام  خالل، رئيس الجمهورية فخامةرعاية تحت  مؤخرا  
بدء عملية ها جلسات العصف الذهني لت، تلا  ألولية للمخطط من أجل المضي قدم، بدءا  من المناقشات اتسعة أشهر من العمل والمشاورات لحوالي ا  وكان هذا تتويج

ومكافحة الفساد  الحوكمةتحسين مكتب وزير الدولة للتنمية اإلجتماعية من أجل  صنع السياسات من قبللل إعداد هذه االستراتيجية مجهودا  مشتركا  يمثّ واإلعداد. 
 .، مع تسخير التقنيات الرقمية لتسريع اإلصالحاتفي لبنان

 
ا التي تبذلها جهود التحول الرقمي إن  مبادرة متعددة الطوائف من شأنها أن ترسل  إنها. الوضع الراهن في إصالح القطاع العام تغييرعلى  قادرة   الحكومة حاليا

شريطة أن تمضي  سيدر في لبنان خالل مؤتمر الرأسماليستثمار االمليار دوالر أمريكي لخطة  11د بتقديم ، الذي تعهّ ابية إلى المجتمع الدوليإشارات إيج
، حظيت ية لمكافحة الفساد. وحتى اآلن، مثل االستراتيجية الوطنوالهيكلية، الطاقة والكهرباء( )على سبيل المثال يةالقطاع اإلصالحات من بمجموعة   ا  الحكومة قدم

سياسي بين صانعي  توافق حشددرة على الق أيضا   إّن هذه الجهود لديها 8ورئيس الوزراء. رئيس الجمهوريةبتأييد  التي تبذلها الحكومة لتحول الرقمياجهود 
 .سن القوانين واللوائح الالزمة لتمكين اإلصالحات يسهم فيالقرار المجزئين عادة. ومن شأن هذا التوافق أن 

 
 العالقة بإطار الشراكة مع البالد

إلطار الشراكة يتمثل أحد الموضوعات الرئيسية المتداخلة  .(2022 – 2017المالية  )السنةشراكة مجموعة البنك الدولي مع لبنان  المفهوم مع إطاريتماشى 
( 3)؛ و( تحسين توافر البيانات2)؛ و( تعزيز المؤسسات1بهدف ) الحكمز على تعزيز إصالحات يركّ وهذا وتجديد العقد االجتماعي.  الحكمفي " مع لبنان

 ليمجان مكال  روع لمشزز اکما يعت الثالثة. ( تعزيز مشاركة المواطنين. يدعم المشروع جميع هذه المجاال4ساهمة في النقاش حول إصالحات السياسات و)الم
 .ريلبشل المادة رأس اياوزية دالقتصارص الفاسيع و( ت2و) ؛تهاودجت ومادلخالی ول إصولق ااطسيع نو( ت1) وهما إطار الشراكة مع لبنانن م 2و  1ز کيرلتا
 
 

 ج. الهدف )األهداف( اإلنمائي )ة( المقترح )ة(

 
 .الوصول إلى الخدمات اإللكترونية المختارة وجودة هذه الخدمات وفعاليتها وتعزيز أسس االقتصاد الرقميتحسين 

 
 (للمشروعالمذكرة المفاهيمية النتائج الرئيسية )من 

 

 تتمثّل مؤشرات الهدف اإلنمائي المقترح  في ما يلي: ▪
o  ؛الكيانات الحكومية المتصلة بشبكة افتراضية وطنية مضمونةعدد 
o  ؛الخدمات اإللكترونية الحكومية التي تم تطويرها ونشرهاعدد 
o  الذين يصلون؛ النسبة المئوية لألشخاص ذوي اإلعاقة( المناطق الريفية/يةالحضرالمناطق ؛ نسبة اإلناث/المستفيدين )نسبة الذكورشمول 

 ؛على أجهزة متعددة ويستخدمونهاإلى الخدمات اإللكترونية الحكومية 
o  ؛(اإلناثالمستخدمين من الذكور/)نسبة  الخدمات النقدية المتنقلة، مثل مون أنظمة المدفوعات اإللكترونيةالمستفيدين الذين يستخدعدد 

                                                           
نيسان/ابريل  6(، وهو مؤتمر دولي لدعم التنمية واإلصالحات في لبنان، في المؤتمر االقتصادي للتنمية من خالل اإلصالحات ومع الشركاتاستضافت فرنسا مؤتمر سيدر ) 7

