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رسالة الرئيس

كلمة الرئيس

األستاذ نبيل الجسر
رئيس مجلس اإلنماء واإلعمار

تميــز العــام  2017بانطــاق عمــل حكومــة «اســتعادة الثقــة» برئاســة دولــة الرئيــس
ســعد الحريــري وذلــك بعــد نيلهــا ثقــة المجلــس النيابــي مــع نهايــة العــام .2016
وبذلــك اكتمــل عقــد المؤسســات الدســتورية ،بعــد انتخــاب العمــاد ميشــال عــون رئيسـاً
للجمهوريــة فــي العــام  ،2016وبعــد فتــرة مــن الجمــود وتعطــل عمــل المؤسســات
وانعــكاس ذلــك علــى األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة .وابــرز المؤشـرات على اســتقرار
عمــل المؤسســات كان إق ـرار موازنــة العــام  2017فــي المجلــس النيابــي وذلــك بعــد
مــرور حوالــي  11عامـاً علــى آخــر موازنــة ســنوية صــدرت بقانــون عــن المجلــس النيابــي.
أمــا علــى صعيــد أنشــطة مجلــس اإلنمــاء واالعمــار ،فقــد كان أبرزهــا ،خــال العــام
 ،2017المباشــرة بإعــداد «برنامــج االســتثمارات العامــة» بالتعــاون والتنســيق مــع
مختلــف الــوزارات والمؤسســات المعنيــة .هــذا البرنامــج ،باإلضافــة الــى كونــه سيشــكل
رؤيــة الحكومــة لألعــوام المقبلــة ،ســيعرض علــى مؤتمــر باريــس الــذي ســيخصص لدعم
لبنــان فــي برنامجــه لاســتثمارات العامــة وفــي برنامجــه لإلصاحــات الهيكليــة والماليــة
الملحــة لــكل منهمــا.
نظ ـراً لترابــط هذيــن البرنامجيــن والحاجــة
َ
هــذا البرنامــج االســتثماري يلحــظ أيضـاً مجموعــة مــن المشــاريع التــي يمكــن تنفيذهــا
بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص ،وذلــك بعــد أن أقــر المجلــس النيابــي ،خــال العــام
 ،2017قانــون الش ـراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص.
بمــوازاة التحضيــر لهــذا البرنامــج االســتثماري ،اســتمر المجلــس بتنفيــذ المشــاريع
الجاريــة وبإطــاق مشــاريع جديــدة خــال العــام  ،2017كمــا هــو مفصــل فــي هــذا
التقريــر.
باإلضافــة الــى ذلــك ،تميــز العــام  2017بتوقيــع عــدة اتفاقيــات تمويــل والتحضيــر
يفصــل القســم األخيــر مــن هــذا
التفاقيــات جديــدة مــع مصــادر التمويــل المختلفــة.
َ
التقريــر نشــاط مجلــس اإلنمــاء واالعمــار علــى هــذا الصعيــد.
إننــا نأمــل أن يكــون العــام المقبــل ،2018 ،موعــداً النطاقــة جديــدة لاســتثمارات
العامــة فــي القطاعــات الحيويــة بمــوازاة مشــاركة فاعلــة للقطــاع الخــاص فــي تمويــل
ملحــة علــى
وإدارة الخدمــات العامــة وبمــوازاة تنفيــذ إصاحــات أصبحــت أكثــر مــن ّ
صعيــد السياســات القطاعيــة وعلــى صعيــد الماليــة العامــة.
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المقدمة

ـدم هــذا التقريــر صــورة شــاملة عــن نشــاطات مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار خــال عــام  .2017يشــمل هــذا التقريــر اإلنجازات
يُقـ ّ
المهمــة التــي تحققــت مــن عــام  1992حتــى عــام  ،2017ويذكــر التطــورات التــي حصلــت خــال عــام  ،2017والمشــاريع
ُ
القطاعيــة الرئيســية التــي هــي قيــد التنفيــذ وقيــد التحضيــر.
يشتمل كل قطاع اقتصادي على جدولين هما التاليان:
جدول يتضمن ابرز العقود التي جرى توقيعها خال العام .2017
جدول يتضمن ابرز المشاريع قيد التحضير في األفق لألعوام  2018وما بعده.
تعــود المعلومــات الــواردة فــي هــذا التقريـر ،فــي األســاس ،إلــى نشــاطات مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار .ولكــن حيــث تقتضــي
الحاجــة ،وبغيــة تكامــل المعلومــات ،يُشــار فــي التقريــر إلــى نشــاطات الــوزارات واإلدارات والمؤسســات العامــة األخــرى .أمــا
الجــداول نفســها فــا تتضمــن ســوى المعلومــات المتعلقــة بالنشــاطات التــي يقــوم المجلــس بتنفيذهــا.
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نظرة عامة على القطاعات

نظرة عامة على القطاعات
تُغطــي نشــاطات مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار قطاعــات اقتصاديــة مختلفــة ،ولكــن مــدى تدخــل المجلــس فــي هــذه النشــاطات
يتفــاوت بيــن قطــاع وآخــر وفــق توجيهــات الحكومــة وبالنظــر إلــى طبيعــة النظــام االقتصــادي الحــر المعتمــد في لبنــان حيث
يقتصــر دور الدولــة فــي القطاعــات اإلنتاجيــة علــى دور محفــز وليــس علــى دور منافــس .يعمــل مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار
المعنيــة فــي تنفيــذ المشــاريع االســتثمارية وفــي توفيــر المســاعدة الفنيــة .لكــن مهمــات
بالتعــاون مــع مختلــف الــوزارات
ّ
تشــغيل وصيانــة البنيــة التحتيــة المنفــذة تبقــى ضمــن مســؤولية الــوزارات المختصــة .إالّ أن مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار يقــوم
بــإدارة وتنفيــذ أعمــال التشــغيل والصيانــة الازمــة حيثمــا تطلــب الحكومــة منــه ذلــك.
إن مجاالت أنشطة مجلس اإلنماء واإلعمار تركزت ضمن مجموعات القطاعات الرئيسة األربع التالية:
 .1البنى التحتية األساسية :الكهرباء ،والهاتف الثابت ،والبريد ،والنقل.
 .2القطاعات االجتماعية واالقتصادية :التعليم ،والصحة العامة ،والشؤون االجتماعية ،وترتيب األراضي والبيئة.
 .3الخدمات األساسية :إمدادات مياه الشفة ،والصرف الصحي ،ومعالجة النفايات الصلبة.
القطاعات المنتجة وقطاعات أخرى :الزراعة ،والري ،والخدمات السيادية ،وغير ذلك.
ـم تنفيــذ عقــود
بلغــت قيمــة العقــود الموقعــة بيــن عــام  1992ونهايــة عــام  14,795.84 2017مليــون دوالر أميركــي .وقــد تـ ّ
بقيمــة  10,272.26مليــون دوالر أميركــي ،فــي حيــن بقيــت قيــد التنفيــذ عقــود بقيمــة تقريبيــة تبلــغ  4,523.58مليــون دوالر
أميركــي .وقــد توزعــت هــذه العقــود علــى القطاعــات وفــق النســب التاليــة:

القطاعات

%

النقل

24

الكهرباء

10

إمدادات مياه الشفة والصرف الصحي

17

النفايات الصلبة

21

الهاتف الثابت والبريد
التعليم

الصحة العامة

قطاعات أخرى

5
9
3

11

توفــر الرســوم البيانيــة التاليــة نظــرة عامــة حــول توزيــع العقــود علــى مجموعــات القطاعــات الرئيســة ،إضافــة إلــى توزيــع
هــذه العقــود علــى القطاعــات اإلفراديــة التــي تتشــكل منهــا كل مجموعــة مــن هــذه القطاعــات الرئيســة.
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العقــود التــي تــم تلزيمهــا مــن  1كانــون الثانــي )ينايــر(  1992الــى  31كانــون االول )ديســمبر(
 2017مالييــن الــدوالرات
القطاع
البنى التحتية ااالساسية
الكهرباء

الهاتف الثابت والبريد

النقل

البنى التحتية االجتماعية
التعليم

الصحة

ترتيب االراضي والبيئة

برامج التنمية االجتماعية
واالقتصادية

الخدمات االساسية
مياه الشرب

مجموع قيمة
العقود )دوالر
)اميركي

قيمة العقود قيد
االنجاز )دوالر
)اميركي

قيمة العقود
المنجزة )دوالر
)اميركي

قيمة التمويل
الخارجي
)دوالر أميركي(

1,480.75

46.68

1,434.07

1,289.53

3,521.93

1,318.13

2,203.80

1,146.13

1,340.86

288.20

1,052.66

575.72

137.49

80.27

57.22

111.16

798.77

371.22
66.98

0.00

83.03
0.34

1,429.65

718.07

النفايات الصلبة

3,121.33

590.10

الزراعة والري

543.48

429.71

681.69

155.54

الصرف الصحي

1,126.40

القطاعات المنتجة وقطاعات اخرى
الخدمات السيادية

175.29

المجموع االجمالي

14,795.84

متنوع

771.00

42.51

4,523.58

798.77

288.19
66.64

33.26

242.96
24.55

711.58

957.74

2,531.23

33.60

113.77

396.77

526.15

269.20

355.40

132.78
10,272.26

571.71

19.63

5,671.96

ماحظة :في حال جرى توقيع ملحق الحد العقود المنجزة ،يعاد تصنيف العقد بكامله في خانة المشاريع قيد التنفيذ.
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عقود قيد االنجاز  4,523.58مليون دوالر اميركي
موزعة حسب القـطاعات الرئيسة
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العقود الموقعة  14.795,84مليون دوالر اميركي
موزعة حسب القـطاعات الرئيسة
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نظرة عامة على القطاعات

العقود المنجزة  10,272.26مليون دوالر اميركي
موزعة حسب ا لـقطاعات الرئيسة
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العقود الموقعة  14.795,84مليون دوالر أميركي
األشغال المنجزة وألتي قيد اإلنجاز
موزعة حسب القـطاعات

9
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عامة على قطاع الكهرباء
نظرة ّ

البنى التحتية األساسية

قطاع الكهرباء

يمثــل موضــوع تأميــن اإلمــداد بالطاقــة الكهربائيــة اليــوم بمصــادره المتجــددة و غيــر المتجــددة أولويــة إســتراتيجية ومحــركاً
رئيســياً لتحقيــق التنميــة المســتدامة بالنســبة ألي دولــة أو مجتمــع.
وينعكــس هــذا التوجــه بوضــوح فــي إســتراتيجيات الــدول لتنميــة قطــاع الطاقــة ،فــي الدعــوات المســتمرة مــن قبــل هــذه
الــدول إلــى توســيع نطــاق اإلســتخدام فــي المزيــج الطاقــوي ( ،)Energy Mixليــس فقــط باعتبارهــا كحــل مجــدي لتلبيــة
الطلــب المتزايــد علــى الطاقــة ،ولكــن أيض ـاً كخيــار اســتراتيجي مــن أجــل القضــاء علــى الفق ـر ،وتحســين فــرص الحصــول
علــى الميــاه والغــذاء وخدمــات الصحــة والتعليــم ،والمســاهمة فــي التنميــة اإلقتصاديــة.
ويدعــو الخبـراء و األكاديميــون والعاملــون فــي هــذا القطــاع دائمـاً ،التنفيذييــن ومتخــذي القـرار إلــى اتخــاذ خيــار اســتراتيجي
لتوليــد الطاقــة بمــا يــؤدي إلــى إيجــاد مصــدر دائــم للطاقــة يأخــذ فــي اإلعتبــار ضــرورة حمايــة البيئــة مــن أضـرار اســتهاك
الطاقــة اإلحفوريــة غيــر المتجــددة وبمــا يوفــر مجــاالً لإلرتقــاء بالجوانــب اإلجتماعيــة ومعطيــات التــوازن اإليكولوجــي والكفــاءة
اإلقتصاديــة.
وألن اإلقتصــاد اللبنانــي ،كأي إقتصــاد آخـر ،هــو مرتبــط بمتغيــر أساســي متمثــل فــي الطاقــات التقليديــة ،فــإن التنميــة فيــه
تقــف أمــام تحديــات توافــر الطاقــة ،ممــا يجعــل خيــار التوجــه نحــو إدارة المــوارد اإلحفوريــة وإرســاء الصيغــة المســتدامة في
اإلمــداد والتنميــة ،مصاحبــة بكربــون منخفــض ،رهــان يجــب أن نتبنــاه إلعــادة التموضــع ضمــن النظــام اإلقتصــادي العالمــي
الجديــد مــن خــال المضــي فــي اســتراتيجية بعيــدة المــدى لتنميــة القطاعــات اإلقتصاديــة األساســية وبالتالــي الوصــول إلــى
اإلســتدامة اإلقتصاديــة.
إن قيــام الدولــة اللبنانيــة وفــق مصــادر وزارة الماليــة بإنفــاق مــا ال يقــل عــن ثاثــة عشــر مليــار دوالر إلســتيراد مــادة الوقــود
اإلحفــوري لمؤسســة كهربــاء لبنــان مــن العــام  2005حتــى العــام  2013يشــير إلــى الدعــم الكبيــر الــذي يحظــى بــه القطــاع
مــن قبــل الدولــة ،وبالتالــي فقــد باتــت عمليــة اإلصــاح تشــكل أهــم التحديــات التــي يتعيــن علــى الدولــة اللبنانيــة مواجهتها
فــي المــدى المنظــور ال ســيما بعــد أن قطعــت علــى نفســها العهــد فــي إج ـراء اإلصاحــات الازمــة بهــدف تحويــل القطــاع
مــن عـ ٍ
ـب فعــال ومســتديم ينعكــس إيجابـاً علــى نمــو الدخــل القومــي وبالتالــي
ـبء علــى خزينتهــا وعلــى اقتصادهــا إلــى عصـ ٍ
علــى إقتصادهــا.
مــن واكــب و تتبــع جيــداً مجريــات أمــور قطــاع الطاقــة فــي لبنــان ،ســوف يــرى ،بشــكل واضــح ،بــأن الواقــع المالــي
والتشــريعي وعــدم تطبيــق القوانيــن قــد أدى إلــى تفاقــم المشــاكل العديــدة والمزمنــة التــي أعاقــت األعمــال األساســية
وهــددت القطاعــات والحقــت الضــرر القاســي باإلقتصــاد الوطنــي ،بحيــث بــات مــن غيــر الممكــن معالجتهــا إال باعتمــاد
سياســة إصاحيــة متجــذرة ومتدرجــة قــادرة علــى النهــوض بكافــة جوانــب قطــاع الطاقــة بمــا فيــه قطــاع الطاقــات المتجــددة
وحفــظ الطاقــة ،وذلــك مــن خــال وضــع وإقـرار اســتراتيجية شــاملة لمنظومــة قطــاع الطاقــة بــكل تفاصيلهــا تشــكل سياســة
وطنيــة إلزاميــة مســتمرة ،باإلضافــة لبرمجــة سياســة واقعيــة ومرحليــة تســرع فــي التحضيــر والتجميــع والتدقيــق والتوثيــق
لقاعــدة معلومــات طاقويــة تبنــى علــى اساســها القـرارات ،تفضــي فــي النهايــة إلــى إعــداد وإقـرار قوانيــن عصريــة كفيلــة فــي
تحقيــق أهــداف اإلســتراتيجية الشــاملة.

الوضع الحالي للقطاع

إن وضــع قطــاع الكهربــاء فــي لبنــان هــو فــي مرحلــة حرجــة مــن ناحيــة العجــز فــي القــدرة اإلنتاجيــة ،األمــر الــذي يحتــم
إعــادة صياغــة أولويــات المشــاريع لتافــي المزيــد مــن التدهــور فــي المرحلــة األولــى ،وصــوالً إلــى ســد العجــز وإرســاء
اإلســتقرار فــي مرحلــة ثانيــة.

لقــد بلــغ الطلــب علــى الطاقــة الكهربائيــة فــي العــام ( 2017بمــا يتضمــن طلــب الاجئيــن الســوريين) بحســب مصــادر وزارة
الطاقــة والميــاه22,812 ،غيغاواط-ســاعة ،أو مــا يقــدر بمعــدل ســنوي 2,604ميغــاواط مــن القــدرة اإلنتاجيــة والمشــتراة ،أو
مــا يماثــل  3,774ميغــاواط مــن القــدرة القصــوى (٪69عامــل حمولــة) ،فــي حيــن بلغــت الطاقــة المنتجــة والمشــتراة فــي
العــام 14,113 ،2017غيغاواط-ســاعة ،أي مــا يقــدر بـ1,611ميغــاواط معــدل ســنوي مــن القــدرة المنتجــة والمشــتراة أو مــا
يماثــل 2,335ميغــاواط مــن القــدرة القصــوى المنتجــة والمشــتراة ،لتبلــغ الفجــوة القصــوى حاليــاً  1439ميغــاواط أو مــا
نســبته  ٪38مــن الطلــب األقصــى فــي أوقــات الــذروة ،وهــو مــا يعــادل معــدل  9ســاعات مــن التقنيــن اليومــي.
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إن القــدرة القصــوى الفعليــة حاليـاً ال تتعــدى  2108ميغــاواط ،فــي حيــن أن الطلــب األقصــى قــد فــاق الـــ 3700ميغــاواط في
ـدى الطاقــة المنتجــة مــن
العــام  .2017و يرتكــز توليــد الطاقــة فــي لبنــان بشــكل أساســي علــى الطاقــة الحراريّــة ،وال تتعـ ّ
المائيــة نســبة الـــ  ٪4,5مــن إجمالــي قــدرات التوليــد فــي البــاد.
المعامــل
ّ

إستجرار الطاقة

يتــم اســتجرار الطاقــة الكهربائيــة مــن ســوريا إلــى لبنــان عبــر شــبكتي ربــط رئيســيتين .الشــبكة األولــى تربــط محطــة ديــر
نبــوح فــي الشــمال بمحطــة طرطــوس الســورية عبــر خطيــن هوائييــن يعمــان علــى  220كيلوفولــت مــن الضغــط الكهربائــي
وبســعة تصــل إلــى  120ميغــاواط مــن القــدرة الكهربائيــة ،فــي حيــن تبلــغ ســعة الشــبكة الثانيــة  80ميغــاواط مــن القــدرة
الكهربائيــة عبــر خــط هوائــي واحــد يعمــل علــى  66كيلوفولــت ضغــط كهربائــي يربــط محطــة عنجــر بمحطــة الديمــاس
الســورية .ويقــوم لبنــان بإســتجرار الطاقــة الكهربائيــة مــن ســوريا منــذ حقبــة طويلــة مــن الزمــن ،وصلــت ذروتهــا فــي العــام
 2000بحيــث قــام لبنــان بإســتجرار  1418مليون-كيلواط-ســاعة مــن الطاقــة الكهربائيــة ليســتقر فيمــا بعــد علــى معــدل
ســنوي وســطي بحوالــي  800مليون-كيلواط-ســاعة أي  ٪8فقــط مــن مجمــل الطاقــة المنتجــة أو مــا يعــادل  90ميغــاواط مــن
القــدرة المســتمرة خــال الســنة .بــدأ اإلســتجرار فــي التدنــي فــي العــام  2011مــن  848مليون-كيلواط-ســاعة ليصــل فــي
العــام  ،2015إلــى 120مليون-كيلواط-ســاعة.
أمــا فيمــا يتعلــق بشــبكة الربــط العربــي الثمانــي ،وعقــد شـراء الطاقــة الكهربائيــة مــن مصـر ،فقــد تــم إنجــاز تجهيــز محطــة
كســارة الجديــدة ونجحــت المســاعي فــي شــهر أيلــول 2009 ،بتشــغيل خــط الربــط الهوائــي الجديــد العامــل علــى 400
كيلوفولــت ضغــط كهربائــي وبالتالــي إنهــاء مشــاريع الربــط مــع محطــة الديمــاس الســورية.
إســتفاد لبنــان فــي العــام  2010مــن خــال هــذا الربــط مــن إســتجرار حوالــي  120ميغــاواط مــن القــدرة الكهربائيــة اإلضافيــة
علــى الشــبكة بمعــدل  21ســاعة يوميـاً ،ولكنــه ســرعان مــا توقــف هــذا اإلســتجرار فــي مطلــع العــام  .2011إن ســعة قــدرات
شــبكة الربــط الجديــدة تصــل إلــى  300ميغــاواط ،ويعمــل لبنــان علــى إســتعادة التغذيــة مــن خــال العقــد المبــرم مــع
مصـر ،ويعمــل علــى زيــادة قــدرة االســتيراد مــن دول الربــط لتغطيــة باقــي القــدرات ( 180ميغــاواط).

االشكاليات
أبرز
ّ

نفقات تشغيل مرتفعة ،ويعود هذا األمر إلى:
تشــغيل معملــي الــدورة المر ّكبــة (فــي الزهرانــي وديــر عمــار) ومعملــي الــدورة المفتوحــة (فــي صــور وبعلبــك) علــى مــادة
المــازوت (زيــت الغــاز الخفيــف) عوضـاً عــن الغــاز الطبيعــي،
الجيــه والــذوق اللذيــن يتط ّلبــان
اليــة
تشــغيل غيــر اقتصــادي للمعامــل بســبب ّ
المتدنيــة للمعمليــن الحراريّيــن فــي ّ
ّ
الفع ّ
أعمــال تأهيــل دوريــة،
اإلضطرار إلستخدام معملي صور وبعلبك إلنتاج الطاقة المكلفة خارج أوقات الذروة.

لعدة أسباب:
انقطاع متزايد وتقنين :ويعود هذا األمر ّ

الحاليــة لتلبيــة حاجــات الطلــب علــى الطاقــة الكهربائيــة ،األمــر ا ّلــذي أ ّدى إلــى انتشــار ظاهــرة
االنتاجيــة
عــدم كفايــة الطاقــة
ّ
ّ
الخاصة،
المو ّلــدات
ّ
عامــة ضئيلــة منــذ حوالــي خمســة عشــر عامــاً (إن كان علــى صعيــد األشــغال المرتبطــة بتأهيــل وصيانــة
ات
اســتثمار
ّ
المعامــل أو بإنشــاء معامــل جديــدة)،
عدم اكتمال شبكات نقل الـ 220كيلوفولت،
تواجــد “الخنقــات الزجاجيــة” علــى شــبكات التوزيــع وتكاثــر األعطــال المحليــة فــي المناطــق المكتظــة خــال أوقــات الــذروة
فــي فصلــي الشــتاء والصيــف،
فقدان مرونة الترابط الكهربائي بين الشبكة القديمة والشبكة الجديدة.
عدم استعمال أية برامج حسابية الكترونية تدرس وتنظم حركة الطاقة لتأمين التغذية وتقليص الهدر الفني (. )GIS
افتقار المحطات الرئيسية وشبكات النقل لعمليات صيانة دورية من قبل جهاز فني متخصص.
خاصــة عــن عــدم اكتمــال شــبكة نقــل الـــ 220كيلوفولــت ،تختلــف مــن منطقــة إلــى أخرى
نســبة هــدر تقنــي مرتفعــة ناتجــة
ّ
تفــوق عــن المعــدل  ٪15لتصــل إلــى  ٪20فــي البقــاع.
مشــاكل فــي شــبكة التوزيــع كتواجــد أعمــدة توزيــع فوالذيــة قديمــة وصدئــة وعــدم توفــر أنظمــة احتياطيــة وعــدم وجــود
الفعاليــة فــي مراقبــة العــدادات و القــدرة علــى رفــع التعديــات وعــدم إجـراء الصيانــات الوقائيــة المطلوبــة و ماءمــة إجـراءات
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إعــداد الفواتيــر ومراقبــة تســديدها وفقــدان مكونــات الشــبكة فــي بعــض المناطــق.
نقــص حــاد فــي العــدة واآلليــات الازمــة مــن أجــل تحســين وتســريع التدخــات علــى المنشــآت وذلــك بســبب العجــز المالــي
الكبيــر الــذي تعانيــه مؤسســة كهربــاء لبنان.

لمؤسسة كهرباء لبنان والناتج عن:
انخفاض العائد المالي
ّ

إرتفــاع أســعار المحروقــات عالمي ـاً وبالتالــي تفاقــم الديــن والعجــز المالــي ،األمــر الــذي بــات يشــكل مصــدر قلــق علــى
خزينــة الدولــة لمــا يترتــب عليهــا مــن أعبــاء متزايــدة،
عــدم إعــادة النظــر بالتعرفــة المعمــول بهــا منــذ حوالــي  15ســنة ،وعــدم تبنــي سياســة شــفافة لجهــة إعتبــار مــا إذا كانــت
الطاقــة الكهربائيــة خدمــة تقــدم أم ســلعة تبــاع.
شرعية على الشبكة،
مستمرة ووصات غير
تعديّات
ّ
ّ
ّ
نقص في الجباية.

مؤسسة كهرباء لبنان والناتجة عن:
سية
أساسية في إدارة ّ
مشاكل ّ
ّ
مؤس ّ

سلطة غير كافية لمجلس اإلدارة في اتّخاذ القرارات المناسبة،
المؤسسة،
عدم وجود معايير واضحة لتقييم أداء
ّ
الفني،
صعوبة توظيف كفاءات جديدة ،ونقص في التدريب ّ
مالية ،معايير أداء ،إلخ،)...
عدم توافر تقارير موثوقة وشفافة
(إحصائيةّ ،
ّ
نقــص هائــل فــي المــوارد البشــرية ،يتمثــل بتواجــد  1902عامـ ًا فقــط مــن أصــل مــاك مكــون مــن  5027موظفـاً وعامـ ًا أي
بشــغور  3125مقعــد توظيــف ،و نقــص ســنوي مــن  120إلــى ( 150أي  )٪8مــن العامليــن بســبب التقاعــد.

المستقبلية
الرؤية
ّ

ال بــد ألي رؤيــة مســتقبلية مــن أن تنطــوي علــى عمليــة إصاحيــة تعمــل بالتــوازي علــى المــدى القصيـر ،المتوســط ،والبعيــد
ـية
والمالية
الفن ّيــة
لتنفــذ فــي النهايــة إلــى قطــاعٍ ّ
فعــال ومســتديم .واإلصاحــات يجــب أن تشــمل كا ّفــة الجوانــب ّ
ّ
والمؤسسـ ّ
ّ
ا ّلتــي مــن شــأنها الحــد مــن العجــز المالــي الناتــج عــن هــذا القطــاع وتأميــن التمويــل الذاتــي الســتثماراته مســتقب ًا الســيما
الجيــدة وبأســعار معقولــة .وقــد أقــرت الحكومــة فــي هــذا المجــال بتاريــخ  2010/6/21ورقــة سياســة قطــاع
تأميــن الخدمــة ّ
الكهربــاء التــي تهــدف إلــى تأميــن التــوازن المالــي واإلســتقرار الكهربائــي.

أبرز االنجازات المحقّقة خالل الفترة )(2017-1992

ـية التــي نفّذهــا مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار لصالــح مؤسســة كهربــاء لبنــان خــال الفتــرة -1992
تتلخّ ــص المشــاريع األساسـ ّ
 2017باآلتــي:

 .1اإلنتاج

إنشــاء معملــي إنتــاج ذات دارة مختلطــة ،بقــدرة  435ميجــاوات للمعمــل الواحــد ،فــي ديــر عمــار والزهرانــي 575 :مليــون
دوالر ،تــم انجازهــا عــام .1999
إعادة تأهيل المعامل الحرارية والمائية 109 :مليون دوالر ،تم إنجازها عام .1998
إنشــاء معملــي إنتــاج ذات دورة مفتوحــة ،بقــدرة  70ميجــاوات للمعمــل الواحــد ،فــي صــور وبعلبــك  61 :مليــون دوالر ،تــم
انجازهمــا عــام.1996
البدء باستجرار  120ميغاواط من الطاقة الكهربائية من مصر عبر الربط الثماني في محطة كسارة الجديدة.

 .2النقل

إنشــاء شــبكة هوائيــة مــن خطــوط  220كيلوفولــط :شــملت الشــبكة تمديــد  339كيلومتــراً مــن الخطــوط الهوائيــة .وقــد
اكتمــل حالي ـاً تمديــد الخــط الهوائــي مــن ديــر نبــوح إلــى كســارة ،وآخــر مــن كســارة إلــى عرمــون ،ثــم مــن عرمــون إلــى
الزهرانــي وصــور ،وآخــر مــن البحصــاص إلــى بصاليــم مــروراً بحــاالت.
إنشــاء محطــات  220كيلوفولــط فــي وســط بيــروت ،عرمــون ،المكلــس ،الحــرش ،رأس بيــروت ،حــاالت ،كســارا ،بصاليــم،
وصــور :تــم انجازهــا بيــن عامــي  1999و .2001
ً
إنشــاء شــبكة  220كيلوفولــط للكابــات الجوفيــة فــي الشــمال وبيــروت :شــكلت الشــبكة تمديــد  61كيلومتـرا مــن الكابــات
المطمــورة .تــم انجازهــا عــام .1999
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إعادة تأهيل شبكة النقل  150و 66كيلوفولط ،تم انجازها عام .1997
إنشاء شبكة  400ك.ف .ومح ّ
الكهربائية بين بلدان المنطقة.
طة التحويل في كسارة ا ّلتي تسمح بتبادل الطاقة
ّ
العمــل علــى إســتكمال الـ1900متــر مــن خــط المنصوريــة بعدمــا خلــص التقريــر الــذي أعــده وزيــر الصحــة  2010/11/5إلــى
عــدم وجــود أيــة مخاطــر صحيــة ذات داللــة مــن جـراء التعــرض للحقــول الكهربائيــة والمغناطيســية غيــر المؤينــة.
إنشــاء خــط التوتــر 66ك.ف .عــكار  -بيــت مــات فــي منطقتــي العيــون وفنيــدق والــذي ســمح بتشــغيل محطــة بيــت مــات
التــي تــم إنجازهــا فــي شــباط  .2011وقــد تــم اإلنتهــاء مــن األشــغال فــي العــام  2012بعــد أن تــم معالجــة ملــف التمويــل
والتلزيــم مــع الصنــدوق الكويتــي .يهــدف هــذا المشــروع إلــى رفــع القــدرة الكهربائيــة المنقولــة والموزعــة فــي تلــك المنطقة
مــن  10إلــى  40ميغــاواط.

 .3التوزيع

• إعادة تأهيل شبكات التوزيع 112 :مليون دوالر ،تم انجازه عام .1997

القطاعية
 .4في مجال الدعم التقني والدراسات
ّ

مشــاريع الدعــم التقنــي ضمــن خ ّ
عالميــة خــال العــام  ،2007تــم تلزيــم
طــة إصــاح قطــاع الكهربــاء :بعــد إجـراء مناقصــة
ّ
الفن ّيــة فــي إطــار خ ّ
طــة إصــاح الكهربــاء وهــي:
ـؤازرة
ـ
الم
ـأنها
ـ
ش
ـن
ـ
م
ثاثــة مشــاريع خدمــات استشــاريّة
ّ
بالنســبة لــوزارة الطاقــة والميــاه :تعزيــز قــدرات وزارة الطاقــة والميــاه فــي تنفيــذ اإلصاحــات المقترحــة فــي
سياســات قطــاع الطاقــة ،بحيــث تكــون ابــرز المهــام الموكولــة الــى االستشــاري الدعــم فــي تحضيــر سياســة وطنيــة
للطاقــة واســتراتيجية التــزود بالفيــول ومراجعــة االقتراحــات المتعلقــة بتوريــد الغــاز المســال الطبيعــي ( )LNGإلــى
معمــل الزهرانــي وتقييــم االقتراحــات اآليلــة إلــى جــذب االســتثمارات الخاصــة ومراجعــة الدراســات الســابقة المتعلقــة
بإنشــاء الهيئــة الناظمــة لقطــاع الطاقــة .أنجــزت الخدمــات االستشــاريّة فــي شــهر تشــرين الثانــي مــن العــام .2009
وفــي هــذا المضمــار قــام مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار فــي شــهر تشــرين األول  ،2011بالتعــاون مــع وزارة الطاقــة والميــاه
وبتمويــل مــن البنــك الدولــي بالتعاقــد مــع شــركة “ ”Poten & Partnersالمختصــة بالدراســات اإلســتراتيجية واإلنشــائية للغــاز
الطبيعــي المســال مــن أجــل المســاعدة فــي إختيــار أفضــل التقنيــات وأفضــل موقــع للمرفــأ المطــروح وبأوفــر كلفــة ممكنة
لتأميــن الغــاز الطبيعــي.

