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الفهرس:

لا –ًغاٌةًالمشروع
 أو ً
 ثانًٌا ا –ًوصفًالمشروع
 ثالثًا ا –ًاإلستمالكات
أً-مرسومًالستمالك
بً-الستمالكات المطلوبةًلتنفٌذًالمشروع
جً-تارٌخًتوقّفًإهلٌّةًالحصولًعلى تعوٌضات
دًً-آلٌةًالستمالكاتًوالتعوٌضات
هً-مراحلًتنفٌذًمرسومًالإلستمالكات
وً-لجانًالستمالك
زً-توارٌخ ومهلًمراحلًعملٌات الستمالك
ح -آلٌّة التعوٌضات
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رابعًا ا ً-آلٌّةًالمراجعاتًمنًقبلًاألشخاصًالمعنٌٌن )Grievance Redress Mechanism (GRM
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أوالً  -غاية المشروع
ٌعانًًلبنانًمن نقص فً كمٌة المٌاه المتوفرة سنوٌا لتلبٌةًاحتٌاجاتًالمواطنٌن.
إن ًعدد ًسكان ًمنطقة ًبٌروت ًالكبرى ًحالًٌا ا ًهو ًحوالً 1.6ملٌون ًومن ًالمتوقع ًان ًٌصل ًالى  1.9ملٌون
الًّعنًال ّنازحٌنًالسّورٌٌّنًحدٌثًا ًّإلىًالمنطقة)
بحلولًالعام ( 2035فض ً
حالًٌا اًٌتل ّقىًسكانًبٌروتًالكبرىًالمٌاهًمنًنبعًجعٌتاًعبرًمحطةًالتكرٌرًفًًضبٌةً،ومنًآبارًالدامورً،ومنً
نبعًعٌنًالدلبةًونبعًالدٌشونٌةًوع ّدةًمصادرًثانوٌةًأخرى.
ل من  3ساعات ٌومٌا خاللً
وبما ًأن ًالتغذٌة ًالحالٌة ًبالمٌاه ًهً غٌر كافٌة حٌث ًتتل ّقى بعض ًالسر ًالمٌاه ًألق ًّ
فصل ًالصٌّف .وٌقدر العجز ًفً ًإمدادات ًالمٌاه ًالحالٌة بـ  90ملٌون متر ًمكعّب ًسنوٌااً ،من المتوقع ًأن ٌصل
إلى ً180ملٌون مترًمكعّب سنوًٌا ا بحلول عام 2035
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شح المياه علي المدى البعيد
حل معالجة مشكلة ّ
من أجل مواجهة ال ّنقص الحاد والمتنامً فً
إمدادات المٌاه لمنطقة بٌروت الكبرى ،أطلقت
الحكومة ًاللّبنانٌّة ًمن خالل ًمجلس ًاإلنماءً
واإلعمار ًووزارة ً ّ
الطاقة ًوالمٌاه ًومإسسة ًمٌاهً
بٌروت ًوجبل ًلبنان ًمشروع "زٌادة تغذٌة منطقة
بٌروت الكبرى بالمٌاه Greater Beirut " -
Water Supply Augmentation Project

” “GBWSAPوالذي ًٌتضمّن ًإنشاء ًس ًّد ًبسريً
والمنشآتًالملحقةًبهًلزٌادةًالتغذٌةًلمنطقةًبٌروتً
الكبرىًبمٌاهًالشفة.

أهدافًالمشروعًهً:
توفٌرًالمٌاهًعلىًالمدىًالمتوسطًوالبعٌدًلمنطقةًبٌروتًالكبرى.
أنًٌكونًالحلًّمقبولاًبٌئٌااًواجتماعٌااً،وممكنااًتقنٌااًوذاتًجدوىً

