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 ملخص تنفيذي

 لبنان يف للبلديات الطارئة اخلدمات مشروعخلفية عن  .١

 يف للبلديات الطارئة اخلدمات أعد ملشروع  الّذي (ESMF)إطار اإلدارة البيئية واإلجتماعية يلقي التقرير الضوء على

، ٢٠١١عام المنذ بداية األزمة السورية يف .  بدعم من البنك الدويل على إعداده).ل.ح( حكومة لبنان تعملالذي  لبنان

٪ ٢٥ الـرباحىت اآلن حنو مليون الجئ أو ما يقبلغ عددهم و السوريني،الجئني من عدد من ال لبنان أكرب ق إىلتدفّ

يزيد  يهدد االستقرار املؤسسي والسياسي يف لبنان، و الرتوح السوريهذا. السوريةما قبل األزمة لبنان سكان من 

، تفتقر مع الزيادة السريعة والكبرية احلجم يف عدد السكانو. الضغط على اخلدمات العامة والبنية التحتية احملدودة أصالً

 املالئمة، والنقل، وإنارة الشوارع، ات اخلدمات اخلاصة م، مثل توفري الطرقالبلديات إىل األموال الالزمة ملواكبة تقدمي

.  وتقدمي اخلدمات االجتماعية واتمعية األساسيةبطريقة مالئمةمجع النفايات والتخلص منها عملية واحلفاظ على 

 املخطّط هلا إىلنفقات الرأمسالية ، مت حتويل األموال من الارئةالطحتياجات االبسبب و اخلدماتمجيع هذه ودف تأمني 

  حالياً، بدأت.للحصول على حلول أكثر فعالية واستدامة من حيث التكلفةق االستثمارات يعت  اليتتكاليف التشغيل

  .لالطوينتائج التنمية على املدى سلباً يف فجوات واسعة النطاق يف اخلدمات األساسية تؤثر ال

ألولويات امللحة يف اتمع يف ما يتعلق باخلدمات البلدية احملددة مع التركيز على املناطف سيقوم املشروع املقترح مبعاجلة ا

 التدخالت على ااالت ذات األولوية مثل إدارة النفايات الصلبة وستركّز.  من تدفق الالجئني السورينياألكثر تضرراً

وإنارة الشوارع وغريها، تصريفها الصرف الصحي و ، واملياه ومياههاوالصرف الصحي وصيانة الطرق وإعادة تأهيل

املشروع وسيقوم .  األزمةظلّدف حتسني الظروف الصحية، وحتسني التنقل والسالمة، وتعزيز التماسك االجتماعي يف 

ماثلة، املية ، ومن بينها احلدائق واملرافق الترفيه األساسيةنية التحتية االجتماعيةلباأو إعادة تأهيل / دعم توفري و ب أيضاً

  ...، إخلاملرأةواملراكز اتمعية، ومراكز 

  

  هوصف املشروع ومكونات .٢

النقابات واتمعات احمللية على النحو ووفق األولوية الّيت حتددها لع واألشغال واخلدمات تمويل السبسيقوم املشروع 

   : التاليةالواسعةاملشاركة يف الفئات 



، املستضافني يف لبنانتقدمي الدعم للبلديات على أساس عدد ونسبة السوريني بوع املقترح املشرسيقوم  :اخلدمات البلدية

واحلدائق تصريفها خدمات احمللية مثل إدارة النفايات الصلبة والطرق والنقل واملياه ومياه الصرف الصحي ولتوفري زيادة اِل

  ...)اوغريه، ومرافق الشباب، املرأة راكزم(واملرافق الترفيهية، و البنية التحتية اتمعية األخرى 

 رفع مستوى إن املشروع املقترح دعم الوكاالت املركزية واحمللية ذات الصلة إلعادة تأهيل أو :ةحتية البلدّيالبنية الّت

مياه الصرف الصحي، والطرق احمللية، تصريف رأس املال األكثر أمهية يف جماالت مثل إمدادات املياه والصرف الصحي، و

  .زية املشاريع، وتوافر األموالوهوجا إىل ذلك، على أساس االحتياجات املشتركة احلرجة، وم

 يف األنشطة أو اخلدمات االجتماعية واتمعية، حيث اتالستثمارتنفيذ ا املشروع لسيسمح :األنشطة والربامج اجملتمعية

   .تعترب من قبل األطراف املشاركة مفيدة حلالتهم

شراء مولدات ) i: (لالجئني يف لبنانوجود االبلديات املتأثرة بتطلب /فمن املرجح أن تتعهدولية، وفقا للتقديرات األ

شبكات معدات تنظيف الطاقة حملطات ضخ مياه الصرف الصحي، وأضواء الشوارع، وصهاريج الصرف الصحي و

صناديق و املخلفات الصلبة، مكابسو،  الشوارعتنظيفمعدات لمدارس ول والفالترالصرف الصحي، وصهاريج املياه 

إعادة تأهيل وبناء ) ب( التربة، وغريها من املعدات لتقدمي اخلدمات البلدية؛  وحرث، ومعدات حتريك املطابقةالقمامة

 إضافية يف املدارس واملالعب واحلدائق غرف صفوفاألعمال املدنية، مبا يف ذلك إعادة تأهيل الطرق واألرصفة، وبناء 

 ومن ضمنهاأو احتادات البلديات /مشاريع مشتركة من البلديات املتأثرة بالالجئني وإقامة ) ج(ز اتمعية؛ العامة، واملراك

 التصميمقدرة ( إعادة التدوير والتسميدمنشآت والصغرية حمطات معاجلة مياه الصرف الصحي وفرز النفايات الصلبة 

فاعل ز التاألنشطة اتمعية اليت تعز (iv) ؛ و)على التوايل،  طن يوميا١٠٠ً و  متر مكعب يوميا١٠،٠٠٠ًوايل حب تقدر

   .وعية، اخلالتأو  املعلومات ومحالت نشرالفرق الرياضية، واألحداث، ، مثل االجتماعيوالتعاون 

  (ESMF) إطار اإلدارة البيئية واإلجتماعّية أهداف ومنهجية  .٣

تنفيذ المرحلة  خالل ومبا أنه يتم أخذ القرار بشأا يفمشروع أي  بداية  يف الدقيقةتم حتديد املشاريع الفرعيةال يمبا أنه 

 ار اإلدارة البيئية واإلجتماعيةإط اعلى أنه OP 4.01 أداة حتديد ، يتمهاشاورات معبناًء على طلب البلديات املعنية وامل

(ESMF).   

 يف دورة مندجمةأكد من أن اإلدارة البيئية واالجتماعية هو الت (ESMF) ار اإلدارة البيئية واإلجتماعيةإطوالغرض من 

يف األقسام التالية، يتم تسليط الضوء على عملية . ل يف إطار املشروع اليت ستمو برمتها االستثمارات الفرديةتنمية

  (ESFM) يةار اإلدارة البيئية واإلجتماعإط ويفترض أن يكون. من دورة املشروعاملتتالية ستويات املالتخفيف على 



  ومنرباً والتخفيف منها،حتديد اآلثار البيئية واالجتماعية احملتملة من االستثمارات املقترحةعملية مبثابة أداة عملية لتوجيه 

   .علحة واملستفيدين من املشروإلجراء مشاورات مع أصحاب املص

 التقييم حول OP 4.01بنك الدويل الوقائية  وفقاً لسياسة ال(ESFM) إطار اإلدارة البيئية واإلجتماعية عدوقد أُ

 (ESFM) إطار اإلدارة البيئية واإلجتماعيةوحيدد . التقييم البيئي ومحاية البيئةاملتعلّقة بسياسات القوانني اللبنانية البيئي و

 لمشاريع الفرعيةماعية لر البيئية واالجت املشاريع الفرعية، واآلثاوتصنيفللمشروع، معايري فرز  املطبقةاالسياسة حمفّزات 

للمشروع ذة  املنفّللهيئةها، وتقييم القدرة املؤسسية  من املخاطر اليت مت حتديدللحدوتدابري التخفيف إعتمادها  املرجح

 (ESFM) إطار اإلدارة البيئية واإلجتماعية ، وتقدير امليزانية الالزمة لتنفيذاتالقدريف مللء الثغرات  املتخذة والتدابري 

   . ذات الصلةألدواتوا

 من تدفق الالجئني االجتماعي وقتصادياإلاألثر تقييم  (ESFM) إطار اإلدارة البيئية واإلجتماعية إعداد استخدم

 امليدانية املالحظات من خالللها يتكماليت يتم نطاق والتصميم ال إىل عمقالسوريني وتقييم احلاجة األولية لتوفري نظرة 

 نتائج ومتت مشاركة. CDR)  ).إ.إ.م(أي جملس اإلمناء واإلعمار  ( والوكالة املنفذةاملعنيةيات واملشاورات مع البلد

 ماال سي، ئيسنيمع أصحاب املصلحة الرا شاور لتامتّ و (ESFM) إطار اإلدارة البيئية واإلجتماعية جوهر عملية

البلديةقابات املات والنمن خاللاجئني السوريني اللّق اليت تأثرت من تدفّاملشروع ب عنيظِّ ورشة عمل نت يف بريوت يف م

 طار اإلدارة البيئية واإلجتماعية إلةهائية الناملسودمتّت مراجعة . ٢٠١٤مارس /من آذار ١٢يف الـجملس اإلمناء واإلعمار 

(ESFM)  ر يف مباين تتوفّكما  لكتروين، اإل على موقع جملس اإلمناء واإلعمار عليها ومتّ اإلعالن عنها أيضاًالبنكووافق

ة منذات البلدية ، وقد مت الكشف عن٢٠١٤أبريل /من نيسان ١٠الـ املعنيإطار اإلدارة البيئية واإلجتماعي (ESFM) 

   .٢٠١٤أبريل /من نيسان ١٠الـ يفالبنك ب  اخلاصأيضا على دار املعلومات

 

  املخاطر البيئية واالجتماعية وتدابري التخفيف .٤

 الي جمفف.  تقدمي اخلدمات اتمعية طريقةاملشروع آثار بيئية إجيابية كبرية من خالل حتسنيمن توقع أن ينتج ومن امل

، هاتسميد وهاتدوير وإعادة  هذه النفاياتععلى مج املعنيةمن املتوقع حتسني قدرة البلديات لبة، فايات الصالن إدارة

حتسني إمدادات املياه يف الت دخالتتساهم هذه ومن املتوقع أن .  النفاياتات مكبها يفص من التخلّختفيض نسبةوبالتايل 

 التدخالت  أن تساهمومن املتوقع. معاجلتها وبواسطة الشبكات بتذلة املياه امل مجعإىل املدارس، وحتسني نوعية واستمرارية

.  واحلد من الغباراترقالسالمة على الطّ شروط وسهولة التنقّل والوصولحتسني يف تأهيل الطرق وإنارة الشوارع إلعادة 



ة يحتسني الظروف البيئية واالجتماعية الشاملة يف اتمعات احمللّيف  واحلدائق  املراكز اتمعية واملالعبكما ستساهم

  .املستهدفة

 الغبار والضوضاء ها ومنخالل مرحلة البناءيف طفيفة وذات طبيعة مؤقتة فاآلثار السلبية املتوقعة ألنشطة املشروع أما 

 بسهولة عن هاختفيف ومت املرافق القائمةباألضرار اليت حلقت فضالً عن ، والتنقّل وتعطيل حركة املرور وتوليد النفايات

للمشاريع  وسيتم إعداد إجراءات الصحة والسالمة البيئية(ESMPs) ة  خطط اإلدارة البيئية واالجتماعيطريق

   . حسب الضرورةة أيضاً البناء واملراحل التنفيذيأثناء عملية (EH & S)الفرعية

 بالتايل بنود ملزمة تتضمناليت سوف ألعمال املدنية ا كجزء من عقود سيتميف مرحلة البناء املخاطر واآلثار ختفيف 

رصد ب اايف نطاق صالحي البلديات  تقومسوف.  لتقرير التصميمتخفيف األثر وفقاًب منها للقيام  بالتتايلللمتعهدين

 ة خطط اإلدارة البيئية واالجتماعي  تدابري التخفيف من أما.سليم حسب العقودتالأنشطة املقاولني لضمان 

(ESMPs) ة يتضمن. هي من مسؤولية البلديات املعنيةفخالل مرحلة تشغيل املشروعإطار اإلدارة البيئية واإلجتماعي 

(ESFM) طط اإلدارة البيئية واخل جداول عامةة الجتماعي (ESMPs)تشمل اآلثار البيئية اليت  رتقبة للمشروعات امل

   . واملسؤولياتوإجراءات التخفيف منها،

 

 (ESFM) إطار اإلدارة البيئية واإلجتماعّية تطبيق .٥

اه جتة واالجتماعية االعتبارات البيئيتكامل ضمان ) أ(  من أجل(ESFM) ة واإلجتماعية إطار اإلدارة البيئيطبقيسوف 

  تطبيق فعالية اخلدماتتسليميف التحسينات و االستثمار يف البنية التحتية  ينظّمضمان أن) ب(خطيط، وة الت عمليمصدر

 (ESMPs) ة خطط اإلدارة البيئية واالجتماعي وضعب الذي يتطلّ (ESFM) إطار اإلدارة البيئية واإلجتماعية

 عيرامشللخطيط التمرحلة خالل يف دارة اآلثار البيئية واالجتماعية الستثمارات الفردية لضمان إلاإلقليمية  RAPsو

   .هاتنفيذ وهاتصميمة وفرعيال

فرعية من الشاريع من امل أيولن تكون . .OP 4.01 ةشغيليياسة الت للس، وفقاً"ب"  ويصنف املشروع يف الفئة البيئية

 تقييم اآلثار البيئية   أعاله، سيتم إعداد)ج( يف البند د توصيفهاالوارللمشاريع . لة للحصول على التمويلمؤه "أ " الفئة

. فئة بيئية أعل تتضمنقد  املوقع الذي ومن ضمنها حساسيات، تهاوكميمجيع املخاطر وسيتم حتديد ، واالجتماعية

ة، ة واالجتماعيات البيئيسياليت تستبعد أي من احلسا) مبا يف ذلك اختيار املوقع( على البدائل معتمدةوسوف تكون أحقية 

 إطار اإلدارة البيئية واإلجتماعية املشروع الفرعي من من أعاله، وذلك بدالً)أ(لشراء السلع يف إطار البند . ةقافيأو الثّ



(ESFM) ة، سيتم وضعستخدامها والتعامل معها وتطبيقها يف إطار أحكام وثائق املناقصة ا توجيهات حول كيفي

   .ةيلفنواملواصفات ا

 تضمني يتم.  الطبيعيةاملساكن تأثريات على املوارد املادية والثقافية أو أيأن حتدث ع يف إطار املشروع املتوقّغري ومن 

   . أثناء تنفيذ املشروعوجدتيف حال  (ESFM) إطار اإلدارة البيئية واإلجتماعية  يفاإلكتشافاإلجراء فرصة 

زمة صغرية، ويتوقّع أن يتم تنفيذ املشاريع الفرعية على أراض متلكها البلديات أو األراضي الال ومن املتوقع أن تكون

األراضي  منتهكي  أوالسكان احملتلّني ألمالك غريهم  إىل تأثّري تنفيذ املشروع  ذلك، قد يؤدرغم. )أي الدولة(احلكومة 

 سياسة البنك بشأن إعادة سيحفّز املشروع ايل، فإنّ وبالت.املتعدين على األراضي رغم إرادة أصحاا سلباًاحلكومية أو 

وطني القسريةالت OP 4.12.  .لتوطني  إعداد إطار سياسة إعادة اقد متّو)RPF (ًلسياسة البنك الدويل وفقا 

   . وتنفيذهاوطني إعادة التعملية ذات الصلة كمبدأ توجيهي إلعداد واألنظمة الّلبنانيةوالقوانني 

 املؤهلة شاريع البنية التحتية الفرعيةمل RAPs و(ESIA)  إعداد الدراسات الالزمة سيتماجة، عندما تدعو احلو

 (ESFM) إطار اإلدارة البيئية واإلجتماعية ة وفقا ألحكامة واالجتماعي اآلثار البيئي كميةتقييم وتقدير للتمويل من أجل

 عن خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية والرصد ESIA اسةدرمتابعة و وستسفر غربلة. وإطار سياسة إعادة التوطني

(ESMP) - وهي نسخةا  ة عاممهو عمو أدناه نبيفيها  التشاور سيتمتمعات احملليمع ارين، ة والسكان املتضر

   .لبنكل التابعةدار املعلومات على  و حملياًعنهاكشف المن قبل البنك، وومراجعتها واملوافقة عليها 

