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 معلومات أساسية
 

OPS_TABLE_BASIC_DATA  البيانات األساسية للمشروع. أ 

 اسم المشروع الرقم التعريفي للمشروع البلد
الرقم التعريفي للمشروع األم 

 (:إن وجد)
مشروع التمويل اإلضافي ل P165711 لبنان

توفير إمدادات مياه الشرب 
 في منطقة بيروت الكبرى 

P103063 

 المنطقة اسم المشروع األصلي
التاريخ التقديري للتقييم 

 المسبق

التاريخ التقديري للعرض 
على مجلس المديرين 

 التنفيذيين
مشروع توفير إمدادات مياه الشرب  –لبنان 

 في منطقة بيروت الكبرى 
 2018-حزيران/يونيو-15 2018-أيار/مايو 4 الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 المقترضون /المقترض أداة التمويل (الرئيسي)مجال الممارسات 
المسؤولة عن إدارة الهيئة 
 التنفيذ

تمويل المشروعات  المياه
 االستثمارية

مجلس اإلنماء واإلعمار  وزارة المالية
 [لبنان]

 
 الهدف اإلنمائي للمشروع األصلي

 
األحياء يتمثل الهدف اإلنمائي لهذا المشروع في زيادة توفير مياه الشرب لسكان منطقة المشروع في منطقة بيروت الكبرى، ويشمل ذلك 
التي يقطنها ذوو الدخل المنخفض في جنوب بيروت، وكذلك تدعيم قدرات مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان فيما يتعلق بالعمليات 

 .الخاصة بالمرافق
 
 

نات  المكو ِّ
ن   .بكميات كبيرةاألنفاق ومحطة معالجة المياه والنقل وتخزين المياه : البنية التحتية إلمدادات المياه الكبيرة: 1المكو ِّ
ن   .خزانات اإلمدادات وشبكة التوزيع والقياس بالعدادات: 2المكو ِّ
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ن  جراء دراسات وطنية: 3المكو ِّ  إدارة المشروع وتدعيم المرافق وا 
ن   دعم االستمالك: 4المكو ِّ

 
   (بماليين الدوالرات)بيانات تمويل المشروع 

  ملخص
 

 90.00 التكلفة الكلية للمشروع
 90.00 التمويلمجموع 

 90.00 المؤسسة الدولية للتنمية/منها البنك الدولي لإلنشاء والتعمير
 0.00 الفجوة التمويلية

  
  التفاصيل

 تمويل من مجموعة البنك الدولي
 90.00 لإلنشاء والتعميرالبنك الدولي   

    
 فئة تقييم التصنيف البيئي

 التقييم الكامل( أ)
   

 القرار
     أجاز االستعراض لفريق العمل إجراء التقييم المسبق والتفاوض

 
 

  



 
  البنك الدولي

 (P165711) مشروع توفير إمدادات مياه الشرب في منطقة بيروت الكبرى التمويل اإلضافي ل 
 

 

  

  23من  4 الصفحة  2018نيسان /أبريل 19

 

 المقدمة والسياق العام. ب
 

 بنانبلالسياق الخاص 

مليون نسمة، وهو بلد يغلب عليه الطابع  4.2لبنان بلد صغير يقع على ساحل البحر المتوسط ويبلغ تعداد سكانه  .1
ويعتبر اقتصاد لبنان اقتصادًا خدميًا، ويتصف بالهشاشة، ويتعرض لكثير من  .من سكانه بالمدن% 85الحضري حيث يعيش أكثر من 

 . األزمات السياسية، لكنه يتميز بوجود قطاع خاص نشط وديناميكي ويعتمد اعتمادا كبيرا على اقتصادات دول الخليج

 
 السياق القطاعي والمؤسسي

 

الصحي في لبنان دون المستويات المتوقعة في بلد متوسط الدخل، السيما بالنسبة ُتعد خدمات إمدادات المياه والصرف  .2
. ساعات يومياً  3، فإن إمكانية الحصول على إمدادات المياه تقل عن %(79)وعلى الرغم من االرتفاع النسبي في تغطية الشبكة . للفقراء

وتعريفة المياه عبارة عن رسم سنوي موحد قدره . ري المائية والبحرمن مياه الصرف الصحي في لبنان بال معالجة إلى المجا% 92ويتدفق 
في % 95و( شرق لبنان)في البقاع % 35دوالرًا نظير متر مكعب واحد من المياه يوميًا، وتتراوح معدالت التحصيل بين  170حوالي 

 . منطقة بيروت وجبل لبنان

تدفق أكثر من مليون الجئ سوري، مما أثر على االقتصاد والخدمات األساسية وزاد معدالت  2014شهد لبنان منذ عام  .3
بالنسبة لقطاع المياه إلى أن تكلفة استعادة مستويات ( 2014)وتذهب تقديرات تقييم األثر االقتصادي واالجتماعي للبنان . الفقر اإلجمالية

 .مليون دوالر 375حي للمجتمعات المضيفة والالجئين تبلغ حوالي ما قبل األزمة من إمدادات مياه وخدمات الصرف الص

يعتبر مشروع إمدادات المياه في منطقة بيروت الكبرى متوافقًا مع هدف . األهداف العليا التي يسهم المشروع في تحقيقها .4
عية من خالل تحسين الخدمات العامة المقدمة الحكومة اللبنانية الرامي إلى التوفيق بين التنمية االقتصادية واالستدامة البيئية واالجتما

توسيع ( أ: )وهي( 2022-2017السنوات المالية )كما يتفق المشروع مع مجاالت تركيز إطار الشراكة مع لبنان . للجميع، وخاصة الفقراء
ري، وخصوصًا تحسين بيئة توسيع الفرص االقتصادية وزيادة رأس المال البش( ب)نطاق الحصول على الخدمات وتحسين جودة تقديمها؛ و

 .استثمارات القطاع الخاص

 
 ( من وثيقة التقييم المسبق للمشروع) األهداف اإلنمائية المقترحة

 
 الهدف اإلنمائي للمشروع األصلي 

يتمثل الهدف اإلنمائي لهذا المشروع في زيادة توفير مياه الشرب لسكان منطقة المشروع في منطقة بيروت الكبرى،  .5
األحياء التي يقطنها ذوو الدخل المنخفض في جنوب بيروت، وكذلك تدعيم قدرات مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان فيما ويشمل ذلك 

 .يتعلق بالعمليات الخاصة بالمرافق
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 الهدف اإلنمائي للمشروع الحالي 

 ال تغيُّر في الهدف اإلنمائي للمشروع .6
 
 

 النتائج الرئيسية

 :كالتاليمؤشرات أداء المشروع الرئيسية  .7

 (التراكمي)توزيع مياه الشرب اإلضافية في منطقة المشروع ( سنة/مليون متر مكعب)حجم  •
 توصيالت المواسير الجديدة إلى األسر المعيشية •
 (التراكمي)توصيالت المواسير الجديدة إلى األسر المعيشية الفقيرة في جنوب بيروت الناتجة عن أعمال المشروع  •
بيروت الكبرى وجبل لبنان الذين يحصلون على إمدادات المياه طوال ساعات اليوم وطوال  عدد المشتركين في منطقة •

 .أيام األسبوع
 .التوقيع على عقد مستند إلي األداء •

 
 . وصف المشروع. د

كانون /ديسمبر 16في ( المشروع)تمت الموافقة على مشروع توفير إمدادات مياه الشرب في منطقة بيروت الكبرى  .8
لتمديد تاريخ اإلقفال من  2015حزيران /، وأعيدت هيكلته في يونيو2012كانون األول /ديسمبر 4ودخل حيز التنفيذ في  2010األول 

ويتولى إدارة تنفيذ المشروع كل من مؤسسة مياه . 2019حزيران /يونيو 30إلى تاريخ اإلقفال الحالي وهو  2016حزيران /يونيو 30
مليون دوالر ، منه قرض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير  370ويبلغ إجمالي مبلغ المشروع . إلعماربيروت وجبل لبنان ومجلس اإلنماء وا

مليون دوالر  30مليون دوالر و 140مليون دوالر وتمويل مشترك من مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان والحكومة اللبنانية بقيمة  200وقدره 
 . على الترتيب