اقتصادًٌا ا.
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ثانيا ً – وصف المشروع
اختٌار مشروع سد بسري:
ت ًّمًاقتراحًموقعًمشروعًس ًّدًبسريًفًًعام 1953منًقبلًاللّجنةًاألمرٌكٌّة ًUSBRوت ًّمًاستتباعًذلكً،بعدًانًت ًّمً
اعتماده ًمن ًقبل ًالمهندس ًالكبٌر ًابراهٌم ًعبد ًالعال ًضمن ًمنظومة ًمشارٌع ًالمٌاه ًعلى ًنهريًّ ًاللٌّطانً ًواألوّ لًً،
بعددًمنًال ّدراساتًاألوّ لٌّةًحولهًحتىًالعام .2000
أع ًّد ًمجلس ًاإلنماء ًواإلعمار ًدراسة ًمقارنة ًالبدائل ًالممكنة ًلزٌادة ًتغذٌة ًالمٌاه ًلمنطقة ًبٌروت ًالكبرى ًوال ّتًً
تتضمّن ًمقارنة ًخٌارات ًإنشاء ًسدود ًفً ًمواقع ًأخرى ًوغٌرها ًمن ًالخٌارات (مٌاه ًجوفٌّةً ،)...وقد ًخلصت ًهذهً
ال ّدراسة ًإلى "أ ّنه وبال ّنظر إلى حجمه وجدواه االقتصادٌة ولكا ّفة العوامل الف ّنٌة العائدة لهٌ ،عتبر س ّد بسري
الخٌار ذو األولو ٌّة ".
مراحل زمن ٌّة:

الفترةًاإلجمالٌّة لهذاًالمشروعًتمت ًّدًعلى ً9سنوات (ح ّتىًالعام :)2023
 م ّدةًال ّتحضٌرًوإنجازًالستمالكاتًًوالتلزٌم ًًً:سنتٌن
ًًً:خمسًسنوات
 م ّدةًتنفٌذًاألشغال
 :سنتٌن
 م ّدةًال ّتشغٌلًوالمراقبةًاألوّ لٌّتٌن
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مك ّونات المشروع:
س ًّدًركامًًذوًنواةًترابٌّةًبارتفاع ً73مًوعرض ً12مًوطول ً740مًعندًالقمةًومنشآتًملحقةًبه.
بحٌرةًتغمرًماًٌقارب ً 450هٌكتارًمنًاألراضًًعلىًمستوىًمٌاهًٌساوي ً 461مًفوقًسطحًالبحرًوبسعةً
تخزٌن 125ملٌونًم.م.
محطتٌنًلتولٌدًالطاقةً:الولىًعندًأسفلًالسّدًبقوة ً0.2مٌغاواتًلخدمةًالمشروعً،والثانٌةًبالقربًمنًمحطةً
قرقش ًبقدرة ً 12مٌغاواتً ،سوف ًٌصار ًالى ًربط ًالتغذٌة ًمنها ًعلى ًالشبكة ًالحالٌة ًلمشروع ًاللٌّطانً ًالذيً
تستفٌدًمنهًبشكلًاستثنائًًالمناطقًالمجاورة.
خطوط ًلجرًّ ًالمٌاه ًمن ًالسّد ًإلى ًبحٌرة ًجونً
وٌتؤلف ًمن ًقساطل ًحدٌدٌة ًبقطر ً 2000ممً
وطول ً3.7كلم.
أشغال الصرف الصحً فً حوض بسري التً تشمل
شبكات ومحطات معالجة للمٌاه المبتذلة فً بعض قرى
وبلدات قضائً الشوف وجزٌن الواقعة ضمن هذا
الحوض.
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سد:
برنامج المنفعة المستدامة ( )Benefit Sharing Programللقرى المحٌطة بال ّ
 من ًضمن ًسلسلة ًالجتماعات ًلمشاركة ًالعامّة ًالتً ًعقدها ًالمجلس ًفً ًمعظم ًالبلدات ًوالقرى ًالمحٌطة ًبالسدً
فً ًقضائًًّ ًال ّشوف ًوجزٌن ًبٌن ًاألعوام ً 2012و ً ،2014أشار ًالمجلس ًالى ًالخطة ًالمنوي ًتطبٌقها لتنفٌذ
برنامج المنفعة المستدامةًلهذهًالقرى.
والسٌاح ٌّة فً محٌط المشروع وتطوٌرًهذاًالمحٌط
 إنًهدفًهذاًالبرنامج تحسٌن الخدمات االجتماعٌة
ّ
 إنًتنفٌذًوتشغٌلًالمشروعًكماًوالبرنامجًسوفًٌضمنان تأمٌن فرص عمل للمقٌمٌن بهذهًالقرى
 إنًالمشروعًسوفًٌضمنًاستمرارٌة التطوٌر فً قطاع البنى التحتٌة فً المنطقة (صرفًصحًً،طرقاتً،
مٌاهً،كهرباء )...
ٌُ إ َمن ًتموٌل ًتنفٌذ ًمعظم ًالمشارٌع ًالتً ًٌتضمنها ًهذا ًالبرنامج من ضمن التموٌل المتوفر للمشروع وقد ًتمً
لحظ مبلغ  1.5ملٌون دوالر أمرٌكً لذلكً ،مع ًإمكانٌة ًزٌادة ًهذه ًالقٌمة ًمستقبالاً ،والعمل ًعلى ًتؤمٌن مصادر
تموٌل فًًالمستقبل لمشارٌعًإضافٌةًٌمكنهاًانًتضمًلهذاًالبرنامج
ٌ تضمن ًهذا ًالبرنامج ًتنفٌذ بعض المشارٌع المحلٌة المتنوعة ذات ًالطابع ًالبٌئً ًواإلجتماعًًّ ًواشتراك ًكافةً
البلدٌاتًوهٌئاتًالمجتمعًالمحلًًواألهالًًفٌهاً،منها:
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•