2018. 
 في بيروت، لبنان. 2018نيسان/ابريل  11ع قد مؤتمر صحفي بعد مؤتمر سيدر في  8
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o ؛البيانات الحكومية الجديدة ذات النفاذ المفتوح المتاحة للجمهور اللبنانيجموعات عدد م 
o  ؛والمتلقاة رقميا   المتممةغير النقدية للفرد الواحد والنسبة المئوية للمدفوعات الحكومية المدفوعات 
o الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛من خالل  تقديمهايتم  التي إلى القطاع الخاص أو تلزيمهالخدمات اإللكترونية التي يتم النسبة المئوية ل 
o الحكومة. في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضياتقدرات على صعيد  ملف لديهنتي واللء اية للنساولمئالنسبة ا 

 
 تشمل أيضا  المؤشرات اإلضافي ما يلي: ▪

o  اإلجماليالنسبة المئوية لمساهمة االقتصاد الرقمي في الناتج المحلي 
o  ومؤشر تطور الحكومة  االتحاد الدولي لالتصاالتالخاص بتنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التقدّم في الترتيب وفقا  لمؤشر

 اإللكترونية ومؤشر النفاذ للتقانات الرقمية.

 
 د. وصف المفهوم

 

 سس الرئيسية للحكم واالقتصاد الرقميينوضع األ: 1العنصر  •
 

واالقتصاد الرقميين )مثل خصوصية البيانات  الحكمن وتنفيذ قوانين ولوائح وسياسات استشرافية )بما في ذلك المشتريات اإللكترونية( تمكّ وضع  1.1 ▪
 .المتعلق باألمن السيبراني( والقانون؛ والتوقيع اإللكتروني؛ والعقود اإللكترونية؛ وقانون أنظمة الدفع الوطنية؛ وحمايتها

، لضمان الوصول الشامل نان من خالل سياسات وأنظمة سليمة، ومقدمي خدمات متعددينالنطاق العريض في لب التنافسية لقطاع رةالقدزيادة  1.2 ▪
 وبأسعار ميسورة.

 .رقمية مشتركة آمنة هيكل منصةلربط جميع الوزارات والهيئات الحكومية في  (LebNet) وبناء شبكة وطنية افتراضيةتصميم  1.3 ▪
ضمان توافر المواهب الرقمية الالزمة لتصميم وتنفيذ وتشغيل من أجل المال البشري للمهارات الرقمية  وتنفيذ خطة وطنية لتنمية رأسوضع  1.4 ▪

 .الحكم الرقمي عملية تحّول وإدارة إدارة
 

 : تعزيز فعالية تقديم الخدمات إلى المواطنين والشركات2العنصر  •
 

 قابلة للتشغيل البيني بما في ذلك بوابة الخدمات الحكومية استنادا  إلى بنية وشاملة وتقديم منصات رقمية مشتركةغيل تش 2.1 ▪
(www.gov.lb) (لخدمة "اعرف عميلك"نظام التوثيق اإللكتروني وإدارة الهوية )بما في ذلك الهوية اإللكترونية و؛. 

ل الرقمي الحكومية المركزية بما في ذلك المشتريات اإللكترونية بالتعاون مع الوزارات التنفيذية مثل ونشر خدمات التحوتطوير  2.2 ▪
خدمة واستحقاقات الضمان االجتماعي؛ و ؛معامالت النقلو ؛السفر اتجواز ات الحصول علىطلبو؛ ريح العملاتص طلبات الحصول على
، ، والمعاشات التقاعديةالموظفين الحكوميين)أي رواتب  األشخاصإلى  الحكومةن دفعات مالدفع الضرائب؛ وو ؛المشتريات اإللكترونية

 .... إلخ(
، بما في ذلك المدن والبلديات مثل التصاريح المحلية ةطنين والشركات على مستوى الحكومالخدمات اإللكترونية للموا وتقديمتطوير  2.3 ▪

 .الدفع اإللكتروني ... إلخو؛ اإللكترونيةوالتراخيص 
لتمكين الحكومة من إدارة الحاالت الفردية ومعالجة الشكاوى وتقديم  المواطنين على مستوى الحكومة مع عالقاتالدارة إلنظام إنشاء  2.4 ▪

 إصالح ذات جودة عالية. البريد اإللكتروني وتوفير آليات  إشعارات أومن خالل نظام إرسال الرسائل و/ التعليقات
 

 : تعزيز القطاع الخاص في مجال التنمية الرقمية3العنصر  •
 

بعض الخدمات اإللكترونية العامة  تقديم عملية مجموعات البيانات الحكومية وتفويض توسيعتطوير قطاع رقمي في لبنان من خالل  3.1 ▪
 .خارجية لتحقيق أقصى قدر من التمويل لالقتصاد الرقمي جهات تلزيمها إلىأو و/ الشراكات بين القطاعين العام والخاصمن خالل 