أنجــز اإلستشــاري فــي األول مــن نيســان مــن العــام  2012جميــع المهمــات المطلوبــة
وتقــدم بجميــع التقاريــر المتعلقــة فشــملت:

ملخص عن واقع أسواق الغاز الطبيعي المسال عالمياً.
طلب لبنان للغاز الطبيعي المسال حتى العام .2030
ملخص عن الموردين األساسيين لمادة الـ.LNG
ً
دراســة تفصيليــة أوليــة لتصميــم المرفــأ بعــد القيــام بعمليــات التحقيــق ميداني ـا علــى ثــاث مواقــع (معمــل ديــر عمــار،
معمــل الزهرانــي ،ومنطقــة ســلعاتا)
ثاثة تقارير متعلقة بالتقييم األولي لألثر البيئي على هذه المواقع.
تقرير واحد عن الوضع القانوني الموجود وعن األطر القانونية التي يجب أن ترعى القطاع.
إقامة التدريبات الازمة لكل من اإلخصائيين في مجلس اإلنماء واإلعمار ووزارة الطاقة والمياه.
إعــداد دفتــر شــروط «إعــان الرغبــة» لــكل مــن يرغــب مــن الشــركات فــي تقديــم عروضهــم إلنشــاء وتشــغيل مرفــأ بحــري
لتوريــد مــادة الغــاز الطبيعــي المســال ،بمــا فيهــا شـراء وتشــغيل الباخــرة العائمــة لتوريــد وتغويــز المــادة الســائلة وإنشــاء
المرفــأ البحــري لتلقــي المــادة عبــر إرســاء الســفن لتفريــغ الحمولــة .وذلــك بهــدف تحضيــر الئحــة مصغــرة مــن الشــركات
لدعوتهــا علــى تقديــم العــروض.
وإســتكماالً للمطلــوب ،قــام مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار فــي شــهر تشــرين األول  ،2012بالتعــاون مــع وزارة الطاقــة والميــاه
وبتمويــل محلــي بالتعاقــد مــع اإلستشــاري نفســه إلتمــام المرحلــة الثانيــة مــن هــذه الدراســات اإلســتراتيجية و أنجــز
اإلستشــاري فــي  31كانــون األول مــن العــام  2013جميــع المهمــات المطلوبــة وقــدم التقاريــر التاليــة:
دفتــر الشــروط المتعلــق بعمليــة إختيــار اإلستشــاريين للقيــام بتقييــم األثــر البيئــي الداعــم لتطويــر الباخــرة العائمــة لتوريــد
وتغويــز المــادة الســائلة.
دفتر الشروط المتعلق بإختيار مطور الباخرة العائمة لتوريد وتغويز المادة السائلة.
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تقديم أربعة شركات مقتدرة لتوريد مادة الغاز الطبيعي المسال إلى لبنان.
تقييم عروض الشركات المتقدمة لتطوير الباخرة العائمة.
تقرير عن أشغال التدريب المطلوبة لطاقم العمل من المؤسسات المحلية كافة.
بالنســبة لمؤسســة كهربــاء لبنــان :تحســين أداء المؤسســة مــن النواحــي التشــغيلية والماليــة بحيــث تكــون ابــرز المهــام
الموكولــة الــى االستشــاري إعــداد خطــة لتحســين فاعليــة محطــات توليــد الطاقــة ودعــم اإلجـراءات التنفيذيــة لذلــك ،إعــادة
تنظيــم وظيفــة التوريــد فــي المؤسســة ،تحديــد الخطــوات ذات األولويــة لتخفيــض الهــدر الفنــي وغيــر الفنــي ،المســاعدة
فــي انجــاز المشــاريع الجاريــة ،تنظيــم تحضيــر مســح الموجــودات والتقاريــر الماليــة المدققــة وإعــداد ملفــات تلزيــم
مهــام التدقيــق المالــي للعاميــن  2005و  .2006أنجــزت الخدمــات االستشــاريّة فــي نهايــة شــهر أيّــار مــن العــام .2009
بالنســبة للمجلــس األعلــى للخصخصــة :توفيــر الدعــم الــازم لتشــركة مؤسســة كهربــاء لبنــان تماشــياً مــع قانــون تنظيــم
قطــاع الكهربــاء وخطــة الــوزارة إلعــادة هيكلــة المؤسســة ،اقت ـراح هيكليــات تنظيميــة للشــركات المنبثقــة عــن المؤسســة
مــع توصيــف دقيــق للوظائــف المقترحــة واإلجـراءات التــي ســوف تتبــع مــع تحضيــر لخطــط العمــل األوليــة لهــذه الشــركات،
إعــداد جــردة أصــول وتحديــد مســتوى رأس المــال وبنيــة األســهم لهــذه الشــركات.
وبعــد إنتهــاء العقــد عنــد حــدود المرحلــة األولــى ،قــام مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار بالتنســيق مــع وزارة الطاقــة والميــاه
وبتمويــل مــن البنــك الدولــي بالتعاقــد مــع شــركة « »Booz & Coاإلستشــارية ،بهــدف تقديــم دراســة أخــرى فــي هــذا
المضمــار مكملــة للمرحلــة األولــى ،توفــر للمجلــس األعلــى للخصخصــة الدعــم الــازم لمســاعدة مؤسســة كهربــاء لبنــان
علــى تشــركة المؤسســة .أنجــزت الشــركة اإلستشــارية فــي أواخــر أيــار مــن العــام  2012التقاريــر المتعلقــة باإلجــراءات
التنفيذيــة التفصيليــة لتنفيــذ الخطــة.
مــع اإلشــارة إلــى أن الكلفــة اإلجماليــة لعقــود المســاعدة التقنيــة هــي بحــدود  6.5ماييــن د.أ .يتــو ّزع تمويلهــا علــى الشــكل
مقدمــة مــن الوكالــة
التالــي 5 :ماييــن دوالر أميركــي مــن هبــة البنــك الدولــي ،حوالــي مليــون دوالر أميركــي مــن هبــة ّ
ـول مح ّلي ـاً لتغطيــة مصاريــف الضرائــب المح ّل ّيــة.
ـية للتنميــة و 0,5مليــون دوالر أميركــي تمـ ّ
الفرنسـ ّ
ـدم اإلستشــاريّون المك ّلفــون تنفيــذ المهــام المشــار إليهــا أعــاه بالتقاريــر المطلوبــة تباعــاً ،وفقــاً لدفتــر الشــروط،
ويتقـ ّ
ً
ـهل فيمــا بعــد اتّخــاذ
ـ
تس
ـا،
ـ
بينه
ـا
ـ
فيم
ـق
ـ
وثي
ـيق
ـ
تنس
ـة
ـ
لعملي
ـة
ـ
فرص
ـة،
ـ
المعني
ـات
ـ
س
المؤس
ـل
ـ
قب
ـن
ـ
م
ـا
ـ
اجعته
ر
م
ل
ك
وتش ـ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
القــرارات المناســبة بشــأن إصــاح قطــاع الكهربــاء.
مؤسســة كهربــاء فرنســا ( ،)EDFا ّلتــي تتو ّلــى دراســة المخ ّ
دراســة المخ ّ
طــط
طــط التوجيهــي لتوليــد ونقــل الكهربــاءّ :
تقدمــت ّ
ـية ،بمســو ّدة التقريــر للقســم
التوجيهــي إلنتــاج ونقــل الطاقــة فــي لبنــان بتمويــل مــن هبــة ّ
مقدمــة مــن الحكومــة الفرنسـ ّ
المعنيــة بعــد أن كانــت قــد ا ّ
العائــد إلنتــاج الطاقــة مــن هــذا المخ ّ
طلعــت
ات
ر
اإلدا
ـع
ـ
م
ـر
ـ
التقري
طــط .وجــرت مناقشــة هــذا
ّ
عليــه وأبــدت ماحظاتهــا .وعليــه أصــدر االستشــاري الصيغــة الثانيــة مــن تقريــره خــال شــهر حزي ـران .2008

تقدم العمل ،خالل العام  ،2017في العقود المو ّقعة قبل 2017
ّ

الكهربائيــة كمــا
الكهربائيــة :اكتملــت جميــع األشــغال العائــدة لمشــروع توســعة شــبكة النقــل
مشــروع توســعة شــبكة النقــل
ّ
ّ
ورد أعــاه باســتثناء أشــغال ســحب الكابــات علــى األعمــدة فــي منطقــة المنصوريّــة – عيــن – ســعادة – عيــن نجــم بســبب
حاليـاً العمــل علــى معالجــة هــذا األمـر ،ومــن المتو ّقــع إنجــاز هــذه األشــغال خــال العــام ،2018
اعتـراض األهالــي .ويجــري ّ
إذا ســارت األمــور علــى مــا يـرام.
قــدر الكلفــة اإلجماليــة للمشــروع بحوالــي 25
تمــوز  .2006تُ ّ
المركــز الوطنــي للتح ّكــم :بــدأت األعمــال خــال شــهر ّ
مليــون دوالر أميركــي ،يقــوم الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي بتمويلهــا .وبعــد توقــف متكــرر ألســباب
عــدة أعيــد إطــاق أعمــال المركــز فــي العــام  2010بحيــث إنتهــت المرحلــة األولــى ( )٪63مــن المشــروع الــذي نفــذه
مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار وإنتقــل المنســقون إلــى المركــز وبــدأوا بإســتخدام برامــج تحكــم حديثــة فــي  15محطــة
تحويــل رئيســية ربطــت المكلس-المريسة-المصيلح-الغربية-األونيســكو-رأس بيــروت .وقــد تــم تقديــر األعمــال المنجــزة
إلــى اآلن بـــ ٪95حيــث شــملت إنجــاز المركــز وربــط المحطــات الكبــرى ومعامــل اإلنتــاج وإنهــاء التجــارب المحليــة داخــل
كافــة محطــات التحويــل الرئيســية .ويعــود التأخيــر الحاصــل فــي وصــل مــا تبقــى مــن محطــات التحويــل الرئيســية
بالمركــز إلــى عــدم إنجــاز وصلــة المنصوريــة والتــي تضــم إضافـ ً
ـة إلــى خــط التوتــر العالــي ،خطــوط األليــاف البصريــة
التــي بدورهــا تعيــق إســتكمال التجــارب النهائيــة وتجربــة بعــض خطــوط المايكروويــف باإلضافــة إلــى الحاجــة لتأميــن
بعــض الخطــوط التأجيريــة والتــي يجــري التنســيق بخصوصهــا بيــن مؤسســة كهربــاء لبنــان واإلدارات المعنيــة.
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يقــوم المركــز الوطنــي حاليـاً بمراقبــة  62محطــة تحويــل رئيســية وتنتظــر  9محطــات تحويــل أخــرى إنهــاء مشــاكل اإلتصــاالت
للتمكــن مــن مراقبتهــا والتحكــم بهــا.

أبرز المشاريع قيد التحضير في أفق ()2019-2018
في قطاع اإلنتاج:

معمل الذوق

الوحدة
رقم

القدرة المر ّكبة
بالميغاواط

الفعلية
القدرة
ّ
بالميغاواط

1

145

90

3

145

92

2
4

المجموع:

145
172
607

110
292

الجيه
معمل ّ

والفعليــة لمعمــل الــذوق (أربــع وحــدات) ولمعمــل
الجيــه :تبلــغ القــدرة المر ّكبــة
ّ
تأهيــل معمــل الــذوق وتفكيــك معمــل ّ
الجيــه (خمــس وحــدات) كالتالــي:
ّ

الوحدة
رقم

القدرة المر ّكبة
بالميغاواط

الفعلية
القدرة
ّ
بالميغاواط

1

62

52

3

69

58

5

69

2

4
المجموع:

62
69

331

38

57
54

259

ـغيلية
ـدل القــدرة
يبلــغ مجمــوع القــدرة المر ّكبــة فــي معملــي الــذوق
والجيــه  938ميغــاواط .بينمــا يبلــغ معـ ّ
الفعليــة التشـ ّ
ّ
ّ
مؤسســة كهربــاء لبنــان دراســة جــدوى تأهيــل معمــل الــذوق ويتولــى مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار
 551ميغــاواط .وقــد تولــت ّ
حالي ـاً دراســة متعلقــة بإإلج ـراءات الالزمــة إلزالــة مــادة اإلسبســتوس والنفايــات الصلبــة وتلــوث التربــة مــن موقــع معمــل
الجيــة الح ـراري بهــدف التحضيــر لتفكيكــه بطريقــة بيئيــة ســليمة ولتهيئتــه لبنــاء معمــل جديــد باإلضافــة إلــى الدراســات
التفصيليــة وإعــداد ملــف التلزيــم .كمــا و تولــى مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار أيضـاً إنجــاز دراســة أخــرى مــن قبــل اإلستشــاري
ّ
 EDFحــول الجــدوى الفنيــة واإلقتصاديــة لتشــييد محطــة توليــد الطاقــة الكهربائيــة الجديــدة علــى أرض معمــل الجيــة الحـراري
بقــدرة حوالــي  600ميغــاواط إجماليــة (دارة مختلطــة) بعــد تفكيــك المعمــل القائــم ،حيــث تــم إنجازهــا فــي آخــر العــام
.2017
وقــد أبــدى الصنــدوق العربــي عــن اســتعداده لتمويــل تأهيــل الوحــدات األربعــة مــن معمــل الــذوق وتفكيــك معمــل الجيــة
الفعليــة للمعمليــن لتصبح
وذلــك وفقـاً لبرنامــج عمــل يمتــد مــن  5إلــى  6ســنوات .األمــر ا ّلــذي ســوف يســمح برفــع القــدرة
ّ
 1000ميغــاواط .مــن المتو ّقــع المباشــرة بتلزيــم مشــروع التأهيــل خــالل العــام .2018
ّ
إنشــاء معامــل توليــد جديــدة :فــي إطــار دراســة المخ ّ
طــط التوجيهــي لتوليــد ونقــل الطاقــة الــذي يتــوالّه االستشــاري
ـاء عليــه ،باشــرت وزارة الطاقــة والميــاه
“مؤسســة كهربــاء فرنســا” ،تــم اقت ـراح عـ ّ
ـدة خيــارات إلنشــاء معامــل جديــدة ،وبنـ ً
ّ
بتلزيــم إنشــاء معمــل جديــد فــي ديــر عمــار وإنشــاء مولــدات إضافيــة فــي الــذوق والجيــة.
إطــالق العقــد الموقــع مــن قبــل مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار مــع المجموعــة اإلستشــارية
 Mott Macdonald /Pan Arab Consulting Engineering/ Clyde and Co LLPفــي  21تشــرين الثانــي  2013لمــؤازرة وزارة الطاقــة
والميــاه بهــدف إعــداد الدراســات المتعلقــة بجــدوى زيــادة 1500ميغــاواط مــن قــدرات إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة مــن خــالل
الشــراكة مــع القطــاع الخــاص بنظــام  .PPPأنهــى اإلستشــاري المرحلــة األولــى مــن مهامــه فــي شــهر تمــوز مــن العــام
 ،2014وأنهــى المرحلــة الثانيــة مــن ملحــق العقــد فــي شــهر حزي ـران مــن العــام .2015
إســتجرار الطاقــة مــن البواخــر :مــن المتوقــع أن يســتمر العقــد بيــن وزارة الطاقــة والميــاه وإحــدى الشــركات التركيــة ،خــالل
العــام  ،2017بحيــث تؤمــن الباخرتــان مــا يقــارب  270ميغــاواط فــي معلمــي التوليــد فــي الــذوق والجيــة.
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في قطاع النقل:

الحاليــة فــي هــذا المجــال ،هنــاك اربــع مح ّ
إنشــاء مح ّ
طــات
ـدة مناطــق ومنهــا :مــن ضمــن األولويّــات
طــات تحويــل فــي عـ ّ
ّ
(ضبيــه) ،الضاحيــة
ـم تحديدهــا لمعالجــة االختنــاق ا ّلتــي تعانــي منــه شــبكة النقــل وهــي :البحصــاص ،المارينــا
تحويــل تـ ّ
ّ
الجنوبيــة واالشــرفية.
ّ

القطاعية:
في مجال الدعم التقني والدراسات
ّ

دراســة المخ ّ
مؤسســة كهربــاء لبنــان مــن مجلــس اإلنمــاء
طــط التوجيهــي للتوزيــع فــي بيــروت وضواحيهــا :بعــد أن طلبــت ّ
واالعمــار البحــث عــن تمويــل لدراســة المخ ّ
طــط التوجيهــي لتوزيــع الطاقــة فــي بيــروت الكبــرى وا ّلــذي يشــمل تحديــث
المخ ّ
ـدة مــن المك ّلس إلى
ـد فــي العــام  1998لمدينــة بيــروت باإلضافــة إلــى المنطقــة الممتـ ّ
طــط التوجيهــي ا ّلــذي كان قــد أُعـ ّ
ّ
ـية للتنميــة اســتعدادها
ـ
نس
ر
الف
ـة
ـ
الوكال
ـدت
ـ
أب
ة،
ـمالي
ـ
والش
ـة
ـ
الجنوبي
ـي
ـ
للضواح
ـي
ـ
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لتمويــل هــذه الدراســة بموجــب هبــة .ومــن المتو ّقــع إنجــاز الدراســة خــال العــام .2017

باخرة فاطمة غول لتوليد الطاقة الكهربائية

الباخرة أورهان بيه لتوليد الطاقة الكهربائية في معمل الجييه
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نظرة عامة على قطاع االتصاالت

البنى التحتية األساسية

قطاع االتصاالت والبريد

ـم إبــرام مجموعــة مــن العقــود مــع شــركات أجنبيــة ومحليــة إلعــادة تأهيــل وتوســعة شــبكة الهاتــف الثابــت ()PSTN
تـ ّ
ٍ
لتصبــح بســعة  1.730.000خــط ،أي مــا يعــادل خط ـاً واحــداً لــكل ثاثــة أشــخاص .بلغــت قيمــة هــذه العقــود مــا يقــارب
 775مليــون دوالر أميركــي وتــم إنجازهــا فــي نهايــة العــام  .2002فــي نفــس الوقــت ،تــم إدخــال نظــام الهاتــف الخلــوي
النقــال ( )GSMعلــى أســاس امتيازيــن ُمنحــا إلــى شــركتين متنافســتين .قامــت الشــركتان بتمويــل االســتثمارات الازمــة
للمشــروع ،وتقــوم الدولــة بتحصيــل اإلي ـرادات مــن هــذه العمليــة.
تتطلــع الحكومــة حالي ـاً بعــد أن اســترجعت نظــام الهاتــف الخلــوي إلــى إعــادة هيكليــة هــذا القطــاع بالكامــل أي النظاميــن
الثابــت والخلــوي ،غيــر أنــه تبقــى هنــاك مجموعــة مــن المشــاريع الخاصــة بتطوير هــذا القطــاع وجعلــه قــادراً على المنافســة
والتعامــل مــع التقنيــات الحديثــة ،الســيما فــي ميــدان تبــادل المعلومــات والشــبكات الذكيــة المتطــورة واالنترنــت.

أبرز اإلنجازات المحققة خالل الفترة )(2017 – 1992
مشروع تركيب المقسمات الهاتفية )عقود السنتراالت(:

تنــص العقــود الموقعــة وتعدياتهــا (تبلــغ كلفتهــا اإلجماليــة  145مليــون دوالر أميركــي) علــى تركيــب  313مقســماً هاتفي ـاً
بســعة إجماليــة تبلــغ  1.142.000خـ ٍ
ـم أيضاً
ـط فــي كافــة المناطــق اللبنانيــة ،اكتمــل تركيبهــا فــي نهايــة العــام  .2001كمــا تـ ّ
تجهيــز ثاثــة ســنتراالت بمقســمات لتحويــل االتصــاالت الهاتفيــة الدوليــة وثمانيــة ســنتراالت بمقســمات توســط لاتصــاالت
الداخليــة .تؤمــن المقســمات نظــام معرفــة طالــب المكالمــة ( نظــام  )CLIPوخدمــات الرســائل الصوتيــة ،و 13376خطـاً فــي
الشــبكة الرقميــة للخدمــات المتكاملــة (.)ISDN
كمــا جــرى توقيــع ثاثــة عقــود ملحقــة تتعلــق بزيــادة الســعة اإلجماليــة للمقســمات إلــى  48ألــف خـ ٍ
ـي ( 8.8مليــون
ـط إضافـ ٍ
دوالر أميركــي) وبتأميــن  17.100خـ ٍ
ـط فــي الشــبكة الرقميــة للخدمــات المتكاملــة وأربعــة مقســمات جديــدة اكتمــل تركيبهــا
ٍ
فــي نهايــة العــام  2002بحيــث أصبــح مجمــوع عــدد الخطــوط الهاتفيــة  1.190.000خــط ومجمــوع عــدد الخطــوط الرقميــة
 30476 ISDNخطـاً.

مشروع تحديث برامج وتجهيزات المقسمات:

تــم مؤخـراً تنفيــذ مشــروع تحديــث برامــج وتجهيـزات المقســمات لتتوافــق مــع التطــور التقنــي لقطــاع االتصــاالت وإلضافــة
خدمــات عديــدة للمشــتركين وللســنتراالت ،بلغــت كلفــة هــذه األعمــال حوالــي  25مليــون دوالر أميركــي .وشــمل هــذا
المشــروع تطويــر جميــع الســنتراالت الرئيســية والفرعيــة وتلــك المخصصــة لاتصــاالت الدوليــة.

مشروع إعادة تأهيل وتوسعة شبكة الهاتف الثابت ):(PSTN

يهــدف هــذا المشــروع إلــى إعــادة تأهيــل وتوســعة شــبكة الهاتــف الثابــت بكلفــة إجماليــة تبلــغ  550مليــون دوالر أميركــي،
كمــا يهــدف إلــى تحســين االتصــاالت بيــن كافــة المناطــق اللبنانيــة .يتضمــن المشــروع إعــداد الدراســات والتصاميــم لشــبكة
الهاتــف المحلــي وتركيبهــا .تشــتمل المجموعــة األولــى مــن عقــود شــبكة الهاتــف الثابــت األجـزاء المكونــة التاليــة:
 تركيب ٍ 971,600خط (تربط بين المقسمات والمناطق).
 إعادة تأهيل  123مبنى لمقسمات الهاتف وإنشاء  185مبنى جديداً في كافة المناطق اللبنانية. تركيــب شــبكات هاتــف محليــة باالعتمــاد علــى نظــام النقــل الاســلكي ( .)WIRELESS LOCAL LOOPيناســب هــذا النظــامالمناطــق الريفيــة حيــث تُعتبــر تكاليــف تمديــد شــبكات االتصــاالت الســلكية باهظــة.
 -تركيب أنظمة إرسال رقمية متطورة لوصل كافة المناطق اللبنانية ببعضها البعض.

المرحلة الثانية لمشروع تمديد الشبكات الهاتفية:

تــم تنفيــذ هــذا المشــروع علــى دفعتيــن مــن قبــل وزارة االتصــاالت بعــد أن تــم تنفيــذ المرحلــة األولــى ضمــن مشــروع
إعــادة تأهيــل وتوســعة شــبكة الهاتــف الثابــت ( .)PSTNالدفعــة األولــى منهــا والتــي عرفــت بإســم مشــروع تمديــد الشــبكات
الهاتفيــة –  ) OSP-1( 1شــملت تركيــب  200ألــف خـ ٍ
ـط ،أمــا الدفعــة الثانيــة والتــي عرفــت بإســم مشــروع تمديــد الشــبكات
ٍ
الهاتفيــة –  ) OSP-2( 2فشــملت تركيــب  600ألــف خــط فــي المناطــق الريفيــة .اكتمــل تنفيــذ األشــغال المتعلقــة بهــذا
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المشــروع فــي نهايــة العــام .2003

مشروع تركيب الخطوط التأجيرية:

اكتمــل تنفيــذ مشــروع الخطــوط التأجيريــة مــع نهايــة العــام  2002مــن قبــل وزارة االتصــاالت وذلــك بقيمــة  10ماييــن دوالر
أميركــي .وقــد هــدف هــذا المشــروع إلــى وضــع خطــوط هاتفيــة لاســتئجار بتصــرف المؤسســات والشــركات.

مشروع إنشاء أكشاك هاتف للعموم:

قــام المجلــس باإلشــراف علــى تركيــب  4آالف كشــك هاتــف للعمــوم موزعــة علــى جميــع المناطــق اللبنانيــة ،التــي تــم
تركيبهــا مــن قبــل وزارة االتصــاالت ،وتــم االنتهــاء مــن هــذه األعمــال مــع نهايــة العــام .2005

االتصاالت الدولية:

تم تنفيذ عدة مشاريع تهدف إلى تحسين االتصاالت ،وشملت بصورة رئيسية ما يلي:
تركيــب خطــي اتصــال باألليــاف الضوئيــة مــن الكابــات البحريــة :األول يصــل طرطــوس (ســوريا) بطرابلــس وبيــروت وصيــدا
(لبنــان) واإلســكندرية (مصــر) بســعة  9000مكالمــة هاتفيــة متزامنــة ،والثانــي يصــل لبنــان بقبــرص وكريــت وفرنســا بســعة
 7560مكالمــة هاتفيــة متزامنــة .بلغــت الكلفــة اإلجماليــة للمشــروع حوالــي  12مليــون دوالر أميركــي.
تركيــب خــط اتصــال باألليــاف الضوئيــة وخــط اتصــال الســلكي يربــط بيــروت بدمشــق بســعة  189مكالمــة هاتفيــة متزامنــة
وبكلفــة إجماليــة بلغــت  1.34مليــون دوالر أميركــي.
تركيــب محطتيــن أرضيتيــن لاتصــاالت عبــر األقمــار الصناعيــة فــي العربانيــة وجــورة البلــوط بكلفــة إجماليــة تبلــغ حوالــي
أربعــة ماييــن دوالر أميركــي للمحطــة األولــى وخمســة ماييــن دوالر أميركــي للمحطــة الثانيــة.

نظام تحكم وإدارة:

تم تركيب نظام تحكم وإدارة لمعدات اإلرسال والتحويل لشبكة الهاتف تبلغ قيمة العقد  577ألف دوالر أميركي.

إعادة تنظيم المهام في وزارة االتصاالت:

علــى المســتوى المؤسســاتي ،تــم إعــداد دراســة إلعــادة تنظيــم المهــام فــي وزارة االتصــاالت بغيــة فصــل أعمــال التشــغيل
والصيانــة عــن أعمــال التحكــم والمراقبــة الفنيــة.

إعادة هيكلة قطاع االتصاالت:

تــم تنفيــذ مشــروع إعــادة هيكلــة قطــاع االتصــاالت ،وإعــادة تنظيــم اإلدارة ،وإعــداد دراســات متعلقــة بإنشــاء خدمــات
التســويق والــوكاالت التجاريــة .بلغــت كلفــة هــذا المشــروع  7ماييــن دوالر أميركــي.

البريد

الخدمــات البريديــة :فــي منتصــف عــام  1998تــم توقيــع عقــد مــع مجموعــة مــن الشــركات الكنديــة لتأميــن الخدمــات
البريديــة (توزيــع البريــد ،خدمــة الشــبابيك ،البريــد الســريع ،خدمــات بيــع الطوابــع ،وغيــر ذلــك) فــي كافــة المناطــق
اللبنانيــة .وقــد تحملــت هــذه الشــركات مســؤولية إعــادة تأهيــل أبنيــة مراكــز البريــد وتجهيزهــا ،وترقيــم الشــوارع واألبنيــة،
وتركيــب علــب بريديــة .تقــدر الكلفــة اإلجماليــة لهــذا المشــروع بحوالــي  50مليــون دوالر أميركــي ،وحيــث أن شــكل العقــد
يخضــع لنظــام اإلنشــاء ،والتشــغيل ،والتســليم ( ، )BOTفلــم تتحمــل الحكومــة اللبنانيــة أي عــبء مالــي فــي هــذا المجــال.
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النقل البري الخاص لألشخاص

نظرة عامة على قطاع النقل البري

بعــد انتهــاء الحــرب اللبنانيــة توالــت البرامــج والخطــط إلعــادة بنــاء لبنــان ،منهــا برنامــج التأهيــل العاجــل فــي العــام 1991
الــذي تبنتــه الحكومــة وبرنامــج “األفــق ”2000فــي العــام  1993و”الخطــة الخماســية للتنميــة االقتصاديــة” فــي العــام
 1999والبرنامــج اإلنمائــي فــي العــام  .2003نتيجــة ذلــك ،شــهد قطــاع النقــل البــري لألشــخاص ،ومنــذ العــام  1992حتــى
اليــوم ،ورشــة ضخمــة مــن عمليــات الترميــم وإعــادة التأهيــل علــى شــبكة الطــرق فــي لبنــان باإلضافــة إلــى شــق وتنفيــذ
طــرق جديــدة .وقــد بلغــت قيمــة المشــاريع المعقــودة فــي هــذا القطــاع منــذ العــام  1992وحتــى العــام  2017حوالــي
 /2,632.53 /مليــون دوالر أميركــي ،منهــا  / 1,349.66/مليــون دوالر أميركــي قيمــة المشــاريع المنفــذة لغايــة نهايــة عــام
 ،2017و /1,282.87/مليــون دوالر أميركــي قيمــة المشــاريع التــي مــا ي ـزال تنفيذهــا جاري ـاً لتاريخــه.

وفــي هــذا اإلطــار ،قــام المجلــس بوضــع عــدد مــن المشــاريع بهــدف تفعيــل وتطويــر أداء
النقــل علــى شــبكة الطــرق فــي جميــع المناطــق اللبنانيــة ،ومنهــا:

مشروع الطريق الساحلي
مشروع طريق بيروت-الحدود السورية
مشروع مداخل بيروت المتصلة باألوتوستراد الدائري
مشروع تطوير النقل الحضري لبيروت الكبرى وجبل لبنان
مشروع تأهيل وتحسين شبكة طرق بيروت
مشروع إعادة تأهيل الطرق في ضواحي بيروت
مشروع إعادة تأهيل شبكة الطرق الرئيسية والثانوية في بعض المناطق
مشروع استحداث طرق رئيسية وثانوية جديدة في بعض المناطق
فــي إطــار هــذه المشــاريع ،قــام المجلــس بتنفيــذ أجـزاء منهــا ،وأجـزاء أخــرى مــا تـزال قيــد التنفيــذ ويعمــل المجلــس علــى
تأميــن المســتلزمات الفنيــة والماديــة لتنفيــذ مــا تبقــى مــن عقــود الســتكمال هــذه المشــاريع.

-2أبرز اإلنجازات المحققة خالل الفترة )(2017 -1992

قــام المجلــس بالتركيــز علــى تفعيــل المحوريــن الرئيســين فــي لبنــان :الطريــق الســاحلي وطريــق بيــروت  -الحــدود الســورية.
فقــد قــام بتنفيــذ عــدد مــن المشــاريع وهــو قيــد اســتكمال المشــاريع المتبقيــة علــى هذيــن المحوريــن مــن اجــل تأميــن
عمليــة نقــل فعالــة آمنــة وســريعة.

ضمن مشروع الطريق الساحلي تم تنفيذ عدد من العقود أبرزها:

استكمال إعداد دراسة تطبيق اتفاقية الطرق الدولية ضمن األراضي اللبنانية
تأهيل طريق صور -الناقورة
تنفيذ أعمال طريق دير عمار –العبدة (مع الملحق رقم)1
توسعة وتاهيل طريق العبدة-مفرق حمص-العبودية
تنفيذ طريق العبدة-قبة شمرا ضمن أشغال الطريق الساحلي الشمالي إلى الحدود السورية
تنفيذ طريق مفرق حمص العريضة ضمن أشغال الطريق الساحلي الشمالي إلى الحدود السورية
إكمال الطريق الساحلي السريع الشمالي قسم شكا-طرابلس-البحصاص
تأهيل اوتوستراد طبرجا -شكا
تأهيل الخط الساحلي الممتد من الدورة ولغاية طبرجا
تحسين مقطع نهر الكلب
تحسين األوتوستراد الساحلي في منطقة نهر الكلب
تأهيل مدخل بيروت الشمالي للخط الممتد بين الدورة وطبرجا
تنفيذ أعمال المنحدرات عند محول أدما على االوتوستراد الساحلي الشمالي بين طبرجا ونهر الكلب
أشغال محول نهر الموت (مع الماحق  2 ،1و)3
اوتوستراد الجنوب ،قسم الكورنيش البحري في صيدا
اوتوستراد الجنوب قسم الزهراني ،صور ،مفرق قانا ،المرحلة األولى :الزهراني-البابلية
اوتوستراد الجنوب قسم الزهراني -صور -مفرق قانا ،المرحلة الثانية :البابلية-أبو األسود
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تنفيــذ أشــغال اإلنــارة وتجهيـزات األمــان للمرحلــة الثالثــة مــن أوتوســتراد الجنــوب قســم الزهراني-صور-مفــرق قانــا التــي تقــع
مــا بيــن محــول أبــو األســود ومفــرق بــرج رحــال واســتكمال تنفيــذ أشــغال اإلنــارة وتجهيـزات األمــان غيــر المنفــذة بعــد فــي
المرحلــة الثانيــة مــن هــذا االوتوســتراد والتــي تقــع بيــن محــول البابليــة ومحــول أبــو األســود
تنفيــذ أشــغال المرحلــة الرابعــة مــن أوتوســتراد الجنــوب قســم الزهراني-صور-مفــرق قانــا بيــن جســر الليطانــي وطريــق عــام
بــرج رحــال
إعادة بناء جسر المسبح والجسر الواقع قرب وزارة المهجرين فوق اوتوستراد بيروت الجنوب في الدامور
تنفيــذ أشــغال المرحلــة الخامســة مــن الكورنيــش البحــري لمدينــة صيــدا التــي تشــمل تنفيــذ جســر فــي منطقــة ســينيق
الــذي يصــل الكورنيــش بأوتوســتراد الجنــوب

ضمن مشروع طريق بيروت – الحدود السورية تم تنفيذ عدد من العقود أبرزها:

تنفيــذ األعمــال المكملــة لمشــروع تاميــن مســتلزمات وعوامــل الســامة المروريــة علــى طريــق الحــدود اللبنانية-الســورية
فــي منطقــة المصنــع
تنفيــذ أشــغال مشــروع إعــادة بنــاء جســر صوفــر وقســم مــن االوتوســتراد المتضرريــن مــن ج ـراء العــدوان االس ـرائيلي فــي
تمــوز 2006
تأهيل وسفلتة طريق الشام قسم الحازمية -صوفر
تأهيل وسفلتة طريق المديرج -المصنع
تنفيــذ أشــغال مشــروع إعــادة بنــاء جســر صوفــر وقســم مــن االوتوســتراد المتضرريــن مــن جـراء العــدوان اإلسـرائيلي صيــف
 ( 2006مــع ملحــق رقــم )1
اســتكمال األعمــال غيــر المنفــذة فــي نطــاق مشــروع إعــادة بنــاء جســر صوفــر وقســم مــن االوتوســتراد المتضرريــن مــن
جـراء العــدوان اإلسـرائيلي صيــف  (2006مــع الملحــق رقــم)1
أعمــال التجميــل لطريــق بحمــدون الداخليــة ضمــن مشــروع توســعة وتأهيــل طريق الشــام الحالــي (قســم الحازميــة –صوفر)
(مــع الملحق رقــم 1و)2
أشغال توسعة وتأهيل طريق الشام الحالي قسم  section 3عاليه -صوفر(مع الملحق رقم  1و)2
تنفيــذ أشــغال مشــروع توســعة وتأهيــل طريــق الحازمية-الجمهور-المرحلــة األولــى والثانيــة (تنفيــذ أشــغال بولفــار كميــل
شمعون-مســتديرة الصيــاد ( 1.4كلــم)) مــع الماحــق()5-1
تأمين مستلزمات وعوامل السامة المرورية على طريق الحدود اللبنانية-السورية في منطقة المصنع
تنفيــذ األعمــال المكملــة لمشــروع تاميــن مســتلزمات وعوامــل الســامة المروريــة علــى طريــق الحــدود اللبنانية-الســورية
فــي منطقــة المصنــع
تكملــة توســعة وتأهيــل قســم ريــاق  -بعلبــك (مــن دوريــس الــى بعلبــك مــع مدخــل بعلبــك ومــن مفــرق تــل عمــارة حتــى
ريــاق) مــن مشــروع تأهيــل طريــق شــتورة  -ريــاق  -بعلبــك الحــدود الســورية
تأهيل بوليفار كميل شمعون بين تقاطع الشفروليه وتقاطع غاليري سمعان.
تأهيــل وتوســعة طريــق التعاضــد -ريــاق ضمــن مشــروع طريــق شــتورة -ريــاق -بعلبك-الحــدود الســورية الشــمالية -الجـزآن
األول والثانــي
تنفيذ أشغال الجزء المتبقي من مشروع استكمال تأهيل المدخل الشرقي لمدينة بعلبك
إن مشــكلة النقــل فــي المناطــق المدينيــة تتفاقــم خاصــة ضمــن وحــول منطقــة بيــروت الكبــرى ،حيــث يتــم االعتمــاد
بشــكل أساســي علــى اســتخدام الســيارات الخاصــة ممــا يحتــم فــي حــال عــدم تطويــر نظــام النقــل المشــترك إلــى ضــرورة
اســتحداث مســاحات إضافيــة للطــرق وكذلــك مســاحات إضافيــة لمواقــف الســيارات واعتمــاد نظــام متطــور إلدارة الســير.
لذلك قام المجلس بوضع مشروع تطوير النقل الحضري لبيروت الكبرى وجبل لبنان.
مشروع تطوي النقل الحضري لبيروت الكبرى وجبل لبنان:
يهدف هذا المشروع إلى تسهيل حركة السير في بيروت الكبرى وهو يتألف من ثاثة أجزاء:
تحســين محــاور الســير الرئيســية ،ويتضمــن إنشــاء جســور وأنفــاق عنــد  19تقاطع ـاً للطــرق ،وتنفيــذ أشــغال أخــرى علــى
امتــداد الطــرق الرئيســية.
تركيــب  220إشــارة ضوئيــة للســير ،و 30كاميــرا لمراقبــة الســير ،وإشــارات للمــرور ،وتخطيــط الطرقــات بعامــات الســير،
وإنشــاء مركــز مراقبــة وإدارة لحركــة الســير ،وتحســين ممــرات المشــاة.
عدادات للوقوف بسعة  5000موقف سيارة.
برنامج إدارة مواقف السيارات مع ّ
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ضمــن مشــروع تطويــر النقــل الحضــري لبيــروت الكبــرى وجبــل لبنــان ،تــم تنفيــذ عــدد
مــن العقــود أبرزهــا:

جسر الدورة
جسر انطلياس
تقاطع المتحف
بشامون-عرمون
جسر الحايك
تنظيم وإطاق حملة توعية
تدريب شرطة السير
تركيب إشارات السير الضوئية وكاميرات مراقبة السير (مع الملحق رقم ( )1تجهيزات وأعمال مدنية)
تركيب عدادات الوقوف على جوانب الطرق
تجهيز مبنى هيئة إدارة السير بالكومبيوترات وتجهيزات أخرى
تدريــب عــدد مــن ضبــاط وعناصــر قــوى األمــن الداخلــي علــى كيفيــة إدارة الحركــة واألزمــات المروريــة والتعاطــي معهــا
بشــكل علمــي ومتخصــص
شراء دراجات نارية لزوم قوى األمن الداخلي (المجموعتين األولى والثانية)
شراء أجهزة السلكية لقوى األمن الداخلي
تأهيل المستديرة عند ساحة الدكوانة والطرقات المتفرعة منها
مشروع الممر السفلي على تقاطع شارع بشارة الخوري مع جادة االستقال
جسر المشرفية (أشغال الممر العلوي على تقاطع شاتيا الكفاءات بوليفار الشياح -المشرفية)
ـو المنخفــض تحــت جســر نهــر بيــروت علــى اوتوســتراد الــدورة -الكرنتينــا وتحــت الجســر المــؤدي
مشــروع حــل مشــكلة العلـ ّ
حمــود فــوق اوتوســتراد إميــل لحــود ونهــر بيــروت
الــى الــى بــرج ّ

مشروع مداخل بيروت المتصلة باألوتوستراد الدائري

مــن البديهــي إن تنفيــذ األوتوســتراد الدائــري لمدينــة بيــروت وشــبكة المداخــل المتصلــة بــه ســوف يــؤدي إلــى تخفيــف
تــم توزيــع التصاميــم
ازدحــام الســير عنــد مداخــل العاصمــة وتســهيل حركــة االنتقــال بيــن الشــمال والجنــوب .وقــد ّ
المفصلــة لمشــاريع شــبكة المداخــل إلــى ثاثــة أقســام:
مدخل بيروت الشمالي
مدخل بيروت الوسطي
مدخل بيروت الجنوبي
ومن أبرز المشاريع المنجزة:
تنفيذ الممر السفلي تحت تقاطع مار مخايل ضمن مشروع تطوير النقل الحضري
جسر انطلياس ضمن مشروع تطوير النقل الحضري
الممر السفلي تحت مستديرة الطيونة ضمن مشروع تطوير النقل الحضري
تجهيز مبنى هيئة إدارة السير بالمفروشات
تجهيز مبنى هيئة إدارة السير بالكومبيوترات وتجهيزات أخرى
الممرين العلوي والسفلي على تقاطع طريق المطار مع بوليفار الشياح
طريق التيرو
وصلة العدلية
وصلة حارة حريك –طريق المطار
وصلة الحازمية  -المطار (بين تقاطع بولفار كميل شمعون وحارة حريك)
محول الكوكودي
طريق الكوكودي – الكوال  1و 2إضافة إلى َّ
طريق خلدة  -الكوكودي
مستديرة شاتيا
طريق شاتيا – الكفاءات الموازية لنهر بيروت ()PN3
الصياد
مستديرة
طريق العدلية – طريق الشام ( )A1وصوالً إلى
ّ
تنفيذ أعمال جسر ونفق على مستديرة المكلس (مع الملحقين  1و)2
ـول شــارل حلــو الــذي يربــط اوتوســتراد بيــروت – طرابلــس قســم “ مرفــأ بيــروت -نهــر المــوت”
إعــادة النظــر بدراســة محـ ّ
ـدق تخطيطــه بموجــب المرســوم رقــم  9308تاريــخ  ،1996/10/8بجــا ّدة شــارل حلــو قــرب تمثــال المغتــرب اللبنانــي
المصـ ّ
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تنفيذ مشروع توسيع جزء من اوتوستراد بيروت -طرابلس الواقع بين جسر الكرنتينا ومحطة شارل حلو للتسفير

ضمن مشروع طريق المتن السريع

تنفيذ أشغال معالجة االنزالق الحاصل على طريق المتن السريع قسم جورة البلوط -بعبدات
أشــغال تصريــف ميــاه مبتذلــة لمنطقــة مــار شــعيا لرفــع الضــرر عــن طريــق المتــن الســريع فــي منطقــة محــول مــار شــعيا-
ا لعطشا نة
شق طريق بقليع -صنين ضمن مشروع طريق القمم (مع الملحقين  1و )2
محول رومية – بيت مري وجسر قنابة برمانا ضمن مشروع طريق المتن السريع ( مع الماحق )3-2-1
أشغال ّ

مشروع إعادة تأهيل الطرق في ضواحي بيروت
من ابرز العقود المنجزة:

فــي الضاحيــة الشــمالية :أشــغال فــي أقســام بــرج حمــود ،الجديــدة ،الزلقــا ،الطــرق الموازيــة لنهــر المــوت ونهــر إنطليــاس،
الطــرق الواقعــة فــي قســم الضبيــه ،طريــق نهــر بيــروت – الــدورة ،والطريــق الــذي حــل مــكان الســكة الحديديــة داخــل
منطقــة بــرج حمــود .وأشــغال إعــادة تأهيــل طريــق ســن الفيــل وطريــق الصالومــي – النبعــة – نهــر المــوت.
فــي الضاحيــة الجنوبيــة :تشــمل األشــغال المنجــزة حتــى تاريخــه ،شــبكات الطــرق الواقعــة علــى محــور بولفــار الشــياح
والشــوارع المحاذيــة لــه ،طريــق الشــويفات – خلــدة ،ونفــق تصريــف ميــاه األمطــار فــي حــارة حريــك ،باإلضافــة إلــى أقســام
المريجــة ،القســيس ،الغبيــري ،حــارة حريــك ،بــرج البراجنــة ،فــرن الشــباك وعيــن الرمانــة .وأشــغال إعــادة تأهيــل شــبكة
طــرق الجامــوس والخدمــات العامــة العائــدة لهــا.

مشــروعي إعــادة تأهيــل شــبكة الطــرق الرئيســية والثانويــة واســتحداث طــرق رئيســية
وثانويــة جديــدة فــي المناطــق
من ابرز العقود المنجزة:

تنفيذ أشغال مجاز جبرايل ،مدخل ومجاز رحبة ،مجاز برقايل وطريق داخلية في بلدة فنيدق
تأهيل طريق بيت الفقس-قرصيتا-ساحة نمرين
تحويرتي بلدة حدث الجبة وبلدة حصرون وطريق الديمان (دورة قاديشا)
أشغال تحويرة اهدن-المرحلة الثانية
تأهيل طريق نهر ابراهيم-العذرا
تنفيذ األشغال المتبقية من مشروع شننعير-دلبتا
طريق حلبا-البيرة-القبيات مع جسرين في القبيات
أعمال وصات طرق في بلدة بشري
تحسين وتوسعة طريق المدفون -كفيفان
تحسين وتوسعة طريق زغرتا  -رأس كيفا
طريق أيطو -أهدن
تأهيل طريق عردات-مجدليا
شق وتنفيذ طريق داعل -بساتين العصي -بيت شاال -تنورين التحتا
تحويرة إهدن-المرحلة األولى
طريق راس كيفا-ايطو
كفر حرا-البيرة
شدرا-مقيبلة
عندقت-كونية
أكروم-كفرتون
عردات-مجدلية
تنفيذ وسفلتة طريق بيت مري
الطريق الجديد الممتد بين جونيه وبكركي وحريصا
وصلة غزير-الكفور-فتقا
وصلة طريق مستديرة جعيتا-عينطورة
محول عجلتون
إعادة تأهيل الطريق الممتد بين ضبية-أنطلياس مع وصلة الرابية النقاش
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تقاطع ديك المحدي والنقاش – الرابية
مشــروع بيــر الهيــث –قرطبــا (المرحلــة األولــى مــن بيــر الهيث-الصوانــة 5-كلــم  +ماحــق + 1،2،3،4القســم الثاني)تنفيــذ
اشــغال تأهيــل محطتــي تكريــر الميــاه المبتذلــة فــي اجبــع وعينطوريــن المنفذتيــن ضمــن مشــروع تحويــرة اهــدن
تأهيل طريق جون-الزعرورية-الزيتونية (مع الملحق رقم  1و )2
وصلة بتغرين -الزعرور
وصلة جورة البلوط-دير مار شعيا ووصلة دير مار شعيا -العطشانة وصلة بعبدات ووصلة دير مار شعيا-بعبدات
أشغال مجاز جبرايل،مدخل ومجاز رحبة ،مجاز برقايل وطريق داخلية في بلدة فنيدق
تنفيذ األشغال المتبقية من مشروع شق طريق مراح السريج -بخعون-طاران-جسر الحازمية
تحويرة بشري (مع الملحق رقم )1
طريق البحصاص -كوسبا (مع الملحق رقم )1
تأهيل طريق بيت الفقس-قرصيتا-ساحة نمرين
تأهيل طريق جعيتا عيون السمان
شق طريق منجز-العبودية (13كلم)
تنفيذ أشغال شق طريق داعل -بجدرفل ضمن طريق البترون -داعل (مع الماحق  1و)2
تأهيل طريق السعديات-عين الحور

ضمن مشروع طريق سير الضنية -جباب الحمر –الهرمل

تنفيذ طريق جباب الحمر -الهرمل

ضمن مشروع تأهيل الطرق في لبنان

إج ـراء مســح شــامل لوضعيــة طرقــات المناطــق اللبنانيــة بطــول  6000كلــم وتحديــد معاييــر التصنيــف وترميــز وتصنيــف
حالــة كل طريــق وفقــا لنظــام IRAP SRS

تجــدر اإلشــارة إلــى انــه فــي هــذا التقريــر تــم لحــظ المشــاريع التــي حولــت إلــى مجلــس
اإلنمــاء واإلعمــار مــن مجلــس تنفيــذ المشــاريع اإلنشــائية ومجلــس تنفيــذ المشــاريع
الكبــرى لمدينــة بيــروت ،ومنهــا:

ضمن برنامج تطوير نظام النقل في بيروت الكبرى
تأهيل وتزفيت وإنارة شارع الكويت ومتفرعاته
ضمن برنامج تأهيل وتطوير الطرق الدولية وضمن مشروع الطريق الساحلي:
المرحلة األولى من مشروع اوتوستراد الجنوب قسم الجية  -الزهراني
مشروع اوتوستراد الجنوب ،قسم الكورنيش البحري في صيدا (المرحلة الثانية)
مشروع اوتوستراد الجنوب ،قسم الكورنيش البحري في صيدا (المرحلة الثالثة)
مشروع طريق دير الزهراني-النبطية وطريق دير الزهراني-عزة رومين
مشروع اوتوستراد الجنوب قسم محول الرميلة ووصلة سينيق
تنفيذ مدخل وخرج في بلدة جدرا
تنفيذ مداخل ومخارج القلمون والبلمند وممري المشاة في القلمون والناعمة
مشروع أشغال اإلنارة والتجهيزات على اوتوستراد الجنوب قسم الجية-الزهراني-ابو األسود
مشروع إنارة اوتوستراد الجنوب أقسام الجية-األولي وسينيق-الزهراني
مشروع إشارات السير وحواجز الوقاية على اوتوستراد الجنوب قسم الجية-الزهراني
تنفيــذ أشــغال المرحلــة الرابعــة مــن اوتوســتراد الجنــوب قســم الزهراني-صور-مفــرق قانــا بيــن جســر الليطانــي وطريــق عــام
بــرج رحــال
ضمن مشروع طريق بيروت –دمشق (المصنع)
اوتوستراد الحدث-المصنع ،تنفيذ وصلة صوفر-المديرج
مشروع مداخل عاليه
إعــادة النظــر بمســطحات ولوائــح االســتماك العائــدة لألقســام الثانــي والثالــث والرابــع مــن مشــروع تخطيــط وتطويــر طريــق
ذوق مصبــح– ميروبــا – كفــر ذبيــان– الطيبــة (بعلبــك) -عقــد مصالحــة
تنفيذ مشروع استكمال وصلة الحازمية – تأهيل طريق دمشق القديمة في منطقة الحازمية
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 -3تقدم العمل ،خالل العام  ،2017في العقود الموقعة قبل 2017
يتقدم العمل في المشاريع التالية:
ضمن مشروع تطوير النقل الحضري لبيروت الكبرى
ملحق رقم  4لمشروع تنفيذ إشارات السير الضوئية وكاميرات المراقبة ومبنى إدارة السيرضمن مشروع الطريق الساحلي
استكمال االعمال الضرورية لمشروع طريق صور-الناقورة
تنفيــذ أشــغال القســم األول مــن المرحلــة الخامســة الممتــدة مــن العباســية الــى مفــرق قانــا (مــن الوتــد  900+25الــى الوتــد
 )300 +30ضمــن مشــروع تنفيــذ أوتوســتراد الجنــوب قســم الزهرانــي ،صــور -مفــرق قانــا
تنفيذ الطريق الدائري الغربي لمدينة طرابلس (قسم الميناء-البداوي)+الملحق رقم 1
ضمن مشروع طريق بيروت– دمشق (المصنع)
تنفيــذ مشــروع االوتوســتراد العربــي قســم المديــرج -جســر النمليــة -شــتورا -تعنايــل المرحلــة األولــى (قســم جســر النمليــة
(البــوارج) -شــتوره-تعنايل) +الملحــق رقــم  1و2
تنفيذ قسم تعنايل المصنع من مشروع االوتوستراد العربي  +الملحق رقم  1و 2
قسم بعلشميه -صوفر ( 6.5كم)
تنفيذ أعمال الجزء الثاني من المشاريع اإلنشائية المختلفة في مركز المصنع الحدودي (مع الملحق رقم )1
إجـراء االســتقصاءات الجيوتقنيــة الازمــة لدراســة معالجــة انزالقــات التربــة فــي مناطــق جديتــا ،بــوارج ،المريجــات ،الماتيــةبمحــاذاة مشــروع االوتوســتراد العربــي قســم المديرج-تعنايــل
ضمن مشروع شتورا-بعلبك-الحدود السورية (القاع)
تأهيل طريق الكرك-الحمرا بازا-ابلح-التعاضد -رياق  +الملحق رقم 1
ضمن مشروع طريق المتن السريع
تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من تخطيط طريق فرع رومية-بيت مري
تنفيذ وصلة مار شعيا-العطشانة-عين علق
ضمن مشاريع الطرق في المناطق:
تنفيذ أشغال طريق الهبارية -شبعا وطريق زغا-شويا-شبعا +ملحق رقم 1و2
توسعة وتأهيل طريق عمشيت-ميفوق (مع الملحقين  1و  2و)3
تنفيذ أشغال وصات طرق جديدة مرتبطة بمشروع طريق عمشيت-ميفوق
تنفيذ طريق بيت أيوب -فنيدق
ملحق رقم  2لعقد تنفيذ أشغال الجزء الثاني االختياري لمشروعي طريق الهبارية-شبعا وزغا-شويّا-شبعا
ضمن مشروع طريق سير الضنية -جباب الحمر –الهرمل
طريق سير الضنية-جباب الحمر
تنفيذ طريق سير الضنية –بقرصونا-قرصيتا
الماحق رقم  2و 3و 4لعقد تنفيذ أشغال إضافية ضمن مشروع تنفيذ طريق سير الضنية -بقرصونا-قرصيتا
ضمن مشروع طريق جونيه-بكركي –حريصا
تأهيل وتوسعة طريق درعون – حريصا واالشراف على االشغال
ضمن مشروع طريق القمم:
ملحق رقم  3لمشروع شق طريق بقليع -صنين
ضمن مشروع طريق بترون-تنورين السريع
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ملحق رقم  2لمشروع شق طريق داعل-بجدرفل
ضمن مشروع دورة قاديشا
تنفيذ أشغال المرحلة الثانية من مشروع تحويرتي حدث الجبة وحصرون وطريق الديمانضمن مشروع تأهيل الطرق في لبنان
إج ـراء مســح شــامل لوضعيــة طرقــات المناطــق اللبنانيــة بطــول  6000كلــم وتحديــد معاييــر التصنيــف وترميــز وتصنيــف
حالــة كل طريــق وفقــا لنظــام IRAP SRS

 -4أبرز العقود التي جرى توقيعها خالل العام 2017
ضمن مشروع الطريق الساحلي:
 تنفيــذ أشــغال القســم الثانــي مــن المرحلــة الخامســة مــن طريــق عــام بــرج رحــال الــى منطقــة شــبريحا ضمــن تنفيــذاوتوســتراد الجنــوب
 تنفيذ أشغال اوتوستراد الشمال بين البداوي والعبودية المرحلة األولى قسم المحمرة -الكويخاتضمن مشروع طريق بيروت – دمشق (المصنع):
 اســتكمال أشــغال توســعة وتهذيــب مجــاري األنهــر وإنشــاء أقنيــة وعبــارات تصريــف ميــاه االمطــار فــي منطقــة حــوضالليطانــي
 اســتكمال االعمــال غيــر المنفــذة فــي نطــاق كل مــن العقــد العائــد لمشــروع اســتكمال تنفيــذ أشــغال توســعة وتأهيــلوصلــة بعلشــميه – صوفــر والعقــد العائــد الــى مشــروع تجميــل طريــق بحمــدون الداخليــة
ضمن مشروعي طريق البترون – تنورين السريع:
 تاهيل وتوسعة طريق تنورين التحتا – تنورين الفوقاضمن مشروع دورة قاديشا:
تنفيذ أشغال وصلة دواليب اهدن – نبع مار سركيس
ضمن مشروع تأهيل وتوسعة طريق السعديات – عين الحور:
 تأهيل طريق عين الحور -داريا – عانوت -مفرق الزعروريةضمن مشروع تأهيل وتوسعة طريق الجون – الزعرورية
تنفيذ األشغال المتبقية من مشروع تأهيل طريق جون – الزعرورية -الزيتونية

-5أبرز المشاريع قيد التحضير في أفق 2019-2018

البداوي)
مشروع االوتوستراد الشرقي لمدينة طرابلس (البحصاصّ -
مشروع قسم المديرج (حمانا) -جسر النملية (بوارج) من طريق بيروت-دمشق (المصنع)
إنشاء طريق بين الجمهور وبعلشميه (12.7كم) (األوتوستراد العربي)
إنشاء طريق الحدث – الدكوانة ( 6.2كم) (الطريق الدائري لمدينة بيروت)
طريق عين علق – بتغرين من مشروع طريق المتن السريع
أشغال الحماية ومعالجة االنزالقات في بياقوت
تقاطع غاليري سمعان
مشروع طريق سير
تحويرة بقرقاشا
طريق األرز
طريق غزير –جديدة غزير
توسعة وتأهيل طريق ميروبا  -نهر الدهب  -جورة الترمس  -حدشات  -يحشوش
طريق حارة صخر -درعون
التقاطعات الرئيسية على طريق جعيتا – فاريا (جعيتا -السهيلة  -بلونة  -داريا  -عجلتون)
تأهيل طريق جبيل  -عنايا
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استكمال طريق بير الهيث – قرطبا
األوتوستراد العربي قسم البداوي – العبودية
مشروع الطرق والعمالة

جدول أبرز العقود التي جرى توقيعها خالل العام 2017
قيمة العقد مصدر
اسم المشروع
التمويل
)د.أ(
ضمن مشروع الطريق الساحلي

تنفيذ أشغال القسم الثاني من المرحلة
الخامسة من طريق عام برج رحال الى

/18.870.122/

IDB

تاريخ
المباشرة
بالعمل

التاريخ
المتوقع
النجاز
العمل

شباط 2017

ايلول 2019

منطقة شبريحا ضمن تنفيذ اوتوستراد

الجنوب
تنفيذ أشغال اوتوستراد الشمال بين البداوي /56.700.419/

LP

الكويخات
ضمن مشروع طريق بيروت – دمشق (المصنع):
/12.610.412/
استكمال أشغال توسعة وتهذيب مجاري

LP

االمطار في منطقة حوض الليطاني
استكمال االعمال غير المنفذة في نطاق كل /11.049.833/

CDR

والعبودية المرحلة األولى قسم المحمرة-

األنهر وإنشاء أقنية وعبارات تصريف مياه

من العقد العائد لمشروع استكمال تنفيذ

أشغال توسعة وتأهيل وصلة بعلشميه –

KFAED

حزيران 2017

ايلول 2017

حزيران 2017

تموز 2020

آذار 2019

تموز 2019

صوفر والعقد العائد الى مشروع تجميل

طريق بحمدون الداخلية
ضمن مشروع طريق البترون – تنورين السريع
تاهيل وتوسعة طريق تنورين التحتا – تنورين /11.477.275/

الفوقا
ضمن مشروع دورة قاديشا
تنفيذ أشغال وصلة دواليب اهدن – نبع مار /6.266.551/
سركيس
ضمن مشروع تأهيل وتوسعة طريق السعديات – عين الحور
/6.677.890/
تأهيل طريق عين الحور -داريا – عانوت-

مفرق الزعرورية
ضمن مشروع تأهيل وتوسعة طريق الجون – الزعرورية
تنفيذ األشغال المتبقية من مشروع تأهيل /4.150.814/
طريق جون – الزعرورية -الزيتونية

CDR

ايلول 2017

تشرين اول

CDR

حزيران 2017

تموز 2019

CDR

حزيران 2017

تموز 2019

CDR

كانون

تشرين الثاني

SFD

الثاني2017

2019

2017
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جدول أبرز المشاريع قيد التحضير في أفق 2019-2018
مصدر التمويل
القيمة
اسم المشروع
التقديرية
)د.أ(
مشروع الدائري الشرقي لمدينة طرابلس
البداوي)
(من
البحصاص حتى ّ
ّ
مشروع قسم المديرج (حمانا) -جسر
النملية(بوارج) من طريق بيروت-دمشق
(المصنع)
إنشاء طريق بين الجمهور وبعلشميه
( 12.7كم) (االوتوستراد العربي)
إنشاء طريق الحدث – الدكوانة ( 6.2كم)
(الطريق الدائري لمدينة بيروت)
تقاطع غاليري سمعان
مشروع طريق سير
طريق عين علق –بتغرين من مشروع
طريق المتن السريع

 100.000.000البنك اإلسامي للتنمية
45.000.000

الصندوق السعودي
للتنمية

التاريخ
المتوقع
لمباشرة
العمل

أيلول 2018

التاريخ
المتوقع
إلنجاز
العمل

أيلول 2022

كانون الثاني  2019شباط 2022

 300.000.000مقترح على البنك الدولي كانون األول  2019كانون األول 2021
 250.000.000مقترح على البنك الدولي كانون األول  2019كانون األول 2022
10.000.000
30.000.000
55.000.000

البنك الدولي
البنك اإلسامي للتنمية
قانون برنامج وزارة
األشغال2001/326/

أشغال الحماية ومعالجة االنزالقات في
بياقوت
استكمال طريق بير الهيث -قرطبا

3.500.000

احتياطي الموازنة العامة حزيران 2019

حزيران 2020

20.000.000

البنك االسامي للتنمية

حزيران 2018

حزيران 2020

تحويرة بقرقاشا
طريق األرز

10.000.000
15.000.000

طريق غزير –جديدة غزير

6.000.000

البنك االسامي للتنمية
قانون برنامج وزارة
األشغال2001/326/
قانون برنامج وزارة
األشغال2001/326/
قانون برنامج وزارة
األشغال2001/326/
مقترح على الصندوق
السعودي للتنمية
مقترح على الصندوق
السعودي للتنمية

حزيران 2020
حزيران 2018
كانون الثاني  2019كانون الثاني 2021

توسعة وتأهيل طريق ميروبا-نهر الدهب20.000.000 -
جورة الترمس-حدشات-يحشوش
6.000.000
تأهيل طريق حارة صخر – درعون
التقاطعات الرئيسية على طريق جعيتا
– فاريا (جعيتا -السهيلة –بلونة-داريا-
عجلتون)
تأهيل طريق جبيل-عنايا
مشروع الطرق والعمالة

12.000.000

 12.000.000مقترح على الصندوق
السعودي للتنمية
 500.000.000مقترح على البنك
الدولي ،الوكالة اليابانية
للتعاون الدولي والبنك
االوروبي للتثمير

كانون األول  2019كانون األول 2021
نيسان 2021
نيسان 2019
تموز 2020
تموز 2019

كانون الثاني  2019كانون الثاني 2021
كانون الثاني  2019كانون الثاني 2021
آذار 2019

آذار 2021

آذار 2019

آذار 2021

آذار 2019

آذار 2021

حزيران 2018

حزيران 2020
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النقل البحري

إن العقــود التنفيذيــة الكبيــرة التــي عقــدت لتطويــر مرفــأي بيــروت وطرابلــس ،والتــي حــازت علــى تمويــل خارجــي ،تمــت
متابعتهــا مــن قبــل إدارة هذيــن المرفأيــن .وقــد بلغــت قيمتهــا اإلجماليــة حوالــي  175مليــون دوالر أميركــي وقــد نفــذت
غالبيــة أشــغال هــذه العقــود .يتركــز التوجــه الحكومــي فــي هــذا القطــاع خــال المرحلــة القادمــة علــى تطويــر وتوســيع مرفــأ
طرابلــس ليكــون منفــذاً بحري ـاً للنقــل ،عــن طريــق العبــور نحــو الع ـراق.

أبرز اإلنجازات المحققة خالل الفترة )(2017-1992

إعادة تأهيل وتوسعة مرفأ بيروت:
شــمل هــذا المشــروع تنظيــف وإعــادة تأهيــل األحــواض األول والثانــي والثالــث ،باإلضافــة إلــى اســتكمال األعمــال فــي
الحــوض الرابــع الــذي ســوف يســتعمل كحــوض للمســتوعبات ،وكذلــك إنجــاز تنفيــذ كاســر األمــواج .أُســند عقــد األشــغال
إلــى ائتــاف شــركتي  ENTRE CANALES / CUBIERTASوبوشــر بتنفيــذه فــي مطلــع عــام  .1997حصلــت إدارة مرفــأ بيــروت
علــى مســاعدة فنيــة بالنســبة للمراقبــة الشــاملة للدراســات مــن هيئــة إدارة مرفــأ مرســيليا ،وكلــف االستشــاري دار الهندســة
ـم تمويــل
(شــاعر ومشــاركوه) باإلش ـراف علــى تنفيــذ األشــغال .بلغــت كلفــة المشــروع  91.1مليــون دوالر أميركــي ،وقــد تـ ّ
مولــت إدارة مرفــأ بيــروت باقــي الكلفــة
جــزء منــه بواســطة قــرض مــن البنــك األوروبــي للتثميــر ( 45مليــون يــورو) ،بينمــا ّ
مــن إي ـرادات المرفــأ.
أبرمــت إدارة مرفــأ بيــروت الحق ـاً عقــداً إلنشــاء المرحلــة األولــى مــن الحــوض الخامــس .يبلــغ طــول رصيــف هــذه المرحلــة
 600متـ ٍر وبعمــق  15متـراً ،الــذي ســوف يخصــص للمســتوعبات .تبلــغ الكلفــة اإلجماليــة لهــذا المشــروع حوالــي  50مليــون
دوالر أميركــي ،تَــم تمويلــه ذاتيـاً مــن إيـرادات المرفــأ.
قامــت إدارة مرفــأ بيــروت ( اإلدارة المؤقتــة لتشــغيل واســتثمار مرفــأ بيــروت) بإطــاق مناقصــة فــي أواســط العــام 2004
لتلزيــم إدارة وتشــغيل محطــة المســتوعبات فــي المرفــأ بعــد أن انتهــت هــذه اإلدارة مــن تجهيــز المحطــة عــن طريــق شـراء
المعــدات األساســية وتركيبهــا وبالتالــي تحضيــر الشــروط الازمــة لبــدء عمليــة التشــغيل.
وقــد جــرى توقيــع العقــد مــع الشــركة الفائــزة بالمناقصــة (تضامــن شــركتين بريطانيــة ( MERSEY )MDHCوأميركيــة  )IMAفــي
آب  2004وبــدأت المؤسســة المســتخدمة  Beirut Port International Managementنشــاطها الفعلــي فــي مرفــأ بيــروت بتاريــخ
 2004/12/14حيــث مــن المتوقــع أن يتخطــى حجــم العمــل لســنة  2005عــن  500ألــف وحــدة .TEU
إعادة تأهيل وتحديث مرفأ طرابلس:
بغيــة تأميــن ســامة حركــة الماحــة ،بوشــر فــي خريــف عــام  1997بتنفيــذ أشــغال تنظيــف وإزالــة الترســبات واألنقــاض
ـم إزالــة أنقــاض خمــس ســفن غارقــة فــي
المتراكمــة مــن قعــر الحــوض التجــاري ،وفــي قنــاة الدخــول إلــى المرفــأ .كمــا تـ ّ
حــوض المرفــأ وتنظيفــه حتــى عمــق  10أمتــار بكلفــة مليونــي دوالر أميركــي.
قامــت الحكومــة بتعييــن االستشــاري الفرنســي  Sogreahإلعــداد مخطــط توجيهــي عــام لتطويــر مرفــأ طرابلــس (بتمويــل مــن
البروتوكــول المالــي اللبناني-الفرنســي) .وقــد اكتمــل اآلن إعــداد هــذا المخطــط الــذي يشــمل العناصــر التاليــة:
زيادة عمق قناة الدخول من  10إلى  13متراً.
إنشاء رصيف بحري بطول  600مت ٍر يمتد من المرفأ الموجود باتجاه نهر أبو علي.
إنشاء كاسر أمواج خارجي ( 1000مترٍ) ،وإكمال إنشاء كاسر األمواج الشمالي بجوار نهر أبو علي.
وقــد تــم كخطــوة أولــى فــي العــام  ،2001تنفيــذ أشــغال تعميــق الحــوض وقنــاة الدخــول بكلفــة تقريبيــة بلغــت  20مليــون
دوالر أميركــي.
مشروع تطوير مرفأ طرابلس:
بهــدف وضــع المخطــط التوجيهــي العــام لتطويــر مرفــأ طرابلــس ،أنجــزت هيئــة إدارة مرفــأ مرســيليا إعــداد دراســة جــدوى
ـر البنــك األوروبــي للتثميــر قرضـاً بمبلــغ  45مليــون يــورو لتمويــل أشــغال توســعة هــذا المرفــأ،
لتوســعة مرفــأ طرابلــس ،وأقـ َّ
وتــم تقســيم هــذه األشــغال إلــى مجموعتيــن :
المجموعــة األولــى :تشــتمل علــى أشــغال توســعة الطريــق المؤقــت لكاســر المــوج األساســي الحالــي ،تطويــل كواســر المــوج
الرئيســي والثانــوي الحالييــن ،وقــد تــم عقــد أشــغال هــذه المجموعــة فــي نيســان  2004بقيمــة تناهــز  23مليــون دوالر
أميركــي مــع تضامــن  ،Jan de Nul / Hydromarكمــا تــم تلزيــم مهــام اإلشـراف علــى هــذه األعمــال بتمويــل مــن عائــدات مرفــأ
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طرابلــس وقــد اكتمــل تنفيــذ هــذه المجموعــة.
المجموعــة الثانيــة :تشــتمل علــى أعمــال بنــاء رصيــف جديــد بطــول  600متــر وأعمــال حفــر وتعميــق حــوض المرفــأ ليســمح
بعبــور ســفن تحتــاج إلــى  15متــر عمــق للمــرور .اســتكملت أشــغال المجموعــة الثانيــة مــن مشــروع تطويــر مرفــأ طرابلــس
أميركــي مــع شــركة  ،China Harbour Engineering Companyواإلشـراف علــى هــذه األعمــال بتمويــل مــن عائــدات مرفــأ طرابلس
وذلــك بعــد ان تــم التوصــل إلــى اتفــاق بيــن المتعهــد ومرفــأ طرابلــس.
إعــداد الدراســات الالزمــة وملــف التلزيــم العائــد لمشــروع ردم المســاحات فــي مرفــأ طرابلــس التــي ســتخصص للمنطقــة
االقتصاديــة
انتهى العمل على ردم مساحات قرب مرفأ طرابلس وهي ستخصص للمنطقة االقتصادية الخاصة.
تم استكمال دراسة الجدوى لتحويل المرفأ التجاري في صور إلى مرفأ سياحي.
تم االنتهاء من إعداد دراسة جدوى وتقييم أثر بيئي إلنشاء مرفأ سياحي في جونيه.

أبرز العقود التي جرى توقيعها خالل العام 2017

دراسة الجدوى االقتصادية للمرحلة الثانية من مشروع المرفأ التجاري الجديد لمدينة صيدا
أبرز المشاريع قيد التحضير في أفق 2020-2018
بعــد أن اســتكملت دراســة الجــدوى لتحويــل مرفــأ صــور التجــاري إلــى مرفــأ ســياحي أحيــل الملــف الــى وزارة االشــغال العامة
والنقــل التــي لزمــت المرحلــة األولــى من األشــغال.
بعــد أن اســتكملت دراســة جــدوى وتقييــم أثــر بيئــي إلنشــاء مرفــأ ســياحي فــي جونيــه .أحيــل الملــف إلــى وزارة األشــغال
العامــة والنقــل التــي باشــرت بتنفيــذ المشــروع.