إعادةًالتحرٌجًوالتشجٌر

•

أنشطة ًلتشجٌع ًالحفاظ ًعلى ًالتراث ًبما ًفً ًذلك ًالصناعاتً
والمنتوجاتًالثقافٌةًالتقلٌدٌة

•

أنظمةًكهرومائٌةًصغٌرةًتستفٌدًمنًمٌاهًالنهر

•

غرف ًاجتماعات ًعامة ًوأماكن ًعامة ًلعرض ًالفنون ًوالحرفً
الٌدوٌةًوالموسٌقىًوالمنتجاتًالمحلٌة

•

مرافقًلزوارًمشروعًسدًوبحٌرةًبسري

•

أنشطةًللتروٌجًللصٌدًغٌرًالتجاريًعلىًالبحٌرة

•

أنشطةًلتشجٌعًالسٌاحةًالبٌئٌةً /المرافقًالثقافٌة

•

مشارٌعًأخرىًذاتًطابعًبٌئًًًو/أوًاجتماعً

الا ًبالتوصٌة ًالصادرة ًعن ًمجلس ًالنواب ًمإخرااًٌ ،عمل ًمجلس اإلنماء ًواإلعمار ووزارة ًالطاقة ًوالمٌاهً
 عم ً
ومإسستً ًمٌاه ًبٌروت ًوجبل ًلبنان ًولبنان ًالجنوبً (ضمن اللجنة ًالنٌابٌة) على ًتؤمٌن إمدادات المٌاه لمنطقة
إقلٌم الخروب منًمشروعًسدًبسريً،بحٌثًخلصًهذاًالمرًالىًبدءًالعملًعلىًاقتراحًتؤمٌنًالمٌاهًإلىًمنطقةً
اإلقلٌمً :فً ًالمدى ًالقرٌب من آبار ٌتم حفرها فً محٌط السد ،والمدى ًالبعٌد ًمن ًالسد ًعند ًإنجازهً ،على ًأنً
ٌصارًحٌنهاًإلى تخصٌص هذه اآلبار لزٌادة التغذٌة لمنطقة جزٌن.
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ثالثا ّ :اإلستمالكات
أ -مرسوم اإلستمالكات
بتارٌخ  27أ ٌّار  2015صدر مرسوم رقم  2066المتعلّقًبمشروعًأشغالًإنشاءًس ًّدًبسريًوًتخطٌطً
طرٌقًلتمرٌرًخطوطًالجرًًّنحوًبركةًأنانًفًًبعضًقرىًوبلداتًقضائًًًّال ّشوفً ّ
وجزٌن.