 سيتمفأعاله، ) ج(و ) ب (البندين على سبيل املثالجلميع املشاريع الفرعية اليت قد تشمل األعمال املدنية، بالنسبة أما 

ستوى املشروع الفرعي اليت ستكون احملددة مل مع األدوات بالترافقة،  االجتماعية والبيئيإجراءات الوقاية لغربلةتطبيق أداة 

 تقييم األثر البيئي واالجتماعيلالبيئية، مبا يف ذلك املشاريع الفرعية اإلجتماعية وب اجلوانمن ضرورية لتغطية كال 

(ESIA) وخطّتهايف حال ثبتت ضروري ،ةة اإلدارة البيئي (EMPs).إطار تنفيذ ورصد لدعم ال تدابري إضافية  ستوفّر

مراجعة /مراجعة حسابات منو الوصي) أ(؛ ، مبا يف ذلكأحكامه واالمتثال إىل) ESMF( اإلدارة البيئية واإلجتماعية

 بعثات تتضمنوسوف ) ب(، و EMPs ق بتصميم وتنفيذما يتعلّ ة يفة من املشاريع الفرعيموعة فرعي الحقة

  .ااملشروع بأكملهدورة خالل يف اإلشراف على املشروع من قبل البنك تنفيذ اخلربات االجتماعية والبيئية لدعم العميل 
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   (ESMF)  إطار اإلدارة البيئية واإلجتماعية  عرض ختطيطي لعملية إدارة:١الشكل 

  

  صدة والّراملسؤولية عن اإلدارة البيئّي .٦

 وضع، ةًذه العملية، وخاص للبنك ذات الصلة اإلجراءات الوقائية أحكام سياسات على معتادجملس اإلمناء واإلعمار 

ةإطار اإلدارة البيئية واإلجتماعي (ESMF) التنمية وقايف  الثّمشروع اإلرث لتجربتهم مع  ذات الصلة نظراًواألدوات

طار اإلدارة البيئية إ عن تنفيذ أحكام  مسؤوالًيكون جملس اإلمناء واإلعماروسوف .  (CHUD)  احلضرية

ة واإلجتماعي  (ESMF)  واألدوات ة امتثال البلديات ومراقبة ؛لة ذات الصدين املعنيخطط إدارة  كامحأل واملتعه

ب مشروع تستفيد من طرائق الضمانات املنشأة مبوجاليت سذه العملية هل اإلجراءات الوقائيةوإدارة  EMPsاملشاريع 

. ري مستشار بيئي توف،املوجودة حالياً(PMU)  ، أي وحدة إدارة املشروعCHUDاإلرث الثقايف والتنمية احلضرية 

إطار اإلدارة البيئية و، األساسية مبا يف ذلك التقارير ق اإلجراءات الوقائية املوجودةكما سيقوم الس باإلستفادة من وثائ

ة، األدوات البلديو وإطار التقييم، اإلجراءات الوقائيةرصد و، وقائمة غربلة املشاريع الفرعية، ) ESMF( واإلجتماعية

أو مزيد من / توفري املهارات املناسبة وخاللء التنفيذ من وستعاجل الثغرات يف القدرات أثنا.  االجتماعي والبيئيوالتدقيق

   .التدريب



 املشاريع غربلةة أثناء عمليPMU  وحدة إدارة املشروعدعم ب جملس اإلمناء واإلعمار يعينه ي استشاري بيئسيقوم

وسيضمن ، EMPs وخطط اإلدارة البيئية ESIA لمشروع الفرعيل تقييم األثر البيئي اإلجتماعي إعدادوبالفرعية، 

 حكامأل املتعهدين ورصد امتثال للبلديات وها، تقييم املشاريع وإعداد مرحلة خاللبشكل سليم يفشاورات حصول امل

واألحكام ذات الصلة يف وثائق املناقصة، وتقدمي تقارير منتظمة إىل جملس اإلمناء واإلعمار   EMPsخطط اإلدارة البيئية 

   . االمتثال البيئيعن

  

   (ESMF) ار اإلدارة البيئية واإلجتماعّيةطإل بات الكلفةمتطلّ .٧

ةإط ر جمموع اآلثار املالية لتنفيذيقدار اإلدارة البيئية واإلجتماعي (ESMF) ًدوالر أمريكي، ٢٠٠،٠٠٠ بـ حاليا 

ومجع ، لتلبية تكاليف اخلبري االستشاري، CHUD  اإلرث الثقايف والتنمية احلضرية شروعم مع شياًاوذلك مت

 EMPsوخطط اإلدارة البيئية  ESIA لمشروع الفرعيل  تقييم األثر البيئي اإلجتماعيدراساتإعداد األساس، 

   .املعنية بناء وحدة إدارة املشروع والبلديات  على، والقدرةورفع التقارير ) السنويةالتدقيقعمليات  (واملراقبة



  

  مقدمة: األول الفصل

   املشروع خلفية  ١-١

 إىل أن وصل عددهم حتى اآلن إىل سوريا، من اجئنيللّ تدفق أكرب لبنان تلقّى ،٢٠١١ عامال يف وريةالس األزمة يةبدا منذ

 ايتساملؤس االستقرار ديهداألمر  هذا. األزمة قبل ما  يف لبنانالسكانعدد  من٪ ٢٥ أي ما يعادل الجئ مليون من أكثر

وريو نفالالّجئو. أصالً احملدودة التحتية والبنية العامة اتاخلدم على الضغطيزيد و لبنان يف ياسيوالسوسط يعيشون نالس 

 تصعيد يف مما يساهم العمل وفرص اخلدمات على مع أفراد هذه اتمعات ونتنافسيو اللبنانية،واتمعات  الطوائف

وترالت.   

 املثال، سبيل على. بنوعية جيدة ةالعام اتاخلدم على  املواطننيحصول ضمان وتكافح يف سبيل العامة السلطاتوتعاين 

 بشبكة ليس لديها إشتراك األسر من٪ ٣٠ من أكثر الالجئني، من عدد أكرب استقر حيث والبقاع، الشمالية املناطق يف

 يةكفا عدمتعاين من  هلا املضيفة اتمعات داخل العامة املباين يفرمسي  غري خميم سوري ٤٤٠ من أكثر. العامة املياه

 مليون ٢،٥اً بقيمة إضافي اًإنفاق أنّ (ESIA) السوري للرتاع االجتماعي واألثر االقتصادي التقييم رقد. املؤقتة املراحيض

 مستويات إىل  وإعادة جوداالعامة اخلدمات إىل الوصول إلعادة أي االستقرار، لتحقيق الزماً كوني قددوالر أمريكي 

 حوايلتبلغ  ٢٠١٤-٢٠١٢للعامني  االستقرار لتحقيق رةاملقد فإنّ املتطلّبات ،وحده ديالبل قطاعال يف. األزمة قبل ما

 الالزمة األموال إىل اتالبلدي، تفتقر السكان عدد يف احلجم والكبرية السريعة الزيادة مع. أمريكي دوالر مليون ٢٠٠

 النفايات مجع على واحلفاظ الشوارع، وإنارة والنقل، املالئمة، الطرق توفري مثل م، اخلاصة اخلدمات تقدمي ملواكبة

تسبب هذا الرتوح وتدفق  وقد. هةاملوج  األساسيةواتمعية االجتماعية اخلدمات وتقدمي بطريقة مناسبة منها والتخلص

 الصرف اهمي معاجلة مرافق ذلك كان سواء حتية،الت لبنيةل احلايل املال رأس سهمأل جسيمة بأضرار أيضاً الالجئني الكبري

 وزحلة عكار مثل مدن املثال، سبيل على. الصحي الصرف مياه وتصريف املياه املبتذلة وشبكات ،اتوالطرق الصحي،

 عدد وزيادة اتالطرق شبكة يف سريع تدهور إىل ذلك وأدى ،واسع نطاق  علىاملرور حركة يف زيادة شهدت بعلبك

-٢٠١٢  العامنيخالليف  البلديات على التراكمي املايل األثر ريقد لبة،الص فاياتالن إدارةب أما يف ما يتعلق. احلوادث

 النطاق واسعة فجواتبدات ال. النفايات طمر مواقع مثل املشتركة املرافق لتوسيع أمريكي، دوالر مليون ٧١ حبوايل ١٤

   .الطويل املدى على التنمية نتائج  من اآلن علىرتؤثّ األساسية اخلدمات يف



 وقد. لبنان يفأصالً  اهلش والطائفي جتماعياإل وازنتجديداً لل حتدياً السوريني الالجئني من كبري ددع وصولشكّل 

 راتالتوت من العديد تضخيمأدى إىل و اجئنيواللّ املضيفني بني الصعب باإلرث املرتبطة املخاوف الالجئني جودو أيقظ

ةالطائفي يتصاعد من  االستياءبدأ  ،للمجتمعات املضيفة دوداحمل دعمالو املتفاقمة ألزمةا مع. اللبنانيني بني  القائمةةواملذهبي

 بنانينيلّال سكانال بني أكربوتعزيزه بشكل  اإلجيايب التفاعل للحفاظ على ةملح حاجة هناك. اللبنانيني السكاننفوس 

   .رالتوت ةحد لتخفيف بنانينياللّ بني االجتماعي والتماسك سورينيالّو

 يف األساسية البلدية اخلدمات تحسنيب املعنية بنانيةاللّ واحمللية املركزية لطاتالس دعمسيساهم يف  املقترح شروعامل نّإ

 األولوية ذات ااالت على خالتالتد وستركّز. السوريني الالجئني تدفق من تضرراً األكثر واتمعات والبلدات املدن

 رفوالص واملياه املبتذلة املياهشبكات و ،هاتأهيل وإعادة الطرق وصيانة حيالص رفوالص لبةالص النفايات إدارة مثل

الصدف وغريها، الشوارع وإنارة يح الظروف حتسني الصوحتسني األمراض، انتشار ومنع ية،ح لنقّالت المة،والس 

  اتمعيةةحتيالت والبنية تأهيل عادةإ أو/و توفري أيضاً املشروع وسيدعم. األزمة سياق يف جتماعياإل التماسك وتعزيز

   اخل املرأة، ومراكز اتمعية، واملراكز مماثلة، الترفيهية واملرافق احلدائق بينها ومن ،ة األساسياالجتماعيةو

  

   املشروع مكونات ٢-١

 )ج( و احلرجة؛ حتيةالت البنية تأهيل إعادة) ب (لطوارئ؛االت احل االستجابة) أ: (عناصر ثالثة من املشروع ويتكون

   .املشروع تنفيذ دعم

 )أ١ املكون( األولوية ذات  البلديةاخلدمات عملية تأمني املكون هذا لسيمو. الطوارئ حلاالت االستجابة: ١ العنصر

.  املشاركة يف املشروع١١إحتادات البلديات الـ يف )ب١ املكون (والتعاون االجتماعي التفاعل تعزز اليت واملبادرات

 مجعته لني الّذياملسج السوريني الالجئني عدد إىل إحتادات البلديات املشاركة بني املوارد ختصيص يستند وسوف

 على ضغطبزيادة ال كفيل السوريني الالجئني عددإىل أنّ  نظراً ،UNHCR العليا لشؤون الالجئني املفوضية

 اختاذ يف الالمركزية ج اتباع مع احمللية، واتمعات حلكوماتا مع بالتشاور املبادرات اختيار وسيتم. ةياحمللّ اتمعات

إحتادات  يف إحلاحاً األكثر  اخلدماتيةحتياجاتاإل بعض تتطرق إىل حصرية غري نافعم املبادرات هذهستؤمن و. القرارات

 ةحيالص املخاطر زيادة من فيفالتخ) ب (ل؛والتنقّ السالمة حتسني) أ (إىل تهدفوس األزمة، من راًتضر األكثر البلديات

ةتدهورب املرتبطة ةوالبيئيزيادة) ج(و الصحي؛ والصرف والنفايات، املياه،  نوعي تمعات بني والتفاعل عاونالتا.   

  



 والصرف املياهشبكات  إمدادات مثل جماالت يف البلدية اخلدمات تقدمي حتسني على )أ١(الفرعي  نكوامل وسريكز

أما املشاريع الفرعية فستكون . يةاتمع راكزاملو الترفيهية واملرافق ؛حتسني الطرقات الصلبة؛ النفايات إدارة الصحي؛

 مثل (صغرية أعمال وتشمل والبلديات، احمللية اتمعات تعرب عنها يتالّ االحتياجاتوستقتصر على  ،صغرية احلجم

 زيادة مثل (واخلدمات) اخل للمدارس، املياه تنقية وفالتر داتاملولّ مثل (اتواملعد ،)الثانوية اتالطرق إصالح أشغال

سيعمل  ة،املصداقي املشروع ودف نيل تنفيذعملية  من األوىل ةالست ألشهرويف خالل ا). القمامة مجع على القدرة

 احملددة التدخالت ياتأولو وحتديد بسيطة، إعداد  عمليةبتتطلّ يتالّ الفورية اخلدمات تقدمي على) أ١(املكون الفرعي 

 جماالت يف سريعة تأثريات قحتقّ أن ميكن يتالّ ات،والبلدي البلديات على صعيد إحتادات املنتخبني املسؤولني قبل من

 هذه بعد. اإلضاءة ذلك يف مبا احمللية والطرق الصلبة، النفايات وإدارة الصحي، الصرف ومياه املياهشبكات  إمدادات

 خالل من اختيارها سيتمو ، أطولتنفيذ أو إعدادعمليات  تتطلب اليت التدخالت أيضا األنشطة ملتش أن ميكن الفترة،

  .احمللي اتمع ليوممثّ املنتخبني املسؤولني مع فةمكثّ مشاورات

 بعض من للحد اتيةمؤ والبلديات ةياحمللّ اتمعات الّيت تعتربها األنشطة فسيعمل على متويل) ب١(أما املكون الفرعي 

جتماعيةاإل راتالتوت تزايد ظل يف. التعايش احلاصل عن امجةالن تمعات  تطالبقد الشباب، بني البطالة التمعدا 

 ما نشاطات خالل من األطفالب أنشطة تعىن وميكن أيضاً حتضري. بأنشطة تشغل الشباب وتزيد من معلومام وترفّه عنهم

. األطفال لرعاية والفرص املهارات تبادل تسهيل خالل من ساءالنب  أنشطة تعىنلكوكذ التعلم، برامج أو املدرسة بعد

 قتتعلّالّيت  عالميةاإل مالتاحل املثال، سبيل على خالل، من واسع نطاق على اتمعات تستهدف أن ميكن كما

 التركيز معشاملة  األنشطة  تكونأن عاملتوقّ من وبالتايل. املدينة األنشطة واملناسبات واإلحتفاالت يف أو املياه استخدامب

   .والشباب واألطفال ساءالن على خاص بشكل

  

 تأهيل إعادةيف ما يتعلّق ب تعقيداً كثراأل األشغال ناملكوهذا  سيمول. املتضّررة  التحتية البنية تأهيل إعادة: ٢ العنصر

 ي،حالص رفوالص املياهشبكات و الطرق وحتسني صلبة،ال النفايات إدارة جماالت يف احليوية التحتية البنية توفري أو/و

معامل  ، عضويمساد إىل هاحتويلو  النفاياتفرزحمطّات  تشملاملتوقّعة  حتيةالت لبنيةا أنواع. للمجتمع حتيةالت والبنية

وقد يتم  .املكون مبوجب االحتاد صاتخمص تتجاوز ات الّيتالطرق تأهيل أعمالو معاجلة املياه املبتذلة الصغرية احلجم

 ها العالية ويف ظلّتكاليفلكرب حجمها و نظراًختفيض عدد إحتادات البلديات األساسية اليت ستستفيد من هذا املكون 

 من عدد ألكرب فوائد دتولّ أن ميكنعطاء األولوية للمشاريع التي حيركها الطّلب وإوسيتم  ،القائم مويلالت ظرف



 املنتخبني املسؤولني بني فةمكثّ مشاورات خالل من االستثمارات هذه حتديد وسيتم. اإلحتادات من العديد يف املستفيدين

  .القطاعية ياساتالس مع االتساق لضمان املعنية الوزارات مع بالتنسيق تموست احمللي اتمع وممثلي

  

  اإلستشاريالنهج لتنفيذ الزم دعم وأي املشروع إدارة املكون هذا لسيمو .املشروع تنفيذ دعم: ٣ العنصر

 مسؤولة ستكون اليت واإلعمار، اإلمناء جملس يف (PMU) املشروع إدارة وحدة تكاليف ناملكو سيغطّي. الالمركزي

 نسيقالت ومن ضمنها ، امسؤوليا لتنفيذ الالزمني املوظفني مسؤولة عن إستخدام وستكون هذه الوحدة. نفيذتال عن

تكون  سوف). التنفيذ ترتيبات راجع (والبيئية جتماعيةاإل وإجراءات السالمة واملشتريات املالية دارةواإل التقارير وإعداد

اتالبلدي اواتحيثما وجدت ومنابر آليات باستخدام وذلك االنتخابية، دوائرها مع املشاورات إجراء عن مسؤولةً حادا .