طريق القمم  -صنين

طريق بئر الهيث  -قرطبا

طريق عمشيت  -ميفوق
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النقل الجوي

ـد َف المخطــط التوجيهــي لتطويــر مطــار بيــروت الدولــي إلــى زيــادة قــدرة اســتيعاب المطــار إلــى  6ماييــن مســافر فــي
َهـ َ
الســنة ،كخطــوة أولــى .علــى أن تــزداد بصــورة تدريجيــة قدرتــه االســتيعابية لتصــل إلــى  16مليــون مســافر ســنوياً بحلــول
عــام .2035

-2أبرز اإلنجازات المحققة حتى خالل الفترة )(2017-1992

مطار رفيق الحريري الدولي
شــملت المرحلــة األولــى مــن المشــروع إنشــاء محطــة جديــدة للــركاب ومدرجيــن جديديــن :أحدهمــا شــرقي المــدرج الحالــي،
واآلخــر فــوق األراضــي التــي تــم ردمهــا فــي البحـر ،وذلــك بهــدف إبعــاد حركــة الطيـران عــن أجــواء العاصمــة .ونتيجــة لهــذه
األشــغال ،أصبــح المطــار فــي الوقــت الحاضــر قــادراً علــى اســتيعاب حوالــي ثاثيــن طائــرة فــي آن معـاً ،موزعــة علــى بوابــات
الســفر أو فــي ســاحات وقــوف الطائـرات.
بوشــر بتنفيــذ األشــغال فــي عــام  1994وقــد اكتمــل إنجازهــا ،ويتــم حاليـاً تنفيــذ بعــض األشــغال اإلضافيــة .اكتملــت أشــغال
المرحلــة األولــى لمحطــة الــركاب الجديــدة وقــد وضعــت المحطــة فــي الخدمــة فــي عــام  .1998وقــد حقــق تنفيــذ المرحلــة
الثانيــة مــن محطــة الــركاب زيــادة قــدرة االســتيعاب إلــى ســتة ماييــن مســافر ســنوياً .تــم فــي نهايــة كانــون الثانــي (ينايــر)
عــام  2000تلزيــم إنشــاء مختلــف المرافــق األخــرى ،مــن ضمنهــا نظاميــن إضافييــن لنقــل األمتعــة ،واكتمــل تنفيــذ أشــغالها
فــي  30حزيـران (يونيــو)  .2000وقــد ُوضــع المــدرج الغربــي قيــد االســتعمال خــال عــام .2001

أما األشغال المنفذة على األقسام األخرى فهي التالية:

مبنى الرادار :اكتمل إنشاؤه في أيلول (سبتمبر) .1996
مركز سامة الطيران المدني :إكتمل إنشاؤه في تشرين األول (أكتوبر) .1996
مبنى صيانة الطيران المدني :إكتمل إنشاؤه في حزيران (يونيو) .1997
مبنى التدريب على اإلنقاذ ومكافحة الحرائق :إكتمل إنشاؤه في تموز (يوليو) .1997
مبنى اإلطفاء للخدمات األرضية :إكتمل إنشاؤه في تموز (يوليو) .1997
مكتب الفرز اآللي للبريد :إكتمل إنشاؤه في تشرين الثاني (نوفمبر) .1997
مبنى إنتاج الطاقة الكهربائية :إكتمل إنشاؤه في كانون األول (ديسمبر) .1997
أعمــال البنيــة التحتيــة العائــدة لمحطــة الــركاب ومبانــي الخدمــات (الكهربــاء ،والمــاء ،والطــرق الرئيســية والداخليــة) :تــم
وضعهــا فــي الخدمــة مطلــع عــام  ،1998كمــا أُنجــز الطريــق الدائــري الغربــي المــؤدي إلــى محطــة الــركاب فــي شــباط
(فبرايــر) .2000
خزانان رئيسيان للمياه وأبراج المياه :وضعوا في الخدمة الفعلية.
تم تسليمها إلى إدارة المطار.
مبانٍ إضافية أخرى ،مباني الحرس وأمن المطارّ :
تم فتحهما أمام السير في كانون األول (ديسمبر) .1997
نفقان في األوزاعي تحت المدرج الغربيّ :
تقاطــع طريــق األوزاعــي – خلــده عنــد الكوســتابرافا تــم فتحــه أمــام الســير فــي كانــون الثانــي (ديســمبر)  ،1997وجــرى فتــح
تقاطــع خلــده فــي أيلــول (ســبتمبر)  1999والوصلــة إلــى طريــق صيــدا القديمــة فــي كانــون األول (ديســمبر) .1999
أشغال حماية المنحدرات الترابية لطريق األوزاعي :أنجزت خال عام .2000
مــرآب الســيارات ومرافــق إمــداد الطائــرات بالوقــود :نفــذت علــى أســاس امتيــازات نظــام “البنــاء والتشــغيل والتســليم”
تــم إبــرام عقــود مختلفــة لتأميــن الخدمــات االستشــارية أو تزويــد معــدات ماحــة جويــة
( ،)BOTوباإلضافــة إلــى ذلــك ّ
(التمويــل مــن البروتوكــول المالــي اللبنانــي  -الفرنســي).
خدمات استشارية لتحديث إدارة الطيران المدني.
معدات تدريب لمركز سامة الطيران المدني (أربعة عقود).
معدات لألرصاد الجوية (عقود للمرحلتين  1و.)2
تم إنجاز مبنى لكبار الزوار الرسميين (آذار )2002
تم تنفيذ مبنى آخر لكبار الزوار (الطيران العام) وهو قيد االستام.
أشغال التشجير والمزروعات لمشروع تنفيذ األعمال المدنية لمبنى كبار الزوار.
الكشف الجوي الدوري على األجهزة المساعدة للماحة الجوية (في الصيانة والتشغيل).
خدمات استشارية في قضية التحكيم المتعلقة بمشروع تأهيل وتطوير مطار بيروت الدولي.
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العائديــن للمــدرج الغربــي الجديــد فــي
مشــروع تعزيــز الحمايــة البحريــة وإنشــاء رصيــف لمراكــب محطــة اإلنقــاذ البحريــة
َ
المطــار.
تقديم نظام معلومات متعلق بالماحة الجوية مع الماحق  2 ،1و.3
أعمــال تشــغيل وصيانــة المبنــى الجديــد والمنشــآت المســاندة فــي مطــار رفيــق الحريــري الدولــي مــع الماحــق  1و ب
ومهــام اإلش ـراف عليهــا
خدمات اإلشراف على مشروع تأهيل أنظمة التحكم والمراقبة التابعة لرادار مطار بيروت الدولي.
أعمال المسح الجيوفيزيائي لمنطقة المدرج الشرقي الجديد في مطار بيروت الدولي
أعمال تحديث السور الدائري لحرم مطار بيروت الدولي
أعمــال تشــغيل وصيانــة المبنــى الجديــد والمنشــآت المســاندة فــي مطــار رفيــق الحريــري الدولــي مــع الماحــق D,E,F,G
ومهــام اإلش ـراف عليهــا
أعمال الكشف الجوي الدوري على األجهزة المساعدة للماحة الجوية في المطار مع الماحق  4/3/2/1و 5
اإلشراف على تشغيل وصيانة منشآت وتجهيزات مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت حتى 2010/6/30
االشــراف علــى االشــغال الخارجيــة المتبقيــة مــن مشــروع تنفيــذ االعمــال المدنيــة لمبنــى كبــار الــزوار –الطيــران العــام
وملحقاتــه فــي مطــار رفيــق الحريــري الدولــي فــي بيــروت
إعــداد دراســات الجــدوى الفنيــة واالقتصاديــة والتصاميــم التفصيليــة للمشــاريع التــي تنــدرج ضمــن برنامــج تطويــر مطــار
رفيــق الحريــري الدولــي فــي بيــروت
اإلشراف على مشروع تأهيل أنظمة التحكم والمراقبة التابعة لرادار مطار بيروت الدولي
اإلشراف على تشغيل وصيانة منشآت وتجهيزات المطار
مهام التقييم المالي والهندسي لمشروع تنفيذ األعمال المدنية لمبنى كبار الزوار.
أعمــال تأهيــل طبقــة الرصــف اإلســفلتية لممــر الطائ ـرات ( )Mعنــد الجــزء المحــاذي لمنطقــة الطي ـران العــام فــي مطــار
بيــروت الدولــي.
ملف تلزيم األشغال التكميلية ألعمال المسح الجيوفيزيائي للمدرج الشرقي
تأهيل أنظمة التحكم والمراقبة التابعة لرادار مطار بيروت الدولي (ملحق رقم )1
اإلشراف على مشروع تأهيل أنظمة التحكم والمراقبة التابعة لرادار مطار بيروت الدولي
اإلشراف على تشغيل وصيانة منشآت وتجهيزات المطار
تشغيل وصيانة المبنى الجديد والمنشآت المساندة في المطار –الملحق (د)
إعداد ملف متكامل لتلزيم خدمات تشغيل وصيانة منشآت وتجهيزات المطار.
مهــام إعــداد دفتــر شــروط تلزيــم أشــغال مشــروع تطويــر نظــام التحكــم والمراقبــة الخــاص باإلنــارة المــدارج والمم ـرات
العامــة فــي المطــار
 نقــل تغذيــة إنــارة المــدرج الغربــي  17/35مــن المحــول القديــم إلــى مولــد الطاقــة غيــر المتقطعــة الخــاص بالمــدرجالبحــري  16/34فــي مطــار رفيــق الحريــري الدولــي
األشــغال المتبقيــة مــن مشــروع تنفيــذ األعمــال المدنيــة لمبنــى كبــار الــزوار -الطيـران العــام وملحقاتــه فــي مطــار رفيــق
الحريــري الدولــي
تأهيل وتحديث مركز تبادل نشر المعلومات ( )AMSSفي مطار رفيق الحريري الدولي
تطوير نظام التحكم والمراقبة الخاص بإنارة المدارج والممرات في مطار رفيق الحريري الدولي
اشغال تدعيم عبارة الغدير داخل حرم المطار بواسطة الحفريات المفتوحة
أعمال تشغيل وصيانة مباني ومنشآت مطار رفيق الحريري الدولي بيروت – عقد مصالحة
نقــل تغذيــة انــارة المــدرج الغربــي القديــم35/ 17عــن المحــول القديــم الــى مولــد الطاقــة غيــر المتقطعــة التابــع للمــدرج
البحــري 34/16
مشروع اضافة خدمات معلوماتية على مركز تبادل المعلومات في المطار
مشروع نظام التحكم والمراقبة الخاص بإنارة المدارج والممرات في المطار
استبدال النظام القديم لشبكة الجهد المتوسطة الخاصة بمطار بيروت الدولي

 -3أبرز العقود التي جرى توقيعها خالل العام 2017

أعمال تشغيل وصيانة مباني ومنشآت مطار بيروت الدولي
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 -4تقدم العمل ،خالل العام  ،2017في العقود الموقعة قبل 2017

ويستمر تنفيذ المشاريع التالية:
تنفيــذ أشــغال تأهيــل ســاحات وقــوف الطائـرات وقنــاة تصريــف الميــاه وتأهيــل شــبكة الكهربــاء فــي مبنــى الشــحن وحظيــرة
شــركة الشــحن تــي.أم.آي .فــي مطــار بيــروت الدولــي ومهــام اإلشـراف عليهــا.
كمــا تســتمر أعمــال تشــغيل وصيانــة المبنــى الجديــد والمنشــآت المســاندة فــي مطــار بيــروت الدولــي (الملحــق ج) ومهــام
اإلشــراف عليها.
تأهيل مركز محطة االرشاد في منطقة المنارة في بيروت
تحديث انظمة التبريد في مبنى محطة الركاب في مطار بيروت الدولي
توريد وتركيب نظام لترشيح المياه لزوم نظام التبريد في مطار بيروت الدولي
-5أبرز المشاريع قيد التحضير في أفق 2020-2018
يجري حالياً التحضير للعقود التالية:
تنفيذ وتأهيل األشغال المدنية للمدارج وممرات الطائرات القائمة في مطار رفيق الحريري الدولي.
كمــا ســيبدأ المجلــس بالتعــاون مــع وزارة األشــغال العامــة والنقــل ،بإعــادة النظــر بالمخطــط التوجيهــي لمطــار رفيــق
الحريــري الدولــي ،علــى ضــوء مســتجدات الســنوات األخيــرة.

األوتوستراد العربي

طريق اهدن  -مار سركيس

طريق اهدن  -مار سركيس
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1نظرة عامة على القطاع:

القطاعات اإلجتماعية واإلقتصادية

قطاع التربية والتعليم العام

كانــت خطــة عمــل الحكومــة فــي قطــاع التربيــة والتعليــم العــام تهــدف إلــى “تأميــن مقعــد دراســي لــكل طفــل لبنانــي ،فــي
ســن الدراســة وفــي مرحلــة التعليــم االبتدائــي” ،تطبيق ـاً لمقــررات مؤتمــر دكار“ :التعليــم للجميــع” .إنمــا بعــد أن وضعــت
وزارة التربيــة والتعليــم العالــي حجــر األســاس إلصــاح قطــاع التربيــة توســعت هــذه الخطــة لتتجــاوز المفهــوم الكمــي أو
العــددي “للمقعــد الدراســي” إلــى مفهــوم أشــمل للتعليــم يؤمــن الجــودة وتكافــؤ الفــرص ويســاهم فــي االندمــاج االجتماعــي
وفــي التنميــة االقتصاديــة.
بعــد حــرب تمــوز  ،2006قامــت وزارة التربيــة والتعليــم العالــي بوضــع دراســة تقييــم أثــر الحــرب علــى القطــاع بالتعــاون مــع
البنــك الدولــي ومنظمــة االونيســكو ومــن ثــم أطلقــت عمليــة إصــاح للقطــاع كان حجــر األســاس فيهــا وضــع "اإلســتراتيجية
الوطنيــة للتربيــة والتعليــم فــي لبنــان" التــي أنجــزت فــي نهايــة العــام  2006مــن قبــل "الهيئــة اللبنانيــة للعلــوم التربويــة"
وتــم عرضهــا ،فــي بدايــة العــام  ،2008علــى مجلــس الــوزراء إلقرارهــا .أســتتبع ذلــك خطــة عمــل للــوزارة أوســع وأشــمل
حيــث أصبــح الهــدف تأميــن إلزاميــة التعليــم األساســي أي حتــى عمــر  15ســنة وبنوعيــة جيــدة.
غيــر االحــداث التــي بــدأت فــي ســوريا اوائــل العــام  2011والتــي إنعكســت نتائجهــا علــى الوضــع فــي لبنــان حيــث شــهد
حركــة نــزوح كبيــرة بقيــت تتزايــد لغايــة العــام  2015حتــى بلــغ عــدد النازحيــن حوالــي مليــون ونصــف المليــون نــازح أي مــا
يعــادل ثلــث عــدد ســكان لبنــان تقريبـاً.
ترتكز اإلستراتجية التربوية على:
تعليم متوافر على أساس تكافؤ الفرص:
تعليم ذو نوعية جيدة يساهم في بناء مجتمع المعرفة:
تعليم يساهم في االندماج االجتماع:
تعليم يساهم في التنمية االقتصادية:
تحديث الوزارة وتحولها إلى اإلدارة اإلستراتيجية .
غيــر ان األزمــة الســورية فــي لبنــان هــي أكثــر مــن ازمــة نازحيــن  ،فقــد أصبــح الوضــع االقتصــادي -االجتماعــي ضاغط ـاً
بحيــث إن وكاالت االمــم المتحــدة وشــركاء التنميــة التزمــوا مســاعدة لبنــان فــي أزمتــه هــذه خاصــة فــي قطــاع التربيــة
والتعليــم وبالش ـراكة مــع الــوزارة المعنيــة .لــذا تــم وضــع اســتراتيجية تربويــة تدعــو الــى "توفيــر التعليــم لجميــع األطفــال
فــي لبنــان ( ،) R.A.C.Eوتهــدف الــى تمكيــن االطفــال االكثــر عرضــة للمخاطر(18-3ســنة) والمتأثــرون باألزمــة الســورية مــن
الحصــول علــى فــرص التعليــم الرســمي وغيــر الرســمي فــي بيئــات آمنــة .
يقوم البرنامج على ثاث مكونات:
ضمان الحصول المتكافئ على الفرص التعليمية.
تحسين نوعية التعليم والتعلم
تعزيز أنظمة وسياسات ورقابة التعليم الوطني
علــى ان يســتهدف البرنامــج / 413/ألــف تلميــذ كل ســنة فــي  250منطقــة هشــة وقــد قــدرت كلفتــه ب  592.39مليــون
دوالر أمريكــي لمــدة ثــاث ســنوات تبــدأ عــام  2013لغايــة .2015وقــد حققــت هــذه المبــادرة نجاح ـاً واضح ـاً ،فقــد ارتفــع
عــدد الطــاب الســوريين فــي نظــام التعليــم الرســمي اللبنانــي بشــكل كبيــر حيــث زاد العــدد مــن  /18 780/طالبــاً
أعمارهــم بيــن (3و 18ســنة) فــي  2012-2011الــى /141 722/طالب ـاً فــي العــام .2016-2015
دفــع نجــاح المبــادرة والحاجــة لدعــم إضافــي وزارة التربيــة بالتعــاون مــع المجتمــع الدولــي الــى اعتمــاد اســتراتيجية علــى
مســتوى النظــام لمــدى اطــول( )2021-2016بغيــة زيــادة جــودة وإمكانيــة الحصــول علــى التعليــم ،ضمــن إطــار مبــادرة
توفيــر التعليــم للجميــع .)RACE II (2-قــدرت كلفــة المرحلــة الثانيــة مــن برنامــج الحكومــة  RACE IIبحوالــي  2.1مليــار دوالر
أمريكــي علــى مــدى  5ســنوات وقــد التــزم البنــك الدولــي بدعــم البرنامــج بحوالــي  1،8مليــار د.أ .علــى مــدى خمــس ســنوات
او حوالــي  369مليــون د.أ .ســنوياً .إضافــة الــى فــرض المؤسســة الدوليــة للتنميــة ( 100مليــون دوالر أميركــي) ومنحــة
الصنــدوق االئتمانــي المقدمــة عبــر البنــك الدولــي( 124مليــون دوالر أميريكــي) ،تقــدر االمــوال االخــرى المقدمــة مــن شــركاء
التنميــة بحوالــي 172مليــون دوالر أميريكــي مــن االلتزمــات .وقــد تــم توقيــع وثيقــة التقييــم المســبق للبرنامــج بشــأن قــرض
مــن المؤسســة الدوليــة للتنميــة مقتــرح بقيمــة تعــادل 100مليــون دوالر أميريكــي فــي أيلــول  2016علــى أن يصبــح نافــذاً
فــي آذار .2017
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أبرز إشكاليات القطاع :

عدم توفير التعليم الرسمي العام فرصاً متكافئة في االلتحاق والمتابعة الدراسية والنجاح أمام الجميع .
نوعية التعليم متدنية وبحاجة إلى تحسين لكي يساهم في بناء مجتمع المعرفة:

الرؤيا المستقبلية:

تعليــم متوافــر فــي لبنــان علــى أســاس تكافــؤ الفــرص ،جيــد النوعيــة ،يســاهم فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة وفــي االندمــاج
االجتماعــي وفــي التنميــة االقتصاديــة.

إنجازات قطاع التعليم العام خالل الفترة 2017-1992

بــدأ مجلــس اإلنمــاء واألعمــار عــام  1992بعمليــة إعــادة تأهيــل شــاملة لجميــع المــدارس الرســمية المنتشــرة علــى األراضــي
ـداء مــن العــام  1996أعــاد بنــاء
ـزء كبي ـراً مــن مفروشــات وتجهي ـزات هــذه المــدارس؛ ثــم إبتـ ً
اللبنانيــة ،وســاهم بش ـراء جـ ً
وتجهيــز  25مدرســة رســمية كانــت قــد دمــرت خــال الحــرب بعــد أن أمــن التمويــل الــازم لهــا  .كمــا قــام بإعــادة تأهيــل
داري معلميــن بيــن األعــوام  1997والعــام . 2000
فــي العــام 1997تــم تكليــف المجلــس بترميــم وتوســيع مجموعــة مــن المــدارس الرســمية بتمويــل مــن قانــون البرنامــج
رقــم  97/622بهــدف زيــادة قدرتهــا االســتيعابية.
خــال العــام  2001قــام المجلــس بتلزيــم دراســات هندســية لمــا يقــارب  90مدرســة جديــدة  .بــدأ بتلزيــم أشــغالها عــام
 2002وقــد إنجــزت جميعهــا وقــام بتأميــن المفروشــات والتجهيـزات لجــزء كبيــر منهــا .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الجــزء األكبــر
مــن هــذه المــدارس تــم تمويــل إنشــاءها مــن خــال قــروض أو هبــات ســعى المجلــس لتأمينهــا إضافــة إلــى اعتمــادات
الــوزارة الملحوظــة ضمــن قانــون البرنامــج المشــار اليــه أعــاه  ،وهــذه المصــادر هــي :البنــك اإلســامي ،البنــك الدولــي،
الصنــدوق الســعودي للتنميــة ،الصنــدوق العربــي للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة و دولــة كوريــا الجنوبيــة.
يضــاف إلــى ذلــك المــدارس التــي تضــررت ج ـراء حــرب تمــوز  ،2006والتــي تــم ترميمهــا مــن قبــل بعــض الــدول المانحــة
كدولــة قط ـر ،وإي ـران واإلمــارات العربيــة المتحــدة أو مــن قبــل بعــض األف ـراد أو مؤسســات القطــاع الخــاص أو المنظمــات
الدوليــة والوطنيــة.
كمــا أنجــز المجلــس اشــغال بنــى تحتيــة وبنــاء أرضيــة لتركيــب  37وحــدة مدرســية مســبقة الصنــع تقدمــة مــن الحكومــة
التركيــة فــي  18قريــة لبنانيــة توزعــت علــى تســعة أقضيــة ،معظمهــا بــدل مــدارس تضــررت أو هدمــت خــال الحــرب
اإلســرائيلية فــي تمــوز . 2006
قــام المجلــس بإنشــاء مبنــى جديــدة لــوزارة التربيــة والتعليــم العالــي ضــم جميــع إداراتهــا واقســامها بعــد أن كانــت موزعــة
علــى عــدة مبانــي .والمبنــى قــد أنشــئ بطريقــة حديثــة تســمح للــوزارة بمواكبــة التطــور الحاصــل فــي مجــال التكنولوجيــا
والمعلوماتيــة .وبعــد أن تــم تســليم المبنــى للــوزارة قــام المجلــس بتلزيــم عقــد صيانــة وتشــغيل المبنــى وهــو يعمــل علــى
تجديــده كل مــا اقتضــت الحاجــة لذلــك.
بلــغ مجمــوع العقــود الموقعــة ،مــن قبــل المجلــس ،فــي قطــاع التربيــة والتعليــم العــام منــذ  1992لغايــة نهايــة العــام
 /372.73/ 2017مليــون دوالر أمريكــي بلغــت قيمــة التمويــل الخارجــي منهــا / 180.29 /مليــون دوالر أمريكــي ونفــذ مــن
أصلهــا مشــاريع بقيمــة /12،321 /مليــون دوالر أمريكــي.

تقدم العمل خالل العام  2017في العقود الموقعة قبل :2017

خــال العــام 2017تــم اســتام أشــغال إضافيــة فــي مدرســة المينــا  3الرســمية  ،وأشــغال مــدارس عاليــه  ،عمشــيت  ،الســا
المموليــن محلي ـاً و مدرســة طرابلــس النموذجيــة الرســمية الممولــة مــن قــرض دولــة عمــان إضافــة الــى أشــغال مدرســة
رقــم  4فــي بيــروت الممولــة مــن قــرض الصنــدوق الكويتــي للتنميــة.

أبرز العقود التي جرى توقيعها خالل العام :2017

بلغ مجموع العقود الموقعة من المجلس في هذا القطاع خال العام  /7.49/2017مليون دوالر أمريكي؛
تم توقيع عقد تدقيق على دراسات وأشغال مشروع بناء مدرسة بخعون الرسمية بقيمة /23500 /دوالر أميريكي.
امــا الباقــي مــن مبلــغ  /49،7/مليــون د.أ .فقــد اقتصــر معظمــه علــى عقــود أشــغال إضافيــة أو تعديــل أســعار لعقــود
ســابقة بموجــب جــداول مقارنــة.

أبرز المشاريع قيد التحضير في أفق :2020-2018

حصــل لبنــان علــى تمويــل لدعــم قطــاع التربيــة بعــد النــزوح الســوري مثــل هبــة الصنــدوق الكويتــي للتنميــة حيــث خصــص
 4.8مليــون دوالر أميريكــي لترميــم عــدد مــن المــدارس الرســمية علــى أن يقــوم المجلــس بالتنفيــذ وقــد قــام بتلزيــم
الدراســات علــى ان يتــم تنفيــذ االشــغال خــال العــام المقبــل .أمــا البنــك الدولــي فقــد منــح  32مليــون دوالر أمريكــي لــوزارة
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التربيــة مباشــرة لتأميــن التعليــم لألطفــال النازحيــن والمقيميــن .ثــم ضمــن سياســة دعــم لبنــان فــي مواجهــة تداعيــات
االزمــة الســورية منــح البنــك الدولــي والمؤسســة الدوليــة للتنميــة والصنــدوق االئتمانــي المخصــص لبرنامــج نتائــج توفيــر
التعليــم للجميــع مــا يعــادل  224مليــون دوالر أمريكــي لــوزارة التربيــة والتعليــم العالــي ،تصبــح معظمهــا نافــذة خــال
العــام .2017
تبقــى المشــاريع التــي تنفــذ مــن قبــل بعــض مصــادر التمويــل كمــدارس الضاحيــة الممولــة مــن المملكــة العربيةالســعودية
إضافــة إلــى العمــل علــى الحصــول علــى تمويــل لتنفيــذ أشــغال مشــاريع المــدارس التــي لزمــت دراســاتها بتمويــل محلــي .

أبرز إشكاليات التعليم العالي:

يعاني التعليم العالي من مشكات جدية في النوعية:
تقلصــت مســاحات االختــاط االجتماعــي فــي التعليــم فــي لبنــان خــال الســنوات األخيــرة علــى مســتوى التركيــب الطابــي
للجامعــات وعلــى مســتوى روابــط اســاتذة الجامعــات.
ان مساهمة التعليم العالي في الحراك الجغرافي محدودة،
إن مساهمة التعليم العالي في تحقيق الحراك االجتماعي العامودي محدودة وبخاصة في الجامعة اللبنانية.
يعاني سوق عمل خريجي التعليم العالي من أزمة حادة كماً ونوعاً
يعانــي التعليــم العالــي والمهنــي والتقنــي فــي لبنــان مــن مشــكات جديــة فــي مواكبــة ســوق العمــل المعولمــة ،وتكويــن
قــوى عاملــة قــادرة علــى المنافســة.
تعاني الجامعة اللبنانية من مشكات عديدة في تسيير شؤونها.

إنجازات قطاع التعليم العالي خالل الفترة :2017-1992

قــام المجلــس بأعمــال التأهيــل فــي كل مــن كليــة العلــوم التابعــة للجامعــة اللبنانيــة فــي موقعيهــا فــي الحــدث
والفنــار()1995و ( ،) 1996والمتحــف الوطنــي ( ،)1995ومراكــز الكونســرفتوار فــي كل مــن منطقــة وســط بيــروت واألشــرفية
( ،)1995و ســن الفيــل ( ،)1995وفــي قصــر األونيســكو ( .)1998كمــا تــم تزويــد المعهــد العالــي للتكنولوجيــا فــي الجامعــة
اللبنانيــة وكليــة الهندســة فــي جامعــة القديــس يوســف بالمعــدات والتجهي ـزات العلميــة .
تــم بنــاء مجمــع رفيــق الحريــري الجامعــي فــي منطقــة الحــدث ،وتأثيثــه وتجهيــزه وهــو يتألــف مــن تســع كليــات تابعــة
للجامعــة اللبنانيــة إضافــة لكليــة العلــوم التــي تــم ترميمهــا ســابقاً  ،ومركــز البحــوث الصناعيــة ،والمبانــي الملحقــة
المخصصــة للمرافــق الخدماتيــة المختلفــة .أمــا الكليــات التســعة فهــي :كليــة الصحــة العامــة ،كليــة العلــوم الطبيــة ،معهــد
الفنــون الجميلــة ،كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية ،كليــة الصيدلــة ،كليــة اإلعــام ،كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية ،و كلية
الهندســة والفنــون الجميلــة .وفــي العــام  ،2004كان قــد تــم اســتام جميــع المنشــآت واألبنيــة فــي المدينــة الجامعيــة فــي
الحــدث مــا عــدا األشــغال الخارجيــة و تــم تســليمها إلــى إدارة الجامعــة .أمــا تمويــل المشــروع فقــد تم تأمينــه مــن الصندوق
العربــي والبنــك اإلســامي بنســب متفاوتــة إضافــة إلــى اإلعتمــادات الملحوظــة فــي قانــون برنامــج الجامعــة اللبنانيــة .
وفــي ســياق هــذا المشــروع ،تــم ٌتوقيــع عقــد خدمــات تشــغيل وصيانــة المدينــة الجامعيــة فــي الحــدث بقيمــة إجماليــة
بلغــت  26.4مليــون دوالر أميركــي ولمــدة ثــاث ســنوات ،كمــا تعاقــد المجلــس مــع إحــدى الشــركات مــن أجــل اإلش ـراف
علــى خدمــات تشــغيل وصيانــة المدينــة الجامعيــة .ويقــوم المجلــس بتجديــد عقــد الصيانــة والتشــغيل الــى جانــب عقــد
اإلش ـراف لمــدة ثــاث ســنوات وقــد تــم توقيــع آخــر عقــد فــي  2017/1/1ليمتــد لغايــة  2019/12/30بقيمــة 24،9مليــون
دوالر أميريكــي وعقــد اإلش ـراف للمــدة ذاتهــا بمبلــغ  1،25مليــون دوالر أميريكــي.
قــام مجلــس اإلنمــاء واألعمــار بإعــداد ملــف اســتدراج العــروض لشــراء معــدات لمختبــرات كليــة العلــوم فــي الجامعــة
اللبنانيــة ،وبعــد أن أصبحــت اتفاقيــة قــرض البنــك اإلســامي للتنميــة لتمويــل هــذا المشــروع (  5ماييــن دوالر أميركــي)
مبرمــة .،تــم طــرح المناقصــة بهــذا الشــأن خــال العــام  ، 2006تــم شـراء جــزء مــن التجهيـزات ثــم أعيــد طــرح مناقصــة
الجــزء الباقــي خــال العــام .2007كمــا قــام المجلــس بش ـراء تجهي ـزات معلوماتيــة ألقســام الطــاب فــي كليــات ومعاهــد
الجامعــة اللبنانيــة بموجــب منحــة مــن الصنــدوق العربــي.
مشــروع البنــاء الجامعــي الموحــد فــي الشــمال :تــم لتاريخــه تلزيــم اشــغال ثاثــة كليــات مــن أصــل ثمانيــة هــي الهندســة
والفنــون الجميلــة فــي تشــرين الثانــي  2006وكليــة العلــوم فــي كانــون االول  .2012أمــا الكليــات المتبقيــة إلنجــاز المجمــع
فهــي كليــة العلــوم االجتماعيــة ،كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية ،كليــة االقتصــاد وإدارة األعمــال ،كليــة اآلداب وكليــة
الصحــة العامــة إضافــة إلــى مبانــي المكتبــة المركزيــة ،مركــز المؤتمـرات ،ســكن الضيافــة ،مبنــى اإلدارة ،موقــف الســيارات
المركــزي ،موقــف الســيارات الجنوبــي والمجمــع الرياضــي ,وقــد بلغــت قيمــة عقــد اشــغال كليتــي الهندســة والفنــون 57.66
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مليــون دوالر اميريكــي بتمويــل مــن قــرض الصنــدوق الكويتــي ،كان مــن المفتــرض إنجــاز مشــروع بنــاء الكليتيــن خــال
العــام  2013إنمــا بســبب ضائقــة ماليــة عانــت منهــا الشــركة المنفــذة أدت إلــى تأخيــر انتهــاء األشــغال فقــد تــم تمديــد مدة
تنفيــذ المشــروع لغايــة العــام  . 2017أمــا قيمــة عقــد كليــة العلــوم فبلغــت  44.2مليــون د.أ .بتمويــل جزئــي مــن الصنــدوق
الســعودي وبعــد أن كان مــن المنتظــر إنتهــاء األشــغال فــي بدايــة  ،2015فقــد تــم تمديــد العقــد لغايــة نهايــة آيــار. 2018
ـاء علــى مفاوضــات مــع
تــم تلزيــم الدراســات الهندســية إلنشــاء معهــد للعلــوم التطبيقيــة ودار معلميــن فــي بئــر حســن وبنـ ً
الوكالــة الفرنســية للتنميــة حصــل لبنــان علــى قــرض بقيمــة  21مليــون يــورو يضــاف اليــه  700الــف يــورو منحــة لتمويــل
المشــروع وقــد أقــر القــرض فــي مجلــس النــواب بموجــب القانــون رقــم  15الــذي صــدر بتاريــخ .2016/2/16
بلــغ مجمــوع العقــود الموقعــة ،مــن قبــل المجلــس ،فــي قطــاع التعليــم العالــي والثقافــة منــذ  1992لغايــة نهايــة العــام
 /25،633/ 2017مليــون دوالر أمريكــي بلغــت قيمــة التمويــل الخارجــي منهــا  /258.17/مليــون دوالر أمريكــي ونفــذ مــن
أصلهــا مشــاريع بقيمــة /448.93/مليــون دوالر أمريكــي.

تقدم العمل ،خالل العام  2017في العقود الموقعة قبل :2017

اســتمرت المشــاكل الماليــة لمتعهــد مشــروع بنــاء كليتــي الفنــون والهندســة فــي مجمــع الشــمال الجامعــي  ،قــام المجلس
بتســمية متعهــد مــن الباطــن بحيــث اصبــح مــن المتوقــع إنجــاز المشــروع فــي نهايــة العــام  .2017وبالفعــل فقــد أنجــزت
األشــغال قبــل نهايــة العــام  2017وقــد تــم إعــداد ملفــات التلزيــم لتوريــد التجهي ـزات المخبريــة للكليتيــن ومــن ثــم تــم
شـراء جــزء مــن التجهيـزات الازمــة علــى ان تســتكمل خــال العــام .2018
ومــن جهــة ثانيــة وافــق مجلــس إدارة المجلــس علــى ثاثــة ماحــق لعقــد أشــغال كليــة العلــوم فــي الشــمال تضمنــت
تمديــد المــدة لغايــة نهايــة  .2017كمــا تــم توقيــع عقــد إعــداد الدراســة وملفــات التلزيــم لمشــروع شـراء تجهيـزات مختبرات
واثــاث كليــة العلــوم فــي الشــمال.

أبرز المشاريع قيد التحضير في أفق :2020-2018

بعــد أن أنجــزت الدراســات وأعــدت دفاتــر التلزيــم مــن المتوقــع تلزيــم أشــغال كليــة الصحــة العامــة فــي الشــمال و كليــة
الصحــة العامــة فــي الفنــار وتأميــن فــرش وتجهيــز كل منهــا بتمويــل مــن قــرض البنــك اإلســامي فــي اقــرب وقــت .ومــن
التوقــع أيضـاً اســتكمال شـراء بقيــة التجهيـزات والمفروشــات لــزوم كليتــي الفنــون والهندســة فــي مجمــع الشــمال الجامعي
 ،إضافــة الــى تأميــن تجهيـزات ومفروشــات كليــة العلــوم فــي المجمــع نفســه.
كما يجب العمل على إيجاد تمويل لتنفيذ المرحلة األخيرة من مشروع المجمع الجامعي الموحد في الشمال.

وأخيــراً بعــد أن انجــزت الدراســات الهندســية والتصاميــم لمشــروع بنــاء معهــد للعلــوم التطبيقيــة ودار معلميــن فــي
بئــر حســن بتمويــل مــن قــرض الوكالــة الفرنســية للتنميــة وأعــدت دفاتــر التلزيــم مــن المتوقــع اطــاق مناقصــة اشــغال
المشــروع خــال العــام المقبــل وإعــداد الدراســات والبــدء بالــدورات التدريبيــة ألســاتذة المعهــد  .كمــا انــه متوقــع إطــاق
مناقصــة خدمــات “تقديــم المعونــة الفنيــة لتوطيــد دعائــم الحكــم وإدارة الشــؤون الماليــة واإلداريــة للمعهــد العالــي للعلــوم
التطبيقيــة واالقتصادية-المعهــد الوطنــي للفنــون والمهــن فــي لبنــان”(. )ISSAE/CNAM

شباب ورياضة
جدول ابرز المشاريع قيد التحضير في أفق )(2020 – 2018
اسم المشروع

مشروع تأهيل وصيانة ملعبي
عاليه و بحمدون الرياضيين
مشروع تأهيل وصيانة مدينة
كميل شمعون الرياضية

المجموع

(قيمة العقد
(د.أ

2,500,000
2,500,000
2,500,000

مصدر التمويل تاريخ المباشرة بالعمل

التاريخ المتوقع النجاز
العمل

محلي

كانون االول 2018

آيار 2020

محلي

أيلول 2018

كانون االول 2020
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ثقافة وتعليم عالي
جدول ابرز المشاريع قيد التحضير في أفق )(2020 – 2018
اسم المشروع

تنفيذ أشغال كلية الصحة العامة
و جزء من االقسام المشتركة في
المبنى الجامعي الموحد -المدينة
الجامعية في الشمال.