تم تبلٌغ كافة مستندات المرسوم إلى جمٌع البلدٌات المعنٌة بعد ًصدوره ًللعمل ًعلى ًإعالم ًالشخاصً
المعنٌٌنًبذلك
ٌتضمن ًالمرسوم ًالمعلومات ًالضّرورٌّة ًعن ًكافة ًالعقاراتً :رقم ًالعقار ًوالمنطقة ًالعقارٌة – ًأسماءً
المالكٌن ًوحصصهم – ًمساحة ًالعقار ًوالمساحة ًالمطلوب ًاستمالكها ًوالمساحة ًالباقٌة – ًالمنشآتً
المصابة ًباإلضافة ًإلى ًاألشجار ًوحجمها (كبٌرة ًاو ًصغٌرة) ًونوعها (مثمرة ًأو ًغٌر ًمثمرة) ،والتً
ٌمكن لمن ٌرغب االطالع علٌها لدى اٌة بلدٌة (بحسب المنطقة العقارٌة) أو لدى مجلس االنماء
واالعمار
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ب -اإلستمالكات المطلوبة لتنفٌذ المشروع
بُغٌةًتنفٌذًمشروعًسدًبسريًٌتوجبًاستمالكًأراضًًخاصةًفًًبعضًالبلداتًفً قضائً الشوف وجزٌن وذلكً
علىًالشكلًالتالً:
القضاء

المنطقة العقارية

الشوف

عماطور  /حارة جندل
مزرعة الشوف
مزرعة الضهر
خربة بسري
باتر
بسابا
دير المخلص

المجموع الفرعي لقضاء الشوف

310

279

31

160

31%

277

225

52

120

23%

55

36

19

42

8%

13

4

9

18

3%

14

6

8

8.8

2%

9

5

4

6.8

1.3%

3

0

3

2

0.4%

681

555

126

358

69%

80

70

10

48

9%

69

64

5

46

9%

74

62

12

44

9%

28

15

13

10

2%

4

1

3

6

1.2%

27

19

8

4

0.8%

1

0

1

0.95

0.2%

2

0

2

0.3

0.1%

المجموع الفرعي لقضاء جزين

285

231

54

159

31%

مجموع اإلستمالكات ضمن منطقة المشروع
األمالكًالعامةًمنًطرقاتًوحرمًالنهر

966

786

180

517

100%

جزين

المجموع العام
10

الميدان
الحرف
بسري
بح َنين
الغ َباطية
بنواتي
عاراي
ً
بكاسين

عدد
عدد
المساحة
مجموع
العقارات العقارات
المطلوب
العقارات
المطلوب الخاضعة
إستمالكها
الخاضعة
إستمالكها لإلستمالك
بالهكتار
لإلستمالك
الجزئي
بالكامل

نسبة
األراضي
الخاضعة
لإلستمالك

53
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أن المساحة ًالخاضعة ًلالستمالك ًبما ًفٌه ًخطوط ًالج ًّر ًوالبالغة  570هكتارا ل ًتتضمن ًسوى عدد قلٌل من المنازلً ،كما ًأنها
خالٌة تماما من المبانً واالنشطة التجارٌة والصناعٌة ومن أٌة مرافق اجتماعٌة بارزة ،وإن ًأقرب ًقرٌة ًهً ًعلى ًبعد ً500
مترااً ًمن ًالبحٌرةًٌ .وجد ًداخل ًالمساحة ًالمنوي ًاستمالكها ًبعض ًالمقٌمون ًال ّدائمون ًهم ًباإلجمال ع ّمال موسم ٌّون ول ًتوجدً
طرقًمعبّدةًتربطًالقرىًمباشرةًبمنطقةًالبحٌرةًولًوجودًلبنىًتحتٌّةًرئٌسٌّةًأخرى.
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مسطحًٌظهرًالقرىًوالبلداتًالمصابةًبمرسومًالستمالك