. كيزوالتر ةاملصداقي لكسب) أ١( املكون إطار يف األولية األنشطة فيذفيما يتم تن تجريف املشاورات من األوىل اجلولة أما

 ٢أ و١ املكونني يف إطار الفرعية املشاريع مجيع حتديد يتم أن املتوقع من ،اًحالي القائم التمويل ويف ما يتعلّق بظرف

 أخرى والتجب أن يتم البدء عاملتوقّ ومن. اجلولة هذه خالليف ) ب١( املكون إطار يف األنشطة نصف حوايل وكذلك

 هذه تسهيل وسيتم. للمشروع إضافية مسامهات ةأي عن فضالً ،)ب١( املكون إطار يف أموال من تبقى ما لتخصيص

 إىل احملددة ياتالتحد على ترمجة اتمعات ونسيساعداالجتماعيني والفنيين الّذين  اخلرباء من فرق طريق عن العملية

 للترويج مناسبة تعترب أخرى أنشطة أيضاً ناملكوميول  قد ،أخرياً. االجتماعية واألنشطة التحتية لبنيةل ملموسة مقترحات

 لطاتوالس النقابات بني أو نفسها اإلحتادات بني املعرفة لتشارك مناسبات وأنشطة مثل القرار، صنع ةعمليللمركزية يف 

   .املركزية

  

   املؤسسية الترتيبات ٣-١

  املستفيدة واإلحتادات والبلديات تمعاتاجمل  ١-٣-١

بروز و ليةحم ضغوط  مما أدى إىل حصولخمتلف بشكل املضيفة اللبنانية اتمعات السوري على أثّر التهجري والنزوح

 من ، مسؤولنيناحملليو السكان سيكون األزمة، جراء من مباشرة ريناملتضر أولويات عكسول. املتعلّقة ا فالتكي آليات

 هذا خالل من متويلها سيتم اليت واحللول ةالرئيس احمللية الضغوط حتديد عن واحتاداا، البلديات يف ممثليهم خالل

 مكونات جلميع االستثمارات اختياريف  التشارك عملية تنسيق عن األول املقام يف مسؤولة  اإلتحاداتتكونوس. املشروع



 معىن ذات شاملة ةتشاركي عمليةحصول  ضمان يف حامساً دوراً تلعبس التايلوب إحتاداا خالل من والبلديات املشروع

   .ممكنة طريقة أفضلب وتناوهلا احمللية ملطالبعن ا الفع بشكل التعبري يتم حبيث

 ةصف هلا هذه اإلحتادات. املشتركة اخلدمات تقدمي دف احتادات إطار يف جتميعها يتم ،اًجد صغرية اتالبلدي معظم ألن

ة ١١حتديد اإلحتادات الـ متّو. الطائفية احلدود تتجاوز ما وغالباً املايل، ااستقالهلو ةقانونياإلمناء جملس مع بالتعاون املعني 

واحلكومة  واليونيسيف UNHCR العليا لشؤون الالجئني املفوضية وضعتها اليت القائمة أساس على واإلعمار

نسبة إىل  لالجئني املطلق والعدد ةالنسبي احلصة) أ: (التالية املعايري أساس على نيف فتمتأما عملية الفرز والتص .اللبنانية

مماثلة ملاحنني  التتدخ وجود عدم) ج (املشروع؛ لتنفيذ  يكفيمبا إستقرار الظروف األمنية) ب (؛احلاضن البلد سكان

 وتضم.  بشكل خاصاحمللي املستوى علىاريع الفرعية املشو ظريةالن الوكاالت جهوزية )د(و زدواجية؛اإل لتجنب آخرين

املسجلني يف املفوضية العليا  من النازحني السوريني ٢٣٠،٠٠٠ حوايلتأوي جمتمعةً ، بلدية١٦٤ إحتادات البلديات قائمة

  .٢٠١٤ يناير/شهر كانون الثاين بنهاية املسجلني السوريني عدد إمجايل من٪ ٢٨ الـ ربايق ما أو (لشؤون الالجئني

  

   :التالية االحتادات املشروع سيستهدف أعاله، االختيار معايري إىل استناداً

   البقاع الغريب - البحرية بلديات احتاد •
    البقاع الغريب- سهلال بلديات احتاد •
   راشيا-إتحاد قلعة اإلستقالل  •
   راشيا -الشيخ  جبل احتاد •
   األوسط البقاع بلديات احتاد •
   زحلة ضاءق بلديات احتاد •
   ا احمليطة احمللية واتمعات بعلبك بلديات احتاد •
  )لبنان جنوب (صور بلديات احتاد •
   )لبنان جنوب - شبعا منطقة(بلديات العرقوب  احتاد •
  )لبنان مشال عكار، - العبدة / ببنني منطقة(القيطع األوسط والساحلي  بلديات احتاد •
  )لبنان مشال عكار، - حلبا منطقة( الشفت بلديات احتاد •

  
  
  )اهليئة املنفّذة للمشروع (واإلعمار اإلمناء جملس   ٢-٣-١



 مكونات مجيع إدارة حتديد على االتفاق متّ والكفاءة، اجلودة ضمان مع الفوري للمشروع نفيذالت تعزيز أجل من

 واإلمناء اإلعمار عادةإ وجتربته يف فلك  واإلعمار اإلمناء جملس والية دارت وقد. واحد كيان ضمنوحصرها  املشروع

 الوكالة همن جعلت البنك ميوهلا اليت املشروعات تنفيذ والناجحة يف الطويلة خربته املترافقة مع هذه الصالحية. لبنان يف

   .ملشروعا تنفيذل مالءمة األكثرو الرائدة

 للمشروع ةياتاملؤسس الترتيباتو ستتبع عملية إنشاء املشروع املؤسسية ، للمشروعوالفعال الفوري التنفيذ ضماندف 

ثبتت  يتالّ ،(CHUD)  احلضرية والتنمية الثقايف اإلرث مشروع إطار يف وضعها متّ يتالّ واإلجراءات النظم اتباع

 املركزية من خالل وحدته واإلعمار، اإلمناء جملس  وطور.البلدية املصلحة أصحاب مع العمل يففعاليتها على مر الزمن 

 على اتللبلدي ةاملستمر املساعدة تقدمي يف واسعتني ومعرفة خربة البلديات، مستوى على الفنية الناشطة هوخاليا املواظبة

اإلجراءات  وثائق  فقد بدأت عملية مراجعةالعملية، هذه لتسهيل .املشروع تنفيذ  عمليةيف والتشاركي الفين املستويني

 اتخصوصي مع لتتناسب وتنقيحها CHUDرث الثقايف والتنمية احلضرية ملشروع اإل أعدت اليت املوجودة الوقائية

  .املشروع

 العالية اخلربة ذوي صنياملتخص املهندسني من اًفريق واإلعمار اإلمناء جملسمن  املشروع فريقيتضمن  وسوف

ومالية  ةينف التتدخ إىل دةاحملد األولويات وترمجة التشاور عملية تسهيل يف اإلحتادات دعم شأا من اليت واالجتماعية

 اإلمناء جملس عقدف ،)١ كونامل من كجزء (املشروع من األوىل األشهر يف تنفيذها سيتم اليت لألنشطةأما بالنسبة . سليمة

 ميكن اليت التدخالت أولويات قائمة مناقشة أجل من املعنية ١١ـال اإلحتادات ممثلي مع واحد ليوم مشاورات واإلعمار

 إجراءات إطار يف واإلعمار، اإلمناء جملس طريق عن والدفع الشراء يتم وسوف. عليها واالتفاق الفور على تنفيذها

 يف املشاركةب االجتماع وعلماء املهندسني من فريق سيقوم األخرى، األنشطة جلميعوبالنسبة . أولوية التعامل

 على املترتبة والتكاليف ، احلاليةحتيةالت البنية حول حال يةفن أدلة تقدمي) أ (أجل من اتمعمع  التشاورية االجتماعات

 يف اومضمو االجتماعية الربامج باختيار يتعلق ما يف وخاصة اتمعات، مع التشاور عملية دعم) ب (وغريها، ذلك،

 تقييم مث ومن القطاعية ساتياالس مع االتساق لتحقيق املعنية الوزارات معويتشاور اخلرباء الفنيني  ). ب١(املكون  إطار

 واالستثمارات اجلغرافية التغطيةو واجلهوزية احملتملني املستفيدين عدد أساس على وحتديد أولوياا املقترحة املشاريع

  .واملكان القطاع يف  املوجودةواخلطط

 بلتقلّ نظراًو. نيالرئيس ةاملصلح أصحاب مبشاركة  يف منتصف مدتهملشروعا مراجعة عن مسؤولة ذةاملنفّ الوكالةتكون 

 نتائج الستعراض فرصة املصلحة أصحاب متنح املدة منتصف مراجعة فإن لبنان، يف واألمن )النزوح(التهجري  وضع



 صاتاملخص أو اإلستهداف  ضبط دف اإلحتادات استهدافب تتعلقالّيت  ثةداحمل علوماتامل لتقييمو تارخيه حىت املشروع

   . الضرورة عند

   

   على لبنانلرتاع السوريللتخفيف من آثار اندوق اإلئتماين الّص  ٣-٣-١

 ملتطلبات وفقاً LSCTF لبنان على السوري الرتاع آثار من للتخفيف الصندوق اإلئتماين إىل تقريراً ذةاملنفّ ترفع اهليئة

الصندوق اإلئتماين  لالخ من لمشروعل ةإضافي ةمالي مسامهات ويف حال تقدمي. رفع التقارير اخلاصة بالصندوق

 مةاملقد وصياتوالت املعلومات تدعمها اليت ةيالفن فإنّ جمموعته ،LSCTF لبنان على السوري الرتاع آثار من للتخفيف

 فإن ،اجلوهر يف. للمشروع احلايل التصميم أعقاب يف ضافيةاإل موالاأل  وتوزيعختصيص كيفية رستقر ذةاملنفّ اهليئة من

 أن ميكن إضافية  إحتاداتحتديد أو بالفعل حتديدها مت اليتالبلديات  التحادات املتاح الظرف توسيع إما تلزميس  األمرهذا

  .اتاملكون صاتوخمص املوضوعة طرائق استخداممنن خالل  املشروع يف تشارك

  

   إطار اإلدارة البيئّية واإلجتماعّية ٤-١

  قائمة اإلستثمار  ١-٤-١

 الطاقة مولدات شراء )أ: (لبنان يف بالالجئني املتأثرة البلدياتتطلب /فمن املرجح أن تتعهد ة،ياألول قديراتللت وفقاً

 رفالص شبكاتتنظيف  اتمعد و الصحي الصرف وصهاريج الشوارع، وأضواء الصحي الصرف مياه ضخ حملطات

الصفاتملخلّا مكابس الشوارع،تنظيف  معدات و ،لمدارسل والفالتر املياه وصهاريج ي،ح القمامة صناديق لبة،الص 

 مبا ،بناءالو أهيلتال عادةإل ةاملدني األعمال) ب (البلدية؛ للخدمات اتاملعد من وغريها التربة، حتريك اتومعد ،طابقةامل

 مراكزو ة،عام دائقوح العبوم ،املدارس يف ةإضافي غرف صفوف وبناء واألرصفة، الطرق تأهيل إعادة ذلك يف

 حمطات معاجلة ومن ضمنهاأو احتادات البلديات /مشاريع مشتركة من البلديات املتأثرة بالالجئني وإقامة ) ج (ة؛تمعيجم

وايل حب  تقدرالتصميمقدرة ( إعادة التدوير والتسميدمنشآت مياه الصرف الصحي وفرز النفايات الصلبة الصغرية و

فاعل والتعاون ز التاألنشطة اتمعية اليت تعز (iv) ؛ و)وايل، على الت طن يوميا١٠٠ً و متر مكعب يوميا١٠،٠٠٠ً

  وعية، اخلالتأو  املعلومات ومحالت نشرالفرق الرياضية، واألحداث، ، مثل االجتماعي

  



   (ESMF)إطار اإلدارة البيئّية واإلجتماعّية  ٢-٤-١

 وتنفيذ لتصميم واالجتماعية البيئية رةاإلدا عملية توفري هو ESMF إطار اإلدارة البيئية واإلجتماعية من واهلدف

 خالليف  عملية كأداة الستخدامه ESMF إطار اإلدارة البيئية واإلجتماعية ويهدف.  البلدية الطارئةدماتاخل مشروع

خذها يتم أ االجتماعيةو  البيئيةاجلوانب أنّ من دللتأكّ واملراقبة نفيذالتو خطيطوالت اميمصالتوضع و املشاريع، صياغة

 واالجتماعية البيئية اآلثار حتديدعملية  يف املتبعة اخلطوات يصف فهو. نفيذالت لعملية التخطيط باإلعتبار كما جيب يف أثناء

   .منها خفيفوالت املقترحة لالستثمارات احملتملة

    

  فقطنتتضم البيئي األثر تقييم حول انيةبناللّ األنظمة أنّ إعترافاً بواقع ESMF إطار اإلدارة البيئية واإلجتماعية أعد وقد

 األثر تقييم حول الوطنية القوانني أحكام تستكمل وسوف. ةلياألو البيئية املعلومات إىل استناداً مسبقاً املشاريع لتقييم أداةً

  . OP.4.01الدويل البنكبأحكام  البيئي

 واضحة باتمتطلّ توجد ال حني يف البيئي، األثر تقييم  تتطلّبدةحمد استثمارية أنشطةفإنّ  اللبنانية، البيئة لقوانني وفقاً

 أنّ يف السبب هو هذا. مالئمة ختفيف  إجراءاتبتتطلّو هلا يكون قد اليت أصغر نطاق على لألنشطة البيئي األثر تقييمل

 العملية هذه .ESMF ةإطار اإلدارة البيئية واإلجتماعي يف الواردة واالجتماعي البيئي الفرز عملية ستخدمسي املشروع

 ألنشطةل التخطيطالتصميم و يف مرحليت احملتملة لبيةالس واالجتماعية البيئية اآلثار من فوختفّ موتقي دحتد سوف

بشكل منفصل يف حال بينت نتائج الفرز احلاجة إىل  لالستثمارات البيئي األثر تقييم إجراء األمر، لزم وإذا االستثمارية،

   .ذلك

 لمراجعنيل سمحي مما (ESSF) عياالجتماالفرز البيئي و منوذجمن خالل  واالجتماعي البيئي الفرز عملية متكني يتم

 تدابريو لألنشطة احملتملة اآلثار تقييم من متكنهم واليت السائدة احمللية واالجتماعية املادية احليوية البيئة خصائص تحديدب

 اآلثار أيضاً  ESSF عياالجتماالفرز البيئي و منوذج حيدد سوف. البيئة هذه يف املطلوبة املناسبة التأهيل إعادة/التخفيف

 ،سابقاً ذكر كما. والتعويض اإلسكان إعادة أو/و التخفيف تدابري تتطلب سوف اليت احملتملة واالقتصادية االجتماعية

نشاط  أي بدء قبل تنفيذها وسيتم ،انإلطار سياسة إعادة اإلسك وفقاً التعويض تدابري أو/و إسكان إعادة أي تنفيذ سيتم

   .االستثمار من أنشطة

 صلخت. املشروع لتنفيذ (ESMP) االجتماعيةالبيئية و اإلدارة خطة ESMF  إطار اإلدارة البيئية واإلجتماعيةيتضمن

 من القدرات بناء جوحيتا والرصد، التخفيف، تدابري لتنفيذ املؤسسية الترتيبات ESMP االجتماعيةالبيئية و اإلدارة خطة



 مع متسقة تكون أن أيضا اقترح الفرز عملية ان. التكلفة تقديرات عن فضال التدابري، هذه لتنفيذ معينة مؤشرات خالل

   .البيئي التقييم OP 4.01 - للبنك الوقائية السياسات

 حتديدا، أكثر بشكلو. املصلحة أصحاب مجيع مع للراحة واالجتماعية البيئية اإلدارة مسؤولية ESMF هذا قرر

 املشاريع مراحل وتشغيل وبناء تصميم يف البيئية التخفيف على واإلشراف لوتنفيذ للتخطيط عرضة هي والبلديات