إمدادات المياه في المناطق الحضرية في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، بما في ذلك يسهم المشروع في تحقيق أمن  .9
زيادة توفير مياه الشرب لسكان منطقة المشروع في منطقة بيروت "ويتمثل الهدف اإلنمائي لهذا المشروع في . المناطق منخفضة الدخل

جنوب بيروت، وكذلك تدعيم قدرات مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الكبرى ويشمل ذلك األحياء التي يقطنها ذوو الدخل المنخفض في 
 ". فيما يتعلق بالعمليات الخاصة بتقديم المرافق

ففي وقت التقييم المسبق، كان ُيتوقع أن يغطي المشروع شبكة  ؛2010لقد تغي ر الوضع المالي للحكومة اللبنانية منذ  .10
وكان . الخزانات اإلقليمية ومعالجتها ثم توزيعها من خالل خزانات اإلمدادات وشبكة األنابيبإمدادات المياه بأكملها، بمعنى نقل المياه إلى 

من المقرر تمويل جزء من هذه المنظومة من خالل قرض من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير وجزء من خالل الموارد المالية للحكومة 
لبنان تدفق  ، شهد2014فمنذ . بسبب انخفاض مستوى السيولة نتيجة األزمة السورية ولم تستطع الحكومة اللبنانية توفير التمويل. اللبنانية
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، وخلق العدد الكبير من النازحين السوريين (مليون نسمة 4.2الذي يبلغ تعداده )مليون نازح سوري إلى مختلف أنحاء البالد  1.5أكثر من 
. سنة من الحرب األهلية 25عبئا هائال على عاتق البالد، الذي كان يواجه بالفعل صعوبات في تقديم الخدمات إلى المجتمعات المحلية بعد 

  .كما وضعت هذه الصدمة الديمغرافية ضغوطًا شديدة ومتصاعدة بسرعة على المالية العامة للبنان
بسبب الصراع السوري مليار دوالر  1.1، ارتفع إجمالي إنفاق الموازنة الحكومي بنحو 2014و  2012ن عامي بي .11

وتقدر تكلفة إعادة إمدادات مياه الشرب . وما ارتبط به من زيادة حادة في الطلب على الخدمات العامة واستهالكها نتيجة الزيادة السكانية
وعلى . مليون دوالر 375السابقة على األزمة إلى البلدات والقرى المضيفة والالجئين بحوالي وخدمات الصرف الصحي إلى مستوياتها 

مليار دوالر من جباية اإليرادات على مدى  1.5جانب اإليرادات، قل صت اآلثار الجانبية المترتبة عن الصراع الدائر في سوريا ما يقدر بـ 
واآلثار غير المباشرة من خالل ضعف ( كالسياحة)لمباشرة على القطاعات الرئيسية وذلك نتيجة مزيج من اآلثار ا 2014-2012الفترة 

أواًل ازدادت اآلن متطلبات تخزين المياه لتلبية احتياجات : كما تؤثر هذه التحوالت أيضًا على المشروع بطريقتين 1.النشاط االقتصادي
وسيتيح التمويل اإلضافي  .االحتياجات التمويلية الالزمة للزيادة في متطلبات التخزينالسكان المتزايدين، وثانيًا تْصعب على الحكومة تلبية 

نات. المقترح للحكومة اللبنانية إمكانية التصدي لهذه المشكلة  :ونورد فيما يلي وصفًا مفصاًل لألنشطة اإلضافية حسب المكو ِّ
ن  .12 دوالر إضافي؛ إجمالي تمويل البنك الدولي لإلنشاء  مليون  55) البنية التحتية إلمدادات المياه الكبيرة: 1المكو ِّ

ن  (.مليون  242.5: والتعمير في إطار التمويل اإلضافي المقترح توسيع سعة ثالثة خزانات إقليمية، ويهدف ذلك إلى  1سيغطي المكو ِّ
وفي إطار المشروع، تبلغ السعة . مساعدة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان على الوفاء بمتطلبات التخزين ومياه الشرب اإلضافية في بيروت

ألف متر مكعب، وأما في إطار طلب التمويل اإلضافي فُيقترح زيادة  100حازمية التخزينية اإلجمالية لثالثة خزانات إقليمية في الحدث وال
وستساعد هذه الزيادة في حجم الخزانات على زيادة مرونة المنظومة . ألف متر مكعب 120، ليصل إلى %20الحجم اإلجمالي بنسبة 

ن . لمتزايدينوكفاءتها بشكل عام، وتسمح لمنظومة توزيع المياه بتلبية احتياجات السكان ا للتمويل اإلضافي أيضًا  1كما سيغطي المكو ِّ
مليون  15)وتكاليف اإلشراف والتكاليف الطارئة ( ماليين دوالر 10)الفجوات التمويلية في الجزء االختياري من العقد لخطي األنابيب 

 (.دوالر
ن  .13 لن تكون هناك تغييرات في هذا  (مليون دوالر 2دوالر؛ إجمالي  0إضافي ) .التوزيع والقياس بالعدادات: 2المكو ِّ

ن في إطار التمويل اإلضافي المقترح  .المكو ِّ
ن  .14 يشمل  (مليون دوالر 30مليون دوالر؛ إجمالي  20إضافي ) .إدارة المشروع وتدعيم المرافق والدراسات: 3المكو ِّ

ن تدعيم قدرات مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ووزارة الطاقة  وستهدف هذه التوسعة في تمكين مؤسسة مياه بيروت وجبل . والمياهالمكو ِّ
، وتحسين قدرتها على أداء وظائفها، والدخول في شراكة مع (بما في ذلك الالجئون )لبنان من تقديم خدمة مياه مستمرة لجميع المشتركين 

فية عقدًا واحدًا مستندًا إلى األداء لمراقبة عدادات وستتضمن األنشطة اإلضا. القطاع الخاص في عملياته لتقديم خدمات أفضل للمشتركين
صالح األنابيب حسب الحاجة في األشرفية، وأنشطة الحد من التسربات بما في ذلك إنشاء مناطق توزيع  الضغط والتعرف على التسربات وا 

(DMAs )لى تحسين إدارة المياه في وسينصب  التركيز ع. وتركيب عدادات المشتركين في أجزاء شمال بيروت وجنوب غرب بيروت
. واستدامة استخدامات المياه من خالل المساعدة الفنية( تدابير التكيف مع تغير المناخ)المناطق الحضرية، بما في ذلك القدرة على التحمل 

                                                
 .2013أيلول /األثر االقتصادي واالجتماعي للصراع السوري، سبتمبر: ، لبنانLB-81098تقرير البنك الدولي رقم  1
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ن، سيكون بمقدور التمويل اإلضافي الوفاء بشكل أفضل بالنصف الثاني من الهدف اإلنمائي  وفي نهاية المطاف، ومن خالل هذا المكو ِّ
 ".بناء القدرات لعمليات المرافق"للمشروع وهو 
ن  .15 عم استمالك سيضيف التمويل اإلضافي مكونًا صغيرًا لد (.مليون دوالر 15نشاط جديد، )دعم االستمالك : 4المكو ِّ

ن  ففي إطار المشروع، كان ُيتوقع أن تغطي الحكومة اللبنانية كافة تكاليف . 1خزانين إقليميين من المقرر بناؤهما في إطار المكو ِّ
وم وقد صدر بالفعل مرس. لكن نتيجة القيود المالية الحالية، سيغطي التمويل اإلضافي المقترح تكلفة استمالك خزانين إقليميين. االستمالك

 .استمالك هذين الخزانين، وال حاجة هناك إلى استمالك المزيد من األراضي

 
 التنفيذ. ه

وُصن ف المشروع على أنه حقق نتائج ُمرضية إلى حدَّ ما على  .يمضي المشروع على مساره لتحقيق أهدافه اإلنمائية .16
ذلك الوقت، أشار تقييم الفريق إلى أنه على الرغم من أن وفي . 2017حزيران /يونيو 7صعيد بلوغ الهدف اإلنمائي وسير التنفيذ حتى 