مشروع إستكمال شراء تجهيزات
مختبرات لكليتي الهندسة والعمارة
في مجمع طرابلس الجامعي
مشروع شراء تجهيزات مختبرات
لكلية العلوم في مجمع طرابلس
الجامعي

القيمة
التقديرية د.أ.

مصدر
التمويل

تاريخ المتوقع لمباشرة التاريخ المتوقع النجاز
العمل
العمل

27,500,000

البنك
االسامي
للتنمية

تشرين االول2018

تشرين االول2021

5,000,000

البنك
االسامي
للتنمية

تشرين االول 2018

نيسان 2019

محلي

مشروع بناء كلية صحة عامة في
مجمع الفنار

25,400,000

البنك
االسامي
للتنمية

ايلول 2018

كانون االول 2021

مشروع بناء معهد العلوم
التطبيقية ودار المعلمين في بئر
حسن

19,500,000

الوكالة
الفرنسية
للتنمية

تموز 2018

كانون االول 2021

المجموع

77,400,000

جدول ابرز العقود التي جرى توقيعها خالل العام 2017
اسم المشروع

عقد خدمات تشغيل وصيانة
مجمع رفيق الحريري الجامعي-
الحدث

عقد اإلشراف على عقد خدمات
تشغيل وصيانة مجمع رفيق
الحريري الجامعي -الحدث

ملحق رقم  3لعقد أشغال كلية
العلوم في مجمع ميشال سليمان
الجامعي -طرابلس

ملحق رقم  1على عقد االشراف
على أشغال كلية العلوم في
مجمع ميشال سليمان الجامعي-
طرابلس

(قيمة العقد (د.أ مصدر التمويل تاريخ المباشرة بالعمل

التاريخ المتوقع النجاز
العمل

24,921,300

محلي

2017/1/1

2019/12/31

1,246,063

محلي

2017/1/1

2019/12/31

1,703,555

الصندوق
السعودي
للتنمية

2017/12/21

2018/5/30

2017/3/9

2018/5/30

528,025

الصندوق
السعودي
للتنمية

210.0 x 297.0 mm
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ملحق رقم  7لعقد أشغال كليتي
الهندسة والفنون في مجمع
ميشال سليمان الجامعي-
طرابلس

عقد إشراف على أشغال كلية
الصحة العامة في مجمع ميشال
سليمان الجامعي -طرابلس

توريد وتركيب تجهيزات مختبرات
لكليتي الهندسة والفنون في
مجمع ميشال سليمان الجامعي-
طرابلس
إعداد الدراسة وملفات تلزيم
توريد وتركيب تجهيزات مختبرات
لكليتي الهندسة والفنون في
مجمع ميشال سليمان الجامعي-
طرابلس
ملحق رقم  8لعقد أشغال كليتي
الهندسة والفنون في مجمع
ميشال سليمان الجامعي-
طرابلس
ملحق رقم  3لعقد اإلشراف على
أشغال كلية العلوم في مجمع
ميشال سليمان الجامعي-
طرابلس

عقد اإلشراف على أشغال كليتي
الهندسة والفنون في مجمع
ميشال سليمان الجامعي-
طرابلس ملحق رقم  1و2و3

المجموع

الجامعة اللبنانية  -طرابلس

مجلس اإلنماء واإلعمار خالل عام 2017

436,722

البنك اإلسامي 2017/4/25
للتنمية

2017/6/22

1,076,250

البنك اإلسامي 2017/5/16
للتنمية

2019/12/31

788,061

البنك اإلسامي 2017/6/22
للتنمية

2017/12/22

2017/5/16

39,600

محلي

4,406,108

البنك اإلسامي 2017/3/2
للتنمية

2017/6/30

2017/7/3

2018/5/30

528,025

الصندوق
السعودي
للتنمية

1,112,415

البنك اإلسامي 2017/4/27
للتنمية

36,786,124

2017/7/16

2017/6/30
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التربية والتعليم
جدول ابرز المشاريع قيد التحضير في أفق )(2020 – 2018
اسم المشروع

إنشاء مدرسة رسمية في كفرسلوان

تأهيل وتجهيز ثانوية بتلون الرسمية

القيمة
التقديرية د.أ.

2,000,000

مصدر التمويل
محلي

تاريخ المتوقع
لمباشرة العمل

تموز2018

التاريخ المتوقع النجاز
العمل
ايلول 2019

تأهيل وتجهيز مدرسة ثانوية برجا
الرسمية

تأهيل وتجهيز ثانوية لور مغيزل للبنات
تأهيل وتجهيز ثانوية الصفرا الرسمية

تأهيل وتجهيز مدرسة القرية الرسمية

تأهيل وتجهيز متوسطة الهرمل
الرسمية

تأهيل وتجهيز ثانوية صيدا الرسمية
للبنين

تأهيل وتجهيز متوسطة عدشيت
الرسمية

تأهيل وتجهيز متوسطة نبحا الرسمية

تأهيل وتجهيز متوسطة يونين الرسمية

تأهيل وتجهيز متوسطة بريقع الرسمية
تأهيل وتجهيز مدرسة طريق الجديدة
الثالثة للبنات

تأهيل وتجهيز مدرسة بعلشميه
المتوسطة الرسمية

تأهيل وتجهيز مدرسة برج البراجنة
الخامسة الرسمية

تأهيل وتجهيز مدرسة الشهيد حسن
قصير المتوسطة الرسمية
تأهيل وتجهيز مدرسة الشهيد مرشد
نحاس الرسمية

تأهيل وتجهيز مدرسة المنصوري
المتوسطة الرسمية
تأهيل وتجهيز مدرسة صيدا
المتوسطة الرسمية

تأهيل وتجهيز مدرسة صيدا االصاح
للبنات
تأهيل وتجهيز مدرسة عين قنيا
الرسمية

240,000

هبة الصندوق
الكويتي

كانون االول 2018

حزيران 2019
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تأهيل مدرسة عرسال الثانوية (تأهيل
المبنى  ،إنشاء سياج معدني  ،سقف
وأبواب للمستودع)
شراء مفروشات وتجهيزات لمدرسة
طرابلس النموذجية
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100,000

487,441

المملكة العربية
السعودية

26,250

المملكة العربية
السعودية

كانون الثاني 2018

50,000

معونة دعم
السوريين من
الصندوق العربي

تموز 2018

أيلول 2018

تموز 2018

أيلول 2019

آيار 2018

أيلول 2020

اشراف على شراء مفروشات وتجهيزات 4,874
لمدرسة طرابلس النموذجية
إعداد الدراسة وملف التلزبم لشراء
مفروشات وتجهيزات لمدرسة إنطلياس
الرسمية
شراء تجهيزات لمدرسة عرسال
المتوسطة الرسمية الثالثة

معونة دعم
السوريين من
الصندوق العربي

اشغال بناء حضانة وقاعة متعددة
النشاطات في بلدة عرسال

1,500,000

أشغال بناء مدرسة بخعون الرسمية

3,129,678

المجموع

12,098,243

المملكة العربية
السعودية

معونة دعم
السوريين من
الصندوق الكويتي
للتنمية

المملكة العربية
السعودية

جدول ابرز العقود التي جرى توقيعها خالل العام 2017
اسم المشروع

عقد تدقيق فني على دراسة واشغال
مدرسة بخعون الرسمية
المجموع

الجامعة اللبنانية  -طرابلس

تموز 2018

شباط 2019

(قيمة العقد (د.أ مصدر التمويل

كانون الثاني 2018

23,500

محلي

تاريخ المباشرة
بالعمل

2017/8/29

التاريخ المتوقع النجاز
العمل

23,500

محلي

2017/8/29

2018/8/29

23,500.00

الجامعة اللبنانية  -طرابلس

2018/8/29
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- 1الوضع الحالي

القطاعات اإلجتماعية واإلقتصادية

الصحي
القطاع ّ

تنــدرج مســألة القطــاع الصحــي فــي صلــب المســائل التــي يــدور النقــاش حولهــا انطاقــا” مــن ارتباطهــا الوثيــق بموضــوع
اإلصــاح االقتصــادي .ويعانــي قطــاع الصحــة فــي لبنــان مــن تشــوهات علــى مســتوى عــدة أثــرت علــى نوعيــة الخدمــات
ومصــادر تمويلهــا .إن المســائل الرئيســية والشــديدة الترابــط فــي هــذا القطــاع تتعلــق باالســتدامة والفعاليــة والعدالــة.
وقــد ثابــرت وزارة الصحــة العامــة علــى تطويــر تقديماتهــا وبرامجهــا مــن أجــل ضمــان صحــة الفــرد فــي لبنــان وتوفيــر ســبل
الوقايــة والعــاج بأقــل تكلفــة مــع الحفــاظ علــى مســتوى عــال مــن الجــودة ،بالرغــم مــن ازديــاد العــبء علــى هــذا القطــاع
بســبب تدفــق األعــداد الكبيــرة للنازحيــن الســوريين إلــى لبنــان .وقــد أشــارت التقدي ـرات إلــى أن األثــر المالــي واالقتصــادي
لألزمــة الســورية بلــغ  18مليــار دوالر أميركــي منــذ العــام  2011حتــى العــام  .2017وبلغــت النفقــات اإلجماليــة علــى الصحة
مــا بيــن  11و ٪12مــن الناتــج المحلــي ،وهــو األعلــى فــي بلــدان شــرقي المتوســط ،إال أن عائــدات هــذا اإلنفــاق المرتفــع
هــي متدنيــة .وقــد أدى تضخــم الطلــب علــى العــاج االستشــفائي إلــى اكتظــاظ المستشــفيات وإضعــاف نوعيــة الخدمــات
الطبيــة ،ممــا يتســبب فــي زيــادة العــبء المالــي علــى المستشــفيات وارتفــاع الكلفــة الصحيــة وتزايــد النقــص فــي األدويــة.
لكــن بالرغــم مــن الظــروف المعاكســة جــاءت بعــض المؤشـرات والتقاريــر الصحيــة إيجابيــة لتثبــت مرونــة ومقــدرة ملحوظتين
لــدى القطــاع الصحــي مكنتــه مــن المثابــرة علــى تطويــر ذاتــه رغــم كل التحديــات:
فقــد جــاء تقريــر التنافســية العالميــة  2017-2016الــذي نشــره المنتــدى االقتصــادي العالمــي ليؤكــد علــى األداء الجيــد
للنظــام الصحــي فــي لبنــان الــذي احتــل المرتبــة  34بمجمــوع  6.8مــن أصــل  7علــى الرغــم مــن المحــدات االجتماعيــة
واالقتصاديــة التــي ذكــرت أيضــاً فــي التقريــر.
ثــم جــاء بعــد ذلــك مؤشــر “بلومبــرغ  2017للبلــد األكثــر صحــة” علــى مســتوى العالــم ليظهــر أن الترتيــب العالــي للنظــام
الصحــي فــي لبنــان جعــل منــه أكثــر بلــد صحــي فــي العالــم العربــي فــي اآلونــة األخيــرة.
ويضــع مؤشــر “الرعايــة الصحيــة والجــودة” ،المنشــور فــي مجلــة النســيت فــي أيــار  ،2018لبنــان فــي موقــع الـــ 33مــع
مؤشــر ( 86درجــة  )100-0بيــن  195دولــة وإقليــم.
هــذا وتســتمر وزارة الصحــة فــي جهودهــا لتطبيــق إســتراتيجية القطــاع الصحــي  2020-2016وإصــاح هــذا القطــاع مــن أجــل
تحســين المســتوى الصحــي وتوفيــر التغطيــة الصحيــة الشــاملة وتأميــن االســتقرار فــي هــذا المجــال بالش ـراكة مــع جميــع
أصحــاب المصلحــة فــي كا القطاعيــن العــام والخــاص ،مــع التركيــز علــى تلبيــة احتياجــات المواطنيــن عامــة والفئــة األكثــر
هشاشــة منهــم بصــورة خاصــة.

- 2أبرز االنجازات المحققة خالل العام 2017
األولية:
الصحية
 1.2في مجال تطوير خدمات الرعاية
ّ
ّ

مشــروع إنشــاء مركــز صحــي فــي الخلــوات وتأهيــل مركــز جبــاع الصحــي :ضمــن مشــروع “تعزيــز الخدمــات الصحيــة األولية”
الممــول مــن البنــك اإلســامي للتنميــة ،تــم إســناد إلتـزام إنشــاء مركــز صحــي فــي الخلــوات وتأهيــل مركــز جبــاع الصحــي
إلــى المتعهــد الــذي رســت عليــه المناقصــة.
مشــروع تأهيــل وتجهيــز مراكــز طبابــة فــي أقضيــة البتــرون ،صــور ،حاصبيــا ،صيــدا والبقــاع الغربــي :ضمــن مشــروع “تعزيــز
الخدمــات الصحيــة األوليــة” الممــول مــن البنــك اإلســامي للتنميــة ،تــم إســناد إلتـزام المشــروع إلــى المتعهــد الــذي رســت
عليــه المناقصــة .يهــدف المشــروع إلــى تعزيــز قــدرات وزارة الصحــة العامــة للقيــام بدورهــا التخطيطــي والرقابــي علــى
المســتوى المحلــي.
مشــروع إنشــاء وتجهيــز مركــز الدامــور الصحــي ومركــز الغبيــري :بعــد أن جــرى تكليــف استشــاري إلعــداد الدراســات وملفــات
التلزيــم فــي العــام  2016للمركزيــن ،أبلغــت وزارة الصحــة العامــة المجلــس فــي العــام الحالــي موافقتهــا علــى المرحلــة
الثانيــة مــن الدراســة العائــدة إلنشــاء وتجهيــز مركــز الدامــور الصحــي.
مركــز اللبــوة الصحــي :تــم االنتهــاء مــن أعمــال مشــروع تأميــن بعــض األعمــال والتجهيـزات الطبيــة اإلضافيــة للمركــز بتمويــل
مــن الحكومــة اللبنانيــة وقــد بوشــرت عمليــة اســتام المشــروع مــن المتعهــد.
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برنامــج رفــع مســتوى الخدمــات العامــة فــي المناطــق اللبنانيــة المســتضيفة للنازحيــن الســوريين :هــذا البرنامــج هــو بتمويل
يتضمــن البرنامــج مكونــاً لتأهيــل وتجهيــز
المقدمــة مــن الصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة العربيــة.
مــن المنحــة
ّ
ّ
الصحيــة المو ّزعــة علــى مختلــف المناطــق اللبنانيــة وفــي البلــدات التــي تاثّــرت بوجــود أعــداد كبيــرة مــن
ـز
ـ
اك
ر
الم
عــدد مــن
ّ
الســوريين النازحيــن .وفيمــا يلــي الائحــة المقترحــة لهــذه المراكــز وفق ـاً للتوزيــع الجغرافــي:

القضاء
النبطية
حاصبيا
بيروت

الشوف
عاليه
جبيل
بعبدا
المتن
راشيا الوادي
طرابلس
عكار

اسم المركز الصحي

مركز كفررمان الصحي
مركز الرعاية الصحية األولية
مركز دار الفتوى الصحي
مركز الرعاية الصحية األولية -مستشفى الكرنتينا الحكومي
مركز الرعاية الصحية األولية -مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي
مركز الباروك الصحي الحكومي
مركز بعقلين الطبي
مركز بيت الدين الصحي الحكومي
مركز الشويفات الحكومي
مركز طبابة قضاء جبيل
مركز الجمعية اللبنانية للرعاية الصحية االجتماعية بنت الهدى -صبرا
المركز الطبي االجتماعي /بولغورجيان -برج حمود
مركز الدكتور وديع الحاج -بسكنتا
مركز الرعاية الصحية األولية -مستشفى راشيا الحكومي
مركز الكرامة الخيري
المركز المقاصدي الصحي -وادي خالد
مركز النجدة الشعبية -حلبا

وزعــت وزارة الصحــة العامــة االعتمــادات الملحوظــة مــن المنحــة الكويتيــة علــى المراكــز الصحيــة المطلوبــة والتــي بلغــت
قيمتهــا اإلجماليــة  2,700,000دوالر أميركــي مــن ضمنهــا كلفــة مشــروع تأهيــل وتجهيــز مستشــفى ضهــر الباشــق الحكومي.
وقــد قســمت هــذه المراكــز إلــى أربــع مجموعــات كلــف مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار استشــاري لــكل مجموعــة بمهــام إعــداد
الدراســة وملــف التلزيــم لهــا ،علــى أن يتــم اإلعــان عــن المناقصــات األربــع قريبــاً بعــد موافقــة وزارة الصحــة والجهــة
الممولــة.

 2.2في مجال الخدمات االستشفائية

ـري الحكومــي :قــام المجلــس بتأهيــل وتجهيــز مستشــفى بشــري الحكومــي بتمويــل مــن هبــة قدمتهــا
مستشــفى بشـ ّ
المملكــة العربيــة الســعودية  .ويقــوم المجلــس حاليــاً بإنجــاز تأهيــل المبنــى الملحــق للمستشــفى بتمويــل محلــي.
انتهــت أعمــال المرحلــة األولــى مــن هــذا المشــروع التــي ابتــدأت فــي أيــار  ،2014كمــا باشــر المتعهــد بتنفيــذ المرحلــة
ـدات
الثانيــة المتوقــع ان تنتهــي فــي أواخــر العــام  .2018وقــد تــم إج ـراء المناقصــة العائــدة لمشــروع ش ـراء وتركيــب المعـ ّ
الطبيــة واألثــاث وســوف يتــم إبــرام العقــد الممــول محليــاً مــع الشــركة المعنيــة.
والتجهيــزات
ّ
ـم إنجــاز مشــروع شــراء وتركيــب المعــدات والتجهيــزات الطبيــة
توريــد تجهيــزات طبيــة لمستشــفى تبنيــن الحكومــي :تـ ّ
واألثــاث بتمويــل مــن البنــك اإلســامي للتنميــة .كمــا وافــق الصنــدوق الكويتــي (ضمــن األعمــال التــي تغطيهــا المنحــة
األولــى لخطــة االســتجابة ألزمــة الســوريين) علــى ملــف تلزيــم مشــروع توريــد وتركيــب تجهيـزات طبيــة لــزوم قســمي تمييــل
القلــب وتفتيــت الحصــى فــي المستشــفى.
ـم تأهيــل وتجهيــز القســم األول مــن المستشــفى ،مــا بيــن شــهر
تأهيــل واســتكمال تجهيــز مستشــفى بعبــدا الحكومــي :تـ ّ
شــباط  2012وحزي ـران  ،2013بتمويــل مــن البنــك اإلســامي للتنميــة .خــال العــام  ،2015بوشــر العمــل بتأهيــل القســم
الثانــي مــن مستشــفى بعبــدا الحكومــي بتمويــل بموجــب هبــة مــن الحكومــة اإليطاليــة .باشــر المتعهــد فــي شــهر أيلــول
 2015بتنفيــذ أشــغال القســم الثانــي ( )SECTOR IIبعوائــد منحــة الحكومــة االيطاليــة .وقــد وافــق المجلــس فــي العــام 2017
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علــى بعــض األشــغال اإلضافيــة للمتعهــد بحيــث أصبحــت قيمــة عقــده  3,161,782يــورو.
كمــا وافــق المجلــس علــى دراســة وملــف تلزيــم مشــروع ش ـراء وتركيــب المعــدات والتجهي ـزات الطبيــة واألثــاث والنظــام
المعلوماتــي لمستشــفى بعبــدا والــذي قــام بإعدادهمــا االستشــاري المكلــف بذلــك .وقــد تــم مؤخـراً إجـراء مناقصــة علــى أن
يتــم التعاقــد مــع الشــركة المعنيــة فــور موافقــة الجهــة الممولــة علــى ذلــك .تبلــغ كلفــة المشــروع  544,515د.أ ،.وســوف
يتــم تمويلــه مــن اتفاقيــة قــرض البنــك اإلســامي للتنميــة (مشــروع تطويــر الخدمــات الصحيــة االستشــفائية لمستشــفيات
الكرنتينــا  -الصرفنــد – بعبــدا).
تمــت المباشــرة بالمرحلــة األولــى مــن مشــروع بنــاء مستشــفى ديــر
إنشــاء وتجهيــز مستشــفى جديــد فــي ديــر القمــرّ :
القمــر الحكومــي ،بتمويــل مــن الحكومــة اللبنانيــة ،خــال شــهر آب  ،2014ومــن المتوقــع أن تنتهــي أشــغال المرحلــة األولــى
فــي العــام  .2018ويجــري حاليـاً العمــل علــى تأميــن االعتمــادات لــزوم المرحلــة الثانيــة مــن البنــاء باإلضافــة إلــى التجهيـزات
الطبيــة والمفروشــات.
مشــروعا تأهيــل مستشــفى البــوار فــي فتــوح كســروان وتأهيــل مستشــفى الجبــل فــي قرنايــل :ســينفّذ هــذان المشــروعان
فــي نطــاق منحــة مــن الصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة العربيــة فــي إطــار خطــة االســتجابة ألزمــة النازحين الســوريين
ـم توقيــع العقــد مــع استشــاري لــكل مشــروع إلعــداد الدراســة
فــي لبنــان بهــدف تحســين مســتوى الخدمــات الصحيــة .تـ ّ
وملــف التلزيــم خــال العــام  2016بتمويــل مــن موازنــة المجلــس .وقــد جــرى تخصيــص مبلــغ مليــون دوالر أميركــي لــكل
مستشــفى مــن العائــدات الماليــة للمنحــة .يــدرس المجلــس حاليــاً ملفــات التلزيــم وهــو بصــدد إطــاق المناقصتيــن
العائدتيــن للمشــروعين.
تمــت المباشــرة بأعمــال المرحلــة األولــى مــن
مشــروع بنــاء وتجهيــز مستشــفى ميفــوق الحكومــي /المرحلــة األولــىّ :
المشــروع ،بتمويــل محلــي ،فــي آذار  2015وقــد طلــب المجلــس مــن المتعهــد فــي العــام  2017القيــام بأعمــال إضافيــة.
وســيتم العمــل فــي العــام  2018علــى تأميــن االعتمــادات لــزوم المرحلــة الثانيــة مــن البنــاء باإلضافــة إلــى التجهيــزات
الطبيــة واألثــاث.
تفصيليــة لتحويــل مستشــفى
ـم إعــداد دراســة
مشــروع بنــاء وتجهيــز مبنــى جديــد لمستشــفى بيــروت الحكومــي /الكرنتينــا :تـ ّ
ّ
تخصصــي لألطفــال .وقــد جــرى فــي
يتضمــن قســم
الكرنتينــا ،بقــرار مــن وزارة الصحــة العامــة ،إلــى مستشــفى عــام
ّ
ّ
أيــار  2016توقيــع العقــد مــع المتعهــد الــذي باشــر بتنفيــذ أشــغال البنــاء علــى أن تنتهــي خــال ســنتين .يتــم تمويــل
المشــروع حتــى حــدود  6.15مليــون دوالر أميركــي مــن البنــك اإلســامي للتنميــة (قــرض مشــروع تطويــر الخدمــات الصحيــة
ـدرة
ـول الرصيــد الباقــي مــن االعتمــادات المتو ّفــرة لــدى المجلــس والمقـ ّ
لمستشــفيات الكرنتينــا – الصرفنــد – بعبــدا) ويمـ ّ
ـم اســتام دراســة تقييــم األثــر البيئــي
ـ
ت
ـد
ـ
وق
ـة).
ـ
المضاف
ـة
ـ
القيم
ـى
ـ
عل
ـة
بمبلــغ  3.67مليــون دوالر أميركــي (تشــمل الضريبـ
ّ
العائــدة للمشــروع مــن االستشــاري المكلــف بإعدادهــا بعــد ان أبــدت وزارة البيئــة موافقتهــا عليهــا.
ـم إطــاق المناقصــة لتلزيــم األشــغال بعــد الحصــول علــى موافقــة
مشــروع إنشــاء وتجهيــز مستشــفى الصرفنــد الحكومــي :تـ ّ
مجلــس الــوزراء علــى تخصيــص العقــار لصالــح وزارة الصحــة العامــة والتــي تعــود ملكيتــه إلــى بلديــة الصرفنــد .وقــد جــرى
إســناد االلتـزام بعــد موافقــة البنــك اإلســامي للتنميــة بصفتــه ممــول المشــروع إلــى جانــب المجلــس .كمــا باشــر المتعهــد
ـم اســتام دراســة تقييــم األثــر البيئــي العائــدة
األشــغال فــي شــهر آب  2017علــى أن ينتهــي مــن عملــه بعــد  18شــهراً .تـ ّ
للمشــروع مــن االستشــاري المكلــف بإعدادهــا بعــد أن أبــدت وزارة البيئــة موافقتهــا عليهــا.
تــم إطــاق المناقصــة لتلزيــم أشــغال البنــاء التــي تبلــغ كلفتهــا
مشــروع بنــاء وتجهيــز مستشــفى صــور الحكومــيّ :
ـتمول مــن الحكومــة اللبنانيــة ومــن قــرض البنــك اإلســامي للتنميــة .فــي آب  ،2017تــم
 8,842,783دوالر أميركــي والتــي سـ ّ
توقيــع العقــد مــع المتعهــد الــذي رســت عليــه المناقصــة علــى أن ينتهــي تنفيــذ األشــغال خــال النصــف الثانــي مــن ،2019
ليصــار فيمــا بعــد تجهيــز المستشــفى بالمعــدات والتجهي ـزات الطبيــة واألثــاث .ومــن المتوقــع أن ينتهــي التجهيــز خــال
شــهر كانــون الثانــي  ،2020بحيــث تتمكــن وزارة الصحــة العامــة مــن تأميــن  75ســرير لســكان المدينــة والجــوار.
مشــروع دعــم أقســام الطــوارئ فــي المستشــفيات الحكوميــة :ين ّفــذ فــي نطــاق برنامــج رفــع مســتوى الخدمــات العامــة فــي
المناطــق اللبنانيــة المســتضيفة للنازحيــن الســوريين ويشــمل تقديــم الدعــم لـــ  14مستشــفى حكومــي بتمويــل مــن المنحة
ـم توزيــع هــذه المستشــفيات علــى  3مجموعــات وجــرى
األولــى مــن الصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة العربيــة .وقــد تـ ّ
تكليــف استشــاري لــكل مجموعــة إلعــداد الدراســات وملفــات التلزيــم.
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تضــم المجموعــة األولــى أقســام طــوارئ المستشــفيات الحكوميــة التاليــة :مستشــفى الرئيــس اليــاس الهـراوي فــي زحلــة،
مستشــفى بعلبــك ،مستشــفى الهرمــل ،راشــيا وحاصبيــا .وقــد تــم مؤخ ـراً إج ـراء المناقصــة ويتــم تحضيــر عقــد مشــروع
تجهيــز أقســام هــذه المستشــفيات.
وتضــم المجموعــة الثانيــة أقســام طــوارئ مستشــفيات :بنــت جبيــل الحكومــي ،الرئيــس نبيــه بــري الجامعــي فــي النبطيــة،
صيــدا والرئيــس رفيــق الحريــري الجامعــي .تجــري حاليـاً عمليــة إرســاء المناقصــة.
أمــا المجموعــة الثالثــة فهــي تضــم أقســام طــوارئ المستشــفيات الحكوميــة التاليــة :ســبلين ،فتــوح كســروان ،القبــة فــي
طرابلــس ،عبــد اللــه الراســي فــي حلبــا وســير الضنيــة .وقــد تــم مؤخـراً إجـراء المناقصــة وســوف تتــم عمليــة توقيــع عقــد
مشــروع تجهيــز أقســام طــوارئ هــذه المستشــفيات مــع الشــركة المعنيــة.

-3أبرز المشاريع قيد التحضير:

الحكوميــة :فــي نطــاق برنامــج رفــع مســتوى الخدمــات العامــة فــي
مشــروع دعــم أقســام الطــوارئ فــي المستشــفيات
ّ
الممــول مــن المنحــة الثالثــة مــن الصنــدوق الكويتــي للتنميــة
المناطــق اللبنانيــة المســتضيفة للنازحيــن الســوريين
ّ
الحكوميــة وعددهــا 16
ـفيات
المستشـ
ـن
مـ
ـة
ـ
إضافي
ـة
مجموعـ
ـمل
ليشـ
االقتصاديــة العربيــة ،يتــم اإلعــداد لهــذا لمشــروع
ّ
ّ
(منهــا مستشــفى ضهــر الباشــق وتنوريــن وقرطبــا والبتــرون وإهــدن وبشــري) .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن مجلــس الــوزراء قــد
وافــق فــي حزيـران  2016علــى توقيــع االتفاقيــة العائــدة للمنحــة الثالثــة ويتو ّقــع البــدء باألعمــال فــي منتصــف العــام .2018
مشــروع دعــم قطــاع الصحــة لتوريــد وتركيــب معــدات وتجهي ـزات للمستشــفيات الحكوميــة :وافــق مجلــس الــوزراء علــى
اتفاقيتــي تمويــل هــذا المشــروع ومصدرهمــا البنــك االســامي للتنميــة .تبلــغ قيمــة االتفاقيــة األولــى  29.4مليــون دوالر
أميركــي وهــي مخصصــة لتوريــد وتركيــب المعــدات والتجهي ـزات ،وتبلــغ قيمــة االتفاقيــة الثانيــة  6,000,000دوالر أميركــي
وهــي مخصصــة للدراســات وإعــداد التلزيمــات والمــؤازرة الفنيــة.
أحيلت كا االتفاقيتين إلى مجلس النواب لإلبرام.
الصحيــة األوليــة :ين ّفــذ هــذا المشــروع بتمويــل مــن البنــك اإلســامي للتنميــة ويهــدف إلــى تعزيــز
مشــروع تعزيــز الخدمــات
ّ
يتضمــن هــذا المشــروع:
وتطويــر قــدرات القطــاع العــام الرعائيــة واالستشــفائية.
ّ
صحيــة جديــدة هــي الغبيــري (قضــاء بعبــدا) ،الدامــور (قضــاء الشــوف) والخلــوات (قضــاء حاصبيــا) المشــار
إنشــاء  5مراكــز
ّ
إليهــا ســابقاً ،باإلضافــة إلــى بنــاء مركزيــن آخريــن فــي الشــيخ طابــا (قضــاء عــكار) وبشــتفين (قضــاء الشــوف).
صحية في جباع (قضاء جزين)  -المشار إليه آنفاً ،في تربل (قضاء زحلة) وبوداي (قضاء بعلبك).
تأهيل  3مراكز
ّ

جدول ألبرز العقود التي جرى توقيعها خالل العام :2017
قيمة العقد
القيمة
على
الضريبة
(يشمل
مصدر التمويل
اسم المشروع
المضافة)
دوالر أميركي
بناء مستشفى الصرفند الحكومي

7,438,327

بناء مستشفى صور الحكومي

8,922,061

إعداد الدراسة وملف التلزيم لمشروع دعم
أقسام الطوارئ في بعض المستشفيات
الحكومية
المجموعة األولى :بعبدا – جزين – صور –
ميس الجبل – خربة قناف

33,000

البنك اإلسامي للتنمية
الدولة اللبنانية
البنك اإلسامي للتنمية
الدولة اللبنانية
الدولة اللبنانية
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إعداد الدراسات وملف التلزيم لمشروع دعم
أقسام الطوارئ في بعض المستشفيات
33,000
الحكومية
المجموعة الثانية :رفيق الحريري الجامعي –
الكرنتينا – قبرشمون – اورانج ناسو  -المنية

الدولة اللبنانية

إعداد الدراسات وملف التلزيم لمشروع دعم
أقسام الطوارئ في بعض المستشفيات
39,600
الحكومية
المجموعة الثالثة :ضهر الباشق – قرطبا –
تنورين – البترون – إهدن  -بشري

الدولة اللبنانية

مستشفى ميفوق الحكومي

مستشفى الكرنتينا الحكومي
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التنمية االجتماعية واالقتصادية
مشاريع التنمية المناطقية المتكاملة

صندوق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية ()ESFD-Development For Fund Social & Economic
المهمشــة فــي لبنــان مــن خــال توفيــر قــروض للمؤسســات
يُســاهم الصنــدوق فــي زيــادة فــرص العمــل فــي المناطــق
ّ
الصغيــرة والمتوســطة إلــى جانــب تطويــر قــدرات أصحــاب المشــاريع الخاصــة والفرديّــة.
المحليــة األشــد فق ـراً وحرمان ـاً فــي لبنــان ،مــن خــال تقديــم
كمــا يســعى إلــى تحســين الظــروف المعيشــية للمجتمعــات
ّ
المحليــة .ومنــذ العــام
ـات
ـ
والمجتمع
ـدوق
ـ
الصن
ـن
ـ
بي
ـل
ـ
الوص
ـة
ـ
هبــات وتوفيــر المســاعدة الفنيــة للبلديــات كونهــا تشـ ّكل صل
ّ
 ،2013يســاهم الصنــدوق فــي اإلســتجابة ألزمــة النازحيــن الســوريين مــن خــال تنفيــذ برامــج تهــدف إلــى تحســين البنــى
التحتيــة وإنعــاش االقتصــادات المحليــة فــي المجتمعــات المســتضيفة للنازحيــن.