  .واإلعمار اإلمناء جملس من املشروع إدارة وحدة قبل من الرقابة اإلشراف توفري وسيتم. الفرعية



 

   ينالقانو واإلطار والسياسات املؤسسية: الثاين الفصل

  

 والبنكاملفعول  السارية واللوائح القوانني كافة مع يتفق مبا املشروع إطار يف املقترحة األنشطة تنفيذ يكون أن جيب

 والدولة الوطنية القانونية / التنظيمية األطر مع تتسق املشروع أنشطة أن من لتأكدا املنفذة الوكالة مسؤولية فمن. الدويل

 هذا. التوجيهية واملبادئ الدويل البنك سياسات مع تتفق األنشطة أن تضمن أنب و ذلك، إىل افةباإلض. احمللية / البلدية أو

 والتنظيمية القانونية األحكام لتطبيق توجيهات مبثابة هي ولكن القانون تطبيق إمكانية بشأن قانونيا رأيا ليس القسم

   .احلايل املشروع للسياق

  

   املؤسسي اإلطار 2.1

 الغابات، وإزالة احلشرية، املبيدات استخدام مثل البيئية الشؤون إلدارة للبيئة الدولة وزارة إنشاء مت ،١٩٨١ عام يف

   اخل احمللي، البيولوجي التنوع ومحاية الصلبة، النفايات من والتخلص الغابات، وحرائق

 تنص القانون هذا من ٢ املادة. اومهامه والياا وحددت) التربية وزارة (البيئة وزارة ٢١٦ القانون أنشأ ،١٩٩٣ عام يف

. املعنية احلكومية اإلدارات مع بالتنسيق لتنفيذها تدابري واقتراح عامة بيئية سياسة وضع وينبغي التربية وزارة أن على

 ةوالرعاي العامة الصحة مصاحل يف اإلنسان صنع من واليت الطبيعية البيئة محاية وينبغي التربية وزارة أن إىل املقال ويشري

 وجه على التربية وزارة وام. وعالجية وقائية إجراءات اختاذ خالل من مصدرها كان أيا التلوث وحماربة االجتماعية،

   :البيئة إدارة من التالية اجلوانب تطوير مع اخلصوص

 ملعنية،ا اللجان يف املشاركة خالل من منها، والتخلص الصحي الصرف مياه ومعاجلة الصلبة للنفايات استراتيجية •

   املناسبة؛ التحتية البنية أعمال وتكليف الغرض، هلذا الدراسات وإجراء

 للمؤسسات املناسبة العالجية التدابري وإنفاذ والتعدين، احملاجر واستغالل والزراعة، جديدة، لصناعة الظروف السماح •

   القانون؛ هذا صدور قبل القائمة

   و البيئة؛ حلماية الطريقة هذه مثل ويف والبحرية العامة األراضي ةخيالي املوارد الستخدام واللوائح الشروط •



   .البيئية الظروف حتسني شأا من اليت واجلماعية اخلاصة املبادرات تشجيع •

 مهمتها وزارة تنظيم وإعادة لتعزيز وذلك ٦٦٧/٩٧و ٥٥٩١/٩٤ ملراسيم وفقا مرتني ٢١٦ القانون تعديل مت

) ٣ وقائية، تدابري خالل من البيئة محاية) ٢ إقليميا، متوازنة تنمية) ١ العامة؛ السياسة مبادئ أربعة على والصالحيات

   .األخرى القطاعية التنمية سياسات يف البيئية السياسات إدماج) ٤و يدفع امللوث مبدأ إقرار

  

 حدد الذي ٦٩٠/٢٠٠٥ القانون من وبتكليف ،(CZM) الساحلية املناطق إدارة يف دورا أيضا تلعب البيئة وزارة

   :التايل النحو وزارة صالحيات

   ؛CZMل العمل وخطط والربامج والسياسات االستراتيجيات صياغة •

   الدولية؛ والربوتوكوالت املعاهدات إعداد يف واملشاركة الصلة، ذات التشريعات تطوير •

   اتمع؛ يف CZM القضايا حول واإلرشاد التوعية تعزيز إن •

   :ل البيئية التوجيهية دئاملبا مواصفات •

   املنشآت تصنيف •

   .وزارة األشغال العامة والنقل مع بالتعاون (واستعماالت االراضي املناطق لتقسيم خطط •

   العامة الشواطئ واستغالل إنشاء •

 اخلطرة وغري ةاخلطر الصلبة للنفايات املتكاملة لإلدارة الالزمة والدراسات والربامج العمل وخطط االستراتيجية صياغة •

   تنفيذها؛ رصد إىل باإلضافة والصناعية، املرتلية الصحي الصرف ومياه

   اإلقليمية؛ واملياه الساحلية املنطقة محاية •

   تطبيقها؛ ومراقبة وتصحيحية، وقائية تدابري باختاذ التوصية املياه؛ ونوعية والتربة اهلواء رصد •

   الزراعة؛ وزارة مع التنسيقب وذلك األمساك وصيد الصيد أنشطة تنظيم •



   الكيميائية؛ املواد من والتخلص استخدام على السيطرة •

   .املخالفات ووقف تفتيش بزيارات القيام •

 مبادئ يعكس - ٤٤٤ القانون - الشاملة البيئة محاية قانون وهو ،٢٠٠٢ يوليو يف عندما، كبرية خطوة وحتققت

   .الطبيعية املوارد واستخدام البيئة إدارة حتكم اليت األساسية املبادئ حيدد ٤٤٤ القانون. وقدم أعاله، املذكورة السياسة

 احلكومية واهليئات الوزارات من عدد الواقع يف. عزلة يف البيئية اإلدارة جهود البيئة وزارة تقوم ال بذلك، القيام يف

   .البيئة مع املعنيني الرئيسيني املصلحة أصحاب التايل اجلدول يسرد. أيضا البيئية مسؤوليات لديها األخرى

  

   العامة اإلدارة/ اإلمتيازات

 ةياهلندساملكاتب  طريق عن البيئي األثر تقييم تقارير يرفض أو يوافق التربية، وزارة) التربية وزارة (ةاملشارك البيئة وزارة

   للمشاريع احملتملة الالئحة أعدت اليت االستشارية الشركات أو / و

 االحتياجات أيضا وتقدر. اجلوفية املياه ونوعية السطحية واملياه الطاقة انتاج) واملياه الطاقة زارةو (املياهو الطاقة وزارة

. اجلوفية املياه واستغالل لسطحيةدارة املياه اال الالزمة واألنظمة الشروط ددحتو املناطق، مجيع يف واستخداماا املائية

   .والري الشرب هميا (املياه لتوزيع خمططات ريتطو ذلك،ك

كذلك . املائية والقنوات واجلسور الطرق املختلفة، مديرياا عرب ، (MoPWT) والنقل العامة األشغال وزارة تدير

   .األراضي الستخدام التخطيط وكذلك البحري والنقل تدير عملية النقل الربي 

للتنظيم املدين علىاأل لسا (HCUP) HCUP بذلك لقيامل. والريفي ضرياحل التخطيط عن املسؤول وه 

 كما. املناطق هلذه واستعماالت االراضي تقسيم مقترحات ذلك يف مبا والبلدات، القرى من واخلطط التصاميم يستعرض

  .االستمالك دف عيراشالعائدة للم املراسيم يستعرض

 سبيل على خالل من العامة ةالصح وحتسني محاية عن املسؤولة هيو العامة الصحة زارةدف وا العامة الصحة وزارة

 السياحية واملنتجعات العامة الشواطئ يف املياه جودةمراقبة و املاء، يف امللوثات من ا املسموح املستويات حتديد املثال

   .الساحلية اجلوفية املياه خزانات وحتديدا املائية، املوارد ومحاية

   .واالنتهاكات املخالفات أنواع مجيع فتوق الداخلية وزارة) الداخلية وزارة (الداخلية وزارة



 وكذلك يقترح استناداً اىل. البالد يف والتنميةاالعمار  خطط مجيع بإعداد يقوم  (CDR) واإلعمار اإلمناء جملس

 هاويقدم األولويات حيددو اخلطط هذه لتنفيذ الالزمة الربامج االستثمارية ،واالجتماعية واملالية االقتصادية السياسات

   .عليها للموافقة الوزراء لس

 واملسؤوليات الصالحيات ومتارس واإلداري، املايل واالستقالل القانوين الوضع مع احمللية احلكومة مستوى متثل البلديات

   .القانون قبل من ت هلامنحاليت  راضياأل على

  

  نيالرئيسي العامة املصلحة أصحاب 2.2

. املشروع منطقة ضمن العيش سبل واستراتيجيات الطبيعية املوارد إدارة يف هاما دورا تلعب املصلحة أصحاب من العديد

   :التالية األقسام يف باملشروع الصلة ذات وواليتهم املعنية اجلهات هذه عرض يتم

  )واملياه الطاقة زارة (واملياه الطاقة وزارة

 املياه نوعية مراقبة يف الوزارة دور وأكد. املياه اتامتياز على وتسيطر املياه قضايا واملياه الطاقة وزارة تتوىل إنشائها، منذ

 عن فضال باملياه املتعلقة العامة االستثمارات وتنفيذ الدراسات يف اعتمادها ينبغي اليت املعايري وحتديد واجلوفية، السطحية

 املياه استغاللو السطحية املياه نظم ٢٢١/٢٠٠٠ القانون - املياه قطاع تنظيم اجلديد القانون -و الشروط حتديد

   .اجلوفية املياه من املستخرجة املياه كميات على الوزارة سيطرة عززت أا كما. اجلوفية

   :التايل النحو على واملياه الطاقة وزارة يف والبعثات الكفاءات يعدد القانون هذا من ٢ املادة فإن الواقع، يف

   املناطق؛ مجيع يف ويستخدم املياه من تياجاتاالح وتقدير املائية، املوارد حجم وتقدير ودراسة رصد •

   الصلة؛ ذات معايري ووضع واجلوفية السطحية املياه نوعية رصد •

 خطة باستمرار وحتديثها تصميم البالد؛ أحناء مجيع يف الري ومياه الشرب مياه وتوزيع لتخصيص عام خمطط وضع •

   عليها؛ للموافقة (COM) الوزراء لس وزير خالل من ستقدم اليت للمياه رئيسية

 األار جماري وحتويل واألنفاق، اجلبلية والبحريات السدود مثل الكبرية املائية املشاريع وتنفيذ ودراسة تصميم •

   عملها؛ على واإلشراف وغريها، املياه وشبكات



 ملنع الالزمة واإلجراءات ابريالتد واختاذ القانونية النصوص وضع طريق عن واخلسائر التلوث من املائية املوارد محاية •

   األولية؛ الطبيعية جودا واستعادة املياه تلوث

 باإلضافة أعماهلم؛ وتنفيذ العادمة، واملياه املياه مؤسسات ا قامت اليت الدراسات يف اعتمادها سيتم اليت املعايري تطوير •

 ومراقبة حلماية واملعايري الصحي، الصرف مياه وإدارة ةواجلوفي السطحية املياه الستغالل واللوائح التوجيهية املبادئ إىل

   .املياه جودة

   (MoPWT) والنقل العامة األشغال وزارة

 من والنقل العامة األشغال وزارة وتتألف وتعديالته،) والنقل العامة األشغال وزارة تنظيم (٢٨٧٢/١٩٥٩ للمرسوم وفقا

   .به اخلاصة الصالحيات كل وجود مديريات مخس

 ومباشرة أساسا هي اليت تلك هي املدين للتنظيم العامة واملديرية والبحري الربي للنقل العامة واملديرية مديريات، ٥ كل

   .CZM يف املشاركة

 النقل املتصلة املسائل مجيع عن املسؤولة هي) ١٦١١/١٩٧١ املرسوم (والبحري الربي للنقل العامة واملديرية الواقع، يف

 السكك منظمة على سلطتها إىل باإلضافة العام، البحري واال واملراسي، املوانئ على شرافواإل والبحري، الربي

 وختطيط وتنظيم حتديد عن املسؤولة هي (DGUP) العمراين للتخطيط العامة املديرية حني، يف. العام والنقل احلديدية

 عن فضال املختلفة، األراضي ستخداماتلال يسمح االستثمارات وحتديد املناطق، تقسيم خالل من األراضي استخدام

 واالجتماعية والبيئية التحتية البنية وأشر من، احمليطة م ضمن املشاريع تكامل لضمان املناسبة والظروف املعمارية، القيود

 وقوات) ةاملنطق / البلدية (احمللية السلطة مسؤولية من هو الفعلي، إلنفاذ كما. للعرض اجلمالية املعمارية واالقتصادية

 من التحقق طريق عن املباين تشييد انتهاء عند التفتيش دورا ويلعب الشكاوى، حالة يف يتدخل DGUPو. األمن

   .تصريح واملواصفات الشروط املرافق مع التوافق

 ةوصيان وتنفيذ تصميم عن املسؤول هو ،)١٣٣٧٩/١٩٩٨ املرسوم (واملباين للطرق العامة املديرية فإن أخرى، ناحية من

   مديرية. املياه وقنوات واجلدران، واجلسور الطرق

 اإلشارة وجتدر. واألصول العامة املباين ذلك يف مبا الصيانة أعمال على ويشرف الباطن من والعقود يصادر أيضا، تصاميم

 من البيئي األثر قييمت عن املسؤولة هي واليت واملباين، للطرق العامة املديرية يف املرورية والسالمة البيئة إدارة وجود إىل

   .التخفيف تدابري باختاذ والتوصية املتوقعة، الطرق



   (HCUP) العمراين للتخطيط أعلى جملس

 اجلهة هو) ٦٩/١٩٨٣ بقانون املرسوم (١٩٨٣ عام يف إنشاؤها مت اليت (HCUP) العمراين للتخطيط األعلى الس

 وزارة ،MoIM، MoPWT واإلعمار، اإلمناء جملس عن ممثلني ويضم. والريفي احلضري التخطيط عن املسؤولة

 ميكن. املعماريني واملهندسني املهندسني نقابة وكذلك والبلديات، األخرى، املعنية والوزارات املواصالت وزارة التربية،

   بشأن لرأيا إبداء وسوف م، املتعلقة القضايا ملناقشة) العامة واملؤسسات البلديات مثل (املعنية األطراف مع جيتمع أن

   التصاميم املناطق وتقسيم والبلدات، القرى من واخلطط التصاميم •

   والتخصيص امللكية نزع وإجراء العقارية، الشركات إنشاء إىل يهدف املشروع املراسيم •

   وختصيص البناء تراخيص مراجعة •

   احلضرية املناطق يف والبناء التخطيط قوانني تعديل إىل دف مشاريع •

   اهلادف العامة الصحة ةوزار

 واإلشراف األمراض، من الوقاية خالل من العامة، الصحة وحتسني محاية عن املسؤولة هي اهلادف العامة الصحة وزارة

 العامة الصحة وزارة من يتكون. منها القائم تعديل أو جديدة تشريعات واقتراح الصحية، الرعاية مؤسسات على

   .والربامج املشاريع إدارة عن فضال اإلقليمية، واإلدارات املركزية

 وإعداد والعلمية؛ االجتماعية التطورات دفعت كما الصحية، مبنع املتعلقة واللوائح القوانني تعديل إىل يشري مما جانب

 امللوثات من ا املسموح املستويات حتديد عن أيضا مسؤولة العامة الصحة زارة الصلة، ذات املشاريع واملراسيم القوانني

 اجلوفية املياه خزانات وحتديدا املائية، املوارد ومحاية السياحية واملنتجعات العامة الشواطئ يف املياه جودة وتفتيش املاء، يف

   .الساحلية

   :عن املسؤول أيضا هو وزارة

   العامة؛ الصحة دد اليت األخطار من البيئة سالمة على احلفاظ إىل دف بروتوكوالت واقتراح الدراسات إجراء •

   املصنفة؛ املنشآت أنواع جلميع والوقائية الصحية التوجيهية املبادئ على املشروع القرارات صياغة •



 للشرب، الصاحلة املياه وشبكات الصحي الصرف مياه من البناء يف املطلوبة الفنية والشروط املواصفات اقتراح •

   منها؛ والتخلص الصلبة النفايات مجع ومشاريع

   النظر؛ إعادة إىل حتتاج اليت تلك-تصنيف وإعادة الصناعية، املنشآت من جديدة أنواع تصنيف اقتراح •

 خدمات أو (اإلقليمي األقسام يتعلق فيما. الصحي الصرف شبكات وبناء املساخل إنشاء مثل مشروعات على املوافقة •

 تنفيذ عن مسؤولة فهي. املناطق ومجيع بريوت حمافظة يف عدا ما احملافظات مجيع يف موزعة وهي ،)العامة الصحة

 أيضا اخلدمات هذه يف الصحية املهندسون. واملختربات الوقائية اخلدمات وتوفري احملافظات، يف الصحية الربوتوكوالت

 املياه جودة مراقبة فإا مقاطعة، لألطباء بالنسبة أما. املدن يف الصحي الصرف وشبكات املساخل إنشاء بشأن رأيهم إعطاء

   .واملهنية والترفيهية السكنية البيئات يف الصحية التوجيهية واملبادئ الصلبة، النفايات من والتخلص للشرب لصاحلةا

   والبلديات الداخلية وزارة

 باإلضافة والتنفيذ؛ والتنسيق إعداد تشمل واليت لبنان، يف الداخلية السياسة بشؤون املعنية هي والبلديات الداخلية وزارة

 والصندوق البلديات واحتادات والبلديات واملراكز احملافظات شؤون على اإلشراف واألمن؛ النظام على اظاحلف إىل

 وإدارة احلكومية؛ غري واملنظمات واألحزاب والقرى، املنتخبة، احمللية واالس البلديات ورؤساء املستقل، البلدي

   اخل املرور، حركة والشؤون احملركات ذات املركبات

 املرسوم يف مبني هو كما خمتلفة صالحيات وجود متميزة مديريات عدة من والبلديات الداخلية وزارة وتتألف

٤٠٨٢/٢٠٠٠.   