ة الهدف اإلنمائي للمشروع ظل قاباًل للتحقيق، إال أنه كان هامشيًا ومحفوفًا بالمخاطر من العمل على تنفيذ العقد الخاص بمحطة الورداني
سسة مياه بيروت وجبل لبنان المقاول أمر البدء وتم تخفيض الهدف اإلنمائي إلى غير مرٍض إلى حد ما حتى أصدرت مؤ . لمعالجة المياه

، 2017تشرين الثاني /واستنادًا إلى سير التنفيذ المرضي بشكل عام، وذلك منذ نوفمبر. 2017تشرين الثاني /في األشغال في نوفمبر
 . ُصنف المشروع على أنه حقق نتائج ُمرضية إلى حد ما على صعيد بلوغ الهدف اإلنمائي وسير التنفيذ

من إقراض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير في إطار % 97.5مليون دوالر، أو نحو  195ارتبط البنك بتقديم أكثر من  .17
كما يمتثل المشروع أيضاً لكافة االتفاقيات القانونية ومتطلبات . من القرض% 59.3، تم صرف 2018نيسان /أبريل 4العقود الجارية، وحتى 

وال توجد  شهرًا، 12يفات السياسات الوقائية الكلية للمشروع ُمرضية أو ُمرضية إلى حد ما ألكثر من وكانت تصن. السياسات الوقائية
لكن نتيجة لطول عمليات الموافقة، ال تزال هناك بعض . مراجعات محاسبية متأخرة للمشروع وال قضايًا متعلقة بالمشتريات والتعاقدات

وتم تحديد إجراءات تصحيحية واتخذت الهيئات المسؤولة عن إدارة التنفيذ بالفعل . يئات المعنيةالمراجعات المتأخرة على القوائم المالية لله
وتعكف مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان على إتمام مراجعات . خطوات لتخفيف مخاطر التأخيرات فيما يخص المراجعات محاسبية المستقبلية

ونلخص فيما يلي سير . ومن شأن ذلك أن يسر ع عمليات الموافقة على مستوى الوزارة على قوائمها المالية لعدة سنوات في إطار عقد واحد،
نات  .المشروع حسب المكو ِّ

ن   .18 نفقان لنقل المياه ( أ: )تشمل األنشطة إنشاء (مليون دوالر 187.5). البنية التحتية إلمدادات المياه الكبيرة: 1المكو ِّ
ثالثة خزانات إقليمية ( ج)كيلومتر؛  2.7كيلومتر و 7.6خطا أنابيب مزدوجان لنقل المياه، بطول ( ب)كيلومترًا؛  21كيلومترات و 3بطول 
نشاؤها واإلشراف عليها؛ و 250ألف متر مكعب؛ وتصميم محطة لمعالجة المياه سعة  100سعة  جميع المعدات ( د)ألف متر مكعب وا 

، %(76.25)كم  18.3، بلغ التقدم في أعمال حفر النفق 2018آذار /رسما 31وبحلول . ذات العالقة، بما في ذلك المضخات والصمامات
وتجري حاليا األشغال الخاصة بإقامة الخزانين اإلقليميين ومحطة الوردانية %. 60وكان خطا األنابيب المزدوجان قد اكتمال بنسبة تزيد على 

 (. 2019حزيران /يونيو 30)مشروع الحالي لمعالجة المياه، ومن المتوقع انتهاء العمل فيها بحلول تاريخ إقفال ال
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ن  .19 ن كالتالي( مليون دوالر 2) .التوزيع والقياس بالعدادات: 2المكو ِّ خزان  16إنشاء ( أ: )األنشطة التي يشملها هذا المكو ِّ
نشاؤها واإلشراف  187تصميم حوالي ( ب)متر مكعب لكل منها؛  1000و 500إمداد بسعات تخزين تتراوح بين  كم من خطوط األنابيب وا 

عداد مياه رئيسي عند الخزانات وغرف  30تركيب حوالي ( د)ألف عداد منزلي في مناطق مختارة؛ و 200تركيب ( ج)على إنشائها؛ 
 30ن تنتهي في إنشاء الشبكة، وتمضي األشغال الخاصة بخزانات اإلمدادات بخطى ثابتة، ومن المتوقع أ وقد اكتمل بالفعل. التوزيع
 . ألف عداد للمشتركين 30كما يجري أيضا تنفيذ العقد الخاص بتركيب  ،2018حزيران /يونيو

ن  .20 ن تدعيم قدرات مؤسسة مياه  (ماليين دوالر 10) .إدارة المشروع وتدعيم المرافق والدراسات: 3المكو ِّ يشمل المكو ِّ
بالفعل تقديم المساعدة الفنية لتصميم شبكة التوزيع وتشغيلها لدعم االنتقال إلى اإلمداد وقد اكتمل . بيروت وجبل لبنان ووزارة الطاقة والمياه

 . المستمر للمياه، كما أن عقود إنشاء نظام اإلشراف على البيانات والتحكم فيها والحصول عليها قيد التنفيذ
 

 الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنفيذ

اإلدارية المسؤولة عن هذا المشروع، وتتألف وحدتا إدارة المشروع الكائنتان في وزارة الطاقة والمياه هي السلطة  .21
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومجلس اإلنماء واإلعمار من مدير مشروع وكبير مهندسين وخبير مشتريات وتعاقدات وخبير إدارة 

من مهندسين استشاريين يشرفون على المقاولين بما  وتتلقى الوحدتان مساعدة. شؤون مالية وخبير شؤون بيئية واجتماعية ومحاسب
وقد أظهرت الوحدتان والمهندسون المشرفون مستوى جيدًا من القدرات في تنفيذ . يضمن تنفيذ تدابير خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

 . تدابير خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية الحالية

 
 .    

 (إن كانت معروفة)موقع المشروع وأبرز الخصائص المادية ذات الصلة بتحليل اإلجراءات الوقائية . و
 

مقام على منحدرات التالل بالقرب من منفذ : الهيكل التنظيمي لجون • : نبين فيما يلي مكان المشروع وأهم خصائصه المادية
مجرف منطقة وادي أبو • (. كم 3)النفق الموصل من جون إلى الوردانية •  .الدخول من نفق جون وحتى محطة الكهرباء

النفق الموصل من • . وسيتم توفير مجرف .محطة الوردانية لمعالجة المياه مع مدخل النفق ومخرج النفق واألشغال• يابس 
بئر تمور • نوب وشمال الوادي سيفون معكوس في نهر الدامور مع آبار تهوية في التالل ج• ( كم 21)الوردانية إلى خلدة 

م من الخرسانة المسلحة، بما في ذلك تحسين  7م مع هيكل تهوية سطحي بقطر  2.8في جانب التل فوق بئر خلدة بقطر 
غرفة خلدة • . م 1.4كم وقطر  1.9بطول : خط األنابيب المزدوج من بوابة خلدة إلى غرفة التوزيع• . طريق الوصول

خط األنابيب المزدوج من غرفة خلدة للتوزيع • . رسانة المسلحة وتحتوي على صمامات عزل وتنظيمبالخ: للتوزيع والتوصيل
يتضمن خزان الحدث • . من الحديد اللدن 1.4كم وقطر  7.6خطوط أنابيب بطول : 125والحدث  90إلى خزاني الحدث 

حي صغير، بما في ذلك طريق ألف متر مكعب، خرسانة مسلحة مع صمامات عزل وكشك سط 30حجيرتين، بحجم  125
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ألف متر مكعب، خرسانة مسلحة مع صمامات عزل وكشك  50حجيرتين، بحجم  90يتضمن خزان الحدث • وصول 
خطا أنابيب مزدوجان : خط أنابيب من خزاني الحدث إلى خزان الحازمية• . سطحي صغير، بما في ذلك طريق وصول

ألف متر مكعب، خرسانة  20يتضمن خزان الحازمية حجيرتين، بحجم • . من الحديد اللدن 1.3كم وقطر  2.7بطول 
ن . مسلحة مع صمامات عزل وكشك سطحي صغير، بما في ذلك طريق وصول في إطار التمويل  1وسيكون المكو ِّ