 التي تشمل، رقميةات المالية الالقطاع الخاص في لبنان من خالل زيادة اعتماد واستخدام الخدم واالبتكار فياإلدماج المالي تعزيز  3.2 ▪
 :مجاالت مثل

o  الوصول(مدفوعات الرقمية )البنية التحتية، األمنالمنصة ، 
o تطوير مختبر تنظيمي ومختبر صناعة فينتك 
o  مع الجهات الفاعلة في القطاع المالي البينيالتشغيل 
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o بناء القدرات للدفع الرقمي 
o  (1 بالعنصرالقطاع المالي )المتعلق تنظيم 

الجوانب التشغيلية والبشرية؛ واإلجرائية؛ والرقمية دعم وتعزيز اإلصالح الجاري على صعيد المشتريات اإللكترونية مع تركيز على  3.3 ▪
 لتبسيط الخدمات التي تقدّمها الحكومة إلى الشركات.

 

 الطابع المؤسسي على التحول الرقمي داخل الحكومة: إضفاء 4العنصر  •
 

وحدة التحول الرقمي لضمان التنفيذ الفعال لخطة التحول )على سبيل المثال، تشغيل المنصات الرقمية للقدرات المؤسسية تعزيز ا 4.1 ▪
 .تبسيط العمليات الحكومية، وما إلى ذلك(ووإدارة حوادث األمن السيبراني؛ وتحليل ردود المستخدمين؛  ؛والخدمات الحيةالمشتركة 

 .ومراقبة تقدم الحكومة نحو التحول الرقمي في لبنان الحكومية اإلبالغ عن المشاريعكين إطار ضمان رقمي لتمإنشاء  4.2 ▪
 .لتحسين الشفافية الحكومية وتمكين صنع السياسات القائمة على األدلة متكاملونشر نظام إدارة أداء تطوير  4.3 ▪
اإللكترونية  لبنان تحديثات منتظمة عن الخدمات التحول الرقمي فييجب أن يوفر وتنفيذ خطة اتصاالت حكومية فعالة. تطوير  4.4 ▪

 .المشاورات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين ويسّهل، للمواطنين والشركات
من أجل اعتماد جميع  الخدمة المدنية بناء القدرات وتعزيز مهارات موظفيمن أجل برامج شاملة إلدارة التغيير  تصميم وإطالق 4.5 ▪

 واستخدامها بجودة عالية. الخدمات الجديدة عبر اإلنترنت

 .للمراجعة بناءا على المناقشات مع الحكومة الجديدة عند تشكيلها وعناصرهمالءمة المشروع وتصميمه ونطاقه تخضع 

 

 اإلجراءات الوقائية  

 
 المشروع والخصائص المادية البارزة ذات الصلة بتحليل اإلجراءات الوقائية )إذا كان معروفا (موقع  .أ

 في إطارألراضي. لالك ستمالمشروع على أي الن ينطوي ن في جميع أنحاء البالد. والمستفيدون المحتمل تشغيل المشروع على المستوى الوطني وسيكونسيتم 
 .المواطنين إلشراك، سيكون من المهم إجراء مشاورات مع مختلف أصحاب المصلحة وتصميم آلية إعداد المشروع

 
 
 ي ما يتعلق بسياسات اإلجراءات الوقائيةالمؤسسية للمقترض فالقدرة  .ب

عداد المشروع. سيتم إنشاء وحدة لتنفيذ المشروع. ليس لدى المؤسسة أي خبرة في المشروع إل ةاإلداري للتنميةريق البنك حاليا  مع مكتب وزير الدولة يعمل ف
 .إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية على المناسب للعميل ووحدة تنفيذ المشروعر التدريب الممول من البنك. سوف يعمل فريق البنك مع العميل عن كثب ويوفّ 

 
 اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية في الفريقأخصائيو  .ت

 
 اجتماعيأخصائي ، شاوغانغ وانغ

 بيئي، أخصائي فاروق ابراهيم قنديلمحمد 
 

 
 التي قد تنطبقالسياسات  .ث

 

 السياسات الوقائية تفعيلهاتم  التوضيح )اختياري(

مدنية،  أشغالبناء أو  أشغالأي على المشروع لن ينطوي 
تركيب  من خاللوسيتم إدخال البنية التحتية الرقمية 

 مرتبطة األشغالهذه  إنالمعدات الرقمية واألسالك. 
 ليس ثمة حاجة لصكوك. فقط بتأثيرات بيئية ال تذكر

ينبغي ، الجتماعيظور المنن امك، لذمع . وبيئية وقائية

 (OP/BP 4.01)التقييم البيئي  ال
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ب يجن ولمعنييالمصلحة ب اصحاأمع ورات مشاراء جإ
 .روعلمشم اتصمين مزء کج ينواطنلما إلشراكلية ء آنشاإ

 (OP/BP 4.03معايير األداء ألنشطة القطاع الخاص ) ال 

يؤدي إلى يتم تفعيل هذه السياسة بما أّن المشروع لن لم 
لموائل الطبيعية أو لتحويل أو تدهور أي خسارة أو 

 .في السياسة ةمحدد يكما ه المهمة المحمية المناطق
 (OP/BP 4.04الموائل الطبيعية ) ال

ي نفذ في أي يتم تفعيل هذه السياسة بما أّن المشروع لن لم 
 غابات.