مكون خلق فرص العمل وزيادة المداخيل
ّ
أوالًّ :

ـددة
ـون خلــق فــرص العمــل بتمويــل المشــاريع الخاصــة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي قطاعــات متعـ ّ
يقــوم مكـ ّ
تتميــز بحوافــز
(زراعــة ،صناعــة ،تجــارة وخدمــات) بهــدف زيــادة فــرص العمــل ،وذلــك عــن طريــق توفيــر قــروض إنتاجيــة
ّ
ـم توفيــر القــروض بالتعــاون مــع ســتة مصــارف تجاريــة شــريكة مــع الصنــدوق لديهــا فــروع علــى امتــداد
تشـ
ـجيعية .يتـ ّ
ّ
األراضــي اللبنانيــة لتوفيــر التمويــل إلــى العمــاء غيــر القادريــن علــى الوصــول إلــى هــذه الخدمــات .كمــا يعمــل الصنــدوق
ـد مــن البطالــة وتحقيــق نمــو اقتصــادي متــوازن.
علــى تطويــر قــدرات أصحــاب المشــاريع الخاصــة والفرديّــة للحـ ّ
ـدم الصنــدوق الدعــم المالــي إلــى مجموعــة مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة لتنفيــذ  535مشــروع
خــال العــام  ،2017قـ ّ
ممــا ســاهم فــي خلــق  533فرصــة عمــل جديــدة.
ومنــذ العــام  2003حتــى نهايــة العــام  ،2017قــام الصنــدوق بتمويــل  9,929مشــروع إضافـ ً
ـة إلــى خلــق  7,402فرصــة عمــل
جديدة .
لمكون خلق فرص العمل
األموال التشغيلية
ّ
قيمة االموال التشغيلية لمكون خلق فرص العمل هي  12مليون يورو
هدفها خلق فرص العمل واالندماج المالي
قيمة االموال التشغيلية لمكون خلق فرص العمل هي  12مليون يورو
هدفها خلق فرص العمل واالندماج المالي

التوقعــات مقابــل االرقــام المحققــة بالنســبة لعــدد القــروض وفــرص العمــل الجديــدة فــي
:2017
ـم تحقيــق نســبة عاليــة مــن التوقعــات الخاصــة بعــدد المشــاريع الممولــة وبالتالــي خلــق عــدد مــن
فــي العــام  ،2017تـ ّ
الوظائــف الناشــئة ،غيــر أن نشــوء ظــروف ومتغي ـرات عــدة أدت الــى التأخــر فــي تحقيــق التوقعــات المرتقبــة .ومــن أهــم
األســباب نذكــر التالــي:

•حالة الركود االقتصادي التي ادت الى انخفاض الطلب على القروض.
•االنخفاض الكبير في الحركة االقتصادية في الفصلين االخيرين من السنة بسبب حالة الترقب السائدة في السوق.
•تعليــق العمــل مــع احــد المصــارف الشــريكة للصنــدوق فــي الفصــل االول مــن العــام  2017نتيجــة تدهــور جــودة محفظــة
القروض.
حوالي  33٪من مجموع القروض الممنوحة في 2017
تم تحويلها من قبل مستشاري االعمال لدى الصندوق
حوالي  33٪من مجموع القروض الممنوحة في 2017
تــم تحويلهــا مــن قبــل مستشــاري االعمــال لــدى الصندوقتــم تحويــل نحــو  ٪33مــن مجمــوع القــروض الممنوحــة خــال
العــام  2017مــن ِقبــل مستشــاري األعمــال لــدى الصنــدوق ،أي مــا مجموعــه  178قــرض .
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المحولــة عــن طريــق مستشــاري األعمــال يعــود بشــكل أساســي
إن هــذا التبايــن بيــن األرقــام الفعليــة والمقــدرة للقــروض
ّ
الــى األســباب التاليــة:
•التأخــر فــي توظيــف مستشــاري االعمــال ضمــن اطــار مشــروع ال  . COLERتــم اســتكمال آليــة التوظيــف لكافــة مستشــاري
االعمــال البالــغ عددهــم ســبعة ،فــي حزيـران .7102
•االنطالقة التدريجية لمشروع ال COLERخاصة على صعيد الخطة التسويقية.
•اعتمــاد مقاربــة اكثــر تحفظ ـاً فــي مــا يخــص عمليــة اإلق ـراض ممــا أدى الــى انخفــاض عــدد القــروض الممنوحــة (حيــث
تــم اســتبعاد بعــض القطاعــات التــي تعتبــر ذات مخاطــر عاليــة وجــرى إصــدار لوائــح جديــدة بالنســبة للضمانــات لتخفيــف
المخاطــر بشــكل أضمــن).
•انخفاض الطلب على القروض.

ملخص المؤشرات :النتائج االجمالية المحققة حتى اليوم
حسب القطاع
حسب المحافظة
حصة المشاريع القيد االنشاء من مجموع القروض 11٪
حصة العنصر النسائي من مجموع القروض 19٪
حصة المشاريع القيد االنشاء من مجموع القروض 11٪
حصة العنصر النسائي من مجموع القروض 19٪
تقديم خدمات استشارات األعمال
يســتعين الصنــدوق بخبـراء لتقديــم التوجيهــات الازمــة والخدمــات االستشــاريّة لألفـراد والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة
اللبنانيــة لتمكينهــم مــن الحصــول علــى قــروض ماليــة بغيــة إنشــاء أو تطويــر أعمالهــم .وتشــمل
فــي جميــع المناطــق
ّ
هــذه الخدمــة إعــداد خطــة العمــل ،تحديــد اإلنتاجيــة المرتقبــة وإعــداد ملــف كامــل للقــرض الــذي يرغــب هــؤالء األفــراد
والمؤسســات فــي الحصــول عليــه مــن أحــد المصــارف الشــريكة مــع الصنــدوق .كمــا يقــوم خبـراء استشــارات األعمــال فــي
الصنــدوق بمتابعــة تنفيــذ هــذه المشــاريع.
ّ
مســتقل ( )Advisors Business Freelanceلتأميــن هــذه
خــال العــام  ،2017اعتمــد الصنــدوق علــى فريــق مــن  20خبيــر
الخدمــات االستشــارية التــي ســاعدت علــى تمويــل  178مشــروع وخلــق  210فرصــة عمــل جديــدة.

مكون التنمية المحلية وتعزيز سبل العيش
ثانياًّ :

مشروع دعم التنمية المحلية في شمال لبنان ADELNORD
ـم اإلســتام النهائــي لمشــروع بنــاء معمــل لمعالجــة النفايــات الصلبــة فــي فنيــدق -عــكار ،وهــو المشــروع
فــي آذار  2017تـ ّ
الممولــة مــن االتحــاد األوروبــي لمناطــق ع ـ ّكار
األخيــر مــن اتفاقيــة تمويــل «دعــم التنميــة المحليــة فــي شــمال لبنــان»
ّ
والضنيــة بقيمــة  2.990.242يــورو .وشــكل إنشــاء معمــل معالجــة النفايــات الصلبــة فــي بلــدة فنيــدق بقيمــة 360
والهرمــل
ّ
ألــف يــورو الحجــر األســاس فــي معالجــة مشــكلة النفايــات علــى نطــاق البلــدة ،علــى أن يســتكمل مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار
تجهيــز هــذا المعمــل مــن خــال هبــة جــرى تأمينهــا مــن الصنــدوق الكويتــي.

ثالثاَ -دعم المجتمعات المضيفة للنازحين السوريين

أخــذ الصنــدوق علــى عاتقــه خــال الســنوات الماضيــة مهمــة المســاهمة فــي التخفيــف مــن انعكاســات أزمــة النــزوح
الســوري علــى لبنــان ،حيــث بــذل جهــود كبيــرة لتوفيــر الدعــم المطلــوب للمجتمعــات المحليــة علــى صعيــد المــوارد
اإلقتصاديــة والخدمــات اإلجتماعيــة األساســية ،وذلــك مــن خــال مبــادرات تســتهدف الفئــات األشــد فقــراً وضعفــاً فــي
ـلبية
المناطــق المضيفــة للنازحيــن الســوريين .الهــدف مــن تدخّ ــل الصنــدوق هــو المســاهمة فــي تخفيــف التداعيــات السـ ّ
واالجتماعيــة.
والصحيــة
والخدماتيــة
لهــذه األزمــة علــى القطاعــات االقتصاديــة
ّ
ّ
ّ
 61مليون يورو لمشاريع بنى تحتية في الشمال والبقاع
 61مليون يورو لمشاريع بنى تحتية في الشمال والبقاع
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ســاهم مشــروع «دعــم اإلصــاح المالــي للبلديــات –  »NIFUMالممــول مــن االتحــاد األوروبــي والــذي اطلــق فــي العــام
 ،3102فــي التخفيــف مــن أعبــاء تدفــق النازحيــن الســوريين إلــى المجتمعــات المحليــة عبــر تحســين مســتوى ونوعيــة
الخدمــات التــي تقدمهــا هــذه البلديــات .وخاصــة مــن خــال تنفيــذ مشــاريع بنــى تحتيــة فــي مجــاالت ميــاه الشــفة والصرف
الصحــي والنفايــات الصلبــة .فــي هــذا اإلطــار ،وخــال العــام  ،7102انهــى صنــدوق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة تنفيــذ
مشــروعين أساســيين همــا:
معمل إلدارة النفايات الصلبة في
بر الياس بقيمة  4.4مليون يورو
يفيد حوالي  000.523مقيم
معمل إلدارة النفايات الصلبة في
بر الياس بقيمة  4.4مليون يورو
يفيد حوالي  000.523مقيم
وفــي الســياق ذاتــه ،مــا زال الصنــدوق فــي صــدد تنفيــذ مشــروع معالجــة الصــرف الصحــي فــي مدينــة الهرمــل بقيمــة 4.3
مليــون يــورو .كان هــذا المشــروع قــد واجــه بعــض العقبــات الناتجــة عــن تغييــر موقــع محطــة المعالجــة ممــا ا ّدى الــى
ـم التوافــق بيــن اإلتحــاد االوروبــي ومجلــس اإلنمــاء واإلعمــار والصنــدوق علــى ان يقــوم األخيــر
التأخيــر فــي التنفيــذ .كمــا تـ ّ
بتنفيــذ المحطــة بســعة  0052متــر مكعــب فــي اليــوم وشــبكات الصــرف الصحــي بطــول  6كيلومتــر ،فــي حيــن يتكفــل
المجلــس بتنفيــذ خــط المجــاري الرئيســي مــن مدينــة الهرمــل الــى محطــة التكريــر بطــول  9كلــم باإلضافــة الــى  5.3كلــم
خطــوط صــرف صحــي فرعيــة.
يســاهم الصنــدوق فــي دفــع عجلــة االقتصــاد المحلــي فــي البلــدات الزراعيــة المضيفــة للنازحيــن الســوريين ،وذلــك مــن
خــال تنفيــذ برنامــج «النهــوض باالقتصاديــات المحليــة فــي لبنــان Economies In 991-024/2013/Recovery of Local ENPI -
ـول مــن اإلتحــاد األوروبــي بقيمــة  7ماييــن يــورو ،لتنفيــذ مشــاريع إنتاجيــة زراعيــة تحديــداَ ،فــي
 »)Lebanon )RELOCالممـ ّ
الشــمال ،والبقــاع ،والجنــوب ،بهــدف دعــم المبــادرات اإلنتاجيــة وخلــق فــرص العمــل .يتضمــن هــذا المشــروع تدخــات
متنوعــة فــي القطــاع الزراعــي وهــي كالتالــي:
اوالً :دعم البنى التحتية الزراعية
يهــدف الصنــدوق الــى تحســين أنظمــة توزيــع ميــاه الــري ونوعيــة اإلنتــاج عبــر تنفيــذ مشــاريع بنــى تحتيــة زراعيــة .وفــي هــذا
الســياق جــرى تخصيــص  3.5مليــون يــورو مــن أجــل إنشــاء بحيـرات جبليــة ،وأقنيــة ري ،واســتخدام الطاقــة الشمســية فــي
ـري.
ـري ،باإلضافــة الــى تأهيــل الينابيــع المســتخدمة للـ ّ
ضــخ الميــاه للـ ّ

مشاريع البنى التحتية الزراعية:
إسم المشروع البلدة قضاء وصف المشروع
بركة زراعية

بيت
يونس
القاع

أقنية الري وتأهيل
العين وبركة الري
تأهيل وبناء أقنية
الري
نظام الطاقة
الشمسية لضخ
ّ
مياه الري

عين إبل

بنت
جبيل
الضنية
ّ

جباع

الشوف

بركة زراعية

الضنية
ّ

عكار
بعلبك

نقل المياه بالجاذبية دير األحمر بعلبك
الزرزوقةوتأهيل البئر
االرتوازي

قيمة
العقد
باليورو

تاريخ البدء تاريخ
بالمشروع المتوقع
لإلنتهاء

 2كانون الثاني
499.504
إنشاء بركة زراعية بسعة
2018
 50.000متر مكعب
 2 1.314.610تشرين األول
إنشاء بركة زراعية بسعة
2017
140.000متر مكعب
 15كانون الثاني
212.920
تاهيل أقنية الري بإالضافة
2018
الى تأهيل العين وبركة الري
 15كانون الثاني
449.772
تأهيل وبناء أقنية الري
2018
بطول  6000متر
شمسية  2 108.593.75كانون االول
تركيب نظام طاقة
ّ
2017
لضخ مياه الري
نقل المياه بالجاذبية إلى
نبع الزرزوقة وتأهيل البئر
االرتوازي

 2كانون الثاني
2019
 31اذار 2019
 15كانون
الثاني 2019
 15كانون
الثاني 2019
 1تموز 2018

 28 112.652.50حزيران  15 2017حزيران
2018
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ثانياً :تنفيذ برامج إرشاد زراعي

بالتــوازي مــع مشــاريع البنــى التحتيــة الزراعيــة ،أطلــق الصنــدوق برنامجـاً إرشــادياً زراعيـاً بقيمــة  250.000ألف يورو يســتهدف
حوالــي  500م ـزارع فــي البقــاع وعــكار وجنــوب لبنــان ،والشــوف وبالتحديــد فــي البلــدات المســتفيدة مــن البنــى التحتيــة
الزراعيــة ،او المجــاورة لهــا .يتضمــن البرنامــج التدريــب علــى تقنيــات إدارة ميــاه الــري باإلضافــة الــى تقنيــات التشــذيب،
وتقنيــات مــا بعــد الحصــاد لمزارعــي التفــاح والكــرز ،وإدارة الميــاه.

ثالثا :تعزيز التعاونيات الزراعية

يهــدف المشــروع إلــى دعــم  42تعاونيــة زراعيــة فاعلــة فــي قطاعــات تربيــة النحــل ،واألســماك والزيتــون والتصنيــع الغذائــي
مــن خــال تزويدهــا بالمعــدات الازمــة لتفعيــل عمليــة انتاجهــا .بلغــت القيمــة اإلجماليــة لهــذا المشــروع 1.3حوالــي مليــون
يــورو .وقــد تــم البــدء بتســليم المعــدات للتعاونيــات المســتفيدة منــذ بدايــة العــام  .2018وفــي إطــار متصــل ،قــام
الصنــدوق بتنظيــم ورش عمــل تدريبيــة لهــذه التعاونيــات حــول تصميــم وكتابــة المشــاريع ممــا يســاهم فــي تعزيــز قدراتهــا
فــي مجــال توفيــر التمويــل لمشــاريع جديــدة.

رابعاً :تنفيذ دورات تدريب مهني معجل في طرابلس

أطلــق الصنــدوق بتمويــل مــن االتحــاد األوروبــي فــي شــهر تمــوز مــن العــام  2017برنامجـاً رائــداً فــي التدريــب المهنــي بقيمة
ـدرب مــن المــدارس المهنيــة
 220.000الــف يــورو .يهــدف هــذا المشــروع الــى تحســين المهــارات المهنيــة لــدى  39متـ ّ
الرســمية والمتســربين مدرســياً مــن منطقــة طرابلــس بغيــة تحســين فــرص التوظيــف أمامهــم وزيــادة الدخــل لديهــم.
ينقســم البرنامــج الــى ثــاث مراحــل  :المرحلــة االولــى تُعنــى بإقامــة دورات معتمــدة باللغــة اإلنكليزيــة للتواصــل  ،أمــا
المرحلــة الثانيــة فتركــز علــى التدريــب التقنــي فــي مجــال الصيانــة والميكانيــك والكهربــاء الصناعيــة  ،فيمــا تهــدف المرحلــة
الثالثــة الــى تدريــب الطــاب علــى برامــج مايكروســوفت .وسيســتمر تنفيــذ هــذا المشــروع الــى آذار .2019

ّ
المنفذة منذ إنشاء الصندوق:
رابعاً -إستدامة المشاريع

يعمــل الصنــدوق بشــكل مســتمر علــى متابعــة المشــاريع المن ّفــذة مــن ِقبلــه بهــدف تأميــن إســتدامتها .وفــي هــذا اإلطــار
يقــوم فريــق عمــل الصنــدوق بزيــارات دوريــة لتف ّقــد المشــاريع المن ّفــذة والوقــوف عنــد حاجاتهــا وتقديــم المســاعدة الفنيــة
والمشــورة فــي حــال دعــت الحاجــة الــى إيجــاد مشــغّ لين او مانحيــن .خــال العــام  2017قــام الفريــق بمتابعــة اكثــر مــن 91
مشــروع منفــذ ســابقاً مــن خــال رصــد أثرهــم علــى المجتمعــات المحليــة ،كمــا عمــل علــى تســهيل التشــبيك مــع الــوزارات
المعنيــة بهــدف دعــم المشــاريع وتطويرهــا .جديــر بالذكــر أن هــذه المشــاريع المتنوعــه والشــاملة لكافــة القطاعــات قــد
ّ
ســاهمت فــي توفيــر اكثــر مــن  157وظيفــة.

ُيم ّثــل الجــدول التالــي نموذجــاً عــن أثــر بعــض المشــاريع الصحيــة المنفـ ّ
ـذة وحجــم
اإلســتفادة منهــا.
مجموع
الخدمات
قيمة المشروع يورو
البلدة
اسم المشروع
الطبية 2017المستفيدين
2017
مركــز الرعايــة الصحيــة وادي خالد
ا أل و ليــة
وادي خالد
عيادة متنقلة
مركــز الرعايــة الصحيــة مشتى حسن
ا أل و ليــة
كفربنين
مركز الرعاية الصحية
مشمش
مركز الرعاية الصحية
عرسال
مركز للمعالجة الفيزيائية
رشاف
مركز الرعاية الصحية
تولين
مركز الرعاية الصحية
المجموع

274,300

221

221

110.000
273,481

2,710
20,321

2,905
11,198

55,328
90,775
105,750
44,000
150,000
993,634

4,425
7,585
175
183
4,305
39,925

4,750
16,602
210
183
4,305
40,374
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قصص نجاح

مركز البستان الزراعي  7 -سنوات من االزدهار
المزارعــة التــي تضــم  1،100مـزارع ،قــام الصنــدوق بتمويــل إنشــاء وتجهيــز
ـات
فــي العــام  ،2010ونــزوالً عنــد إصـرار العائـ
ُ
ممولــة مــن االتحــاد األوروبــي ،وذلــك بهــدف تحســين
المركــز الزراعــي فــي تجمــع البســتان ،بقيمــة  320،000ألــف يــورو
ّ
الظــروف المعيشــية لســكان التجمــع مــن خــال دعــم االقتصــاد المحلــي وتعزيــز القــدرة اإلنتاجيــة .تــم تجهيــز المركــز
بمعصــرة زيتــون حديثــة قــادرة علــى معالجــة  500كلــغ مــن الزيتــون بالســاعة ،إضافــة الــى وحــدة للتصنيــع تنتــج الــى
جانــب زيــت الزيتــون منتجــات أخــرى مــن مشــتقات الزيتــون ،بمــا فيهــا الميــاه النباتيــة والتــي تُســتخدم كوقــود للتدفئــة.
ويتميــز هــذا
الجبيــن ،مروحيــن أم التــوت ،الزلوطيــة ،الضهيــرة والبســتان.
يضــم ّ
ّ
تجمــع البســتان خمســة قــرى تشــمل ّ
التجمــع الــذي يقــع أعلــى الناقــورة -صــور ،علــى الحــدود الجنوبيــة بيــن لبنــان واألراضــي الفلســطينية المحتلــة .يعتمــد نحــو
 ٪80مــن ســكان التجمــع علــى القطــاع الزراعــي لضمــان مواردهــم ،وبصــورة خاصــة علــى زراعــة التبــغ والزيتــون.
منــذ البــدء بتشــغيله خــال العــام  ،2011تحســنت األحــوال المعيشــية لزهــاء  800أســرة زراعيــة تعتمــد علــى الزراعــة فــي
ـزز هــذا المشــروع الظــروف المعيشــية عــن طريــق تنميــة اإلقتصــاد المحلــي وتطويــر اإلنتاجيــة.
معيشــتها .فقــد عـ ّ
لقــد نجــح المركــز فــي اجتــذاب مزارعيــن مــن بلــدات التجمــع ومــن بلــدات مجــاورة مثــل مجدلــزون ،ياريــن وراميــة .عنــد
زيارتــه ال بــد مــن أن تتفاجــأ بحجــم األعمــال وعــدد المزارعيــن الذيــن يقصــدون هــذه المعصــرة علــى وجــه التحديــد .فــإن
المركــز بــات قــادراً علــى تلبيــة غالبيــة طلبــات المزارعيــن ،والتعامــل مــع العــدد المتزايــد مــن المســتفيدين.
شغف بالحلويات ”Pistache“ :لتصنيع الحلويات والشوكوال
يقيــم الشــاب زيــن ســويدان ،وهــو رائــد أعمــال لبنانــي فــي الثالثــة والعشــرين مــن العم ـر ،فــي مدينــة بنــت جبيــل فــي
جنــوب لبنــان .وقــد بــدأ شــغفه بصناعــة الحلويــات قبــل تأسيســه محـ ًا لهــذه الغايــة تلبيـ ً
ـة للمناســبات الخاصــة .فافتتــح
زيــن أول محــل لبيــع الشــوكوال فــي بنــت جبيــل قبــل ثــاث ســنوات ،وبــدأ ببيــع الشــوكوال والهدايــا التذكاريــة للمناســبات
الخاصــة فقــط .إنمــا نتيجــة معرفتــه مــن خــال وســائل التواصــل االجتماعــي بخدمــات الصنــدوق التــي يو ّفرهــا للمؤسســات
ـدم صاحــب المحــل بطلــب قــرض مــن خــال منــدوب الصنــدوق .وبفضــل حصولــه علــى القــرض
الصغيــرة والمتوســطة ،تقـ ّ
تم ّكــن زيــن مــن توســيع عملــه منتقــ ًا الــى موقــع جديــد مؤلــف مــن طابقيــن ،وقــام بتوظيــف  12عامــ ًا جديــداً .وقــد
دعمــت البلديــة مبادرتــه فــي ريــادة االعمــال مــن خــال منحــه تخفيضــات ســنوية علــى الرســوم البلديــة.
أما بالنسبة لمشاريع زين المستقبلية ،فهو ينوي التوسع باتجاه منطقة صور حيث ينوي افتتاح فرع آخر لمح ّله.

تو ّجهات الصندوق خالل العام: 2018

الفنــي واإلداري ،إلــى توظيــف خبراتــه التــي راكمهــا خــال الســنوات الخمســة عشــر الماضيــة
يطمــح الصنــدوق ،بطاقمــه ّ
بهــدف إعــداد برامــج جديــدة وطموحــة وإلــى تحديــد مشــاريع جديــدة وذات أولويّــة لدعــم البلــدات المســتضيفة للنازحيــن
المحليــة .كمــا سيســتمر الصنــدوق
الســوريين وتمكيــن المجتمعــات المحليــة مــن لعــب دور رائــد فــي مجــال التنميــة
ّ
بدعــم المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة بغيــة المســاهمة فــي خلــق فــرص عمــل.
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دورات تدريبية وبناء قدرات

مشروع صحي

مستوصف نقال

خزان مياه الشفة

تأهيــل بئــر وخــزان ،وإنشــاء خــط دفــع إلــى

الخــزان

210.0 x 297.0 mm
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يضم هذا القطاع ثالثة أقسام هي:

القطاعات اإلجتماعية واإلقتصادية

ترتيب األراضي

تنظيم استعماالت األراضي والتطوير العمراني
المشاريع البيئية والسياحية
اإلرث الثقافي والتنمية المدينية

-1تنظيم استعماالت األراضي والتطوير العمراني
عامة
-1أ( نظرة ّ
-1أ (1-اإلطار قانوني
نصــت الققــرة الرابعــة مــن المــا ّدة الثالثــة مــن قانــون إنشــاء مجلــس اإلنمــاء واألعمــار رقــم  77/5الصــادر بتاريــخ  31كانــون
ّ
الثانــي  1977علــى أن يقــوم المجلــس بـــ «وضــع مشــروع اإلطــار التوجيهــي العــام للتنظيــم المدنــي وعرضــه علــى مجلــس
الــوزراء للموافقــة»،
ـددت المــا ّدة الرابعــة مــن قانــون التنظيــم المدنــي رقــم  83/96الصــادر بتاريــخ  9أيلــول  1983بــأن يتــم إعــداد
كمــا حـ ّ
التفصيليــة للمــدن والقــرى ضمــن الخ ّ
المخ ّ
طــة الشــاملة لترتيــب األراضــي.
ـة
واألنظمـ
ـة
ـ
التوجيهي
ـات
ططـ
ّ
ّ
-1أ (2-الوضع الحالي للنشاط العمراني
انيـاً لــم يســبق للبنــان أن عرفــه مــن قبــل لكــن
ـبعينيات وخــال الحــرب
شــهد لبنــان منــذ السـ
اللبنانيــة وبعدهــا نشــاطاً عمر ّ
ّ
ّ
فــي ظـ ّ
آليــات الرقابــة والتنظيــم .وقــد أ ّدى ذلــك إلــى نتائــج غيــر مرغــوب بهــا ،منهــا:
ـل نقــص فــي ّ
ئيسية وفي ضواحي المدن الكبرى،
ر
ال
المحاور
امتداد
على
للبناء
العشوائي
االنتشار
ّ
الطبيعية واألثريّة،
التأثير السلبي على المواقع
ّ
والكسارات المرخّ صة منها وغير المرخّ صة،
إنتشار المقالع
ّ
الجوفية،
وتلوث األنهر والمياه
نوعية المياه ّ
ّ
تدهور ّ
الهامة،
السياحية
اعية والشواطئ والمواقع
ّ
ّ
ّ
التعديّات على األراضي الزر ّ
األمــر ا ّلــذي يســتدعي اإلسـراع فــي معالجــة هــذا الوضــع للحــد مــن هــذه النتائــج ا ّلتــي تؤثّــر ســلباً علــى النمــو االقتصــادي
واالجتماعــي فــي لبنــان ،وذلــك فــي ظـ ّ
أهمهــا:
ـل عوامــل ضاغطــة ّ
المالية للقطاع العام واألولويّة المعطاة لخفض الدين العام،
تق ّلص اإلمكانات
ّ
ـدول اتّباعهــا إذا مــا أرادت أن تجــد مكانــاً لهــا فــي
العولمــة والقوانيــن الجديــدة ل ّلعبــة االقتصاديّــة ا ّلتــي تفــرض علــى الـ ّ
العالميــة،
األســواق
ّ
الطبيعيــة وبــذل
والدافــع باتّجــاه ترشــيد اســتعمال المــوارد
ـعينيات ّ
ّ
االهتمــام المتزايــد بالبيئــة والتـراث ا ّلــذي نشــأ فــي التسـ ّ
جهــد أكبــر لاهتمــام بالتـراث.
ّ
آليات الرقابة.
كل ذلك يجعل من المرحلة الراهنة مرحلة ترشيد استعمال الموارد وتصويب اإلنفاق وتفعيل ّ
-1أ (3-إعداد خ ّ
وطنية للمستقبل
طة شاملة الستعماالت األراضي  -نظرة
ّ
ـد مجلــس اإلنمــاء واالعمــار خ ّ
العامــة للتنظيم
طــة شــاملة الســتعماالت األراضــي بالتعــاون مــع المديريّــة
ـدم ،أعـ ّ
ـاء لمــا تقـ ّ
ّ
بنـ ً
ّ
ّ
األهم ّيــة كالبيئــة والمــوارد
ـة
ـ
بالغ
ـع
ـ
مواضي
و2004
2002
ـن
ـ
ي
العام
ـال
ـ
خ
ـتها
ـ
اس
ر
د
ـت
ـ
تم
ـي
ـ
ت
ل
ا
ـة
ـ
ط
الخ
ـذه
ـ
ه
ـت
ـ
تناول
ـي.
ـ
المدن
ّ
ّ
َ ْ
اعيــة،
ر
الز
ـي
ـ
اض
ر
األ
ـرى،
ـ
الكب
ـاءات
ـ
واإلنش
ـة
ـ
الخدماتي
ـاريع
ـ
المش
ـل،
ـ
النق
ـائل
ـ
وس
ـي،
ـ
ان
ر
العم
الطبيعيــة ،النمــو الســكاني والتطــور
ّ
ّ
ّ
الصناعيــة ،عناصــر التـراث الثقافــي والتاريخــي وغيرهــا.
ـق
ـ
المناط
ّ
ّ
وموضوعيــة تأخــذ بعيــن االعتبــار
ــة
علمي
وبطريقــة
شــاملة
ة
تيجي
ر
اســت
نظــرة
ضمــن
المواضيــع
هــذه
ــة
ط
الخ
وتعالــج
ّ
ّ
ّ
خصوصيــات المجتمــع اللبنانــي ،وصــوالً إلــى بلــورة رؤيــة طموحــة متكاملــة لمســتقبل أراضــي الوطــن علــى المــدى الطويــل
ّ
(25عامــاً) .ومــن أولــى وظائــف هــذه الرؤيــة أن تشــ ّكل اإلطــار العــام لسياســة التنظيــم المدنــي مــن جهــة ،والمرجــع
الموحــد للمشــاريع واالســتثمارات فــي مختلــف القطاعــات مــن جهــة أخــرى.
الجغرافــي
ّ
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-1ب) اإلنجازات المحقّقة ح ّتى تاريخه
-1ب )1 -الخ ّ
طة الشاملة لترتيب األراضي:
ـد مجلــس اإلنمــاء واالعمــار ،خــال العاميــن  2002و 2004الخ ّ
طــة الشــاملة لترتيــب األراضــي بمعاونــة االئتــاف االستشــاري
أعـ ّ
دار الهندســة (شــاعر ومشــاركوه) ومعهــد التنظيــم االقليمــي لمنطقــة «إيــل دو فرانــس» فــي فرنســا(.)IAURIF
ظــم المجلــس ،خــال العــام  ،2005حملــة تعميــم هــذه الخ ّ
كمــا ن ّ
طــة علــى عــدد كبيــر مــن اإلدارات والمؤسســات العامــة
التمويليــة.
الدوليــة
والمؤسســات
األهليــة ونقابتــا المهندســين
والجمعيــات
المركزيّــة والمح ّل ّيــة باإلضافــة إلــى الجامعــات
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
وافــق كل مــن المجلــس األعلــى للتنظيــم المدنــي ومجلــس إدارة مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار علــى هــذه الخطــة ،وأحيلــت
العامــة لمجلــس الــوزراء فــي شــهر أيلــول  2005وأُ ِ
ـم عرضــه علــى مقــام مجلــس
علــى األمانــة
رفــق بهــا مشــروع مرســوم وتـ ّ
ّ
الــوزراء،
ـاء لموافقــة مجلــس الــوزراء بتاريــخ  ،2009/4/2صــدر المرســوم رقــم  3366بالموافقــة علــى هــذه
ـ
وبن
،2009/6/20
بتاريــخ
ً
الخ ّ
طــة .مــن أهــم األمــور ا ّلتــي لحظهــا هــذا المرســوم هــي:
العامــة للتنظيــم
ـم إرفاقهــا بالمرســوم .وعلــى المديريّــة
التوجهــات
تحديــد
ّ
العامــة الســتعماالت األراضــي فــي جــداول تـ ّ
ّ
ّ
ّ
التفصيليــة للمــدن والقــرى .وقــد رعــت هــذه
ـة
ـ
واألنظم
ـة
ـ
التوجيهي
ـات
ـ
ط
ط
المخ
ـل
ـ
تعدي
أو
ـة
ـ
اس
ر
د
ـدى
ـ
ل
ـا
ـ
به
ـذ
ـ
تأخ
أن
ـي
المدنـ
ّ
ّ
وميزاتهــا والمحاذيــر ا ّلتــي قــد تنشــأ عــن طريقــة اســتخدامها.
ّ
التوجهــات طبيعــة األراضــي ّ
تشــكيل لجنــة إداريّــة برئاســة رئيــس المجلــس األعلــى للتنظيــم المدنــي وتضــم مندوبيــن عــن الــوزارات التاليــة :األشــغال
الماليــة
الداخليــة والبلديّــات ،الطاقــة والميــاه ،الزراعــة ،الصناعــة ،االقتصــاد والتجــارة،
العامــة والنقــل ،البيئــة ،الثقافــة،
ّ
ّ
ّ
ّ
الدفــاع الوطنــي ،وعــن مجلــس اإلنمــاء واالعمــار .مــن مهــام هــذه اللجنــة متابعــة وتقييــم تنفيــذ هــذه الخطــة.
-1ب )٢ -مشروع «دعم التنمية المح ّل ّية في لبنان الشمالي:
المحليــة فــي لبنــان الشــمالي» بتمويــل مــن هبــة االتّحــاد
ـة
ـ
التنمي
ُك ّلــف مجلــس اإلنمــاء واالعمــار بتنفيــذ مشــروع «دعــم
ّ
الملحــة ،كمــا جــرى
اعيــة
األوروبــي بقيمــة  18مليــون يــورو .وخــال العــام  2010جــرى تحديــد مشــاريع البنــى
ّ
التحتيــة الزر ّ
ّ
ّ
كية
تحديــد مجموعــات البلــدات ( )clustersا ّلتــي ســوف يتــم فيهــا تنفيــذ مشــاريع تنميــة محل ّيــة وفــق
منهجيــة تشــار ّ
ّ
يتخ ّللهــا وضــع خ ّ
طــة شــاملة لمجموعــات البلــدات بمشــاركة الســلطات المح ّل ّيــة وهيئــات المجتمــع المدنــي وبدعــم مــن
الفن ّيــة لمشــروع  ADELNORDوبــإدارة الصنــدوق االقتصــادي واالجتماعــي للتنميــة ( .)ESFDوبنتيجــة هــذه
فريــق المــؤازرة ّ
الخ ّ
طــط ،تــم التوافــق علــى مشــاريع ذات أولويّــة يُصــار إلــى تنفيذهــا مــن قبــل الســلطات المح ّل ّيــة وبتمويــل مــن مشــروع
( .ADELNORDمراجعــة تفاصيــل هــذا المشــروع فــي الفصــل العائــد لقطــاع الزراعــة مــن هــذا التقريــر وعلــى الموقــع
التحتيــة
ـم تلزيــم مهــام الدراســة واإلشــراف لمشــاريع البنــى
اإللكترونــي  .)www.cdr-adelnord.orgخــال العــام  ،2011تـ ّ
ّ
ً
لنوعيــة األشــغال وموقعهــا الجغرافــي ،كمــا جــرى ،خــال
ا
ـ
وفق
ـم توزيــع هــذه المشــاريع علــى  6مجموعــات
اعيــة .وتـ ّ
ّ
الزر ّ
ُ
العــام  2012تلزيــم كا ّفــة النشــاطات واألشــغال .وأنجــز المشــروع بالكامــل خــال العــام .2016
البيئية (:)Parc Naturel Régional
-1ب )٣ -مشاريع مناطق الحمى
ّ
توصــي الخ ّ
طبيعيــة ( ،)Parc Naturel Régionalوهــي كنايــة عــن مشــاريع
طــة الشــاملة لترتيــب األراضــي بتطويــر مناطــق حمــى
ّ
تقــوم بإعدادهــا مجموعــة بلديّــات متجــاورة تتفاهــم فيمــا بينهــا علــى ميثــاق إنمائــي يو ّفــق مــا بيــن نشــاطات اقتصاديّــة
عمانيــة ،وذلــك للحفــاظ علــى اإلطــار
تنظيميــة
ـور عمرانــي معتــدل وذي جــودة ،وإج ـراءات
ـارة ،وتطـ ّ
غيــر ّ
ملوثــة وغيــر ضـ ّ
ّ
ّ
ّ
والجمعيــات ا ّلتــي باشــرت بأخــذ
ـات
ـ
البلدي
ـع
ـ
م
ـيق
ـ
التنس
ـار
ـ
واالعم
ـاء
ـ
اإلنم
ـس
ـ
مجل
ـى
ـ
ل
تو
ـياق،
ـ
الس
ـذا
ـ
ه
ـي
ـ
وف
ـي.
الطبيعـ
ّ
ّ
جمعيــة
القبيــات فــي ع ـ ّكار بالمشــاركة مــع
المبــادرة فــي هــذا االتجــاه (اتّحــادي بلديّــات الجومــة وجــرد القيطــع وبلديّــة
ّ
ّ
مــدى ،واتّحــاد بلديّــات المتــن األعلــى بالمشــاركة مــع وكالــة الـــ .)IAURIF
البيئيــة ( ،)Parc Naturelفــي ظــل غيــاب اإلطــار القانونــي الــذي يرعــى إنشــاء وإدارة
وفــي مجــال دعــم إنشــاء مناطــق الحمــى
ّ
الفنيــة لمشــروع  ،AdelNordالممــول مــن االتّحــاد األوروبــي ،إعــداد
هــذه المناطــق ،ك ّلــف المجلــس فريــق عمــل المــؤازرة
ّ
المرجعيــة لهــذا المشــروع بالتنســيق مــع وزارة البيئــة .وأنهــى
ـط
ـ
الضواب
ـم تحديــد
مشــروع اإلطــار القانونــي ،وذلــك بعــد أن تـ ّ
ّ
تضمــن اقتـراح نــص قانونــي لتعديــل مشــروع
فريــق العمــل هــذا المشــروع ،وأحالــه المجلــس إلــى وزارة البيئــة ،علمـاً بأنّــه
ّ
تطبيقيــة العائــدة
تضمــن مشــروع مراســيم
المحميــات فــي لبنــان كمــا
مرســوم كان قــد وافــق عليــه مجلــس الــوزراء حــول
ّ
ّ
ّ
المختصــة ا ّلتــي وافقــت عليهــا ،وذلــك تمهيــداً إلقرارهــا
ـة
ـ
النيابي
ـان
ـ
اللج
لــه .وقــد أحالــت وزارة البيئــة هــذه النصــوص إلــى
ّ
ّ
ـواب.
خــال الجلســة
ّ
العامــة المرتقبــة لمجلــس النـ ّ
المناطقية:
اتيجية للتنمية
-1ب )٤ -إعداد
ّ
منهجية مو ّحدة لدراسة الخطط االتر ّ
ّ
منهجيــة العمــل،
مناطقيــة ،وبهــدف توحيــد
إنمائيــة
عالميــة اســتعدادها لتمويــل دراســات خطــط
ـدة جهــات
بعــد أن أبــدت عـ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
المعنيــة
ات
ر
اإلدا
ـع
ـ
م
ـاون
ـ
والتع
ـات
ـ
والبلدي
ـة
ـ
الداخلي
ارة
ز
و
ـع
ـ
م
ـيق
ـ
وبالتنس
2011
ـام
ـ
الع
ـال
ـ
خ
،
ر
ـا
ـ
واالعم
ـاء
ـ
ـد مجلــس اإلنم
أعـ ّ
ّ
ّ
ّ