دة وهي بل ويقع خزان الحدث في منطقة سريعة النمو،. في نفس موقع المشروع األصلي( الخزانات وخط األنابيب)اإلضافي 
ويقع خزان الحازمية أيضًا في . سكنية وتجارية في الغالب مع بعض النشاط الصناعي والكثير من مؤسسات الخدمات العامة

وال تشتمل . منطقة سريعة التوسع العمراني وتضم العديد من مؤسسات الخدمات العامة وتشهد حضورًا لفروع بنكية كثيرة
تنوع بيولوجي نباتي مهم أو مواقع أثرية معروفة على النحو المبين في تقييم اآلثار  المنطقتان الواقع بهما كال الخزانين على

ن . البيئية واالجتماعية األصلي  (. ال تغيير في إطار التمويل اإلضافي) 2المكو ِّ

ن  نشاء مناطق توزيع: 3المكو ِّ العقد المستند  في حي األشرفية، وسيتم تنفيذ( DMAs) سيتم تنفيذ العقد المستند إلى األداء وا 
ويغلب على هذه المنطقة الطابع الحضري وال تضم تنوعًا بيولوجيًا نباتيًا أو . إلى النواتج في شمال بيروت وجنوب غربها

 . مواقع أثرية معروفة
ن  ن (. مكون جديد في إطار التمويل اإلضافي) 4المكو ِّ  .1والموقع هو نفسه المبين في المكو ِّ

 
 
 الوقائية البيئية واالجتماعية في فريق العملخبراء السياسات . ز
 

 تشاوجانغ وانغ، خبير السياسات الوقائية االجتماعية
 محمد فاروق إبراهيم قنديل، خبير السياسات الوقائية البيئية

 
 
 

 السياسات الوقائية التي قد يتم تفعيلها
 SAFEGUARD_TBL 

 (اختياري )التفسير  هل تم تفعيلها؟ سياسات اإلجراءات الوقائية

التقييم البيئي، منشور سياسة 
 نعم (OP/BP 4.01)إجراءات البنك/العمليات

سيتضمن التمويل اإلضافي أشغال بناء للخزانات 
المركزية والتي تتضمن حفر الخنادق واستخدام 

وقد يتضمن . السقاالت والعمل على ارتفاعات عالية
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الخنادق، نشاط الحد من التسربات بعض أشغال حفر 
وبالتالي تعتبر الصحة والسالمة المهنية من المخاطر 

وستضمن الهيئات المسؤولة عن إدارة التنفيذ . الكبيرة
وتم تقييم . اتباع تدابير كافية للصحة والسالمة المهنية

المخاطر األخرى كإدارة النفايات والتنوع البيولوجي 
ويتضمن الملحق اإلضافي لتقييم اآلثار . كمتوسطة

. لبيئية واالجتماعية تدابير التخفيف للحد من المخاطرا
وال تزال األنشطة الكلية في إطار التمويل اإلضافي بال 

كما . تغيير، وبالتالي ال ُيتصور وجود آثار أخرى 
سيسري تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية و خطة اإلدارة 

وقد . البيئية واالجتماعية أيضًا على التمويل اإلضافي
ت الهيئات المسؤولة عن إدارة التنفيذ مالحق أعد

إضافية لتقييم اآلثار البيئية واالجتماعية، وأضافت 
 .تدابير كافية لتخفيف مخاطر الصحة والسالمة المهنية

–معايير األداء ألنشطة القطاع الخاص 
إجراءات البنك /منشور سياسة العمليات

(OP/BP 4.03) 
 ال تغيُّر ال

منشور سياسة  الموائل الطبيعية،
 (OP/BP 4.04)إجراءات البنك /العمليات

 لن يؤثر المشروع على أي موائل طبيعية ال

إجراءات /الغابات، منشور سياسة العمليات
 (OP/BP 4.36)البنك 

 لن يؤثر المشروع على أي غابات ال

مكافحة اآلفات، منشور سياسة العمليات 
(OP 4.09) 

 ال
مبيدات حشرية أو لن يشتمل المشروع على شراء 

 استخدامها
 لن يؤثر المشروع على أي موارد ثقافية مادية معروفة ال (OP/BP 4.11)الموارد الحضارية المادية 

 لن يؤثر المشروع على أية شعوب أصلية ال (OP/BP 4.10)الشعوب األصلية 

 نعم (OP/BP 4.12)إعادة التوطين القسرية 

المياه استمالك سيتضمن إنشاء خزانين لتخزين 
وتم إعداد خطة عمل . األراضي المستخدمة بشكل دائم

إلعادة التوطين والموافقة عليها واإلفصاح عنها في 
وسيمول التمويل اإلضافي . إطار المشروع األصلي
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تكلفة االستمالك، وأُعد ملحق إضافي لخطة العمل 
 .المعنية بإعادة التوطين والموافقة عليه واإلفصاح عنه

سالمة السدود، منشور سياسة 
 (OP/BP 4.37)إجراءات البنك /العمليات

 ال يتضمن المشروع إنشاء سدود أو تشغيلها ال

المشروعات على مجاري المياه الدولية 
(OP/BP 7.50) 

 لن يؤثر المشروع على مجاري المياه الدولية ال

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

 سيتم تنفيذ المشروع في مناطق نزاع ال

 
 

دارتها  قضايا السياسات الوقائية األساسية وا 
 OPS_SAFEGUARD_SUMMARY_TBL 

 موجز لقضايا السياسات واإلجراءات الوقائية األساسية. أ
 
د واشرح أي آثار ثم . اشرح أية قضايا أو آثار مصاحبة للمشروع المقترح تتعلق بالسياسات واإلجراءات الوقائية. 1 حد ِّ

 :أو ال يمكن إزالتها ناتجة عن المشروع/محتملة واسعة النطاق وكبيرة و
 السياسات الوقائية البيئية 

، وذلك نظرًا للنطاق الجغرافي وتنوع (أ)وُصن ف ضمن الفئة ( OP 4.01)فع ل المشروع األصلي منشور سياسة العمليات  
نات ومتطلبات استمالك األراضي خزانان )وسيتألف التمويل اإلضافي من أنشطة محدودة من المشروع األصلي . المكو ِّ

دون نزع إضافي لملكية ( رئيسان، وتشغيل المقطع النهائي من خط األنابيب المزدوج، والعقد المستند إلى األداء في األشرفية
ظرًا ألن التمويل اإلضافي يشكل جزءًا لكن ن(. ب)األراضي ينطوي على مخاطر وآثار بيئية واجتماعية بما يتسق مع الفئة 

 .من المشروع األصلي، ستظل فئة التمويل اإلضافي متسقة مع فئة المشروع األصلي
 
بتاريخ )روجع المشروع األصلي مراجعة مكثفة لمدة تزيد على عشر سنوات، بما في ذلك إعداد تقييم شامل لألثر البيئي  

ر البيئي بمعرفة الحكومة اللبنانية بجانب دراسات سابقة ثم جرى تحديث بياناته كما روجع تقييم األث(. 1998نيسان /أبريل
وأجاز البنك الدولي تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية أثناء إعداد المشروع . 2010ليصبح تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية في 

على مختلف المؤشرات بما في ذلك جودة الهواء المحيط، وبحث تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية اآلثار المتوقعة . األصلي
، والتنوع البيولوجي (مصادر المياه الجوفية والسطحية)والتربة، والمناظر الطبيعية والمنظر الجمالي العام، والموارد المائية 

كما بحث . ، والمحيط العام، والضوضاء واالهتزاز، واآلثار التاريخية، والمحيط االجتماعي والثقافي(الحيوانات والنباتات)
أيضًا كامل دورة حياة المشروع بما في ذلك إمدادات المياه ومعالجتها وتخزينها وتوزيعها فضاًل عن جمع مياه الصرف 
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 . ومعالجتها
 
شارات مرجعية 2010وأُعدت خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية في    وتضم نت تدابير التخفيف لمرحلتي اإلنشاء والتشغيل، وا 

إلى إرشادات الرقابة والمعايير، والمسؤوليات عن التنفيذ واإلشراف على الخطة، والتحقق، ومتطلبات الرصد والتدريب، 
وقد حققت الهيئتان المسؤولتان عن إدارة التنفيذ، وهما . ومتطلبات إمساك الدفاتر والتوثيق، والتمويل المطلوب لتنفيذ الخطة