 (OP/BP 4.36الغابات ) ال

لن يشتري أي  يتم تفعيل هذه السياسة بما أّن المشروعلم 
استخدام مبيدات  فيلن يؤدي إلى زيادة و آفات مبيدات
 غير الموجود أو المنخفض حاليا . اآلفات

 (OP 4.09مكافحة اآلفات ) ال

لن ينطوي على  يتم تفعيل هذه السياسة بما أّن المشروعلم 
أية أشغال مدنية ولن يكون له أية تأثيرات محتملة على 

 التراث الحضاري.مواقع 
 (OP/BP 4.11الموارد الحضارية المادية ) ال

ه ال وجود للشعوب يتم تفعيل هذه السياسة بما أنّ لم 
مناطق الحضرية كما هي محددة في السياسة في 

 المشروع.
 (OP/BP 4.10الشعوب األصلية ) ال

بما أنه من غير المتوقع أن تكون  يتم تفعيل هذه السياسةلم 
هناك أية إعادة توطين قسرية بموجب المشروع. لن يمّول 
المشروع أية أنشطة تنطوي على على استمالك قسري 
لألراضي وقيود قسرية على المنتزهات والمناطق 

 المحمية المحددة قانونيا .

 ال

 ( OP/BP 4.12إعادة التوطين القسرية )

بما أن المشروع لن ينطوي على  سياسةيتم تفعيل هذه اللم 
 أي بناء لسدود على النحو المحدد بموجب السياسة.

 (OP/BP 4.37سالمة السدود ) ال

أية بما أن المشروع لن يقوم ب يتم تفعيل هذه السياسةلم 
في مناطق تجميع المجاري المائية الدولية والمياه أنشطة 

 ة.الجوفية المشترك
 (OP/BP 7.50مجاري المياه الدولية )المشاريع على  ال

بما أن أنشطة المشروع لن تنفذ  يتم تفعيل هذه السياسةلم 
 في أية مناطق متنازع عليها.

 (OP/BP 7.60المشاريع المقامة في المناطق المتنازع عليها ) ال

 
 إعداد اإلجراءات الوقائيّةخطة  .ج

 
 معلومات المشروع/ورقة بيانات اإلجراءات الوقائية المتكاملةمؤقت مستهدف إلعداد مرحلة تقييم وثيقة تاريخ 

 

 2019شباط/فبراير  15

 
يجب تحديد الدراسات المحدّدة وتوقيتها في مرحلة وثيقة  الزمني إلطالق واستكمال الدراسات المتعلقة باإلجراءات الوقائية التي قد تكون ضرورية.األطار 

 اإلجراءات الوقائية المتكاملةمعلومات المشروع/ورقة بيانات 
 

. ومع ذلك، سيتم إجراء مشاورات باإلجراءات الوقائيةفي الوقت الحالي. وبالتالي لن يكون هناك أي دراسات متعلقة  وقائيةأي سياسات  بتفعيلقوم المشروع ال ي

 .المواطنين كجزء من تصميم المشروع إلشراكمع أصحاب المصلحة المعنيين وسيتم تطوير آلية 
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 جهة االتصال

 

 البنك الدولي

 بيتر ماك كوناغهي، سامية ملحمبول ويلتون، 

 اإلدارة الماليةاألخصائيين في مجال كبير 
 

 

 المقترضة/العميل/متلقّي المنحةالجهة 
 

 وزارة المالية

 علي حسن خليل

 معالي الوزير

Minister@finance.gov.lb 
  

 
 

 

 الهيئات المنفذّة
 

 مكتب وزير الدولة للتنمية اإلدارية

 عناية عز الدين

 معالي الوزيرة الدكتورة

inaya.ezzedine@gmail.com 

 

 
 

    من المعلومات، يرجى االتصال بـ:لمزيد 

 البنك الدولي

 شارع إتش، نيويورك  1818

 20433واشنطن، العاصمة، 

  1000-473 (202)هاتف: 

 http://www.worldbank.org/projects: الموقع اإللكتروني

 

 

 

 المصادقات

 :عن فريق المهامالمسؤولون  ، بيتر ماك كوناغهي، سامية ملحمويلتون، بول 
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