مشروع تعزيز إمدادت المياه (سدّ بسري)
معلومات عامّة عن المشروع  -آلٌة تطبٌق مرسوم االستمالك  -آلٌّة مراجعات أصحاب العالقة

ج -تارٌخ تو ّقف أهل ٌّة الحصول على ال ّتعوٌضات
حددًرسمًٌا ا تارٌخ إنجاز أعمال مسح محتوٌات العقارات فً المشروع (ً)cut-off dateبتارٌخًالـ
 20من آذار 2014
بموجب وضع المنطقة «قٌد الدرس» من ًقبل ًالمجلس ًاألعلى ًللتنظٌم ًالمدنً ،وهو ما ٌمثل حد زمنً لتوقف
إلعطاء رخص البناء والستثمارات وتوقف األهلٌة للتعوٌضات لألشخاص القادمٌن بعد هذا التارٌخ ًلمنطقةً
الا.
المشروعًأوًالذٌنًٌقومونًبإدخالًتحسٌناتًاوًإضافاتًبعدًهذاًالتارٌخًضمنًحٌازاتهمًالموجودةًأص ً

د -آلٌة اإلستمالكات والتعوٌضات
إنًإجراءاتًاستمالكًاألراضًًوالحٌازاتًوآلٌاتًالتعوٌضًسوفًتت َمًبحسب:
قانون االستمالك اللبنانً الصادر عام  1991وتعدٌالته
سٌاسةًالعملٌاتًوإجراءاتًالبنكًالدولًًرقمً  OP4.12بخصوصًإعادةًاإلسكانًالقسري.
وذلكًتبعااًللجداولًالتالٌة:
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مشروع تعزيز إمدادت المياه (سدّ بسري)
معلومات عامّة عن المشروع  -آلٌة تطبٌق مرسوم االستمالك  -آلٌّة مراجعات أصحاب العالقة
ً
كاملة  /صٌاؼة مسودة مرسوم االستمالك وعرضها على الوزارات المختصة تمهٌداً لتصدٌقه وفقا ً لألصول  /بعد الموافقة على المرسوم ٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة
إعداد خطة االستمالك
تؤمٌنًالسٌولةًالالزمةًللسٌرًبإجراءاتًالستمالكً

آلٌة االستمالك

إرسال المرسوم الى لجنة االستمالك المختصة )(EC
تعقد لجنة االستمالك المختصة جلسات بعد دعوة مالكً العقارات المصابةٌ ،تم خاللها بٌان
الحقوق فً هذه العقارات وإبداء رؼبة المالكٌن باالستمالك الكامل للعقار فً حال ٌتبقى منه
مساحة ؼٌر قابلة لالستثمار بنتٌجة االستمالك ،كما ٌقدم المالكون عقود االٌجار أو اتفاقٌات
االستثمار على هذه العقارات فً حال ذلك

تجري اللجنة كشفا ً على العقارات المقرر
استمالكها لالطالع على موقعها والتحقق
من اوصافها ومشتمالتها ووجهة استعمالها
ٌقدم المستأجرون او المستثمرون االتفاقٌات
او العقود والمستندات لدعم االدعاء فً حال
لم ٌقدمها المالك

تحدد لجنة االستمالك المختصة التعوٌضات لألصول المختلفة

 تصدر لجنة االستمالك المختصة قراراً بالمبالػ المتوجبة لكل صاحب ّ
حق من العقار المستملك.
ٌ بلّػ القرار إلى اإلدارة المعنٌة وجمٌع اصحاب الحقوق فً العقار.
 لجمٌع الفرقاء حق االستئناف خالل ٌ 30وما ً من تارٌخ التبلٌػ.
إبالغ األفرقاء المعنٌٌن أن
بإمكانهم سحب األموال المتوجبة
قرار وضع الٌد ٌبلػ إلى الدوائر
العقارٌة