210.0 x 297.0 mm
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المنهجيــة فــي
موحــدة يُمكــن اعتمادهــا فــي إعــداد هــذه الخطــط .فقــد جــرى اعتمــاد هــذه
منهجيــة
بالقطــاع التنمــوي،
ّ
ّ
ّ
ّ
اتيجية للتنميــة المســتدامة لمنطقتــي صــور وعـ ّكار.
إعــداد مل ّفــات تلزيــم دراســة الخطــة االســتر ّ
-1ب )٥ -إعداد خ ّ
المناطقية:
اتيجية للتنمية
ّ
طط استر ّ
شــارك مجلــس اإلنمــاء واالعمــار فــي وضــع وتحضيــر خطــط تنمويّــة شــاملة ومســتدامة فــي منطقتــي الفيحــاء وقضــاء
صــور.
ـدة
اتيجية مســتدامة لمدنــه وذلــك بتمويــل ودعــم مــن عـ ّ
فــي منطقــة الفيحــاء :عمــل اتّحــاد مــدن الفيحــاء علــى وضــع اســتر ّ
ـدة خب ـراء إلعــداد هــذه الخ ّ
طــة بالتشــارك مــع جميــع
جهــات
عالميــة ومح ّل ّيــة .وكان قــد ك ّلــف فريــق عمــل مؤ ّلــف مــن عـ ّ
ّ
والمحليــة وهيئــات المجتمــع األهلــي .وقــد شــارك المجلــس فــي مناقشــة هــذه الخ ّ
طــة ضمــن اللجنــة
اإلدارات المركزيّــة
ّ
ّ
ـية
ـ
نس
ر
الف
ـة
ـ
الوكال
ـدت
ـ
أب
ـد
ـ
وق
ـة.
ـ
أولوي
ذات
ـاريع
ـ
بمش
ـة
ـ
الئح
ـة
ـ
ط
الخ
ـذه
ـ
ه
ـن
ـ
ع
ـج
ـ
ونت
ـك.
ـ
لذل
ـكيلها
ـ
تش
ـم
ـ
ت
ـي
االستشــاريّة ا ّلتـ
ّ
ّ
ّ
ِ
اســتعدادها لتمويــل دراســات الجــدوى لهــذه المشــاريع تمهيــداً لتمويــل بعــضِ منهــا فــي وقــت الحــق.
فــي منطقــة صــور :ن ّ
ـدة ورش عمــل هدفهــا تدريب
ـية عـ ّ
ظــم اتّحــاد بلديّــات صــور بالتعــاون ودعــم مــن منطقــة PACAالفرنسـ ّ
وأهميــة الخ ّ
اتيجية لقضــاء صــور .وقــد تو ّلــى مجلــس اإلنمــاء
وتحســيس المنتخبيــن المح ّل ّييــن علــى مضمــون
طــة االســتر ّ
ّ
واالعمــار بالتعــاون مــع اتّحــاد البلديّــات إلــى تلزيــم إعــداد هــذه الخ ّ
طــة إلــى اإلئتــاف االستشــاري المؤ ّلــف مــن Consultation
 IAURIF /ECODIT / Habib Debs /)CRI( and Research Instituteوقــد بوشــر بالدراســة فــي حزي ـران  .2013وقــد جــرى خــال
أول ورشــة حــول المرحلــة األولــى العائــدة إلطــاق الخ ّ
طــة وتجميــع المعلومــات .وخــال
األول  2013تنظيــم ّ
شــهر تشــرين ّ
ـد االستشــاري التقاريــر العائــدة لـــ )1( :تحليــل المعلومــات ()2( ،)Diagnostic – SWOT analyses
العام ْيــن  2014و ،2015أعـ ّ
َ
ّ
اتيجية للتنميــة المســتدامة .وبعــد إعــداد مســو ّدة
ر
ـت
ـ
االس
ـة
ـ
ط
الخ
ة
د
ـو
ـ
مس
و()3
ـة،
ـ
ي
األولو
ذات
ـات
ـ
والقطاع
ـة
ـ
والرؤي
ـداف
ـ
األه
ّ
ّّ
ّ
كل تقريـر ،كان اتّحــاد البلديّــات ين ّ
اليــات المجتمــع األهلــي كمــا اإلدارات المح ّل ّية
ظــم ورشــة عمــل يُدعــى إليهــا البلديّــات ّ
وفع ّ
النهائيــة لــكل تقريــر مــع األخــذ بهــذه الماحظــات .وقــد
ـة
ـ
الصيغ
ـدر
ـ
فتص
ـات.
ـ
والماحظ
والمركزيّــة للتــداول وإبــداء الـرأي
ّ
النهائيــة لهــذا التقريــر خــال شــهر أيّــار  .2015وتجــدر اإلشــارة بأنّــه ،وتطبيقــاً للمرســوم 2012/8213
صــدرت الصيغــة
ّ
ـد االستشــاري دراســة
(التقييــم البيئــي االســتراتيجي لمشــاريع السياســات والخطــط والبرامــج فــي القطــاع العــام) ،فقــد أعـ ّ
التقييــم االســتراتيجي لهــذه الخ ّ
طــة ا ّلتــي وافقــت عليهــا وزارة البيئــة.
الفنيــة
ـول مــن االتّحــاد األوروبــي ،ك ّلــف المجلــس فريــق المــؤازرة
فــي منطقــة ع ـ ّكار :وفــي إطــار مشــروع  Adelnordالممـ ّ
ّ
إعــداد الخ ّ
ـم
ـ
ت
ـد
ـ
وق
.2012
ـام
ـ
الع
ـة
ـ
نهاي
ـي
ـ
ف
ـل
ـ
بالعم
ـر
ـ
بوش
ـد
ـ
وق
ار.
ك
ـ
ع
ـة
اتيجية للتنميــة المســتدامة لمنطقـ
ّ
ّ
طــة االســتر ّ
أول ورشــة عمــل حــول إطــاق الخ ّ
العام ْيــن
طــة وتجميــع المعلومــات .وخــال
َ
خــال شــهر نيســان مــن العــام  2013تنظيــم ّ
ـد االستشــاري التقاريــر العائــدة لـــ )1( :تحليــل المعلومــات ( )2( ،)Diagnostic – SWOT analysesاألهــداف
 2014و ،2015أعـ ّ
األولويّــة .وبعــد إعــداد مســو ّدة كل تقريـر ،كان مجلــس اإلنمــاء واالعمــار يُن ّ
ظــم ورشــة عمــل يُدعــى
ذات
ـات
والرؤيــة والقطاعـ
ّ
اليــات المجتمــع األهلــي كمــا اإلدارات المح ّل ّيــة والمركزيّــة للتــداول وإبــداء الـرأي والماحظــات .فصــدرت
إليهــا البلديّــات ّ
وفع ّ
ّ
اتيجية للتنميــة
ر
ـت
ـ
االس
ـة
ـ
ط
الخ
ة
د
ـو
ـ
مس
ـس
ـ
المجل
ـد
ـ
أع
ـد
ـ
وق
ـات.
ـ
الماحظ
ـذه
ـ
به
ـذ
ـ
األخ
ـع
ـ
م
ـر
ـ
تقري
ـكل
ـ
ل
النهائيــة
الصيغــة
ّ
ّ
ّ
ّ
المســتدامة .وتطبيق ـاً للمرســوم ( 2012/8213التقييــم البيئــي االســتراتيجي لمشــاريع السياســات والخطــط والبرامــج فــي
القطــاع العــام) ،فقــد جــرى إعــداد دراســة التقييــم البيئــي االســتراتيجي لهــذه الخ ّ
طــة ا ّلتــي وافقــت وزارة البيئــة عليهــا.
-1ب )6 -إعداد ورقة عمل حول السياسات العقارية في لبنان:
ً
ً
العامــة
ـات
ـ
السياس
ـق
ـ
تطبي
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
وصعوب
ا
ـ
عائق
ل
ك
ـ
يش
ـعاره
ـ
أس
إن الوضــع الحالــي للســوق العقــاري فــي لبنــان وارتفــاع
ّ
ّ
ّ
المرتبــط بــه .وبالتالــي أصبــح مــن الضــروري المباشــرة بطــرح موضــوع السياســات العقاريّــة فــي لبنــان علــى طاولــة البحــث
ـم إعــداد
مــن أجــل الوصــول إلــى اقت ـراح اج ـراءات
عمانيــة مــن شــأنها تحســين وإصــاح الوضــع العقــاري .ولهــذا فقــد تـ ّ
ّ
دراســة حــول الوضــع العقاري في لبنــان بالتعــاون مــع مركــز الـــ )Centre de Marseille pour l’intégration en Méditerranée( CMI
ـم اقتــراح توصيــات وإجــراءات مــن شــأنها
المتخصــص بالدراســات واألبحــاث لإلنمــاء المدينــي حــول البحــر
المتوســط وتـ ّ
ّ
ّ
المعنيــة فــي لبنــان ووصــوالً إلــى
ات
ر
اإلدا
ـع
ـ
م
ـوع
ـ
الموض
تمهــد هــذه الدراســة لمناقشــة هــذا
تحســين الوضــع .وســوف ّ
ّ
ـكانية لتشــمل الســوق اإليجــاري للشــقق
إقـرار مــا يســاعد علــى إصــاح القطــاع الضرائبــي العقــاري وتفعيــل السياســة اإلسـ ّ
التحتيــة لخدمــة المناطــق
ـكنية ومســاعدة ذوي الدخــل المحــدود علــى إيجــاد ســكن مائــم لهــم ،وترشــيد تمويــل البنــى
ّ
السـ ّ
ـكنية.
السـ ّ
اللبنانيــة فــي مؤتمــر األمــم الم ّتحــدة الثالــث
-1ب )٧ -إعــداد تقريــر الموئــل –  III Habitatتحضيــراً لمشــاركة الدولــة
ّ
لإلســكان والتنميــة الحضر ّيــة المســتدامة:
ِ
اللبنانيــة دعــوة للمشــاركة فــي هــذا المؤتمــر ا ّلــذي ُعقــد فــي  2016/10/17فــي مدينــة كيتــو
فبعــد أن تلقّــت الدولــة
ّ
ً
ّ
ً
والتحضــر إعــداد تقريــر حــول
فــي اإلكــوادور ،ك ّلــف مجلــس اإلنمــاء واالعمــار خبي ـرا محل ّي ـا فــي شــؤون التنظيــم المدنــي
ّ
المتحــدة للمســتوطنات البشــريّة
اإلســكان والتنميــة الحضريّــة المســتدامة فــي لبنــان ،وذلــك بالتنســيق مــع برنامــج األمــم ّ
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أعــد االستشــاري هــذا التقريــر ا ّلــذي جــرت مناقشــته مــع اإلدارات
المعنيــة .وقــد
والمؤسســاتة
( )UN-Habitatواإلدارات
ّ
ّ
ّ
ُ
العامــة لمؤتمــر .Habitat III
المعنيــة وأحيــل إلــى مجلــس الــوزراء للموافقــة ةإحالتــه إلــى األمانــة
والمؤسســات
ّ
ّ
ّ
ُ
ـدت الخ ّ
طــة الشــاملة لترتيــب األراضــي فــي العــام  2004وصــدر
ـ
ع
أ
ـي:
ـ
اض
ر
األ
ـتخدام
ـ
الس
ـة
ـ
الوطني
ـة
ـ
الخريط
ـث
ـ
تحدي
-1ب)٨ -
ّ
ّ
مرســوم الموافقــة عليهــا فــي حزيـران  .2009فبعــد مضــي حوالــي  13عامـاً علــى إعدادهــا ،أصبــح مــن البديهــي العمــل علــى
ـيما المديريّــة
تيويمهــا .يأمــل مجلــس اإلنمــاء واالعمــار خــال العــام  2017وبالتنســيق مــع الجهــات
المعنيــة بذلــك (ال سـ ّ
ّ
العامــة للتنظيــم المدنــي المضــي بالتحضيــرات الازمــة لتيويــم الخ ّ
طــة الشــاملة لترتيــب األراضــي .وفــي ســياق هــذه
ّ
التحضيـرات ،تعــاون مجلــس اإلنمــاء واالعمــار مــع المركــز الوطنــي الستشــعار عــن بعــد التابــع للمجلــس الوطنــي للبحــوث
الوطنيــة الســتخدام األراضي،وتشــ ّكل
الوطنيــة بغيــة تحديــث الخريطــة
افيــة
ّ
ّ
العلميــة لتحديــث قواعــد المعلومــات الجغر ّ
ّ
ـياً عنــد المباشــرة فــي تيويــم الخ ّ
ً
طــة الشــاملة لترتيــب األراضــي .وقــد جــرى تحديــث هــذه
ـ
أساس
ا
ـتند
ـ
مس
ـة
ـ
الخريط
هــذه
ّ
اصطناعيــة عاليــة الد ّقــة للعــام .2013
ـار
ـ
أقم
ـور
ـ
ص
ـى
ـ
إل
ـتناد
ـ
باالس
ـات
ـ
المعلوم
ّ
ـدم العمــل فــي دراســة جدوى
-1ب )٩ -متابعــة دراســات إلنشــاء ثــاث مناطــق
صناعيــة :يتابــع مجلــس اإلنمــاء واالعمــار تقـ ّ
ّ
ّ
المتحــدة
ـم
ـ
األم
ـة
ـ
م
ظ
ومن
ـة
ـ
الصناع
ارة
ز
و
ـن
ـ
بي
ـترك
ـ
مش
ـروع
ـ
مش
ـن
ـ
ضم
ـدة
صناعيــة فــي لبنــان جديـ
إلنشــاء ثــاث مناطــق
ّ
ّ
إن الهــدف
ممولــة مــن الحكومــة
الصناعيــة (يونيــدو)،
للتنميــة
ّ
اإليطاليــة علــى أراضٍ مملوكــة مــن البلديّــات واألوقــافّ .
ّ
ّ
تحتيــة مناســبة لإليجــار بتعرفــة منخفضــة وعلــى أمــد طويــل،
ـى
ـ
بن
ـع
ـ
م
ـة
ـ
صناعي
ر
أ
ـر
ـ
توفي
ـو
ـ
ه
ـروع
ـ
المش
ـذا
ـ
له
ـي
األساسـ
اضٍ
ّ
ّ
ـؤم ،مناخ ـاً مناســباً للمسمتســثتثمر ويو ّفــر العديــد مــن فــرص العمــل ويــؤ ّدي إلــى التنميــة االقتصاديّــة للمناطــق
مم ـاّ يـ ّ
الصناعيــة
التحتيــة للمنطــق
المســتهدقة .كمــا يســعى مجلــس اإلنمــاء واالعمــار إلــى إيجــاد تمويــل لتنفيــذ أشــغال البنــى
ّ
ّ
ـدر كلفــة هــذه األشــغال بحوالــي  100مليــون دوالر أميركــي .وتجــدر اإلشــارة إلــى البنــك األوروبــي للتثميــر قــد وعــد
هــذه .وتُقـ ّ
النظــر فــي تأميــن التمويــل المطلــوب بواســطة قــرض طويــل األمــد.
ا-ج) تقدم العمل ،خال العام .٢01٧
خال العام  ،2017تابع مجلس اإلنماء واالعمار العمل على النشاطات التالية:
-1ج :1 -إعــداد المخ ّ
الخاصــة لطرابلــس :بعــد أن وافــق مجلــس الــوزراء ،بموجــب
طــط التوجيهــي للمنطقــة االقتصاد ّيــة
ّ
الخاصــة فــي طرابلــس،
العامــة للمنطقــة االقتصاديّــة
ـاء علــى اقت ـراح مــن الهيئــة
ّ
ق ـراره رقــم  169تاريــخ  2016/10/20وبنـ ً
ّ
علــى تكليــف مجلــس اإلنمــاء واالعمــار تلزيــم دراســة المخ ّ
طــط التوجيهــي ودراســة التقييــم االســتراتيجي للمنطقــة
العامــة مناقصــة
الخاصــة فــي طرابلــس .وعليــه ،أجــرى مجلــس االنمــاء واالعمــار بالتعــاون الوثيــق مــع الهيئــة
االقتصاديّــة
ّ
ّ
ً
التحتيــة .وبعــد أن رســى التلزيــم
لتلزيــم الخدمــات االستشــاريّة المطلوبــة وقــد شــملت أيض ـا إعــداد ملــف تلزيــم البنــى
ّ
علــى االستشــاري شــركة االتّحــاد الهندســي ش.م.ل“ .خطيــب وعلمــي” ،فقــد باشــر بمهامــه بتاريــخ  ،2017/12/26ومــن
المتو ّقــع االنتهــاء بالدراســات فــي أواخــر العــام .2018
-1ج :٢ -تحديــث االقتـراح التمهيــدي المعــد ســابقاً لمشــروع تطويــر الســاحل الشــمالي لمدينــة بيــروت بيــن نهــر انظليــاس
ـتجدة فــي نطــاق هــذا المشــروع ومنهــا :الربــط بيــن مشــروع جوزيــف
ونهــر بيــروت  :LINORDفــي ضــوء المشــاريع المسـ ّ
ّ
الردميــات إلنشــاء المطمــر
ـال
ـ
أعم
ـو،
ـ
حل
ـارل
ـ
ش
ـة
ـ
ط
مح
ـى
ـ
حت
ـه
ـ
ضبي
خــوري ،الدراســة المعـ ّ
ّ
ّ
ـدة ســابقاً ألتوســتراد البحــري مــن ّ
حمــود والجديدة-البوشــريّة ،توفيــر مســاحات لمح ّ
الصحــي ،توفيــر
ليــة وثانويّــة للصــرف
ّ
ّ
الصحــي فــي بــرج ّ
طــة تكريــر ّ
أو ّ
ً
للصياديــن وآخــر ســياحي ،التأ ّكــد مــن وجــود
ـأ
ـ
مرف
ـاء
ـ
وإلنش
ـود،
ـ
حم
ـرج
ـ
ب
ـب
ـ
مك
ـن
ـ
م
ال
ـد
ـ
ب
ـة
ـ
عام
ـة
ـ
حديق
ـة
ـ
إلقام
ـاحات
مسـ
ّ
ّ
ّ
مســاحات كافيــة للمســتثمر تم ّكنــه مــن تنفيــذ المشــروع ،ك ّلــف مجلــس اإلنمــاء واالعمــار االستشــاري “المكتــب الهندســي
االتشــاري  ”ACEالقيــام بمهــام تحديــث االقتـراح التمهيــدي المعــد ســابقاً لمشــروع تطويــر الســاحل الشــمالي لمدينــة بيروت
بيــن نهــر انظليــاس ونهــر بيــروت  .LINORDومــن المرتقــب المباشــرة بتنفيــذ هــذه المهــام خــال العــام .2018
-1د) مشاريع قيد التحضير
لبنانيــة ،بتمويــل مــن البنــك
عــدة مــدن
-1د :1 -تحديــد برنامــج اســتثماري لتعزيــز التنميــة االقتصاديّــة
المحليــة فــي ّ
ّ
ّ
الخدماتيــة ا ّلتــي يتوالّهــا
ة
ـاري
ـ
االستش
ـام
ـ
المه
ـار
ـ
واالعم
ـاء
ـ
اإلنم
ـية للتنميــة :يتابــع مجلــس
ّ
ّ
األوروبــي للتثميــر والوكالــة الفرنسـ ّ
ـية للتنميــة بهــدف التحضيــر لبرنامــج اســتثماري لتعزيــز التنميــة االقتصاديّة
كل مــن البنــك األوروبــي للتثميــر والوكالــة الفرنسـ ّ
أولهــا تحديــد نطــاق البرنامــج ومحــاور التنميــة.
ـل
ـ
اح
ر
م
ة
ـد
ـ
ع
ـام
ـ
المه
ـذه
ـ
ه
تضمنــت
لبنانيــة .وقــد
ـدة مــدن
ّ
المحليــة فــي عـ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ـم التوافــق علــى اعتمــاد  9مــدن يُصــار ،مــن خــال هــذا البرنامــج ،إلــى تنفيــذ مشــاريع تنميــة
ـ
ت
ـة
ـ
المرحل
ـذه
ـ
ه
ـة
ـ
وبنتيج
ّ
ـم اقتــراح  3محاور/ركائــز
محليــة وهــي :جبيــل ،صيــدا ،طرابلــس ،صــور ،زحلــه ،عاليــه ،بعلبــك،
النبطيــة ،وحلبــا .كمــا تـ ّ
ّ
ّ
ـية لتحديــد المشــاريع ،وهــي:
أساسـ ّ
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الركيــزة األولــى :االســتثمار فــي األصــول الثقافيــة والطبيعيــة لدعــم التنميــة االقتصاديــة المســتدامة وتعزيــز الهويــة والعمــل
ا لجما عي ،
الركيــزة الثانيــة :تعزيــز الساســل االقتصاديــة المحليــة (مثــل اإلمــدادات الغذائيــة  ،والصناعــات الزراعيــة ،والســياحة البيئيــة)
لتعزيــز التنميــة االقتصاديــة المســتدامة وزيــادة الربــط بيــن المناطــق الحضريــة والريفيــة،
الركيــزة الثالثــة :تطويــر البنيــة التحتيــة للنقــل  /التنقــل لربــط المدينــة والحاضــرة والمســاعدة فــي تعزيــز التنميــة الحضريــة
المســتدامة.
فــي مراحــل الحقــة مــن المهــام االستشــاريّة ،ســوف يُصــار إلــى تحديــد المشــاريع ذات األولويّــة ،بالتنســيق الوثيــق مــع
المعنيــة ،وأيض ـاً درســات جــدوى اقتصاديّــة لـ ٍّ
ـكل مــن هــذه المشــاريع.
البلديّــأت
ّ
-1د :2 -برنامــج اســتثماري بلــدي ( ،)Lebanon Municipal Investment Programبتمويــل موعــود مــن البنــك الدولــي :يتابــع
الخدماتيــة ا ّلتــي يتوالّهــا البنــك الدولــي بهــدف التحضيــر لبرنامــج اســتثماري
مجلــس اإلنمــاء واالعمــار المهــام االستشــاريّة
ّ
ّ
االجتماعيــة واالقتصاديّــة التــي
ـيما فــي مناطــق األط ـراف ،فــي مواجهــات التحديّــات
بلــدي لدعــم البلديّــات
ّ
اللبنانيــة ،ال سـ ّ
ّ
ـدة عوامــل ومنهــا( :أ) النــزوح الســوري وتأثيــره علــى الوضــع االقتصــادي بشــكل
ـ
ع
ـن
ـ
ع
ـة
ـ
والناتج
ـا
ـ
وتنميته
نموهــا
ّ
تحـ ّ
ـد مــن ّ
العــام( ،ب) تدنّــي مســتويات النمــو وارتفــاع نســبة الفقــر فــي لبنــان بســبب عجــز كبيــر فــي البنيــة التحتيــة ا ّلــذي يهــدد
بخنــق الرخــاء المســتقبلي فــي البــاد( ،ج) عجــز فــي البنيــة التحتيــة يعيــق اإلنتاجيــة وال يشــجع علــى االســتثمار الخــاص( ،د)
تركيــز األنشــطة االقتصاديــة وفــرص العمــل فــي عــدد محــدود مــن المراكــز الحضريــة( ،هـــ) مشــاكل الحوكمــة بيــن الســلطة
ـية ومنهــا :العــدد المرتفــع للبلديّــات
المركزيّــة والســلطة
المحليــة( ،و) معانــات القطــاع البلــدي مــن نقــاط ضعــف أساسـ ّ
ّ
ّ
نسـ ً
ـؤوليات البلديــات بموجــب
ومسـ
دور
ـن
بيـ
ـوة
الفجـ
ـة،
ـ
البلدي
ـوارد
المـ
ـة
ـ
ل
ق
ان،
ك
ـ
السـ
ـدد
وعـ
ـي
افـ
ر
الجغ
ـم
ـبة إلــى الحجـ
ّ
ّ
ّ
الماليــة المحــدودة.
القوانيــن ،وقدراتهــا
ّ
المقتــرح األساســي مــن هــذا البرنامــج هــو :تحســين الخدمــات البلديــة فــي المــدن الثانويــة والثالثيــة ،تأميــن خيــارات
التمويــل المســتدام الســتثمارات البنيــة التحتيــة البلديــة،
ـردين فــي
ّ
أمــا أهــداف هــذا البرنامــج تتمحــور حــول :تحســين الخدمــات البلديــة للمجتمعــات المضيفــة واألشــخاص المشـ ّ
البــدات المشــاركة ،تنميــة القــدرات الوطنيــة والبلديــة لتعبئــة واســتيعاب تمويــل البنيــة التحتيــة مــن القطــاع الخــاص ،تأمين
البنيــة التحتيــة البلديــة ومعالجــة العجــز فــي تقديــم الخدمــات فــي المــدن الثانويــة والثالثيــة المشــاركة ،التركيــز علــى تنفيــذ
الشـراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي المــدن والبلــدات.
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أبرز االنجازات المحققة لغاية العام2017-2016

مــن ناحيــة أخــرى تقــوم إدارة التخطيــط والبرمجــة بالتعــاون مــع اإلدارات األخــرى فــي المجلــس بالبحــث عــن مصــادر تمويــل
لتســتثمر فــي مشــاريع مجديــة بيئيـاً واقتصاديـاً واجتماعيـاً.
ـول مــن قبــل الحكومــة األلمانيــة بمبلــغ
مــن المشــاريع التــي نفــذت حتــى االن مشــروع صنــدوق البيئــة فــي لبنــان الممـ ّ
قــدره  8.5مليــون يــورو ،وتعــود مهمــة تنســيق عملــه إلــى الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي ( )GIZبالتعــاون مــع وزارة البيئــة
ومجلــس اإلنمــاء واإلعمــار .قامــت لجنــة إداريــة مؤلفــة مــن ممثليــن عــن وزارة البيئــة ومجلــس اإلنمــاء واإلعمــار وإتحــاد
غــرف التجــارة والصناعــة والزراعــة وجمعيــة مصــارف لبنــان والتجمــع اللبنانــي لحمايــة البيئــة والوكالــة األلمانيــة للتعــاون
الدولــي ( )GIZبوضــع برنامــج عملــه ومراقبــة أدائــه.
البيئيــة واالرتــدادات االقتصاديــة فــي المناطــق المتضــررة مــن جـراء حــرب
ـد مــن المخاطــر
مــن أهــداف هــذا المشــروع الحـ ّ
ّ
تمــوز  2006وغيرهــا مــن المناطــق المحرومــة فــي لبنــان .كمــا يدعــم الصنــدوق المبــادرات الخاّقــة فــي القطاعــات الخاصــة
والراميــة إلــى تحســين أدائهــا البيئــي واالقتصــادي .فضــ ًا عــن ذلــك ،و ّفــر الصنــدوق إمكانــات التدريــب الازمــة لتنميــة
القــدرات المحليــة بغيــة التوصــل إلــى خلــق آليــة إلدارة محليــة ســليمة للمــوارد الطبيعيــة .تــم تمويــل  16مشــروعاً محلي ـاً
ـررة
بمبلــغ قــدره  3ماييــن يــورو شــملت حســن إدارة النفايــات وإعــادة تأهيــل األراضــي والغابــات والمناطــق
المحميــة المتضـ ّ
ّ
التغيــر المناخــي فــي شــمال لبنــان
التكيــف مــع
ـراء حــرب تمــوز 2006؛ و 6مشــاريع تهــدف الــى معالجــة موضــوع
مــن جـ ّ
ّ
ّ
ـوث الناجــم عــن ميــاه الصــرف الصناعــي فــي
ـ
التل
ـن
ـ
م
ـد
ـ
بالح
ـة
ـ
متعلق
ـاريع
ـ
مش
و8
ـورو؛
ـ
ي
ـون
ـ
ملي
1،8
ـا
ـ
قدره
ـة
ـ
إجمالي
بقيمــة
ّ
ّ
شــركات خاصــة فــي كل مــن مناطــق كســروان ،حــوض الليطانــي وشــمال لبنــان بقيمــة إجماليــة تســاوي  1،1مليــون يــورو.
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ســاهمت المشــاريع التــي تــم تمويلهــا مــن قبــل صنــدوق البيئــة فــي منطقــة شــمال لبنــان فــي معالجــة التغيــر المناخــي
مــن خــال الحمايــة والتنميــة المســتدامة فــي أنظمــة الغابــات؛ اعتمــاد الــري بالتنقيــط والمكافحــة البيولوجيــة للحش ـرات
فــي األشــجار المثمــرة؛ تجميــع ميــاه األمطــار؛ خفــض نســبة اســتهاك الميــاه وهدرهــا فــي المنتجعــات الســياحية؛ حمايــة
البنــى التحتيــة االقتصاديــة مــن المخاطــر الطبيعيــة علــى امتــداد الســاحل.
ـوث الناجــم عــن ميــاه الصــرف الصناعــي فــي الشــركات الخاصــة فقــد شــملت
أمــا فيمــا يتعلــق بمشــاريع الحـ ّ
ـد مــن التلـ ّ
القطاعــات الصناعيــة التاليــة :المنتجــات الغذائيــة والمشــروبات؛ صناعــة المنســوجات؛ صناعــة الــورق؛ المــواد الكيميائيــة؛
المنتجــات المعدنيــة غيــر الفلزيــة (مناشــير الحجــر التزيينــي)؛ المعــادن األساســية ومنتجــات المعــادن.
كمــا ســاهم صنــدوق البيئــة بوضــع آليــة لتنفيــذ مشــاريع ســياحة بيئيــة ،إنتــاج أنظــف وزراعــة عضويــة ذات مــردود
إقتصــادي يمكــن ان تشــكل حاف ـزاً لتحقيــق مشــاريع بيئيــة رائــدة .وقــد برهــن الصنــدوق عــن نجــاح العمــل البيئــي علــى
الصعيــد المحلــي عبــر التعــاون مــع البلديــات التــي أظهــرت مســتوى عالــي مــن الجديــة فــي تنفيــذ ومتابعــة المشــاريع.
قــام صنــدوق البيئــة باعــداد وثيقــة بحــث تتعلــق بالسياســة العامــة الواجــب اعتمادهــا لتحقيــق االلتــزام البيئــي وإدارة
النفايــات الصناعيــة الســائلة ،تتمحــور أهدافهــا حــول :تحديــد الواقــع الحالــي لمعالجــة النفايــات الصناعيــة الســائلة؛ مراجعــة
التشــريعات البيئيــة واألنظمــة التــي تتعلــق بمعالجــة النفايات الســائلة بشــكل عــام وبالنفايــات الصناعيــة الســائلة وتصريفها
بشــكل خــاص؛ تقييــم مســؤوليات وقــدرات أصحــاب العاقــة فيمــا خــص االلتــزام البيئــي وكافــة العمليــات واإلجــراءات
المرتبطــة بمحطــات المعالجــة؛ تحديــد وصياغــة التوصيــات اآليلــة إلــى المضــي قدم ـاً فــي تحقيــق االلت ـزام البيئــي للقطــاع
الصناعــي.
تجــدر االشــارة الــى ان صنــدوق البيئــة ســعى الــى االنتقــال مــن وثيقــة بحــث حــول السياســة العامــة فــي إدارة النفايــات
الصناعيــة الســائلة وااللتـزام البيئــي الــى خطــة عمــل حــول إدارة النفايــات الصناعيــة الســائلة لتحديــد االجـراءات ذات االولوية
والمــوارد الازمــة لمعالجــة موضــوع ادارة النفايــات الصناعيــة الســائلة فــي لبنــان.
إضافـ ً
ـة إلــى تمويــل عــدد مــن المشــاريع الهادفــة الــى الحــد مــن التلــوث الصناعــي ســعى صنــدوق البيئــة الــى تنظيــم برنامج
متكامــل يرمــي الــى تنميــة قــدرات المؤسســات المعنيــة بموضــوع مكافحــة التلــوث الصناعــي منهــا المؤسســات الصناعيــة
الخاصــة واإلدارات العامــة المعنيــة وذلــك فــي اطــار دعــم وزارة البيئــة فــي التحضيــر لبرنامــج وطنــي للحــد مــن التلــوث
الصناعــي .أرتكــز هــذا البرنامــج علــى عــدد مــن االنشــطة وقــد أتــم عــدة ورشــات عمــل حــول إدارة النفايــات الصناعيــة .
فــي إطــار الســياحة البيئيــة ،فلقــد تــم دراســة المخطــط الســياحي واإلنمائــي الشــامل لمناطــق زحلــة وبعلبــك وبشــري
حيــث قــام المجلــس بالتعــاون مــع وزارة الســياحة بتنفيــذ دراســة مخطــط ســياحي وإنمائــي شــامل لمناطــق زحلــة ،وبعلبــك،
وبشــري ،واألرز وبتمويــل مــن الحكومــة اليابانيــة .مــن أهــم أهــداف هــذا المشــروع تحديــد الحاجــات األساســية لتطويــر
الســياحة والســياحة البيئيــة وتأميــن دراســات جــدوى اقتصاديــة لمشــاريع رائــدة ،تنفــذ فــي مراحــل الحقــة إلنمــاء المناطــق
الجبليــة والريفيــة .وقــد بلغــت قيمــة هــذه الدراســة  2.5مليــون دوالر اميركــي
باشــر المجلــس بتنفيــذ مشــروع دعــم التنميــة المحليــة فــي لبنــان الشــمالي  ADELNORDالممــول مــن اتفاقيــة هبــة
ـون خــاص بالبيئــة
المجموعــة األوروبيــة ذات الرقــم 623-019/2008/ENPIمنــذ العــام  ،2010حيــث تضمنــت االتفاقيــة مكـ ّ
نفــذ منهــا لحيــن العــام ،2016األنشــظة التاليــة:
منهجيــة
ـد مشــروع ADELNORD
ضمــن إطــار النشــاط المتعلــق بـــ «إعــداد خطــة اســتراتيجية مســتدامة لمحافظــة عـ ّكار ،أعـ ّ
ّ
الداخليــة والبلديّــات وبالتعــاون
المناطقيــة ،بالتنســيق مــع وزارة
اإلنمائيــة
موحــدة إلعــداد دفتــر شــروط لدراســات الخطــط
ّ
ّ
ّ
ّ
المعنيــة بالقطــاع التنمــوي ،تمهيــدا» لتحضيــر ملـ ّ
ـف تلزيــم الخطــة االســتراتيجية المســتدامة لمحافظــة عـ ّكار.
ات
ر
اإلدا
ـع
مـ
ّ
وخــال العــام  ،2014باشــر المشــروع بإعــداد الخ ّ
اتيجية المســتدامة لمحافظــة عــكار بالتعــاون مــع فريــق مــن
طــة االســتر ّ
الخب ـراء المتخصصيــن بعلــوم البيئــة واالقتصــاد والتنظيــم المدنــي والتنميــة االجتماعيــة ،تــم تعيينهــم مــن قبــل المــؤازرة
الفنيــة GFA( )ELARD-لهــذا النشــاط ،اســتنادا» إلــى دفتــر شــروط المشــار إليــه أعــاه؛ وفــي هــذا الســياق
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والضنيــة»،
وفــي هــذا الســياق تــم إنجــاز الصيغــة النهائيــة للخطــة االســتراتيجية المســتدامة لقضــاء عــ ّكار ،الهرمــل
ّ
بالتعــاون مــع فريــق مــن الخب ـراء المتخصصيــن بعلــوم البيئــة واالقتصــاد والتنظيــم المدنــي والتنميــة االجتماعيــة ،قامــت
بتعيينهــم الشــركة المؤلفــة  -المــؤازرة الفنيــة GFA( )ELARD-لهــذا النشــاط بالتعــاون والتواصــل مــع الســلطات المحليــة
فــي المنطقــة.
ـد المشــروع دفتــر
ضمــن إطــار النشــاط المتعلــق بـــ « تقديــم الدعــم التقنــي إلنشــاء المنتــزه الوطنــي فــي جــرود عـ ّكار» ،أعـ ّ
شــروط لدراســة تقنيــة حــول إنشــاء وإدارة المناطــق المحميــة فــي لبنــان ،ووضعهــا فــي إطــار قانونــي ،بالتنســيق مــع وزارة
البيئــة ،إذ أن أحــد أصنــاف المناطــق المحميــة يكــون المنتــزه الطبيعــي تمهيــدا» لتوفيــر الدعــم التقنــي إلنشــاء المنتــزه
الوطنــي فــي جــرود عـ ّكار .وباشــر المشــروع خــال العــام  2012بإعــداد الدراســة المذكــورة ،بحيــث انبثــق عنهــا تقريــر تقنــي
مفصــل ومشــروع قانــون المناطــق المحميــة الــذي وافقــت عليــه وزارة البيئــة خــال العــام  ،2013وأحالتــه إلــى اللجــان
ّ
المختصــة للمراجعــة والموافقــة؛
ـة
ـ
النيابي
ّ
المختصــة علــى مشــروع قانــون المناطــق المحميــة مــن إعــداد مجلــس
وخــال العــام  ،2014وافقــت اللجــان النيابيــة
ّ
اإلنمــاء واإلعمــار؛ كذلــك خــال العــام  ،2014أنجــز المجلــس ،مــن خــال المشــروع ،العمــل علــى إعــداد مشــروع المرســوم
التطبيقــي لقانــون المناطــق المحميــة ،وإيداعــه لــوزارة البيئــة.
ـد المشــروع كمرحلــة أولــى ،خــال العــام 2012
أمــا فيمــا يتع ّلــق بنشــاط «مكافحــة الحرائــق وحمايــة وإدارة الغابــات» ،أعـ ّ
خطتيــن إداريتيــن لــكل مــن غابتــي عندقت-عــكار والســفيرة-الضنية ينبثــق عنهمــا دفتــر شــروط خــاص بــإدارة الغابــات بمــا
فيهــا أغـراض التشــحيل ،مــن خــال االســتعانة بخبـراء مختصيــن بعلــوم إدارة الغابــات واألحـراج ومكافحــة الحرائــق ،وبالتعــاون
الوثيــق مــع بلديــات المنطقــة ومراكــز األحـراج المتواجــدة فيهــا باإلضافــة إلــى وزارة الزراعــة.
المتضمــن خطتيــن إداريتيــن لــكل مــن غابتــي
وخــال العــام  ،2013قــام المجلــس بإيــداع وزارة الزراعــة التقريــر النهائــي
ّ
عندقت-عــكار والســفيرة-الضنية ،ودفتــري الشــروط ،تمهيــدا» للحصــول علــى موافقــة وزارة الزراعــة.
وبناء على طلب وزارة الزراعة ،باشر المجلس بالمرحلة الثانية من هذه المهمة والمتضمنة:
لحراس األحراج والناشطين المحليين.
تنفيذ برنامج تدريبي ّ
موجهة ّ
معدات ومستلزمات خاصة بإدارة األحراج.
تأمين ّ
اقتراح آلية متابعة ومراقبة لتنفيذ الخطتين اإلداريتين لغابتي عندقت والسفيرة.
فيمــا يتع ّلــق بموضوعــي تقييــم األثــر البيئــي والتقييــم البيئــي االســتراتيجي ،كان المجلــس ولغايــة أواخــر العــام ،2011
يشــترط إعــداد وتلزيــم دراســات تقييــم أثــر بيئــي وتقييــم بيئــي اســتراتيجي للعديــد مــن المشــاريع بحســب معاييــر البنــك
الدولــي واالتحــاد األوروبــي ومراجــع عالميــة علميــة أخــرى؛ وذلــك لحيــن العــام  ،2012حيــث صــدر المرســوم رقــم 8213
تاريــخ  2012/5/24المتعلــق بـ»التقييــم البيئــي اإلســتراتيجي لمشــاريع السياســات والخطــط والبرامــج فــي القطــاع العــام»،
والمرســوم رقــم  8633تاريــخ  2012/8/7المتعلــق بـــ» أصــول تقييــم األثــر البيئــي»؛ بحيــث أن أصبحــت دراســات التقييــم
البيئــي االســتراتيجي ودراســات تقييــم األثــر البيئــي ملزمــة لكافــة المشــاريع المشــار إليهــا فــي المراســيم المذكــورة.
شــارك المجلــس فــي إعــداد تقاريــر وطنيــة بيئيــة إلــى جانــب جهــات مانحــة ووزارات وجهــات أخــرى ،مــن خــال المشــاركة
فــي وورش عمــل وطــاوالت مســتديرة ،واقتـراح التعديــات الازمــة ،نذكــر منهــا:
أعده الـ.UNDP
الذي
تقرير « »Millennium Development Reportالخاص بلبنان والعائد للعام 2010
ّ
تقرير الـ « »Country Environmental Assessmentالذي أعده البنك الدولي بالتعاون مع وزارة البيئة.
«التقريــر الوطنــي لمؤتمــر األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة (مؤتمــر ريــو  »)20+الخــاص بلبنــان والعائــد للعــام ،2012
بالتعــاون مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي واإلســكوا ،والــوزارات المعنيــة تمهيــدا» للمشــاركة فــي المؤتمــر المذكــور
خــال شــهر حزي ـران .2012
شــارك المجلــس ،مــن خــال لجــان التنســيق ،أو بموجــب إتفاقيــات التمويــل ،متابعــة مجريــات تنفيــذ عــدة مشــاريع بيئيــة
تنفذهــا وزارة البيئــة بالتعــاون مــع برنامــج االمــم المتحــدة االنمائــي لهــا عاقــة بالمحافظــة علــى التنــوع البيولوجــي وتغيــر
المنــاخ وتقويــة القــدرات المؤسســاتية.