وفي إطار . اه بيروت وجبل لبنان، تقدمًا جيدًا في تنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعيةمجلس اإلنماء واإلعمار ومؤسسة مي
المشروع األصلي، نف ذ المقاولون تدابير خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية المطلوبة أثناء اإلنشاء وخضعوا إلشراف مهندسين 

. عن تقدم سير العمل تظهر سالمة تنفيذ مختلف التدابيروأُعدت تقارير ربع سنوية . استشاريين ووحدتي إدارة المشروع
وقد أضافت الهيئتان المسؤولتان عن . ووجدت بعثات اإلشراف على المشروع مجااًل لتحسين تدابير الصحة والسالمة المهنية

ئية واالجتماعية للتمويل إدارة التنفيذ تدابير كافية لتخفيف مخاطر الصحة والسالمة المهنية والحد منها إلى تقييم اآلثار البي
خطة  وكان األداء العام للسياسات الوقائية البيئية مرضيا إلى حد ما، حيث تأخر تقرير تقدم سير العمل لتقرير. اإلضافي

وُقدم هذا التقرير مؤخرًا وتضم ن التحديثات المطلوبة حول جوانب اإلدارة  .األنفاق اإلدارة البيئية واالجتماعية لمرحلة إنشاء
 .البيئية

 
وفيما عدا بعض أنشطة إصالح . فيما يخص التمويل اإلضافي، أُعد ملحق إضافي لتقييم اآلثار البيئية واالجتماعية األصلي

أنشطة /األنابيب للمنطقة الجديدة المغطاة بالعقد المستند إلى األداء، ال يشتمل التمويل اإلضافي على مكونات إضافية رئيسية
وسوف تسري تدابير خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية للمشروع األصلي ذاتها على التمويل . بخالف المشروع األصلي

وأثبت تنفيذ المشروع األصلي ضرورة أن تعير الهيئتان المسؤولتان عن إدارة التنفيذ اهتمامًا أدق لقضايا الصحة . اإلضافي
ن تدابير الصحة والسالمة المهنية وبالتالي فإن الملحق اإلضافي لتقييم اآلثار. والسالمة المهنية  .البيئية واالجتماعية يحس 

وتقييم اآلثار البيئية واالجتماعية المنقح لسنة  1998وُأجريت مشاورات مع الجمهور أثناء تنفيذ تقييم األثر البيئي لسنة 
خذت في االعتبار في إعداد وفي كلتا المناسبتين، ُوثقت المالحظات والمقترحات الجماهيرية وأُ . ، للمشروع األصلي2010

كما ُقدمت نتائج تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية المنقح في لقائي . تقييم األثر البيئي وتقييم اآلثار البيئية واالجتماعية المنقح
ونظرا ألن . حمشاورات مع الجمهور، وتم تناول التعليقات ذات الصلة أثناء اللقاء وفي تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية المنق

التمويل اإلضافي سيغطي منطقة جديدة لتنفيذ العقد المستند إلى األداء في األشرفية، ُأجريت مشاورات مع سكان هذا الحي 
وقد تم توضيح أنه إذا ما دعت الحاجة إلى تنفيذ أشغال حفر إلصالح تسربات األنابيب، . 2018نيسان /أبريل 12في 

أزمنة هذه األشغال /سبق بهذه األشغال من خالل عالمات مرئية تبي ن للسكان تواريخفسوف يكون هذا من خالل إشعار م
وسيتم . وتدابير التخفيف المتخذة من قبل المقاول، وتتضمن آلية تشجع السكان على التعبير عن شواغلهم أو اقتراحاتهم

 .ة التعامل معها أثناء تنفيذ األشغالاالقتراحات في تقارير سير العمل، وذلك على نحو يبين كيفي/توثيق هذه الشواغل
 

وعلى الرغم من توق ع أن تكون للمشروع األصلي والتمويل اإلضافي آثار إيجابية كبيرة على االقتصاد والتوظيف والبنية 
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مدادات المياه والصرف الصحي والبيئة والصحة العامة والقطاعات األخرى، ستكون هناك أيضًا العديد  التحتية والخدمات وا 
وقد . من اآلثار السلبية أثناء مختلف مراحل التنفيذ والتي يمكن الحد منها بالتنفيذ السليم لخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

ُحددت اآلثار السلبية المحتملة أثناء مرحلتي اإلنشاء والتشغيل في تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية األصلي وتم تأكيدها في 
وبوجه عام، ال تعتبر اآلثار المحتملة المرتبطة بالمشروع كبيرة، وهي مقبولة بالنسبة لهذا النوع من . الملحق اإلضافي

 . المشاريع ذات المنافع االجتماعية االقتصادية الكبيرة المتوقعة
جماهير لدى تم تعميم تقرير تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية الخاص بالمشروع األصلي مع االحتفاظ بنسخ منه متاحة لل 

مجلس اإلنماء واإلعمار، ووزارة الطاقة والمياه، ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وجميع البلديات المعنية، وأصحاب 
وسيعاد اإلفصاح عن تقييم . كما ُأفصح أيضًا عن التقرير في دار المعلومات. المصالح المباشرة األقرب صلة بالمشروع

يز الملحق اإلضافي لتقييم اآلثار البيئية واالجتماعية فيما يخص التمويل اإلضافي، وسيفَصح اآلثار البيئية واالجتماعية، وأج
 .عنها في لبنان وعلى موقع البنك الدولي الخارجي على شبكة اإلنترنت

   
 اإلجراءات الوقائية االجتماعية 

وبناء على ذلك، . ة التوطين القسريةبشأن إعاد( OP 4.12)يسري على هذا المشروع منشور سياسة عمليات البنك الدولي 
أُعدت خطة عمل إعادة التوطين بمعرفة استشاري تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية لحساب مجلس اإلنماء واإلعمار ومؤسسة 

وفيما يلي اآلثار الرئيسية للمشروع التي . مياه بيروت وجبل لبنان، وذلك تحت اإلشراف العام للجنة التوجيهية للمشروع
البنية التحتية المتعلقة بناقل المياه، )االستحواذ على األراضي إلقامة اإلنشاءات السطحية ( أ: )ستدعي إعادة التوطينت

إنشاء حقوق ارتفاق في المنطقة التي يمر بها ناقل المياه تحت سطح ( ب)، و(ومحطات معالجة المياه، وخزانات التخزين
 . الحفر في قطع األرض الواقعة على امتداد ممر ناقل المياهاألرض فضاًل عن القيود المفروضة على 

 
ولن تحدث خسائر في أي منشآت أعمال أخرى . ويتوقع أن تقع بعض الخسائر المرتبطة بمنشآت األعمال الزراعية الصغيرة 

منطقة الصوبة  وهناك أسرة مزارعة واحدة تعمل وتقيم بشكل مؤقت في. أو أنشطة مدرة للدخل وال أي نقل مادي لألشخاص
وكانت هذه األسرة على دراية بوضع األرض عند قيامها بهذا العمل . الكائنة في الموقع المقترح لمحطة المعالجة في الوردانية

المؤقت مع مالك األرض المتضرر، وستحصل على فرصة عمل وسكن بديلين بموجب الشروط نفسها من خالل ترتيب مع 
 . رتيب في خطاب موجه للبنك الدولي مرفق بخطة عمل إعادة التوطين الخاصة بالمشروعوتم تأكيد هذا الت. مالك األرض

 
وبالنسبة للمناطق المتأثرة بحقوق االرتفاق، لن يتم االستحواذ على أرض فعلية وال ُيتوقع إحداث إخالل باستخدام األرض 

حتها، كحظر إقامة أساسات عميقة وحفر لكن سُتفرض قيود على قطع األرض على حسب عمق النفق المار من ت. السطحية
 . اآلبار