 حد يف هي واليت البلديات، على والرصد الرقايب الدور رئيسي بشكل احمللية واالس اإلدارية للشؤون العامة املديرية لديه

 احمللية بالشؤون املتعلقة واألنظمة القوانني تطبيق على اإلشراف. القضايا من وغريها CZM من مة يف مباشرة ذاا

 احلياة تطوير إىل دف اليت الدراسات وتطوير خطط إىل يشري مما األخرى؛ احمللية واالس واحتاداا، والبلديات

   والبلديات؛ خليةالدا وزير إىل الدراسات هذه وتقدمي فيها، العامة املشاركة وتعزيز احمللية واألنشطة

 القيادة لواء من تتألف إنفاذ هيئة خالل من CZM يف واإلنفاذ الرصد دورا يلعب الداخلي األمن لقوى العامة املديرية

 بالتنسيق االنتهاكات، ومعاقبة الساحلية مبكافحة املتعلقة واللوائح القوانني تنفيذ عن مسؤولة الساحلية، ومفارز الساحلية

 املوانئ وخارج البلدية سلطة ضمن تقع الساحل من أجزاء على واجباا تغطية .MoPWTلل التابعة اهليئة إنفاذ مع

   .واملرافئ



   (CDR) واإلعمار اإلمناء جملس

 تكون أن - التخطيط وزارة حمل جزئيا لتحل - ١٩٧٧ عام يف إنشاؤها مت اليت العامة مؤسسة هو واإلعمار اإلمناء جملس

 أي لتجنب مسبوقة غري صالحيات لديه واإلعمار اإلمناء جملس. والتنمية اإلعمار إعادة عن لةاملسؤو احلكومية الوحدة

 مباشرة وتتبع مستقال، وإداريا ماليا فمن. املايل اال يف خاصة اإلعمار، إعادة عملية تبطئ أن ميكن اليت اإلدارية روتني

 حماور ٤ حول وضعها يتم واليت واإلعمار اإلمناء جملس مسؤوليات احملدد ٥/١٩٧٧ مرسوم .(COM) الوزراء لس

 تنفيذها سيتم اليت هي وهذه. والرصد التنفيذ) د (املالية) ج (واإلرشاد، لالستشارات) ب (التخطيط،) ط (رئيسية

   :التايل النحو على تلخيصها وميكن األخرى، املعنية واجلهات الوزارات مع بالتعاون

   :التخطيط

 واملالية االقتصادية السياسات اقتراح إىل باإلضافة التوايل؛ على والتنمية البناء ألنشطة وبرامج وخطط عامة خطة وضع •

   ؛COM موافقة على للحصول والسياسات اخلطط هذه كل وتقدم. العامة اخلطة مع ومتشيا واالجتماعية

   العامة؛ اخلطة لتنفيذ ميزانية وضع •

   ؛COM على وعرضها والتنمية اءالبن املشروع املتعلقة القوانني اقتراح •

   .عليها للموافقة COM على وعرضه املدن لتخطيط العامة التوجيهات إطار وضع •

   واإلرشاد االستشارات

   واملنظمات؛ األجنبية واجلمعيات األخرى، الدول مع واملالية االقتصادية العالقات على COM يف الرأي إبداء •

 والتقنية والثقافية االقتصادية املساعدة التماس لغرض األجنبية املنظماتو اجلمعيات مع اتصال على احلصول •

   واالجتماعية؛

   واالجتماعية؛ االقتصادية واملشاريع باألنشطة املتعلقة اإلحصائية الدراسات ونشر إعداد •

 تعزيز على يدل ومما ا، للقيام املؤهلة األطراف تعيني أو والبناء، التنموية ااالت يف الالزمة الدراسات إجراء •

   للمجلس؛ العلمية القدرات



 التنموي والبناء العامة األهداف مع يتماشى مبا املشاريع إلعداد والبلديات العامة واملؤسسات الوزارات طلب •

   للمجلس؛

   اخلاص؛ والقطاع والبلديات العامة واملؤسسات للوزارات الصلة ذات املعلومات توفري •

   .التنمية قضايا جمال يف العاملة والشركات املالية املؤسسات وتوجيه وتطوير إنشاء حول اقتراحات إعطاء •

   املالية، الواجبات

   .الدولية املاحنة اجلهات أو COM كوا األموال ومصدر املختلفة، الربامج أو املشاريع لتنفيذ الالزم التمويل تأمني •

   املهام ورصد تنفيذ

   خطط لتطوير الالزمة الربامج إعداد أو العامة، اخلطة يف االعتقاد والتنمية البناء شاريعمل اجلدوى دراسات إجراء •

 من األخرى التنمية / بناء مشروع أي إىل باإلضافة التوايل، والربامج واخلطط العامة اخلطة يف االعتقاد املشاريع تنفيذ •

 املشاريع، هذه لتنفيذ شركة أو البلدية، املناسبة، عامةال املؤسسة خيتار واإلعمار اإلمناء جملس. املطلوبة COM قبل

   .(والشراكة الباطن من والتعاقد العطاءات (املناسبة والوسائل

 اإلدارية التراخيص وإصدار امللكية، نزع إجراءات عن مسؤولة احلصري الطرف هو واإلعمار اإلمناء جملس •

   .COM هلم تصدر حيث حالة يف عدا ما والتراخيص،

   COM إىل الصلة ذات التقارير وتقدمي كوم، حييلها اليت وتلك والربامج، اخلطط يف االعتقاد املشاريع مجيع راقبةم •

   .املناسبة أهدافهم إىل واملالية االقتصادية لإلعانات املناسبة املخصصات رصد •

 يف األراضي استخدام موتنظي ،CZMل خطة ذلك يف مبا العامة، ماستر واالعمار االمناء جملس خطة وضعت وقد

 النفايات مكبات تأهيل وإعادة الساحلية، املدن يف الصحي الصرف مياه معاجلة حمطات بناء اخلطة هذه تشمل. لبنان

 COM قبل من اهليكلي املخطط هذا على املوافقة يتم مل. األخرى العناصر بني الساحلي، السريع الطريق وبناء الصلبة،

   .تنفيذه نعمي أن حقيقة على اآلن حىت

   البلديات



A الصالحيات متارس واليت واإلداري، املايل واالستقالل القانوين الوضع مع احمللية احلكومة مستوى هو البلدية 

 الس يف استثمر (القرار اختاذ سلطة من تتكون خدمية آليات يرصد. القانون قبل من منح أراضي على واملسؤوليات

 اختاذ البلدية االس القانون مينح). نفسه العمدة أو البلدية رئيس قبل من عقدت اليت (نفيذيةالت والسلطة) املنتخب البلدي

 غري قائمة أساس على البلدية منطقة ضمن العامة املصلحة أنشطة جبميع املتعلقة واملسؤوليات الصالحيات القرارات

   :عن مسؤولة فهي ،١١٨/١٩٧٧ ومللمرس وفقا. العامة باملصلحة الصلة ذات ااالت حتدد اليت حصرية

  

   الرسوم؛ أو البلدية الضرائب حتديد •

   البلدية؛ ممتلكات بيع أو واللوازم، أعمال للخدمات، االختصاصات تطوير •

   واألموال؛ التربعات رفض أو قبول •

   ذلك؛ إىل وما اإلضاءة، ومشاريع واملياه والصحة، والنظافة، لألعمال، العامة الربامج •

   العامة؛ واألماكن العامة احلدائق وإنشاء الطرق وتوسيع وتصحيح طيطخت •

   ؛(DGUP) املدين للتنظيم العامة املديرية مع بالتعاون رئيسية وخطة للمدينة التصاميم صياغة •

 من التخلص وخيارات الصحي، الصرف وشبكات واملكتبات واملستشفيات واملتاحف واحملاكم العامة احلدائق إنشاء •

   ذلك؛ إىل وما نفايات،ال

   و األسعار؛ وحتديد النقل تنظيم •

 واملقاهي واملنتجعات واملطاعم املصنفة التجارية احملالت الستغالل تصاريح على احلصول طلبات على املوافقة •

   .والترفيهية السياحية املرافق أنواع ومجيع والفنادق،

  

   التشريعي اإلطار 2.3



 عامة حملة ٥ ٢ اجلدول ويعرض. عقود عدة تعود بعض مع نادرة تكون ما عادة احلالية اللبنانية ةالبيئي واألنظمة اآلن، حىت

 الصحي، الصرف ومياه الصلبة والنفايات املياه موارد إدارة مع التعامل لبنان يف موجودة الرئيسية البيئية التشريعات عن

   .عكسي زمين ترتيب يف اتالتشريع هذه سرد يتم التلوث؛ ومكافحة اهلواء نوعية عن فضال

  

   الصلة ذات األحكام املرسوم / العام القانون

   "أويل بيئي فحص "تقرير استعراض ٥/١ املقرر 2002

   البيئي األثر تقييم وتقرير استطالعية تقرير استعراض ١/٦ املقرر 2002

   ٤٤٤ البيئة محاية قانون ٢٠٠٢ عام قانون

   .الثابتة العضوية امللوثات بشأن استكهومل يةاتفاق إىل االنضمام ٤٣٢ القانون 2002

 يوفر أنه. املرافق / الصناعية املؤسسات وتشغيل إلنشاء التوجيهية واملبادئ جمموعات إجراءات ٨٠١٨ املرسوم 2002

 ،I، II، III، VI الفئة (الصناعة لتصنيف وفقا ختتلف اليت املائية املوارد من مسافة متطلبات املثال سبيل على

   .(امسواخل

   .السائلة البترولية املنتجات توزيع حمطات تشغيل أو / و إلنشاء البيئة بشأن إرشادات ٥/١ املقرر 2001

   .تلويثا أقل وقود' خضرة 'استخدام وتشجيع النقل قطاع عن الناتج اهلواء تلوث ختفيض ٣٤١ القانون 2001

) واملياه الطاقة زارة (واملياه الطاقة وزارة يف (MHER) والكهربائية املائية للموارد وزارة تغيري ٣٧٧ القانون 2001

   .لبنان وجنوب لبنان ومشال والبقاع بريوت يف تقع املنشآت الصحي والصرف واملياه اإلقليمية املياه سلطات وتسمية

 مشروع ويقضي. البيئي القانون إطار حتت مرسوم مشروع هذا EIA البيئي األثر تقييم مرسوم مشروع 2000

   .البيئة على حمتمل تأثري هلا اليت التنمية مشاريع جبميع املتعلقة واألنظمة البيئي األثر تقييم إجراءات انونالق

   .٤ إىل املياه مؤسسات عدد تقليص ٢٤١ القانون 2000



 ٥ يف ٢١٦ اللجان مكاتب ٢٢و املياه جتميع إعادة طريق عن املياه قطاع القانون هذا ٢٠٠٠ ٢٢١ رقم القانون ينظم

 البيئة محاية إطار يف طبيعي، كمورد املياه وتنمية محاية أن على القانون هذا من ١ املادة تنص. اإلقليمية املياه مديريات

   .حامسة عامة خدمة هو اإليكولوجي، والنظام

   .والكهرباء اهلاتفية التحتية والبىن onwater أعمال والسرقة التخريب ٦٢٣ لتنفيذ العقوبات قانون 1997

   .الواردات النفايات إدارة ٧١/١ القرار 1997

   .واملاء للهواء البيئية القيم من واحلد البيئة جلودة الوطنية املعايري حتديد ٥٢/١ املقرر 1996

   ٢٢/١ القرار تعديل ٤٠/١ املقرر 1996

   .للصناعات البيئية املعايري إنفاذ ٢٢/١ القرار 1995

   .منها والتخلص اخلطرة للنفايات احلدود عرب احلركة يف التحكم بشأن بازل ةاتفاقي إىل االنضمام ٣٨٧ القانون 1994

   ١٢/٠٨/٢٠٠٦ يف الصادر القانون قبل من الحق وقت يف تعديله مت الذي امللكية نزع قانون ٥٨ قانون 1991

 والتربة، لوجي،البيو والتنوع واملاء، اهلواء تضر أن ميكن اليت اخلطرة النفايات ضد محاية ٦٤/٨٨ القانون 1988

   .والناس

   .للمياه البكتريولوجي لتحليل منهجية ٦٧ القرار 1972

   .البحر يف السفن من النفطي التسرب التفريغ ضد محاية ٦٨/٦٦ القانون 1966

   والتخلص الصحي الصرف مياه إدارة املتعلقة التوجيهية املبادئ ٢٧٦١ املرسوم 1933

 من نوع أي من واجلوفية السطحية املائية املوارد مجيع حلماية عازلة مناطق شاءإن ويفوض L ١٦ القانون ١٩٣٢ املرسوم

   .٣٢٠/٢٦ القرار يف املؤقت التخزين متطلبات على العثور مت. للتلوث حمتمل مصدر / النشاط

  

   البيئة محاية لقانون املشروع ومالءمة البيئي األثر تقييم مرسوم مشروع 2.4



 ويهدف). البيئة محاية بشأن ٤٤٤/٢٠٠٢ القانون (لبنان يف البيئية الرئيسي بواسطة رياإلطا القانون مشروع وخيضع

 من مستدام مصدر وتأمني القائمة العجز تعويض أجل من املياه من د / ٢٥٠m3 مع الكربى بريوت تزويد إىل املشروع

: التايل النحو على املختلفة البيئية واملوارد املستقبالت قوائم ٤٤٤ القانون. املقبلة اخلمس السنوات خالل األقل على املياه

 احليوانات (البحري البيولوجي التنوع الساحلية؛ البيئة التربة؛ جودة ؛)والضوضاء احمليط اهلواء نوعية (الفيزيائية البيئة

   .(املتضررة اتمعات مشروع (العامة واجلماعة ؛)والنباتات

 واملتطلبات للمعايري القياسية واملعايري باملواصفات تلتزم اليت ٢٠٠٠ امع يف البيئي األثر تقييم مرسوم مشروع وصدر

 رقم البيئة محاية قانون إىل الرجوع يرجى (التنمية ملشاريع البيئي األثر لتقييم الالزمة والتدابري املبادئ وحيدد البيئية

 والتعاريف، التنظيم، أهداف تتناول اليت املقاالت وستني مثانية البيئي األثر تقييم مرسوم مشروع ويتألف). ٤٤٤/٢٠٠٢

 األثر تقييم تقرير واستعراض والتنفيذ، النطاق، وحتديد الفرز، مثل طنية ل البيئي األثر تقييم عملية مراحل خمتلف وكذلك

 نشطةاأل مجيع أيضا البيئي األثر تقييم مرسوم مشروع يسرد. االستئناف وعملية الصالحية، من فترة إىل باإلضافة البيئي،

 من ٣ و ٢ و ١ املالحق راجع) (IEE) البيئية األولية الفحص تتطلب اليت وتلك إلزامية، الظروف تسمح أو EIA اليت

  .(البيئي األثر تقييم مرسوم مشروع

   الصلة ذات البيئية املعايري 2.5

   .أدناه اجلدول يف مبني هو كما لبنان يف البيئية املعايري تضع اليت الرئيسية التشريعية النصوص من نوعان هناك

  