تنفٌذ االستمالك خالل ٌ15وم من
التبلٌػ باإلخالء لألرض الشاؼرة
وخالل ٌ 30وم لألرض المبنٌة

تقوم اإلدارة بإٌداع التعوٌضات المقررة من لجنة االستمالك فً حساب مصرفً
تصدر اإلدارة قراري االٌداع ووضع الٌد وٌتم ابالؼهما الى اصحاب الحقوق وفقا ً لألصول
 )1دفع كامل قٌمة تعوٌض االستمالك فً حال عدم استئناف اإلدارة وحٌث ال وجود إلنشاءات؛
 )2دفع  %90من قٌمة تعوٌض االستمالك فً حال استأنفت االدارة وحٌث ال وجود إلنشاءات؛

 )3دفع  %75من قٌمة تعوٌض االستمالك فً حال لم تستأنف االدارة وحٌث توجد إنشاءات

دفع  %25بعد هدم اإلنشاءات؛

 )3دفع  %65من قٌمة تعوٌض االستمالك فً حال استأنفت االدارة وحٌث توجد إنشاءات

دفع  %25بعد هدم اإلنشاءات؛

 )4دفع  %10من قٌمة تعوٌض االستمالك (الرصٌد) عند صدور القرار االستئنافً
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محام فً
ٌقوم اصحاب الحقوق بتوكٌل
ٍ
حال قرروا استئناف القرار البدائً

مشروع تعزيز إمدادت المياه (سدّ بسري)
معلومات عامّة عن المشروع  -آلٌة تطبٌق مرسوم االستمالك  -آلٌّة مراجعات أصحاب العالقة

ه -مراحل تنفٌذ مرسوم االستمالك
سٌت ًّمًتنفٌذًمرسومًالستمالكًعلى ثالث مراحل وفقًا ًّلمتطلباتًتنفٌذًاألشغالًفً مدة اقصاها سنة ونصف.
تضمنًكلًمرحلةًعددًمنًالعقاراتًفًًقرىًكلًمن قضائً الشوف وجزٌن بحسبًالمسطحًالتالً:
مرحلةًأولىًتلحظًموقعًالسّدًومحٌطهًالمباشرً
مرحلةًثانٌةًتلحظًمجرىًال ّنهرًوقاعًالبحٌرة
مرحلةًثالثةًتلحظًامتدادًالبحٌرةًعلىًسفحًًّالجبل
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مشروع تعزيز إمدادت المياه (سدّ بسري)
معلومات عامّة عن المشروع  -آلٌة تطبٌق مرسوم االستمالك  -آلٌّة مراجعات أصحاب العالقة

و -لجان االستمالك
لجنتًًالستمالكًالبدائٌتٌن :
 لجنةًجبلًلبنان (للعقاراتًضمنًقضاءًالشوف)ًولجنةًلبنانًالجنوبً (للعقاراتًضمنًقضاءًجزٌن)ٌ -رأسًكلًمنهاًقاضًًوٌعاونهًمهندسًوخبٌرًوتقومًبعملهاًبشكلًمستقلًوشفاف

 قراراتًاللجانًملزمةًللمجلس (ٌتمًدفعًكاملًتعوٌضاتًأوًماًنسبته ً%75فًًحالًالستئناف)ز -توارٌخ ومهل مراحل عملٌات االستمالك
المرحلة
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المخصصة لها
الفترة
ّ

اإلبالغ واإلعالن
التخمينات
تسجيل طمبات االستئناف
ايداع التعويضات
وضع اليد واإلخالءات

جاري التنفيذ (لممرحمة االولى)
بحسب األسعار الرائجة من قبل لجنتي االستمالك
 30يوما اعتبا ار من تاريخ تبميغ قرار التخمين بعد صدوره عن لجنتي االستمالك
قبل تنفيذ قرار وضع اليد واإلخالءات