 
تشمل خطة عمل إعادة التوطين الخاصة بالمشروع األصلي استحواذا على ملكية األرض وتدابير إضافية فيما يتعلق بجميع 
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ن )مكونات المشروع، فضاًل عن عمليات استمالك األراضي  لدولي التي تسبق مشاركة البنك ا( 1متعلقة بشكل رئيسي بالمكو ِّ
لم يشارك البنك الدولي في عمليات االستمالك السابقة، وقد أكد لبنان ذلك في خطاب إلى البنك الدولي مرفق بخطة عمل )

 (. إعادة التوطين الخاصة بالمشروع
ُأجريت مشاورات مكثفة مع المجتمعات المحلية المتأثرة والبلديات وأصحاب المصلحة في مناطق المشروع فيما يخص 

في إطار إعداد تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية للمشروع، حيث تضمنت مقابالت مباشرة ومشاورات  2و 1نين المكو ِّ 
كما قام استشاري تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية الخاص بالمشروع األصلي أيضًا بتوزيع منشورات تلخص . جماهيرية

وتم إجراء مشاورات جماهيرية وفق . المشاورات مع الجمهورالمشروع وتحيط السكان وأصحاب المصلحة علمًا بجلسات 
باإلضافة إلى ذلك، تحقق . 2010تموز /يوليو 27و 2012أيار /مايو 12المتطلبات القانونية للحكومة اللبنانية في 

ي سيتم إنشاؤها من األمر مع رؤساء البلديات بغية التحديد الدقيق لمواقع الخزانات اإلضافية الت 2استشاري التصميم للمكون 
ونتيجة لهذه المشاورات، اتُّخذت قرارات لتقليص نطاق قرارات االستمالك فيما يخص . لشبكة التوزيع في ضواحي بيروت

ن   . إلى الحد األدنى 2المكو ِّ
وُعقدت هذه . كما ُأجريت أيضًا مشاورات مع أصحاب األرض ومستخدميها المتضررين وفقًا لقانون االستمالك اللبناني 

المشاورات في المراحل المالئمة طوال عملية االستحواذ على األراضي، وُأجريت في دواوين المحاكم المحلية التي تضم لجان 
 . وانعكست هذه النتائج في خطة عمل إعادة التوطين للمشروع األصلي. االستمالك فيما يخص الحي الفرعي المعني  

 
واتُّخذت قرارات التعويض فيما يخص معظم مالك األراضي . دويمضي تنفيذ خطة عمل إعادة التوطين بشكل جي

ما من خالل الصحف المحلية ( في حالة غير المتغيبين)المتضررين، حيث ُأخطر مالك األراضي إما شخصيًا  في حالة )وا 
  .وُأنشئت آليات للتظلم وتعمل بشكل جيد. ، وُأودعت التعويضات في حساب ضمان مقيد(المتغيبين

لتمويل اإلضافي على أي استحواذ على أراض جديدة، لكنه سيتضمن تموياًل الستمالك أراضي الخزانين ال يشتمل ا
ويبلغ إجمالي قطع (. خزان الحازمية)وبعبدة ( 90لخزان الحدث )وتقع األرض المستملكة المطلوبة في الحدث . الرئيسيين

وأما قطعتا . قطعة أرض في الحدث بالكامل 11وقد استملكت . في بعبدة 2في الحدث و 11: 13األرض المستملكة 
وال يؤثر االستمالك على أي منشآت أو أشجار موجودة على قطع األرض . األرض في بعبدة فتم استمالك جزء منها فقط

وقد أُعد . هذه، وال توجد تغييرات في استخدام األراضي على النحو المبين في خطة عمل إعادة التوطين للمشروع األصلي
إضافي لخطة عمل إعادة التوطين لكي تعكس هذه التحديثات، وُأفصح عنها في لبنان وعلى موقع البنك الدولي  ملحق

 .2018أيار /مايو 2الخارجي على شبكة اإلنترنت في 
 
 :أو طويلة األمد ناتجة عن األنشطة المتوقعة في المستقبل في منطقة المشروع/اشرح أية آثار محتملة غير مباشرة و. 2

نتاج الحمأة من محطة  يرتبط األثر المحتمل غير المباشر الرئيسي للمشروع األصلي بإنتاج المزيد من مياه الصرف وا 
وسوف تدار مياه الصرف في محطتي المعالجة المخطط إلقامتهما في الغدير والدورة، واللتين تخدم سعتهما . معالجة المياه

ولن تؤثر . وسُتزال المياه من الحمأة وُيتخلص منها في مكب نفايات قائم قريب. ماليين نسمة 3معًا سكانًا يتجاوز عددهم 
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 .كمية الحمأة المنتجة سلبيًا على السعة التصميمية لمكب النفايات
 

  .أو طويلة األمد فيما يخص التمويل اإلضافي/وال ُيتوقع حدوث آثار إضافية غير مباشرة و
 
 
 
 .تتم دراستها للمساعدة في تجنب اآلثار السلبية أو الحد منها( كان مناسباً إذا )اشرح أية بدائل للمشروع . 3

تم تعزيز الوضع المقترح للنفق من خالل سلسلة من التحليالت البديلة التي خضعت للفحص في تقييم األثر البيئي الذي 
( أ: )وتضمنت البدائل. بناًء على دراسات جدوى تم عرضها في المرتين 2010، وروجع في عام 1998ُأجري في عام 

نفق به العديد من التعديالت وبأساليب بناء متعددة، وخط أنابيب )خيارات النقل ( ب)خيار يتمثل في عدم القيام بالمشروع؛ 
. التعامل مع الحمأة( د)اصة بها؛ موقع محطة المعالجة، والتكنولوجيا الخ( ج)؛ (خرسانة، مواد لينة، صلب)بمواد متنوعة 

ولم يعتزم المشروع األصلي إصدار أحكام مسبقة على تسلسل أعمال البناء الخاصة بالخزانات المستقبلية التي درستها 
السلطات اللبنانية بغرض مواصلة تعزيز نظام إمدادات المياه في بيروت الكبرى، على الرغم من أن االحتمال األكثر ترجيحًا 

 .ببناء سد نهر بسري أدى إلى زيادة القطر التصميمي للنفق الناقل للمياه الذي سيتم بناؤه في إطار هذا المشروع الخاص
 
م تقييمًا لقدرات البلد المقترض لتخطيط . اشرح التدابير التي قام بها البلد المقترض لمعالجة قضايا السياسات الوقائية. 4 قد ِّ

 .وتنفيذهاالتدابير الوارد وصفها 
كاماًل لآلثار البيئية واالجتماعية تضمن خطة شاملة لإلدارة البيئية واالجتماعية مع  وقد أعدت الحكومة اللبنانية تقييماً 

وشاركت الحكومة اللبنانية في تنفيذ تدابير مماثلة في . بناء القدرات/مكونات لتخفيف اآلثار والمتابعة وتدعيم المؤسسات
 . التي يمولها البنك الدولي، وتملك القدرات المطلوبة العديد من المشاريع

 
وتتألف وحدتا إدارة المشروع الكائنتان في مؤسسة . وزارة الطاقة والمياه هي السلطة اإلدارية المسؤولة عن المشروع األصلي

عاقدات وخبير إدارة مياه بيروت وجبل لبنان ومجلس اإلنماء واإلعمار من مدير مشروع وكبير مهندسين وخبير مشتريات وت
وتتلقى الوحدتان مساعدة من مهندسين استشاريين يشرفون على . شؤون مالية وخبير شؤون بيئية واجتماعية ومحاسب

وقد أظهرت الوحدتان والمهندسون المشرفون مستوى جيدًا . المقاولين بما يضمن تنفيذ تدابير خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية
 . تدابير خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية الحاليةمن القدرات في تنفيذ 

 
سيكون الخبير البيئي واالجتماعي، بمساعدة المهندسين االستشاريين، مسؤواًل عن تنسيق خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية 

م ت .ومراقبتها واإلشراف عليها، وكذلك األعمال الخاصة باستمالك األراضي وأنشطة إعادة التوطين دريب للمقاولين أثناء وُقد 
خطط اإلدارة البيئية  وأعدت. تنفيذ المشروعات، وطورت وحدة إدارة المشروع برنامجًا لبناء القدرات والتدريب لألشغال المتبقية
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 . واالجتماعية ذات الصلة باإلنشاءات فيما يخص األشغال الحالية، وسيتم أيضًا إعدادها فيما يخص األشغال المتبقية
 