   الصلة ذات املعايري

 املعايري تطوير خالل من ٥٢/١ القرار حمل حيل / التحديثات ٣٠/١/٢٠٠١ التربية وزارة ،٨/١ رقم الوزاري القرار

 حيالص الصرف مياه معاجلة حمطات من املنبعثة السائلة والنفايات اهلواء ملوثات املتعلقة (NSEQ) البيئة جلودة الوطنية

   سرية وإنشاء

   البيئة جودة والتربة واملاء اهلواء ومعايري املواصفات ٢٩/٧/١٩٩٦ التربية وزارة ،٥٢/١ رقم وزاري قرار

  

 يف للسرطان املسببة وامللوثات الغازية العضوية غري وامللوثات اجلسيمات العضوية غري امللوثات القرارات هذه تعيني مت

  أدناه اجلدول يف مبني هو كما جمموعات؛



  

Particulate Inorganic Pollutants 

Group I Group II Group III Group IV 

Cd, Hg, TI As, Co, Ni, Se, Te Sb, Pb, Cr, CN, F, Cu, Mn, Pt, Pd, Rh, V, 

Sn - 

Gaseous Inorganic Pollutants 

Group I Group II Group III Group IV 

AsH3, ClCN, COCl2, HP HBr, Cl2, HCN, HF, H2S HCl not 

mentioned at Group I SOX, NOX 

Cancer causing pollutants 

Group I Group II Group III Group IV 

Asbestos, Benzo(a)pyren, Beryllium and its breathable compounds calculated 

as Be, Dibenz(a,h) anthracen, 2-Napthylamin Arsenic Oxides, several Chrome 

(VI) and Chrome (III). Combinations calculated as Cr, Cobalt, Nickel and its 

breathable compounds calculated as Co/ Ni, 3,3’-Dichlorbenzeden, 

Dimethylsulphate Ethylenimin Acrylnitril, Benzene, 1,3-Butadien, 1-

Chlor-2,3-epoxypropan (Epychlorhydrin), 1,2-Dibromethane, 1,2-

Epoxypropane, Ethyleneoxide, Hydrazine, Vynilchloride - 

  

  

  



  

   الدويل للبنك الوقائية السياسات 2.6

 واملستدامة وبيئيا البنك متويلها املقترح املشاريع أن ضمان على للمساعدة الدويل البنك ضمانة عشرة سياسات تصميم مت

   :التشغيلية السياسات هذه وتشمل. القرار عصن عملية حتسني وبالتايل اجتماعيا،

  

• OP 4.01 البيئي؛ التقييم   

• OP 4.04 الطبيعية؛ املوائل   

• OP 4.09 اآلفات؛ إدارة   

• OP 4.11 الثقايف؛ التراث   

• OP 4.12 القسرية؛ التوطني إعادة   

• OP 4.10 األصليني؛ سكان   

• OP 4.36 بالغابات؛   

• OP 4.37 السدود؛ سالمة   

• OP 7.50 اري على املشروعاتالدولية؛ املائية ا   

• OP 7.60 عليها املتنازع املناطق يف مشاريع.   

  

 يتم أن وتقرر الدويل للبنك الوقائية السياسات ١٠ ضد االستثمارات فئات مجيع فحص مت ،ESMF هذا إعداد يف

 على OP / BP 4.09 القسرية، التوطني ةإعاد على OP 4.12 البيئي، التقييم يف OP 4.01 التالية، ٣ تشغيلها



 :العاملية االتصاالت شبكة إىل الرجوع يرجى للبنك، الوقائية السياسات من التفاصيل لوصف. اآلفات إدارة

worldbank.org.   

  

   (OP 4.01) البيئي التقييم

  

 مجيع تعيني ويتم للمشروع، املتوقعة البيئية للتأثريات وفقا البيئي الفحص وجيري البنك، قبل من املمولة املشاريع جلميع

 من ختتلف السياسة هلذه الالزمة األدوات. شدة البيئي األثر خفض أمر مع ،FI أو ،A، B، C البيئية، فئة املشاريع

 على يتوقف وهذا واالجتماعي، البيئي األثر وتقييم واالجتماعية، البيئية اإلدارة إطار البيئية، استراتيجي تقييم إجراء

 البناء مرحلة خالل األدىن، احلد يكون أن ويتوقع منذ "B" البيئة فئة املشروع هذا تعيني مت. املشروع احملددة فالظرو

   .البيئية اإلدارة خطة خالل من التخفيف وميكن البيئية، واآلثار

  

   (OP 4.12) القسرية التوطني إعادة

  

 وامللكية، واألرض الناس على السلبية اآلثار لتجنب لبناءا مرحلة من الفرز ومراحل تصميم يف تتم أن جيب كبرية جهودا

 حيدد الرواندية الوطنية اجلبهة. ممكن حد أقصى إىل وغريها، الطبيعية االقتصادية املوارد إىل الناس وصول ذلك يف مبا

 أي قيام عند ةمستعد تكون أن جيب اليت) اإلقليمية العمل برامج (خطط والتعويض التوطني إلعادة التوجيهية املبادئ

 خاصة البلدية لتلك كشرط البنك قبل من املوافقة تتم أن أيضا اإلقليمية العمل برامج أن. السياسة هذه الربنامج استثمار

   .بنائه بتمويل املشروع يكون أن

  

   :الدويل البنك ضمانة أخرى سياسات إىل يؤدي

   



 يف املكونات من أي أن املتوقع من وليس. لطرفيةا أو ظرفية إما فقط هي األخرى WB الضمانات اثار إمكانيات

 إلمكانية نظرا ذلك، ومع. تشغيل يتم ال) السدود سالمة) OP 4.37 وبالتايل السدود، بناء سيشمل املشروع مناطق

   .الطرفية الزناد بعض احملتمل ومن األكسدة، الربك بناء

  

 OP وبالتايل األصليني، السكان على التعرف الناس على سليب تأثري أي هلا يكون قد املشروع أن املتوقع من ليس

 أن إىل الصحي الصرف مياه معاجلة وحمطات البلدية تفريغ لساحات االجتاه إىل وبالنظر ذلك، ومع. ينطبق ال 4.10

 OPو الطبيعية املوائل على OP 4.04 ضد هذين فحص يتم أن املهم من يصبح املدينة، من للخروج طريقة يقتبس

 انطباق فحص وسيتم واخلاصة االحترازية املبادئ من إليها ينظر أن إىل حتتاج الغابات سياسات على 4.36

   .الفردية لالستثمارات

  

   السياسة عن والكشف العامة املشاورات

 أجريت. املشروع مراحل وتشغيل وتنفيذ ختطيط خالل يتم أن املصلحة أصحاب مع املشاورات أن البنك من يتطلب

 أوال. يلي كما هو ESMFلل العلين الكشف أجل من عملية يتبع. ٢٠١٤ عام مارس ١٢ يف اخلروج املشاورات هذه

 االنترنت شبكة على املتاحة التقرير جبعل باملشروع املتأثرة للمجموعات للجمهور متاحة التقرير مشروع تكون سوف

 الواجب النحو على وردت اليت تالتعليقا بعد. املستهدفة البلديات ومباين (CDR اإلنترنت شبكة على موقع(

  .الدويل البنك يف املعلومات دار على للجمهور وإتاحتها الدويل، للبنك ESMF رمسيا سيقدم ا، قامت واملراجعات

   

   البيئي األساس خط: الثالث الفصل

  

 مت. لبكوبع وصور طرابلس وهي مدن ثالث يف البيئية الظروف عن ومعلومات أساسية بيانات الفصل هذا ويعرض

 عرض اىل متيل الساحلية املدن أن من الرغم على مدينة، لكل مستقل بشكل عرضها ويتم واملعلومات البيانات توليفها

 التركيز من بدال واالقتصادية واالجتماعية املادية البيئة عن بيانات يركز وبالتايل، حتضرا املدن الغالب يف. مماثلة خصائص

 املتوقع ومن املدن، تلك حول LMSEP قبل من املستهدفة املستهدفة والنقابات البلديات عتتجم. البيولوجية البيئة على



 بدء مرحلة يف املستهدفة للبلديات حمددة أساسية معلومات مجع سيتم ذلك، ومع. مماثلة واجتماعية بيئية خصائص هلا أن

   .املشروع تنفيذ

  

   طرابلس 3.1

  

-.مايو (وخريف وجاف حار صيف مع املتوسط األبيض البحر االستوائية، شبه هي طرابلس منطقة يف مناخ: املناخ  

 ١،٠١٥ السنوي األمطار هطول متوسط). أبريل أكتوبر (الشتاء فصل يف والرطب عاصف، معتدلة، والباردة ،.)أكتوبر

 درجة ٢٨ حلرارةا درجة متوسط. املئة يف ٧٠ النسبية الرطوبة معدل يبلغ حني يف ،)م ٢٠ ارتفاع البترون، حمطة (ملم

 درجة كانت. مئوية درجة ٢٠ هو السنوي احلرارة درجة ومتوسط الشتاء، فصل يف مئوية درجة ١٠ و الصيف يف مئوية

 يف يوما ٤٦ حلوايل حتدث مئوية درجة ٣٠ فوق احلرارة درجات. مئوية درجة ٣٩,٦ سجلت اليومية العظمى احلرارة

 هو والليل النهار حرارة درجات بني الفرق. للغاية تكون ما ونادرا مئوية درجة ٠ من أقل حرارة درجة مع أيام. السنة

 أقل الشرقي والشمال الشرق من رياح حتدث حني يف الغريب، واجلنوب الغرب من هي السائدة الرياح .C ° ٧ عادة

   .(املئة يف ١٥ مقابل املئة يف ٨٥ (كثريا

  

 synclines على كتيم غطاء لديه يوجد ال طرابلس زغرتا، الكورة، منطقة يف الكارستية يف: اهليدروجيولوجيا

 الصلبة والنفايات الصحي، الصرف مياه تدفقات (البيئة على املستمر العدوان. البيئي لإلجهاد عرضة وبالتايل وأخطاء،

 بالتايل. اجلوفية ملياها ونوعية التربة تدهور يف يسهم) والتصريف والغاز الزراعية حمطة السائلة والنفايات والصناعية املرتلية

   .االعتداءات هذه من احلد أو للقضاء مبكان األمهية فمن

  

 / M3 ٥٠،٠٠٠ جمتمعة تدفق لديها اليت رئيسية مصادر ثالثة من أكرب طرابلس ملنطقة املياه تزويد يتم: املياه إمدادات

 مع طرابلس هب املصدر لوازم. يةاجلوف املياه وخزانات ،Racheine والينابيع هب، الربيع: هي ثالثة مصادر. د

 نوعية املنضبط وغري الفقراء تزويد يتم قد وبالتايل تعمل، ال حاليا املياه معاجلة أعمال يف. د / M3 ٤٠،٠٠٠ من أكثر

 من كبري وجزء احلالية، املياه على الطلب تلبية على قادر غري النظام هذا فإن ذلك، إىل باإلضافة. النظام إىل مباشرة املياه



 التقديرات وتشري. مهمل واملمارسات التسريبات خالل من املياه من عالية نسبة على ويضيع األصغر جدا، قدمية شبكة

 من املئة يف ٦٠ حنو إىل يصل األسر يف واخلسائر القانونية، غري والوصالت التسرب، عن النامجة اإلمجالية اخلسائر أن إىل

   .النظام يف املتدفقة املياه قدرة

  

 إلقاء وفتح املنضبط غري من املعاجلة غري الصرف مياه تصريف من تعاين طرابلس من القريبة والشواطئ الساحل: احلالس

 من الرمال التجريف هي أخرى مشكلة. الساحلية املياه نوعية على سلبا تؤثر اليت هي املمارسة هذه. الصلبة النفايات

 على عالوة. األمساك ومصائد والشواطئ، الساحلية، مورفولوجيا البحرية، البيئة على كبري تأثري لديها واليت البحر، قاع

 قاع من كبري اضطراب وأي الساحلية الطويل املدى على املياه لتلوث نتيجة التلوث بالوعة تصبح قد البحر قاع ذلك،

   .البحرية البيئة يف امللوثات من العديد سراح إطالق وميكن للرمل، التجريف مثل البحر

  

 منفصلة، األمطار مياه تصريف ونظام الصحي الصرف نظام خالل من عموما طرابلس تقدمي يتم: الصحي الصرف هميا

 مباشرة تصريفها إما الصحي والصرف احلاضر، الوقت يف. جمتمعة واحد هو النظام األماكن بعض يف أن من الرغم على

 املتوسط يف املوجودة ترتبط. الساحلية تيارات طريق عن مباشر غري أو والقنوات األنابيب خطوط طريق عن البحر إىل

 سكاا عدد ويبلغ ،٢٠٠٠ عام حىت التخطيط ألفق ٦٠ يف بناؤه مت الذي النظام إىل السكان من املائة يف ٧٠

 مينا ش الضخ حمطة مثل حيوية مرافق تدمري بسبب وظيفية غري وبالتايل األصغر هو النظام هذا. فقط ٢٢٠،٠٠٠

 الصرف مياه جتميع نظام. الصحي الصرف خطوط من والعديد اإلطماء وانسداد احلرب خالل حريةالب واملصبات

 السليم، جلمع نظام وجود عدم حالة يف. بأكملها املدينة يغطي ال) األنابيب خطوط من كيلومترا ١٣٠ حنو (الصحي

 مياه تفريغها يتم لذلك، ونتيجة. ميةالقد الري قنوات من لشبكة الصحي الصرف مياه لتصريف املنازل من العديد جلأت

 املغذيات وزيادة التلوث. املدينة يف نقطة ثالثني من أكثر يف والبحر واألار، األرض، إىل مباشرة اخلام الصحي الصرف

 على املؤقت التخزين منفذ من بالقرب هي تلوثا األكثر املقاطع. العامة للصحة خطريا ديدا تشكل الساحل طول على

 الصرف مياه جلمع ونظام القدمية، املدينة وسط يف. طرابلس من اجلنويب اجلانب يف حبصاص وادي ومصب مليناا طرف

 مياه تصريف يتم أخرى، حاالت يف. الري قناة إىل أو علي أبو ر إىل مباشرة العادمة املياه تربأ. الزمن عليه عفا الصحي

 املواقع، بعض يف. االصطناعية اآلبار خالل من التربة إىل ةمباشر غري أو الصحي الصرف خزانات يف الصحي الصرف

   .يطاق ال حميط إىل املنبعثة والروائح صحية ألسباب للغاية يطاق ال الوضع فإن



  

 ما إىل أدى مما يوم، / فرد / كجم ٠,٦٥ حوايل طرابلس يف الصلبة النفايات توليد معدل متوسط: الصلبة النفايات

 القمامة مجع كفاءة عدم. علي أبو ر من اخلروج على مفتوحة منطقة يف ملقاة كانت طاملا اليت د / طن ٣٨٢ جمموعه

 يف الطرق، جوانب طول على ملقاة ينظر أن أيضا ميكن الصلبة النفايات. مكبا يف القدمية البلدة وشوارع النهر حولت

 الصناعية الصلبة النفايات خلط يتم. خمتلفة مشاكل يف تسبب مما الشوارع يف مباشرة حرقها أو الشاغرة، الكثري

 يف مباشرة يف أو النفايات مقالب من التشحيم والزيوت النفايات من التخلص يتم. البلدية النفايات مع الطبية والنفايات

 مشروع (SWEMP) البيئية الصلبة النفايات إدارة خطة طرابلس بلدية من االحتاد استفاد ،١٩٩٧ عام يف. ااري

. الرصيف وحاويات النفايات مجع شاحنات عن فضال السيارات، وغسل الشوارع تنظيف على وحصل ويلالد البنك

 البلدية الصلبة النفايات مجع يتم. صحي نفايات مكب إىل وحتويلها القدمية تفريغ تأهيل إعادة إىل أيضا املشروع يهدف

 شوارع يف الصلبة النفايات مجع يتم. طرابلس مكب يف منها والتخلص خاصة، شركة قبل من حاليا الكربى طرابلس من

 غري النفايات صناديق. القياسية مجع مركبات إىل للوصول قابلة وغري ضيقة لألسواق الطرق منذ يدويا القدمية املدينة

 هالفواك يف املثال، سبيل على. قدم الزيارة خالل الشوارع يف السيئة والروائح القمامة ووحظت الشوارع تلك يف متوفرة

 مجع البلدية من الشوارع كنس وسيارات املتاجر، أمام ألقيت اليت الطعام وبقايا والنفايات السوق، يف واخلضروات

   .الظهر بعد متأخر وقت يف النفايات

  