مراجعات اصحاب العالقة

مفتوحة :من تاريخ نشر المرسوم لغاية تنفيذ قرار وضع اليد

في مهمة اقصاها  15يوما من تاريخ تبميغ قرار اإلخالء إذا كان العقار خاليا
في مهمة اقصاها  30يوما من تاريخ تبميغ قرار اإلخالء إذا كان العقار يحوي عمى منشاءات
وفي الحالتين ،يعتمد األمر عمى تسديد كامل مبمغ التعويض

مشروع تعزيز إمدادت المياه (سدّ بسري)
معلومات عامّة عن المشروع  -آلٌة تطبٌق مرسوم االستمالك  -آلٌّة مراجعات أصحاب العالقة

ح -آلٌة التعوٌضات لألراضً والممتلكات والمزروعات
جانب الحٌازات

األراضً

استمالكًبالكامل

عواملًتؤثرًبتحدٌدًقٌمةً
التعوٌضاتًمنًقبلًلجنةً
الستمالك:
 السعارًالرائجة
 موقعًالرضًوشكلهاً
وانحداراتهاًوقابلٌتهاً
للبناءًوالستثمار
 وجودًطرقاتًمإدٌةً
الٌهاًاوًعدمه
 غطاءًاألرضًالنباتً
 ألخ
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الممتلكات

إنشاءاتًسكنٌة

استمالكًجزئً

ٌحقًلمالكًاألرضً
المستملكةًجزئٌؤاً
المطالبةًخاللًسنةً
منًتارٌخًالقرارً
النهائًًبالستمالكً
الكاملًفًًحالًٌتبقىً
منًالعقارًمساحة
ؼٌر قابلة لالستثمار
بنتٌجة االستمالك .

عواملًتؤثرًبتحدٌدًقٌمةً
التعوٌضات:





مواصفاتًوطبٌعةً
البناءً
موادًوعمرًالبناء
طابعهاًالدائمًأوً
المإقتً؛
ألخ

إنشاءاتًغٌرًسكنٌةً
وبنىًتحتٌة

منًخزاناتً،قنواتً،
بٌوتًبالستٌكٌةً،غرفً
ومساحاتًتخزٌنً،
حظٌرةًحٌواناتً،ألخ.

المزروعات الحقلٌة

األشجار

ٌتمًالتعوٌضًعنً
المزروعاتًبحسبًماًتقدرهً
اللجنةً(قٌمةًسعرًالسوقً
علىًمدةًمعٌنة)

األشجارًالمثمرةًوغٌرً
المثمرةًتعوضًبحسبًعمرً
الشجرةً(حجمها) ونوعها

مشروع تعزيز إمدادت المياه (سدّ بسري)
معلومات عامّة عن المشروع  -آلٌة تطبٌق مرسوم االستمالك  -آلٌّة مراجعات أصحاب العالقة

رابعا  -آلٌة المراجعات من قبل األشخاص المعنٌٌن
ٌمكنًلألشخاصًالمعنٌٌنًالستفسارًعنًمعلوماتًإضافٌةًأوًتقدٌمًأٌةًمراجعةًباللجوءً
إلىًمجلس اإلنماء واإلعمار أو البلدٌة فًًحالًوجودها /مختارًالمحلة

فًًحالًاللجوءًإلىًالبلدٌة  /المختار
فًًحالًاللجوءًإلىًمجلس اإلنماء واإلعمار
ٌصارًإلىًإفادةًالمعنًًفورااً
بالمعلوماتًالمتوفرةًلدىًالبلدٌةً

تقومًالبلدٌةً /المختارًبإحالةًأوًمراجعةً
المجلسًبالموضوعًضمنًمهلةًاسبوعً

ٌمكنًلصاحبًالعالقةًمراجعةًرئٌس دائرة االستمالكًلدىًمجلسًالنماءًواإلعمارً
المتواجدًضمنًدوامًالعملًالرسمًًفًًمبنىًالمجلس عنًايًاستفسارًبشؤنًالمعاملةً
(هاتفًرقمً)01-980096/7 :

ٌُفضّلًتقدٌمًالمراجعةًخطٌااًبكتاب
ترفق به المستندات الداعمةًٌسجلًفًً
قلمًمجلسًاإلنماءًواإلعمار