وأُعدت خطة عمل إعادة التوطين لضمان أن تتم كافة عمليات استمالك األراضي والتدابير ذات الصلة بشكل سليم مع تقديم  

مساعدة إعادة التوطين الواجبة لمالك األراضي ومستخدميها على امتداد ناقل المياه أو خط أنابيب التوزيع أو في مواقع بناء 
 (. OP 4.12)سلبية المحتملة، وذلك بما يتسق مع منشور سياسة العملياتالخزانات، وتخفيف وطأة اآلثار ال

ويمتلك مجلس اإلنماء واإلعمار ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان قدرات قوية في مجال تخطيط وتنفيذ االستحواذ على 
، ومصروفات حق وقد نص قانون االستمالك اللبناني على أحكام عامة للتعويض المسبق لألصول المستملكة. األراضي

وتنص خطة عمل إعادة التوطين على إجراءات وآليات للتصدي . االرتفاق بالنسبة للقيود المفروضة على الممتلكات المتأثرة
، على وجه الخصوص، فيما يتعلق (OP 4.12)للفجوات بين قانون االستمالك اللبناني ومتطلبات منشور سياسة العمليات 

مالك األراضي، ووجود آلية تظلمات ميسورة ويسهل الوصول إليها للتسوية الخارجية بأسلوب دفع التعويضات عن است
 . للنزاعات الناشئة عن إعادة التوطين
في هذا المشروع في لجان االستمالك والطعن المستقلة ومجلس اإلنماء واإلعمار  وتتمثل المؤسسات الرئيسية المشاركة

ويعد مجلس اإلنماء واإلعمار ومؤسسة مياه بيروت وجبل . قاري بوزارة الماليةومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان والسجل الع
لبنان، باعتبارهما سلطتا االستمالك، مسؤولين عن تقديم المشورة والدعم للمالك المتضررين من خالل وحدات وخدمات 

اضي على نحو ما تقرر لجان ويتم تقدير تكاليف االستبدال إلعادة التوطين واستمالك األر . االستمالك التابعة لهما
وهذا يعني تطبيق السعر السائد في يوم اتخاذ القرار وفق المعايير السارية . االستمالك استنادًا إلى مبدأ التعويض المنصف

في األحياء المجاورة مع أخذ كل ما هو ضروري إلعادة الطرف المتضرر إلى الوضع الذي كان عليه قبل االستمالك في 
تم التعويض عن إقرار حق االرتفاق في موضع مرور ناقل المياه تحت السطح، وكذلك القيود المفروضة على وسي .االعتبار

الحفر في قطع األرض على طول ممر ناقل المياه كرسوم ارتفاق، وذلك وفق تقديرات اللجنة المعنية حسب كل حالة على 
 . حدة بناًء على عمق النفق وطبيعة هذه القيود

 
ستمالك في إطار التمويل اإلضافي على أي منشآت أو أشجار، وال توجد تغييرات في استخدام األراضي على وال يؤثر اال

وقد أُعد الملحق اإلضافي لخطة العمل المعنية بإعادة التوطين . النحو المبين في خطة عمل إعادة التوطين للمشروع األصلي
أيار /مايو 2البنك الدولي الخارجي على شبكة اإلنترنت في لكي يعكس التحديثات، وُأفصح عنه في لبنان وعلى موقع 

2018. 
 

وجرت العادة، داخل مجلس اإلنماء واإلعمار ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان على السواء، بذل قصارى الجهد للحد من 
مرتفعة، والسيما فيما عمليات االستمالك والبحث عن مواقع بديلة، حيث تعتبر تكاليف االستمالك بالنسبة لألشغال العامة 

 . يخص المناطق العقارية المتميزة في بيروت
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ويقع التنسيق واإلشراف الكلي على تنسيق خطة عمل إعادة التوطين والملحق اإلضافي لخطة العمل المعنية بإعادة التوطين 
االجتماعية والبيئية يشرف على ويوجد بوحدة إدارة المشروع خبير السياسات الوقائية . تحت مسؤولية وحدة إدارة المشروع

ويتابع تنفيذ السياسات الوقائية، على النحو السابق بيانه، فضاًل عن أي تسوية خارجية للمنازعات الناشئة عن إعادة التوطين 
 .الملحق اإلضافي لخطة العمل المعنية بإعادة التوطين/على النحو المبين في خطة عمل إعادة التوطين

 
 
د . 5 األطراف األساسية صاحبة المصلحة المباشرة، ثم اشرح اآلليات الخاصة بالتشاور واإلفصاح بشأن السياسات حد ِّ

 .الوقائية، مع التركيز على السكان المحتمل تضررهم من المشروع
. السواءتتألف منطقة المشروع األصلي والتمويل اإلضافي من مناطق ريفية ومناطق يغلب عليها بشدة الطابع الحضري على 

وبالتالي يلجأ السكان إلى . بوجه عام، ال تلبي إمدادات المياه الحالية احتياجات السكان، فضاًل عن عدم كفاية البنية التحتية
 . عدد من استراتيجيات التكيف التي تتفاوت تبعًا للوضع المعين في المنطقة

 
والبلديات وأصحاب المصلحة على النحو المبين أعاله بمعرفة ُأجريت مشاورات مكثفة مع المجتمعات المحلية المتأثرة 

االستشاري كجزء من إعداد تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية للمشروع األصلي، بما في ذلك مقابالت فردية مباشرة ومشاورات 
، وتمت وفقًا 2010تموز /يوليو 27أيار و/مايو 12وُعقدت المشاورات العامة مع الجمهور في . عامة مع الجمهور

كما قام االستشاري أيضًا بتوزيع منشورات تلخص المشروع وتحيط السكان وأصحاب المصلحة . للمتطلبات القانونية اللبنانية
 . علمًا بجلسات المشاورات مع الجمهور

 
وقام فريق البنك الدولي، بما في ذلك خبير التنمية االجتماعية وممثلو الهيئات المسؤولة عن إدارة التنفيذ واالستشاريون 

ن  ناقل مياه األولي بيروت، ) 1المشاركون، بزيارات ميدانية إلى مناطق المشروع التي ستشهد استمالكًا لألراضي ضمن المكو ِّ
كما تم القيام أيضًا بزيارات ميدانية إضافية إلى (. ه، وخطوط أنابيب النقل، وخزانات التخزينومحطة الوردانية لمعالجة الميا

وُقدمت . أثناء التقييم المسبق لتحري أية قضايا إعادة توطين إضافية( شبكات التوزيع) 2المناطق المتضررة ضمن المكو ِّن 
ومات البنك الدولي وُأفصح عنها للجمهور على المواقع خطة عمل إعادة التوطين الخاصة بالمشروع األصلي إلى دار معل

 .2010آب /أغسطس 6في  اإللكترونية لمجلس اإلنماء واإلعمار ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
 (DMAs)ونظرا ألن التمويل اإلضافي سيغطي منطقة جديدة لتنفيذ العقد المستند إلى األداء في األشرفية ومناطق التوزيع 

وتم توضيح أنه إذا . 2018نيسان /أبريل 12وشمال بيروت، ُأجريت مشاورات مع سكان هذا الحي في في جنوب غرب 
دعت الحاجة إلى تنفيذ أشغال حفر إلصالح تسربات األنابيب، فسيكون هذا بإشعار مسبق بهذه األشغال من خالل عالمات 

المتخذة من قبل المقاول، وتتضمن آلية تشجع السكان على أزمنة هذه األشغال وتدابير التخفيف /مرئية تبي ن للسكان تواريخ
االقتراحات في تقارير سير العمل، وذلك على نحو يبين كيفية /وسيتم توثيق هذه الشواغل. التعبير عن شواغلهم أو اقتراحاتهم
ان وعلى الموقع اإللكتروني وأعيد اإلفصاح عن تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية في لبن. التعامل معها أثناء تنفيذ األشغال



 
  البنك الدولي

 (P165711) مشروع توفير إمدادات مياه الشرب في منطقة بيروت الكبرى التمويل اإلضافي ل
 

 