 قياسات إجراء مت. اهلواء جودة: طرابلس من خمتلفة مناطق ميثلون حمطات ١٠ جمموعه ما يف امليداين الرصد مسح أجري

 الكربون أكسيد أول أن النتائج وأظهرت. القدمية املدينة وداخل طرابلس يف املزدمحة الشوارع داخل اطعاتتق عدة يف

(CO)، الكربيت أكسيد ثاين (SO2) النيتروجني أكسيد وثاين (NO2) العالقة اجلسيمات وإمجايل (TSP) 

 االزدحام إىل األول املقام يف ذلك ويرجع ار،النه خالل املواقع معظم يف العاملية الصحة منظمة معايري تتجاوز تركيزات

 جتاوزت قلعة موقع رصد يف احمليط اهلواء نوعية. البناء أنشطة و ا، املرتبطة املركبات عن النامجة واالنبعاثات املروري

 قطري عن القلعة من بالقرب الرشيد شارع كرامي يتأثر .SO2و PM10ل العاملية الصحة ملنظمة التوجيهية املبادئ

 ومها وباملثل،. العمل من أخرى مرة يعودون الناس معظم عندما املساء فترة خالل وتدفق الثقيلة املرورية االختناقات

 العاملية الصحة ملنظمة التوجيهية املبادئ تتجاوز النهار خالل SO2 عالية تركيزات كشفت الرصد مواقع أخرى مواقع

   .السوق منطقة طول على جتري التجارية األنشطة معظم كانت هرالظ وقت ذروة خالل املرور حركة ازدحام بسبب

  



 معظم. الساعة مدار على الليل وساعات النهار خالل القدمية املدينة مركز داخل الضوضاء مستوى تسجيل مت: الضوضاء

 من احلد يريمعا) فهوا (املتحدة الواليات يف السريعة للطرق الفيدرالية اإلدارة جتاوز (LEQ) الضوضاء قيم متوسط

 اليت لتلك مماثلة الليل أثناء الضوضاء مستويات سجلت كانت. وحتضرا منوا األراضي يف ديسيبل ٧٢ عن الضوضاء

 العاملية الصحة ومنظمة اللبنانية الضوضاء معايري. املدينة يف الليلية احلياة أنشطة على الضوء وتسليط النهار، خالل قيست

 األساسي املسح من كجزء أيضا الضوضاء رصد أجري. القياسات مجيع يف جتاوزها ومت الليل أثناء ديسيبل ٥٠ هي

 احمليطة الضوضاء مستوى. اهلواء نوعية لرصد اختريت اليت تلك مثل املواقع نفس يف ،٢٠٠٩-٢٠٠٨ الفترة يف البيئية

(LEQ) سواء حد على اللبنانية املسموح الضوضاء من احلد للمعايري األقصى احلد يتجاوز ثالثة رصد ملواقع قراءات 

 يف والتجارية املرورية األنشطة هي الضوضاء للتلوث الرئيسي املصدر). ديسيبل ٦٠-٤٠ (الفترة والليل النهار خالل

   .املنطقة

  

   صور 3.2

  

 احلدود من الشمال اىل كلم ٢٦ و بريوت من اجلنوب إىل كم ٨٠ حوايل املتوسط، األبيض البحر ساحل طول على تقع

 صخرية جزيرة شبه هو، بل. لبنان جنوب من احملافظة من واإلقليمية إداري كمركز صور وظائف اللبنانية، يةاجلنوب

 متتد وأوسع أطول ديها صور من اجلنوب إىل البحر شاطئ. اللبناين الساحل سهول وأغىن أكرب من واحدة على صغرية

   .القدمية املدينة قلب تشكل التقليدية املعيشة وأماكن الصيد منشآت حماطة الصيد ميناء. الرملية الشواطئ من

  

 مبلغ الساحلية املنطقة يتلقى. صور منطقة يف يسود رطب وشتاء جاف بصيف يتميز املتوسط األبيض البحر مناخ: املناخ

 درجات. فرباير اىل نوفمرب من أشهر أربعة فترة خالل الشتاء فصل يف تتركز سنويا األمطار من ملم ٨٠٠ و ٧٠٠

 على مئوية، درجة ١٤ و ٣٧ هي والشتاء الصيف يف يعين شهرية حرارة درجة قيم متوسط. املواسم مع ختتلف ارةاحلر

 احلرارة درجة يف الفرق. اغسطس شهر خالل املئة يف ٨٠ من قدر بأقصى دائما عالية كوا نسبيا ثابتة الرطوبة. التوايل

 على املئة، يف ١٢ اىل ١٠ و مئوية درجة ١٥ إىل ١٠ بني يتراوح ما عادة أشهر والصيف الشتاء لفصل النسبية والرطوبة

 اجلنوبية الرياح تسود اغسطس اىل فرباير شهر خالل. املوسم هذا مع ختتلف والسرعة السائدة الرياح واجتاه. التوايل



 حملية رياح أيضا هناك. بسهولة الكشف ليتم يكفي مبا قوية هي الغربية والرياح العام، من املتبقية الفترة خالل. الغربية

   .النهار خالل البحر من الشاطئ ب والرياح الظهر، بعد ما فترة يف الساحل من وب الساحلية، رياح باسم تعرف

 الطبقات. نسبيا األمطار يف وفرة من الرغم على سطحه املياه لندرة معروف هو كما لبنان جنوب: املائية املوارد

 ٤٠ عن يزيد ال ما يف تقريبا، االجتاه نفس يف أيضا اجلغرايف املنحدر وميتد الغريب، والشمال الغرب حنو تراجع اجليولوجية

 كمية املزيج، هلذا نتيجة. بينها تفصل ما غالبا كتيمة طبقة مع للغاية اجليولوجية التكوينات وجمزأة. كيلومتر لكل متر

 صور منطقة الدائمة، السطحية املياه مصادر من ختلو حني يف الواقع، يف. صور منطقة يف املتوفرة اجلوفية املياه من كبرية

   .السنة يف مكعب متر مليون ٥٠ ب يقدر تدفق تتجاوز قد اليت اجلوفية املياه حوض على جيلس هو

  

 جيدة نوعية من هو اخلزان هذا من املاء. طبقة الطباشريي اجلريي احلجر هو الرئيسي املصدر اجلوفية املياه: املياه جودة

 يف خاصة لآلبار للمياه كمصدر أيضا يستخدم والذي العلوي، االيوسني طبقة. امليكرويب التلوث وجود عدم مع جدا

 يف الصحي الصرف خزانات من كبرية أعداد ووجود الصحي الصرف شبكة حالة لسوء نتيجة بكثري ملوثة صور، منطقة

 على الحظ ظاهرة أيضا هو املياه ضخ يف اإلفراط بسبب البحر هميا تسرب. اموعة نظام خيدمها اليت مل ااورة املناطق

 والنفايات الصرف مياه بسبب ملوثة الدراسة ملنطقة الشمالية احلدود على والكذب الليطاين، ر. الساحل منطقة طول

. امليناء طقةمن يف وخاصة البحر، يف الصحي الصرف مياه لتصريف نتيجة ملوثة الساحل طول على البحر مياه. الصناعية

 واإلمهال والضرر املستخدمني، على توزيعها قبل بالكلور واملعاجلة املياه تصفية يتم حني يف. متغري هو الشرب مياه جودة

   .الشبكة تلوث أن وميكن النظامية غري العرض ضغوط إىل تؤدي التوزيع لنظام

   

 ب تقدر ختزين وحدة يف الرشيدية وينابيع العني رأس من املياه طريق عن صور مدينة تزويد ويتم: املياه إمدادات

 على ومستمرة، منتظمة غري املياه إمدادات. التوايل على ،m3/dayو m3/day ٦،٦٠٠ ١٥،٠٠٠ إىل ١٠،٠٠٠

 اآلبار من العديد حفر مت وقد النحو، هذا على. الصيف أشهر خالل االمدادات كفاية عدم من تعاين املدينة أن من الرغم

 إىل ١٥،٠٠٠ (جيلو Ouadi للفي احلكومة اآلبار إىل باإلضافة للشرب، الصاحل باملاء املنطقة لتزويد تمعيةوا اخلاصة

٢٠،٠٠٠ m3/day). األنابيب بعض تثبيت يتم. الرئيسي التوزيع خط إىل القدمية املدينة داخل املياه توزيع نظام يرتبط 

 التخزين مستودع يوجد ال. للتلوث عرضة جيعلها الذي األمر كاف، ردم يتم أو األرض، سطح على مالئمة غري بطريقة

 يتطلب املستقبل يوميا املياه على الطلب أن حني يف د / ج / لتر ١٠٠ حدود يف حاليا هو املياه استهالك. املنطقة يف



 شبكة تصميم ووضع القائم، النظام على مؤخرا املياه إمدادات الدراسات أبقى). ٢٠٤٠ لعام (د / ج / لتر ٢٦٠

   .املستقبل يف مطالبها لتلبية املدينة أحناء مجيع يف جديدة

  

 البحر إىل الصرف مياه تضخ اليت الصيد مليناء ااورة الضخ حملطة القدمية املدينة يف الصحي الصرف مياه من جزء نقل يتم

 ملعاجلة جديد مصنع. العاصفة ومياه الصحي الصرف مياه): ٢٨ الشكل (املدينة من الغريب اجلانب على القدمية املصبات

 الصرف مياه جتميع نظام يتكون. للصور الشاملة للقضاء العباسية منطقة يف اإلنشاء قيد البحرية املصبات مع العادمة املياه

 ملياه كال ختدم اليت الداخلية الشوارع يف مستطيلة وقنوات الرئيسية، األماكن يف األنابيب من أساسا احلالية الصحي

 من اثنني (البحر التفريغ نقطة إىل الضخ حمطة من الرئيسية الضخ وخطوط األمطار، مياه وتصريف الصحي الصرف

 من البحر يف أيضا األمطار مياه تصريف نظام مع مزجه يتم اليت الصحي الصرف مياه من اإلعفاء يتم). مم ٥٠٠ أنابيب

 خارج مناطق عدة من الصحي الصرف مياه يستقبل الضخ حمطة. الصيد ميناء من الشمال إىل الرئيسي منافذ ٥ خالل

 قيد ليست منهم واحد مع مضخات ثالث من الضخ حمطة تتكون. والعباسية باس، ش الرمل، من وهي الدراسة، منطقة

   .البحر يف الصحي الصرف مياه فيضان يف تسبب مما الرئيسية الصيانة مشاكل من يعاين اآلخر والبعض التشغيل

  

 وهكذا،. يوم / فرد / كجم ٠،٩-٠،٧ يف صور ملدينة الصلبة النفايات توليد معدل متوسط إن ويقال: ةالصلب النفايات

 غري بشكل من حاليا التخلص ويتم البلدية قبل من مجعها يتم اليت الصلبة النفايات من يوميا / طن صور ٤٩ حوايل يولد

 (Bawabeh مربع يف (القدمي السوق من الصلبة النفايات مجع يتم. باملدينة احمليطة املنطقة يف مفتوحة مقالب يف صحيح

 طول على أيضا النفايات ختزين صناديق القدرات حتت وتوجد. للسيارات موقف يف تقع كبرية ختزين وعاء يف وختزينها

 إىل العصارة وتسرب ورائحة البصرية، تسرب تسبب صناديق حول النفايات ختزين كفاية عدم إىل أدى مما حريام شارع

 يزال ال ولكن ،٢٠١١ عام منتصف يف منها واالنتهاء ومساد املواد استرداد حمطة إنشاء يتم. ا احمليطة الشارع

operianal صور قضاء يف تقع قرية من والعديد صور مدينة خيدم املقترح املصنع سوف. جزئيا.   

  

 املبادئ أدناه رصد مواقع ثالثة يف SO2 وغاز نالكربو أكسيد ثاين تركيز ملستويات احمليط اهلواء نوعية قراءات وكانت

 إىل وجنبا األوقاف ساحة يف حدود PM10 تركيز جتاوز ذلك، ومع. اهلواء جودة: العاملية الصحة ملنظمة التوجيهية

 ذروة خالل) الطريق شارعني (مربع يف عالية املرور حركة ازدحام إىل أساسا هذا ويعزى. شارع) حريام (احلمراء جنب



 يف املروري االزدحام ويعزى. احلمرا شارع طول على الليل وخالل الظهرية ووقت الصباح وقت يف التجاري اطالنش

 حمدودة املرور حركة لتدفق نظرا احلاالت من كثري ويف الشوارع كل يف عالية التجارية األنشطة إىل أساسا املوقعني كال

 سرعة أقل الناجتة املزدوجة السيارات وقوف توقف من متكررة وهبوط ،)الطريق اجتاه من اثنني مع الضيقة الشوارع(

   . العادية املرور حركة وازدحام املرور حركة

  

 نوعية لرصد املواقع لتلك اختيارها مت اليت املواقع نفس يف الضوضاء مستوى األساس خط رصد أجريت: الضوضاء

 الضوضاء من احلد للمعايري األقصى احلد يتجاوز ةثالث رصد ملواقع قراءات (LEQ) احمليطة الضوضاء مستوى. اهلواء

 املصدر). ديسيبل ٦٠-٤٥ (الفترة والليل النهار خالل سواء حد على والتجارية السكنية للمناطق اللبنانية املسموح

 اليت املنطقة يف الضوضاء مستوى أدىن وسجلت. املنطقة يف والتجارية املرورية األنشطة هي الضوضاء للتلوث الرئيسي

 األمساك، صيد (التجارية األنشطة معظم إغالق يتم عندما الظهر بعد فترة خالل خصوصا السري حركة هاربور أقل لديها

   .(اخل سرايا، (اإلدارية واألنشطة) اخل التجارية، واحملالت

  

3.3 Baalabek  

  

 مشال منطقة من الشاسعة الزراعية السهول ا وحتيط متر، ١،١٠٠ ارتفاع على بريوت، شرق كلم ٨٦ بعلبك يقع

 يونني، من ثالثة ااورة القرى تضم اليت الصغرية املنطقة يف للمنطقة، اإلدارية العاصمة بعلبك، مدينة وتقع. البقاع

 املعبد ومها األثرية، واملواقع للمدينة التارخيي جوهر يتضمن بعلبك يف الرئيسية الثقايف التراث منطقة. وايعات دورس،

   .Bouleuterion باسم املعروف ااور املوقع وكذلك القلعة، داخل وتقع ،Bachusو فينوس يتر،جوب الروماين

  

 جبال سلسليت بني البقاع سهل يف اجلغرايف ملوقعها نظرا منخفضة األمطار مع والقاحلة، اجلافة هو بعلبك يف مناخ: املناخ

 تساقط مع وترافق ومايو أكتوبر شهري بني االمطار تشروتن. وجاف حار الصيف بينما الباردة الشتاء). والغرب الشرق(

 هو السنوي املتوسط الرطوبة. ملم ٤١٠ حوايل السنوي التراكمي األمطار هطول. وفرباير ديسمرب بني الفترة يف الثلوج

 من املواسم مع ختتلف احلرارة درجات. الصيف يف املئة يف ٤٦ إىل وخفض الشتاء يف املئة يف ٦٧ إىل ليصل٪ ٥٦



 شهرية حرارة درجة مع أغسطس شهر يف مئوية درجة ٤٠ إىل ليصل شباط فرباير يف ٦,٢oC من منخفض مستوى

 املمر داخل للبعلبك اجلغرايف للموقع نظرا الغريب واجلنوب الشرقي الشمال عادة هي السائدة الرياح .١٥oC من يعين

 الغربية اجلنوبية الرياح تسود بينما الشتاء، فصل خالل عادة شرقية مشالية الرياح تسود. اجلبال سلسليت بني الداخلي

   .العام من لالملتبقية

  

 من العديد مع املنطقة يف املستغلة اجلوفية املياه تشكل ،Turonian سيما وال اجليولوجية، التكوينات: املائية املوارد

   .الينابيع

  

 آبار وسبعة (Bordai وعني Loujouj) الينابيع ٢ من لبعلبك احمللية املياه إمدادات املصدر من القائمة تتكون: ماء

 مسبقة معاجلة دون املرتلية لألغراض املياه لالستخدام مناسبة ليست الربيع العني رأس يف .m3/day ١٩،٦٥٠ توفري

 خطوطو املياه مضخات من لسلسلة وقناة الربيع عني ش رأس يتصل اليت امليدانية املراقبة وكشفت. البيئية العدوان بسبب

 Oumouchki) أيضا إضافية آبار سبعة تثبيت مت. والتنظيف املرتيل االستخدام ألغراض املياه سحب األنابيب