ٌنظرًالمجلسًبؤهلٌةًالمراجعةًأوًالشكوىًوٌصارًإلىًالجوابًخطٌا عنهاً
للشخصًالمعنًًخالل فترة أقصاها أسبوعٌن

ٌمكنًأنًٌكونًالردًفوريً(شفهًٌا ا) فًًحالًكانتًالمسؤلةً
سهلةًأوًفًًحالًتوفرًكافةًالمعلوماتًالمطلوبة

ٌتضمنًالجوابًخارطة الطرٌق لمتابعة المراجعة المقدمةًمنً
الشخصًالمعنً

مالحظةٌ :توجبًعلىًمقدمًالمراجعةًأوًالشكوىًتؤمٌنًماًامكنًمنًالمستنداتًالضرورٌةً(اوراقًثبوتٌةً -اسمًالمالكً– رقمًالعقارً– المنطقةًالعقارٌةً–
بٌانًمساحةًفًًحالًتوفرهًاوًماًٌعادلهً– صورًفوتوغرافٌةًً )...لدعمًأهلٌةًمراجعته.
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مشروع تعزيز إمدادت المياه (سدّ بسري)
معلومات عامّة عن المشروع  -آلٌة تطبٌق مرسوم االستمالك  -آلٌّة مراجعات أصحاب العالقة

معلومات مهمة ٌتوجب حفظها
 وجود آلٌة الـ  GRMالسهلة لتقدٌم المراجعات (خارج مسار االستئناف القضائً)
 إمكانٌة مراجعة المجلس او البلدٌة او المختار
 إمكانٌة المراجعة شفهٌا او خطٌا
 وجود تنسٌق وتواصل دائم بٌن مجلس االنماء واالعمار والسلطات المحلٌة لمتابعة هذه المراجعات
 ضمان المجلس الجواب على المراجعة و/أو متابعتها واالفادة ضمن مهلة زمنٌة قصٌرة

 وجوب ان تتضمن المراجعة المستندات الضرورٌة للتأكد من أهلٌتها وضمان سرعة العمل علٌها
 الشخص المعنً لدى مجلس االنماء واإلعمار :رئٌس دائرة االستمالك ()01-980096/7

ّ روابط الكترون ٌّة لالطالع على دراسات المشروع ذات االهمٌة:



الكتٌب الحالًwww.cdr.gov.lb/study/bisri/Booklet-GBWSAP.pdf :

دراسة تقٌٌم اإلثر البٌئً واإلجتماعً ( - ESIAباللغة االنكلٌزٌة والملخص التنفٌذي باللغة العربٌة):
الجزء االول www.cdr.gov.lb/study/bisri/L12002-0100D-RPT-PM-02%20REV%205%20volume%201.pdf
الجزء الثانً www.cdr.gov.lb/study/bisri/L12002-0100D-RPT-PM-02-REV%205%20volume%202.pdf
 دراسة ّ
خطة إعادة اإلسكان (www.cdr.gov.lb/study/bisri/L12002-0100D-RPT-ENV-05-REV2.pdf :)RAP
www.cdr.gov.lb/study/bisri/pressadbisri.pdf
 مسطح عام وأرقام العقارات المصابة باالستمالك:
الخطة الوطن ٌّة لقطاع المٌاه (وزارة ّ
ّ
الطقة والمٌاه)www.energyandwater.gov.lb/pages.asp?Page_ID=75 :
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تقارٌر البنك الدّ ولً حول المشروع:

www.cdr.gov.lb/study/bisri/Arabic%20PID.pdf

و …/ Arabic%20ISDS.pdf

ٌ عمل المجلس على انشاء مركز للمعلومات عن المشروع ( )PICلضمان الشفافٌة فً الحصول على اٌة معلومة
إضافٌة مستقبال (مكتب محلً و/او موقع إلٌكترونً و/او حضور فً الموقع ولقاءات دورٌة مع المعنٌن و/او
نشرات دورٌة )...