  

  23من  18 الصفحة  2018نيسان /أبريل 19

 

كما ُأفصح عن الملحق اإلضافي لتقييم اآلثار البيئية واالجتماعية أيضًا في . 2018أيار /مايو 2الخارجي للبنك الدولي في 
 . أيار/مايو 2لبنان وعلى موقع البنك الدولي الخارجي على شبكة اإلنترنت في 

 
وقد استشيروا أثناء إعداد الملحق . ضررون من استمالك األراضيأصحاب المصلحة الرئيسيون هم مالك األراضي المت

ووفقًا للقانون اللبناني، ستجري لجان االستمالك أيضًا مشاورات مع مالك . اإلضافي لخطة العمل المعنية بإعادة التوطين
تي تضم اللجنة في ذلك وسُتعقد هذه المشاورات في دواوين المحاكم المحلية ال. األراضي ومستخدميها المتضررين مباشرة

كما يجوز أيضًا ألي طرف معني  الرجوع إلى الوثائق . الحي الفرعي وسُتجرى بعد إصدار قرارات االستمالك للمنفعة العامة
 . ذات الصلة في مكاتب مجلس اإلنماء واإلعمار أو مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

 
 
  OPS_SAFEGUARD_DISCLOSURE_TBL 
 (األقسام أدناه ال تظهر إال عند تفعيل سياسة اإلجراءات الوقائية ذات الصلة: تنبيه مهم)متطلبات اإلفصاح . ب

 
OPS_EA_DISCLOSURE_TABLE وغيرها/خطة اإلدارة البيئية/المراجعة البيئية/التقييم البيئي 

 تاريخ التقديم لغرض اإلفصاح تاريخ تلقي البنك للوثيقة
من الفئة أ، تاريخ توزيع بالنسبة للمشاريع 

الملخص الوافي للتقييم البيئي على 
 المديرين التنفيذيين

 2018-أيار/مايو 02 2018-أيار/مايو 02 2018نيسان /أبريل 16
   

   اإلفصاح داخل البلد المعني
 لبنان 
 2018-أيار/مايو 02 

 التعليقات
    .والملحق اإلضافي لتقييم اآلثار البيئية واالجتماعية للتمويل اإلضافي اإلفصاح عن تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية األصلية

OPS_RA_DISCLOSURE_TABLE 
 

 :عملية وضع السياسات بشأن إعادة التوطين/إطار/خطة العمل
   

  تاريخ التقديم لغرض اإلفصاح تاريخ تلقي البنك للوثيقة



 
  البنك الدولي

 (P165711) مشروع توفير إمدادات مياه الشرب في منطقة بيروت الكبرى التمويل اإلضافي ل
 

 

  

  23من  19 الصفحة  2018نيسان /أبريل 19

 

  2018-أيار/مايو 02 2018نيسان /أبريل 16
   

   اإلفصاح داخل البلد المعني
 لبنان 
 2018-أيار/مايو 02 

  التعليقات
      

OPS_PM_PCR_TABLE 
 

أو الموارد الحضارية المادية، تتم معالجة /إذا أدى هذا المشروع إلى تطبيق سياسات عمليات البنك الخاصة بمكافحة اآلفات و
  .خطة اإلدارة البيئية/المراجعة البيئية /التقييم البيئيالقضايا ذات الصلة واإلفصاح عنها في إطار 

 :في حالة عدم توقع اإلفصاح داخل البلد المعني عن أي من الوثائق الواردة أعاله، يرجى شرح أسباب ذلك
   

 OPS_COMPLIANCE_INDICATOR_TBL 
عندما ينتهي اجتماع اتخاذ القرار بشأن المشروع من يتم استيفاؤها )مؤشرات مراقبة مدى االلتزام على المستوى المؤسسي . ج

األقسام أدناه ال تظهر إال عند تفعيل سياسة اإلجراءات : تنبيه هام( )وضع صحيفة بيانات اإلجراءات الوقائية المتكاملة
 (الوقائية ذات الصلة

 
OPS_EA_COMP_TABLE إجراءات البنك /منشور سياسة العمليات(OP/BP 4.01 )- التقييم البيئي 

  
 ؟(بما في ذلك خطة إدارة شؤون البيئة)هل يتطلب المشروع وضع تقرير قائم بذاته للتقييم البيئي 

      ال
OPS_IR_COMP_TABLE 

 
 ــ إعادة التوطين القسرية( OP/BP 4.12)إجراءات البنك /منشور سياسة العمليات

 
 

 ؟(حسب االقتضاء)إطار عمليات إلعادة التوطين /إطار سياسات/خطة مختصرة/هل أعد المشروع خطة
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 نعم
 
 

 إذا كانت اإلجابة نعم، هل قامت الوحدة المعنية باإلجراءات الوقائية أو مدير الممارسات باستعراض هذه الخطة؟
 نعم
 
 

 إعادة توطين مادية؟/هل ُيتوقع حدوث نزوح مادي
  ال
 
 

فقدان األصول أو إمكانية الوصول إلى األصول الذي يؤدي إلى فقدان مصادر الدخل أو سبل )هل ُيتوقع حدوث نزوح ألسباب اقتصادية؟ 
 (.كسب العيش األخرى 

 نعم
       6  قدم العدد التقدير للسكان المتأثرين
OPS_PDI_COMP_TABLE 

 
 سياسة البنك الدولي المعنية باإلفصاح عن المعلومات

  
 هل تم إرسال المستندات ذات الصلة بالسياسات الوقائية إلى البنك الدولي لإلفصاح عنها؟

   نعم
هل تم اإلفصاح عن المستندات ذات الصلة داخل البلد للجمهور في مكان عام بشكل ولغة مفهومتين ويسهل على الفئات 

 المتأثرة بالمشروع والمنظمات غير الحكومية المحلية الوصول إليه؟
  نعم
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OPS_ALL_COMP_TABLE 
 جميع سياسات اإلجراءات الوقائية

  
 وميزانية وتحديد مسؤوليات مؤسسية واضحة لتنفيذ التدابير ذات الصلة بالسياسات الوقائية؟ هل تم إعداد جدول زمني مالئم

   نعم
 هل تم إدراج التكاليف المتصلة بتدابير السياسات الوقائية في تكلفة المشروع؟

   نعم
 الصلة بالسياسات الوقائية؟هل يشمل نظام المتابعة والتقييم الخاص بالمشروع متابعة اآلثار والتدابير الوقائية ذات 

   نعم
هل تم االتفاق مع البلد المقترض على ترتيبات مالئمة للتنفيذ، وهل يتجسد ذلك بشكل كاف ومالئم في الوثائق القانونية 

 للمشروع؟
  نعم

 
 مسؤول االتصال

 
 البنك الدولي 
 

 ل طالبياأم
  خبير أول شؤون إمدادات المياه والصرف الصحي

 
 ميهتانيشتا 

  خبير شؤون إمدادات المياه والصرف الصحي
 

 ييبغسالي ز 
   خبير شؤون إمدادات المياه والصرف الصحي

 
 المستفيد/البلد المتعامل مع البنك/المقترض 
 

 وزارة المالية
  أالن بيفاني

 المدير العام بوزارة المالية
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alainb@finance.gov.lb  
 هيئات إدارة التنفيذ 
 

 [لبنان]مجلس اإلنماء واإلعمار 
  وفاء شرف الدين

 رئيسة قسم التمويل
  
 

 :للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ
 

 البنك الدولي
1818 H Street, NW 

Washington, D.C. 20433 
 1000-473( 202: )هاتف

  http://www.worldbank.org/projects: موقع الويب
 

 
 الموافقة

 

 :رئيسا فريق العمل
 ل طالبياأم

 نيشتا ميهتا
  ييبغسالي ز 

 

 :اعتمدها
 2018-أيار/مايو 4 نينا تشي :مستشار اإلجراءات الوقائية
 2018-أيار/مايو 4 كارمن نوناي :المدير بقطاع الممارسات

  2018-أيار/مايو 05 كومار جاهساروج  :دائرة الشرق األوسطمدير 

http://www.worldbank.org/projects
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