 ٤٤٧٩٠ حدود يف هو جمتمعة تدفق .m3/day ٢٣،٧٠٠ من املقدر العائد مع (Moudawar ومنطقة

m3/day. ١٠،٧٥٠ بسعة رئيسية خزانات أربعة التخزين مرافق تتألف M3 / ٥٠ حوايل التخزينية السعة إمجايل. د 

 على الطلب ويقدر. واحد ليوم التخزين على القدرة لديها أسرة كل أن معتربا ،٢٠١٧ لعام املياه على الطلب من املئة يف

 توزيع نظام. ٢٠١٧ عام يف د / ج / لتر ١٢٢ إىل يصل أن ويتوقع ٢٠٠٧ عام يف د / ج / لتر ١١٠ بعلبك يف املياه

 وتواصل .١٩٧٠s منذ جتديده مت ومل املدينة يف جديدة مناطق إىل متتد ال أا. عموما سيئة ظروف ويف قدمية املياه

 اتصاالت من العديد تضررت ذلك، إىل باإلضافة. معايرة يتم مل اليت مقاييس خالل من املياه لتوزيع بعلبك السلطة

 توزيع مرفق بني األنابيب اتصاالت. املئة يف ٣٠ زوتتجاو مرتفعة املياه خسائر. التحتية البنية أعمال طريق عن اخلدمة

 يف املياه شراء إىل اللجوء أو امللوثة اآلبار الناس على كبري حد إىل تعتمد. موجودة غري األسر من وكثري الرئيسية املياه

   .املياه من اليومية إلمداداا صهاريج

  

 كيميائيا، مقبول غري املياه نوعية أن ٢٠٠١ عام يف املوجودة ينابيعوال املياه آبار من املياه نوعية حتليل أشار: املياه جودة

 العاملية الصحة ومنظمة اللبنانية احلكومة وضعتها اليت للمعايري به املسموح األقصى احلد أدناه املؤشر مستويات واظهار



 على يدل مما والعقدية، ازيةالرب القولونيات وجود البكتريولوجية نتائج أظهرت ذلك، ومع. والشرقية الوسطى وأوروبا

 أنظمة واستخدام مجع كافية شبكة وجود عدم حال يف التلوث سبب هو والذي البلدية، الصرف مياه امللوثة املياه أن

   .الصحي الصرف

  

. الصحي الصرف بشبكة متصل بعلبك سكان جمموع من املئة يف ٦٠,٥ أن ١٩٩٧ مسح أظهر: الصحي الصرف مياه

 يقرب ما استبدال مت. آخر متديد أي حدوث حالة يف السكان من املئة يف ٣٠ يعادل ما سيكون وهذا ،٢٠١٧ عام يف

 حجمها يف تتراوح بعلبك مدينة يف الصحي الصرف شبكات من كم ٢٣ (احلالية اجلذع ااري من املئة يف ٧٥ من

 ومع القدمي، ويستبدل يعزز ديدةاجل الشبكة. املتبقية ترقية ومت شيت النيب / بعلبك مشروع إطار يف) مم ٦٠٠-١٥٠

 الصرف مياه وتصريفات املنضبط غري التدفقات على والقضاء فإنه، ذلك ومع. احلضرية املناطق مجيع يغطي ال فإنه ذلك

 مياه معاجلة حمطة إنشاء مت وقد. بعلبك يف األثرية الرومانية املعابد خالل من طول وعلى القنوات يف املتدفقة الصحي

 هو املصنع قدرة. بعلبك مدينة من كيلومترا ٢ يف عادي ايعات منتصف يف) املنشطة احلمأة (الثانوي يالصح الصرف

١٢،٥٠٠ M3 / ٢٥،٠٠٠ل التمديد إمكانية مع د m3/day النفايات معاجلة حمطة تصميم مت. ٢٠٠٨ عام بعد 

   .الزراعي االستخدام إلعادة مناسبة الوفاء إىل السائلة

  

 مجع اخلاص املقاول يتعهد. الصلبة البلدية النفايات من يوميا طن ألف ٤٥ حوايل حاليا بعلبك ولدي: الصلبة النفايات

 مكب يف الصلبة النفايات من التخلص حاليا وجيري. واملعدات التسهيالت يقدم الذي للبلدية النفايات من والتخلص

 الطلق اهلواء يف احلرق وميارس املنضبط وغري غراقاإل. احملاجر الرومانية للمتراصة املتامخة كيال، آل منطقة يف مفتوح

 يتم ما غالبا ولكن الشوارع نواصي على املدينة أحناء مجيع يف النفايات مجع حاويات توزيع يتم. النفايات حجم لتقليل

 البنية نيلتحس جتري. عليها واحملافظة منتظم بشكل تنظيفها إىل حتتاج النفايات حاويات. مجعها من بدال النفايات حرق

 أيضا املقرر ومن. األعمال ومساد اإلنعاش مادة مصنع وتشغيل بناء خالل من املدينة خيدم الذي الصلبة النفايات التحتية

 بتمويل البيئة وزارة قبل من املشروع وجيري. قضاء بعلبك يف املتولدة الصلبة النفايات من للتخلص جديدة صحي مكب

 أن املتوقع ومن. بعلبك من الشمال إىل كم ٣,٣ بعد على صناعية منطقة يف النفايات مكب يقع. اإليطالية احلكومة من

 قضية هي النهر طول على الصلبة النفايات تراكم. املوقع بعلبك قضاء من املتولدة د / طن ٨٠ و ٧٠ بني ما تستقبل

 اللتقاط شاشات مثل القناة يف يةالشرع غري النفايات النفايات رمي من للحد تدابري عدة البلدية اختذت وقد. رئيسية

 النفايات معظم أساسا تربأ أن إىل تشري الحظ الصلبة النفايات خصائص. الوعي وعالمات املنبع العائمة الصلبة النفايات



 فإن ذلك، ومع بانتظام؛ القنوات تنظيف يتم. موجودة والزوار واملقاهي املطاعم معظم حيث املنبع رأس ش عني يف

   .القناة طول على البصرية سليب تأثري له العائمة تالنفايا تراكم

  

 الطريق يف السوق، منطقة تواجه اليت الطريق يف وهي مواقع أربعة يف اهلواء نوعية رصد احمليطة أجريت: اهلواء جودة

 احلسني سرأ املسجد تواجه اليت العامة احلديقة منطقة يف األثري، املوقع جوبيتر معبد بوابة مدخل من بالقرب القلعة

 قراءات احمليطة. مطران ساحة منطقة تواجه اليت للسيارات موقف يف وأخريا الربيع، عني ش رأس من بالقرب التارخيية

 وتتميز. املواقع معظم يف SO2و PM10ل العاملية الصحة ملنظمة التوجيهية املبادئ تتجاوز مواقع رصد يف اهلواء نوعية

 معظم عند واملساء الصباح فترة خالل عالية املرور حركة تدفق بواسطة مطران ساحة يف املدينة ومدخل السوق منطقة

 الرصد املوقعني كال كشفت وباملثل،. املدينة خارج العمل من عودته أو التسوق ألغراض السوق زيارة إما السكان

 املبادئ تتجاوز لليلوا النهار خالل SO2 مرتفعة تركيزات تارخيي مسجد تواجه اليت للسيارات موقف إىل باإلضافة

 األنشطة معظم كان عندما ظهرا، الذروة وقت خالل املرور حركة ازدحام بسبب العاملية الصحة ملنظمة التوجيهية

 مكان يف الترفيهية واملرافق العامة احلديقة الناس أكثر زيارة عند ليال وخالل السوق منطقة طول على جتري التجارية

   .قريب

  

 الضوضاء مستوى. اهلواء نوعية لرصد مواقع أربعة نفس يف الضوضاء مستوى األساس خط رصد أجريت: الضوضاء

 حد على اللبنانية املسموح الضوضاء من احلد للمعايري األقصى احلد يتجاوز أربعة رصد ملواقع قراءات (LEQ) احمليطة

 املرورية األنشطة هو لوحظ ضاءالضو للتلوث الرئيسي املصدر). ديسيبل ٦٠-٤٠ (الفترة والليل النهار خالل سواء

 مطران مربعة وكانت السوق منطقة يف متوقع، هو كما الضوضاء، مستوى أعلى قراءات سجلت. املنطقة يف والتجارية

   .النشاط جتري صاخبة األكثر

  

  .أدناه اجلدول يف Baalabekو وصور طرابلس مدن ثالث من األساس خط خلصائص موجز عرض يتم

   



 

  املشاورات :الرابع الفصل

 تمتّ الذين املصاحل أصحاب خمتلفعلى و املعلومات على ةبشدESMF  إطار اإلدارة البيئية واإلجتماعية صياغةتعتمد 

ة إطار اإلدارة البيئية وثيقو الربنامج هذا إلبالغ واستخدامها ت مراجعة مدخالم املوثّقةمتّ الّذين أو استشارم

تسليط  يتم التالية، األقسام يف. املشروع هلذا دم اإلجراءات الوقائية البيئية واإلجتماعيةالتي خت  ESMF واإلجتماعية

إطار اإلدارة البيئية  سامهت مدخالم على خمتلف األصعدة يف رسم الذين املصاحل أصحاب حساب الضوء على

  . ESMF واإلجتماعية

  

 تدفق منالناجتة  (ESIA) واالجتماعية االقتصادية اآلثار تقييماسة قام البنك الدويل بدر :البلدعلى مستوى  شاوراتامل

 استفادتوشاملة مشتركة  عملية خالل من لبنان حكومة من طلب على بناًء التقرير وأعد .لبنان إىل السوريني جئنياللا

 صياغة تومتّ). الدويل قدالن وصندوق األورويب، االحتاد املتحدة، األمم (والشركاء احلكومة ملمثلي شطةالن املشاركة من

 العمل مةومنظّ UE األورويب االحتادمبدخالت  مع ومن خالل االستعانة نسيقبالت الدويل البنك فريق هأعد الذي التقرير

ةالدولي ILO وصندوق الدويل قدالن IMF  ةع لصاحل الشعوب األصليحدة للتربوصندوق األمم املتOHCHR 

 برنامجو ،UNHCR جئنيالالّ شؤونل  العلياةضيفواملو UNICEF ونيسيفوالي UNESCO واليونسكو

 برنامج ، UNFPA األمم املتحدة للسكّانصندوق ، UNESCWAاإلسكوا ،UNDP اإلمنائي املتحدة األمم

 UNللمرأة حدةاملت األمم ، UNRWAاألونروا ،UN-Habitat) املوائل( للمستوطنات البشرية املتحدة األمم

Women ، والزراعة األغذية منظمة FAO العاملي األغذية وبرنامج WFP، ّمةومنظ الصة العاملي ةحWHO .

 معلومات وقدمت. احلكومة جانب من القوي وااللتزام الوثيق عاونالت من كثرياً التقرير إعدادإستفادت عملية 

 ربيةالت وزارة والبلديات؛ ةالداخلي وزارة قل؛والن ةالعام األشغال وزارة واملياه؛ الطاقة وزارة: قبل من مةقي ومسامهات

 والتجارة؛ االقتصاد وزارة املالية، وزارة العمل؛ وزارة جتماعية؛اإل ؤونالش وزارة ة؛العام ةحالص وزارة العايل؛ والتعليم

 كرم، شادي السيد كومةاحل منبتفويض  نسيقوالت وجيهالت موقد. املركزي لبنان ومصرف واإلعمار؛ اإلمناء جملس

 مدير بيفاين، آالن والسيد الوزراء، رئيس مستشار الضاهر، مسري والسيد اللبنانية، اجلمهورية لرئيس االقتصادي املستشار

   . املالية وزارة عام



 اجتماعات ESMF  إطار اإلدارة البيئية واإلجتماعيةفريق عقد :واإلعمار اإلمناء جملس  على مستوىشاوراتامل

 إدارة وحدة خالل من ، ونطاقه وحتفيزهLMSE تصميم فهم دف (PMU) املشروع إدارة وحدة مع ةيإعالم

 سيما وال لبنان، يف مماثلة عمليات عن األساسية واملعلومات البيانات إىل الوصول على قادراً الفريق وكان املشروع،

 إدارة وحدة مستوى على شاوراتامل يف كةشارومتّ توسيع امل.  CHUD احلضرية التنميةو الثقايف مشروع اإلرث

 وموظفي CHUD احلضرية التنميةو الثقايف اإلرث شروعم يف العامل البيئية استشاري لتشمل األحيان بعض املشروع

   .للبنك الوقائية ياساتالسب ESMF  إطار اإلدرارة البيئية اإلجتماعيةعملية على حتسني تأثّر ساعدوا الذين الدويل البنك

 غريها من أكثر تأثّرت اليت واالحتادات البلديات حتديديف  املشاورات هذه ساعدت :البلدية مستوى على شاوراتامل

 ذات االحتياجات وحتديد ختلفة،امل ناطقامل يف االجتماعية اخلدمات على الضغط وقياس السوريني، الالجئني تدفق من

 واحتاد البحرية بلديات احتاد وحتديداً ،واإلحتادات البلديات ختيارال املشاورات متديد مت. وإتحاد ةبلدي لكل األولوية

 البقاع بلديات احتاد راشيا؛ منطقة يف الشيخ جبل احتادو االستقالل قلعة احتاد الغريب؛ البقاع منطقة يف سهلال بلديات

 بلديات واحتاد صور بلديات احتاد ا؛ احمليطة احمللية واتمعات بعلبك بلديات احتاد زحلة؛ قضاء بلديات احتاد األوسط؛

   .لبنان مشال يف الشفت بلديات واحتاد والساحلية الوسطى  القيطعبلديات واحتاد لبنان؛ جنوب يف العرقوب

 من كجزءوسيتم إجراؤها  اآلن حىت اتمع مستوى على الضرورية املشاوراتمل تجر  :اجملتمع مستوى على شاوراتامل

 املراحل يف املشروع أنشطة من املتضررة واألطراف احمللية اتمعات مع املشاورات تلك إجراء مسيت. املشروع تنفيذ

ستضمن و. ةبلديو إتحاد كل يف ومراحل والتنفيذ والتصميم التخطيط  مراحليفأي  الفرعية املشاريع دورة من املبكرة

 البيئية واآلثار املخاوف وحتديد احمللية، اتمعات وأولويات مصاحلو املقترحة األنشطة بني املواءمة املشاورات هذه

 واإلعمار اإلمناء وجملس اتالبلدي إحتادات  تضمنسوف. الالزمة التخفيف خطط وضع أجل من وذلك واالجتماعية،

  باإلعتبارتاملشاورا وسوف يأخذ تقييم اآلثار البيئية واإلجتماعية.  فرعيةال شاريعامل تنفيذ خالل يف املشاورات هذهإمتام 

  .جلمهورعنها أمام ا كشفي وسوف

 قائمةعلى  لألولويات أفضل فهم لتحقيق املشاورات هذه من ESMF  إطار اإلدارة البيئية واإلجتماعيةفريق إستفاد

 االجتماعية التخفيف عملية إدارة على القدرة توافر تقييم وكذلك ،هاعايريوم االختيار وعملية احمللية، االستثمارات

 مرحلة يف تزال ال املقترحة االستثمارات أن حقيقة هي البلدية مستوى على للمشاورات ةالرئيس النتائج وإحدى. يةالبيئو

 على الضرورية املشاورات وسيتم إجراء التفاصيل،ب  اآلثارنطاقحتديد  الصعب من يكون احلالة، هذه يفو التحديد،

  .الفرعي قييم األثر البيئي واإلجتماعيت مشروع إعداد من كجزء احمللي اتمع مستوى



متاشياً :  RPF وإطار سياسة إعادة اإلسكان ESMFاملشاورات على مستوى إطار اإلدارة البيئّية واإلجتماعّية 

ومتّ يف خالهلا مناقشة . ، متّ تنظيم ورشة عمل ليوم واحد ضمت اإلحتادات املعنيةمع عملية التخطيط املربجمة للمشروع

وقد حضر .  ومشاركتهما مع احلضورRPF وإطار سياسة إعادة اإلسكان ESMFدارة البيئية واإلجتماعية إطار اإل

ومل يكن .  ممثّل عن جملس اإلمناء واإلعمار١٣ باإلضافة إىل ١١هذا اإلجتماع ممثّلني عن إتحادات البلديات الـ

  .م يف مرحلة مبكّرة من اإلعداد للمشروعللمشاركني أي تعليقات حول ما عرض، بل عبروا عن رضاهم الستشار

 يف ٢٠١٤ من آذار ١٢وجتدون ربطاً سجلّ اإلجراءات العائد للمشاورات اليت عقدت يف جملس اإلمناء واإلعمار يف الـ

  .٣امللحق رقم 

  

 