210.0 x 297.0 mm

القطاعات اإلجتماعية واإلقتصادية

مجلس اإلنماء واإلعمار خالل عام 2017

67

تقدم العمل ،خالل العام:2017

ـول من قبــل الحكومــة األلمانيــة ،قــدم الصنــدوق الدعــم التقنــي الازم
ضمــن اطــار مشــروع صنــدوق البيئــة فــي لبنــان الممـ ّ
للمؤسســات الصناعيــة اللبنانيــة ،بشــكل هبــات ،ممــا ســمح بتحضيــر دراســة بيئيــة أوليــة تهــدف إلــى تحديــد االســتثمارات
الازمــة لمكافحــة التلــوث الصناعــي والحصــول علــى قــروض ميســرة لتنفيــذ هــذه االســتثمارات .وقــد قــام الصنــدوق بتحضير
دراســات بيئيــة مفصلــة لثاثــة عشــرة مؤسســة لمســاعدتهم فــي تحديــد مصــادر التلــوث الصناعــي الناجــم عــن عمليــة
اإلنتــاج وكيفيــة معالجتهــا مــع اقتـراح دراســة جــدوى اقتصاديــة أوليــة لــكل مــن هــذه المؤسســات .كمــا وقــدم الصنــدوق
الدعــم التقنــي الــازم إلــى أيــة مؤسســة صناعيــة فــي لبنــان لمســاعدتها علــى تطويــر الدراســات األوليــة للتخفيــف مــن
التلــوث الصناعــي واآلثــار الناجمــة عنــه.
واصــل المجلــس تنفيــذ مشــروع دعــم التنميــة المحليــة فــي لبنــان الشــمالي  ADELNORDالممــول مــن اتفاقيــة هبــة
ـون البيئــي منــه ،التنســيق مــع وزارة البيئــة لجهــة الموافقــة والســير بمشــروع
المجموعــة األوروبيــة ،الســيما فــي المكـ ّ
المرســوم التطبيقــي الخــاص بالمناطــق المحميــة؛ والتنســيق مــع وزارة الزراعــة لجهــة التصديــق علــى الخطتيــن اإلداريتيــن
لــكل مــن غابتــي عندقت-عــكار والســفيرة-الضنية ،ودفتــري الشــروط الخاصــة بــإدارة الغابــات بمــا فيهــا أغ ـراض التشــحيل
وضمــن إطــار مكافحــة الحرائــق وحمايــة وإدارة الغابــات.
علــى صعيــد آخــر ،وعلــى أثــر صــدور المرســوم رقــم  8213تاريــخ  2012/5/24المتعلــق بـ»التقييــم البيئــي اإلســتراتيجي
لمشــاريع السياســات والخطــط والبرامــج فــي القطــاع العــام» ،والمرســوم رقــم  8633تاريــخ  2012/8/7المتعلــق بـــ» أصول
تقييــم األثــر البيئــي» ،يشــترط المجلــس علــى ذكــر هذيــن المرســومين والشــروط الخاصــة بهمــا فــي دفاتــر التلزيــم لكافــة
المشــاريع وفقــا» لألصــول .كمــا ويقــوم المجلــس حاليــا» بإعــداد دراســات تقييــم أثــر بيئــي لعــدة مشــاريع بنــى تحتيــة
مــن مــدارس ومستشــفيات وطرقــات ومحطــات تكريــر لللميــاه المبتذلة...إلــخ ،باإلضافــة إلــى إعــداد دراســتي تقييــم بيئــي
اســتراتيجي للخطــة االســتراتيجية المســتدامة لمحافظــة عــ ّكار ،ضمــن إطــار مشــروع  ،ADELNORDوللخطــة االســتراتيجية
المســتدامة لقضــاء صــور.
كذلك خال العام  ،2017تابع المجلس من خال مشاركته في لجان تنسيقية إنجاز أعمال عائدة لـ:
الممــول مــن الوكالــة اإليطاليــة والمن ّفــذ مــن
مشــروع «»)Integrated Waste Management in Baalbek Caza )Lebanon
قبــل وزارة البيئــة ،حيــث يتم حاليــا» مراجعــة النســخة األوليــة لـــ» »Master Plan for the solid waste sector in Baalbek-Hermel
باإلضافــة إلــى تحضيــر ملــف تلزيــم األشــغال واألعمــال التنفيذيــة للمشــروع ،بعــد أن تــم إعــداد دراســة تقييــم أثــر بيئــي
للمشــروع؛
مشــروع “ ”Capacity Building 2020 ENPI Horizonالممــول مــن قبــل الـــ EU/MAPوالم ّفــذ مــن قبــل وزارة البيئــة بالتعــاون
مــع مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار ،حيــث يقــوم المجلــس بالمشــاركة بإجتماعــات اللجــان التنســيقية وبــورش عمــل تدريبيــة
تتع ّلــق بــإدارة النفايــات الصلبــة والميــاه المبتذلــة واالنبعاثــات الصناعيــة .كمــا ويقــوم المجلــس باقتـراح مندوبيــن لبنانييــن
يمثلــون القطــاع الخــاص واألهلــي ذات الصلــة بالمحــاور المذكــورة بهــدف تطويــر قدراتهــم وتوســيع الشــريحة المحليــة فــي
هــذه االختصاصــات.
يواصــل المجلــس متابعــة مشــاريع بيئيــة تنفــذ مــن قبــل وزارة البيئــة وتمــول مــن قبــل برنامــج االمــم المتحــدة االنمائــي
وذلــك فــي عــدة مجــاالت منهــا:
على الصعيد اإلداري:
دعم مؤسساتي لوزارة البيئة،
على صعيد المحافظة على الثروة الطبيعية:
ً
مشــروع إدارة الهبــات الصغيــرة الممــول مــن مرفــق البيئــة العالمــي والــذي يمــول عــددا مــن المشــاريع الصغيــرة الرائــدة
التــي تديرهــا منظمــات أهليــة،
على صعيد الحد من تلوث الهواء:
مشروع الدعم المؤسسي لمكتب االوزون العامل في وزارة البيئة في لبنان ( المرحلة الخامسة)
مشروع تحسين كفاءة استهاك الطاقة في مباني ومنشات القطاع العام (الجنوب ،البقاع وعكار)(.)CEDRO
مشروع «نحو إنتاج طاقة مستدامة»
على صعيد المحافظة على الطبيعة:
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مشروع دعم الخطة الوطنية للتحريج
مشروع الطيور المهاجرة
مشروع المحافظة على األعشاب الطبية
مشروع الحفاظ على الموارد الحرجية
كمــا يقــوم المجلــس بتنفيــذ مشــروع إنشــاء ســوق خضــار بالجملــة فــي مدينــة طرابلــس وبدراســة النشــاء وتجهيــز وتأهيــل
مســلخ طرابلــس.

ابرز المشاريع واألنشطة التي سيواصل المجلس العمل عليها خالل العام :2018 - 2017

التنســيق مــع وزارة البيئــة لجهــة الموافقــة والســير بــكل مــن مشــروع القانــون الخــاص بالمناطــق المحميــة ومشــروع
المرســوم التطبيقــي؛
التنســيق مــع وزارة الزراعــة لجهــة الموافقــة والتصديــق علــى كل مــن الخطتيــن اإلداريتيــن لــكل مــن غابتــي عندقت-عــكار
والســفيرة-الضنية ،باإلضافــة إلــى دفتــر الشــروط الخــاص بــإدارة الغابــات بمــا فيهــا أغـراض التشــحيل وضمــن إطــار مكافحــة
الحرائــق وحمايــة وإدارة الغابــات.
مشــروع تحريــج فــي البقــاع الغربــي وخلــق فــرص عمــل محليــة ونشــاطات توعيــة ومشــروع خلــق اســتراتيجية ســياحة بيئيــة
لقطــاع الصيــد البحــري علــى طــول الشــاطئ اللبنانــي ومشــروع مراقبــة المــوارد الطبيعيــة فــي لبنــان ومشــروع التقييــم
الذاتــي للتحضيــر للمؤتمــر الثالــث لتغيــر المنــاخ ولتحضيــر التقريــر الوطنــي لتغيــر المنــاخ ومشــروع دعــم مؤسســاتي لــوزارة
البيئــة.
كمــا وســيواصل المجلــس متابعــة التحضيــر لتنفيــذ مشــاريع بيئيــة ســتنفذ قــي العــام 2018مــن قبــل وزارة البيئة وســتمول
مــن قبــل برنامــج االمــم المتحــدة االنمائــي مــن ضمنها:
مشروع االتصال الوطني الثالث التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشان تغير المناخ
مشروع بناء قدرات انخفاض اإلنبعاثات في لبنان
برنامج العمل الوطني إلدخال التغير المناخي في صلب أعمال التنمية في لبنان

كما وسيواصل المجلس متابعة التحضير لتنفيذ مشاريع بيئية ستنفذ قي العام 2018

مشروع االلتزام البيئي للمنشآت الممول من البنك الدولي
مشروع ثاني لالتزام البيئي للمنشآت ممول من الحكومة االيطالية
مشروع التنوع البيولوجي الممول من مرفق البيئة العالمي
مشروع لتغير المناخ ممول من االتحاد االوروبي
مشروع ثاني لتغير المناخ ممول من مرفق البيئة العالمي
مشروع حماية طبقة االوزون الممول من بروتوكول مونتريال
مشروع دعم وحدة الدارة مشروع الحد من التلوث الصناعي في لبنان
Support to the Lebanese Environmental Pollution Abatement Project
مشــروع دعــم االزمــة الســورية مــن خــال التنميــة المســتدامة للطاقــة والميــاه Support to the Syrian Crisis )Sustainable
)Energy and Water
مشروع االدارة المستدامة لمستجمع بحيرة القرعون Sustainable Land Management of Qaroun Watershe
مشروع تمويل المراحل الست الممول من مرفق البيئة العالمي Cycle 6 GEF
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 .3اإلرث الثقافي والتنمية المدينية

 – 1اإلرث الثقافي والتنمية المدينية
مشروع حماية اإلرث الثقافي والتنمية المدينية:

باشــر مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار بالتنســيق مــع المديريــة العامــة لآلثــار ،والبلديــات المعنيــة بتنفيــذ مشــروع للمحافظــة علــى
اإلرث الثقافــي والتنميــة المدينيــة فــي خمــس مــدن تاريخيــة فــي لبنــان هــي طرابلــس ،وجبيــل ،وصيــدا ،وصــور ،وبعلبــك.
انطاق ـاً مــن تحســين البنيــة التاريخيــة والمواقــع األثريــة لهــذه المــدن الخمــس ،يهـــدف المشــروع إلــى إيجــاد الظــروف
المائمــة لتحقيــق تنميــة اقتصاديــة محليــة ،كمــا يهــدف إلــى تقديــم الدعــم التقنــي الــازم لتحســين تنظيــم وحمايــة وإدارة
اإلرث العمرانــي فــي لبنــان.
أما مكونات المشروع فهي:
إعــادة تأهيــل مراكــز المــدن التاريخيــة وجــزء مــن البنيــة التحتيــة :يتنــاول هــذا الشــق إعــادة تأهيــل للمناطــق التاريخيــة فــي
المــدن الخمــس التــي يلحظهــا المشــروع .ويتضمــن األعمــال التاليــة :تأهيــل وخلــق ســاحات عامــة ومســاحات خض ـراء،
تأهيــل بعــض األســواق وممــرات المشــاة ،تأهيــل وحمايــة بعــض المبانــي التاريخيــة وتحديــد وجهــة اســتخدامها ،دعــم
وتشــجيع النشــاطات االقتصاديــة المرتبطــة بالحركــة الســياحية ،المســاعدة فــي تأهيــل بعــض المســاكن التراثيــة ،تنظيــم
حركــة الســير فــي محيــط المناطــق التاريخيــة وتأميــن مواقــف للســيارات .باإلضافــة إلــى هــذه األعمــال ،ســوف يتــم تأهيــل
البنــى التحتيــة فــي بعــض الشــوارع مــن المــدن التاريخيــة الخمــس ،لجهــة تأميــن وصــات ميــاه الشــفة وتأهيــل شــبكات
الصــرف الصحــي الموجــودة فــي هــذه المــدن.
حمايــة المواقــع األثريــة وتحســين صونهــا وإدارتهــا :يتنــاول هــذا الشــق تطويــر المواقــع األثريــة فــي كل مــن مــدن بعلبــك
وصــور وصيــدا ويتضمــن :أجـراء أبحــاث وتوثيــق حــول المواقــع األثريــة ،ترميــم وتدعيــم بعــض المعالــم األثريــة مثــل معبــدي
باخــوس وجوبيتيــر فــي بعلبــك والقلعــة البريــة فــي صيــدا ،إدارة المعالــم ،حمايــة المســاحات وتجهيــز المواقــع الســتقبال
الزائريــن كإنشــاء مراكــز للزائريــن ومراكــز لاســتعام.
الازم ْيــن للمؤسســات المعنيــة بتنفيــذ المشــروع :ويتنــاول كافــة النشــاطات التــي تســاهم
تقديــم الدعــم التقنــي والفنــي
َ
بتحســين أداء المؤسســات المعنيــة بتنفيــذ المشــروع ضمان ـاً الســتمراريته وديمومتــه .هــذه المؤسســات هــي :البلديــات
الخمــس للمــدن المعنيــة ،مديريــة اآلثــار ومديريــة التنظيــم المدنــي .يعتبــر هــذا المشــروع حيويــاً جــداً لجهــة إنعــاش
وتحســين حركــة الســياحة فــي المــدن التــي يلحظهــا ولجهــة تعزيــز وتطويــر البنيــة الجغرافيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة
المواكبــة لهــذه الحركــة والتــي ســتؤدي حتمــاً لتنميــة االقتصــاد المحلــي فــي هــذه المــدن وخلــق فــرص عمــل جديــدة
لســكانها.
إصطــدم المشــروع بعــدة حواجــز وإشــكاليات حالــت دون تنفيــذ المشــروع ضمــن المهــل المخططــة لــه فــي األصــل نذكــر
منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
الوضع األمني في الباد؛
إرتفاع كلفة البناء؛
تناوب بلديات عدة خال فترة المشروع واالضطرار إلعادة شرح المشاريع وإجراء بعض التعديات؛
تنــاوب مجالــس نيابيــة وحكوميــة مختلفــة خــال فتــرة المشــروع واالضطــرار إلعــادة شــرح المشــاريع وإجــراء بعــض
التعديــات؛
وجود مخالفات عدة في مناطق األشغال يصعب في أغلب األحيان إزالتها؛
عدم تقبل الناس أحياناً للتغيير.
التأخير في تنفيذ كافة بنود إتفاقية التمويل اإلضافي بإنتظار موافقة المجلس النيابي عليها.
الوضع األمني الذي منع الشركات الملتزمة األجنبية عن الحضور الى لبنان واإللتزام بالجداول الزمنية لسير األعمال.
بالرغــم مــن المشــاكل العديــدة التــي واجهــت المشــروع وبعــد إنجــاز أشــغال المرحلــة األولــى ،قــام المشــروع باســتطاع آراء
المواطنيــن والزائريــن فــي المــدن الخمــس ،إضافــة إلــى الــوزارات والبلديــات المعنيــة ،وتبيــن أهميــة المشــروع فــي تحســين
األوضــاع المعيشــية واالجتماعيــة والبيئيــة فــي مناطــق المشــروع ،كمــا لوحــظ تنامــي وعــي المجتمعــات ألهميــة الحفــاظ
علــى إرثهــم الثقافــي،
قــام مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار بتأميــن تمويــل إضافــي مــن البنــك الدولــي والوكالــة الفرنســية للتنميــة لتكملــة المشــاريع
الــواردة فــي إتفاقيــة التمويــل األساســية.
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ورغبــة فــي تطويــر وتوســيع نطــاق تجربــة مشــروع حمايــة اإلرث الثقافــي والتنميــة المدينيــة ،يقــوم المجلــس حاليــاً
بالتفــاوض مــع المموليــن لتأميــن األمــوال الازمــة لتنفيــذ أشــغال إضافيــة فــي المــدن الخمــس وتوســعة نطــاق المشــروع
ليشــمل مــدن أخــرى فــي لبنــان.

أبرز االنجازات المحققة خالل الفترة )( 2013-1992

تـم العمل على تأمين تمويل لألشغال التنفيذية للمشروع على الشكل التالي:
ُ
َ
إبـرام اتفاقيــة قــرض مــع البنــك الدولــي لإلنشــاء والتعميــر بقيمــة  31.5مليــون دوالر أميركــي أحيلــت مــن مجلــس الــوزراء
بموجــب المرســوم رقــم  10858تاريــخ  2003/9/9وصــدق عليهــا فــي مجلــس النــواب بموجــب القانــون رقــم  555تاريــخ
.2004/ 1/ 31
إبـرام اتفاقيــة قــرض مــع الوكالــة الفرنســية للتنميــة بقيمــة  12مليــون يـــورو أحيلــت مــن مجلــس الــوزراء بموجــب المرســوم
ـدق عليهــا فــي مجلــس النــواب بموجــب القانــون رقــم  556تاريــخ .2004/1/30
رقــم  11163تاريــخ  2003/10/14وصـ ّ
وقــع المجلــس بتاريــخ  3أيــار  2006إتفاقيــة تنفيذيــة للجــزء المخصــص مــن البروتوكــول اإليطالــي لمشــروع اإلرث الثقافــي
بقيمــة  10مليون يـــورو.
وقــع المجلــس بتاريــخ  2007/11/28اتفاقيــة تمويــل هبــة مــع الوكالــة الفرنســية للتنميــة بقيمــة نصــف مليــون يــورو لدعــم
المديريــة العامــة لآلثــار ،أُحي َلــت مــن مجلــس الــوزراء بموجــب المرســوم رقــم  1058تاريــخ .2007/11/24
وقــع المجلــس بتاريــخ  7تشــرين األول  2008بتوقيــع إتفاقيــة تمويــل هبــة مــع الحكومــة اإليطاليــة مــن ضمنهــا  2.2مليــون
يـــورو لمشــروع اإلرث الثقافي.
إبـرام اتفاقيــة القــرض اإلضاقــي مــع الوكالــة الفرنســية للتنميــة بقيمــة  21مليــون يـــورو أحيلــت الى مجلــس الــوزراء ومجلس
النــواب للموافقــة عليهــا أُحي َلــت مــن مجلــس الــوزراء بموجــب المرســوم رقــم  7445تاريــخ  2012/01/25وصــدق عليهــا فــي
مجلــس النواب بموجــب القانــون رقــم  282تاريــخ .2014/04/30
إبـرام اتفاقيــة القــرض اإلضافــي مــع البنــك الدولــي لإلنشــاء والتعميــر بقيمــة  27مليــون دوالر أحيلــت الــى مجلــس الــوزراء
ومجلــس النــواب للموافقــة عليهــا أُحي َلــت مــن مجلــس الــوزراء بموجــب المرســوم رقــم  8992تاريــخ  2012/09/29وصــدق
عليهــا فــي مجلــس النــواب بموجــب القانــون رقــم  255تاريــخ .2014/04/15
األوليــة للمشــروع والســيما دراســات المــدن الخمــس التاليــة :طرابلس،
قــام المجلــس خــال العــام  2002بإكمــال الدراســات
ّ
جبيــل ،بعلبــك ،صيــدا وصور.
قــام المجلــس بإنشــاء وحــدة إدارة المشــروع التــي تتألــف مــن استشــاريين مهمتهــم متابعــة وإدارة أعمــال المشــروع.
فتعاقــد لهــذه الغايــة مــع فريــق متعــدد االختصاصــات يشــمل خبيــر توريــد ،ومهنــدس معمــاري متخصــص فــي الترميــم،
ومهنــدس مدنــي ،وخبيــرة اجتمــاع وخبيــر أثــري يتولــى األعمــال المرتبطــة بمديريــة اآلثــار.
قــام المجلــس بإنشــاء وحــدات إداريــة بلديــة محليــة للمشــروع فــي المــدن الخمــس وتتألــف هــذه الوحــدات مــن مهندســين
وأخصائييــن اجتماعييــن واقتصادييــن ،ولهــذه الغايــة تعاقــد المجلــس مــع عشــرة أخصائييــن فــي مختلــف المــدن ،يتولــون
إدارة ومتابعــة أعمــال المشــروع محليـاً بالتنســيق مــع البلديــات .ومــن مهامهــم :اإلشـراف علــى اإلشــغال ،التنســيق والتعاون
مــع المصالــح اإلداريــة والفنيــة فــي البلديــات ومــع المديريــات العامــة للتنظيــم المدنــي ولآلثــار ومع مكاتــب وزارة الســياحة
وهيئــات القطــاع العــام المعنيــة بتنفيــذ المشــروع فــي كل مــن المــدن الخمــس ،كمــا تتضمــن مهــام هــذه الوحــدات،
التنســيق مــع الســكان والمجتمعــات المحليــة والمنظمــات األهليــة والمدنيــة فــي مختلــف مراحــل تنفيــذ المشــروع.
قــام المجلــس خــال العــام  2004بإنجــاز الدراســات التفصيليــة وملفــات التلزيــم للجــزء األول مــن األشــغال المحــددة فــي
المشــروع ،للمــدن الخمــس ،والبالغــة حوالــي  12مليــون دوالر أميركــي ،ممــا مكــن المجلــس مــن البــدء بعمليــة اســتدراج
العــروض وتلزيــم األعمــال المتعلقــة مــن تأهيــل البنيــة التحتيــة وأعمــال الترميــم فــي هــذه المــدن.
بدأت أشغال المرحلة األولى في صيف  2005تباعاً في مدن صور ،طرابلس ،بعلبك ،جبيل وصيدا.
تم إبرام عقود اإلشراف في المدن الخمس في صيف العام .2005
تــم إبـرام عقــد تقييــم المؤشـرات المتعلقــة باألثــر االقتصــادي والســياحي واالجتماعــي للمشــروع فــي المــدن الخمــس فــي
خريــف العــام .2005
خــال العــام  ، 2006كلــف المجلــس مكاتــب استشــارية إعــداد الدراســات التفصيليــة وملفــات تلزيــم أشــغال المرحلــة
الثانيــة لمــدن صــور وطرابلــس و جبيــل وبعلبــك ،ممــا مكــن المجلــس ،خــال العــام  ،2007مــن البــدء بعمليــة اســتدراج
العــروض وتلزيــم األعمــال المتعلقــة مــن تأهيــل البنيــة التحتيــة وأعمــال الترميــم فــي هــذه المــدن.
في شباط  ،2007تم اإلنتهاء من أشغال تأهيل الكورنيش البحري الغربي لمدينة صور.
قام استشاريون بإعداد خطط السير ،وتنظيم حركة السيارات ،وتأمين مواقف مناسبة في عدد من المدن التاريخية.
خال العام  2007تم إبرام عقد اإلشراف على خطة األثر البيئي في المدن الخمس.
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في بداية  2007إنتهت أشغال تأهيل الواجهات في األسواق الشمالية المجموعة األولى في طرابلس.
فــي أيــار  2007انتهــت أشــغال مبنــى إعــادة إســكان ســكان خــان العســكر بلــوك أ فــي طرابلــس يليهــا بلــوك ب فــي شــباط
 2008لينتقــل القاطنيــن فــي القســم الكبيــر مــن خــان العســكر إلــى الشــقق المخصصــة لهــم فــي كانــون األول مــن ســنة
.2009
فــي آب  2007تــم فســخ عقــد شــركة الجنــوب لألعمــار لتنفيــذ أشــغال تأهيــل أســواق صيــدا القديمــة المرحلــة األولــى
(ســاحة بــاب السـراي والمســار الســياحي) وتمــت إضافــة األشــغال المتبقيــة إلــى مشــروع أشــغال تأهيــل الســوق القدبــم
المرحلــة الثانيــة واألعمــال الكهربائيــة وتأهيــل مبنييــن تقليدييــن فــي المدينــة القديمــة.
فــي أواخــر العــام  2007إنتهــت أشــغال ترميــم المنــازل الطينيــة فــي حــي القلعــة -بعلبــك (المرحلــة األولــى) وأشــغال
تأهيــل الطــرق والســاحات العامــة والبنــى التحتيــة فــي جبيــل (المرحلــة األولــى) وأشــغال تأهيــل واجهــات أبنيــة محلــة
الســويقة فــي منطقــة بــاب التبانــة.
خال العام  2008تم إعداد الدراسات التفصيلية للمرحلة األولى لمشروع تأهيل المواقع األثرية في بعلبك وصور.
فــي أيــار  2008انتهــت أشــغال تأهيــل الواجهــات فــي األســواق الشــمالية المجموعــة الثانيــة فــي طرابلــس وأشــغال المرحلــة
األولــى فــي صور(المســار الثقافــي المحــاذي للموقــع األثــري).
في آب  ،2008بدأت أشغال تأهيل الطرق والساحات العامة والبنى التحتية (المرحلة الثانية) في مدينة جبيل.
في آب  ،2008انتهت أشغال تأهيل الواجهات في األسواق الشمالية في طرابلس.
في أواخر  ،2008انتهت أشغال تأهيل حائط دعم الموقع األثري في مدينة صور.
تم إعداد الدراسات التفصيلية لتأهيل قلعة طرابلس.
تم إعداد الخريطة األثرية لمدينة صور في العام 2006
تم إطاق مشروع الدعم التقني لبلديتي طرابلس وصور.
خــال العــام  2009نظمــت ورش عمــل بيئيــة فــي البلديــات بمشــاركة موظفــي البلديــات والمهــن الملوثــة للبيئة ،مهندســين
وناشــطين بيئييــن لزيــادة التوعيــة وتحســين األداء المتعلــق بالحفــاظ علــى البيئة.
تم إعداد الدراسة لمشروع ترميم قلعة الشقيف في ارنون-النبطية.
انتهت أشغال تأهيل أسواق صيدا القديمة المرحلة أألولى (السوق).
في أيار  ,2009تم إطاق أشغال مشروع تأهيل ساحة البوابة وشارع الحمرا ومنطقة الجعفرية.
فــي نيســان  ,2009بــدأت أشــغال المرحلــة األولــى مــن تأهيــل الجنــاح الرئاســي فــي قصــر بيــت الديــن وإنتهــت فــي تمــوز
مــن العــام نفســه.
في تشرين الثاني  ،2009بدأ إعداد الدراسات التفصيلية لمشروع تأهيل قلعة صيدا البرية.
في كانون األول  ،2009تم إعداد الدراسات التفصيلية لمشروع ترميم دير القلعة في بيت مري.
في العام  2010انتهت أشغال تأهيل حمام عز الدين.
في شباط  ،2010بدأت أشغال مشروع تأهيل مرفأ الصيادين وواجهته البحرية في مدينة صور.
في نيسان  ،2010بدأت أشغال تأهيل ساحات وواجهات مباني الواجهة البحرية لمدينة صيدا القديمة.
فــي أيــار  ،2010بــدأت أشــغال مشــروع الممــر الســياحي المرحلــة الثانيــة ,األشــغال الكهربائيــة وتأهيــل مبنييــن تقليدييــن
فــي المدينــة القديمــة.
في حزيران  2010بدأت أشغال تأهيل قلعة طرابلس.
في حزيران  ،2010بدأت أشغال مشروع تأهيل البنى التحتية في موقعي بعلبك وصور األثريين.
في أيلول  ،2010تم توقيع عقد مع المعهد الوطني لإلدارة للقيام بتدريب موظفي المديرية العامة لآلثار.
في تشرين األول  ،2010بدأت أشغال ترميم قلعة الشقيف-ارنون.
في تشرين األول  ،2010تم توقيع عقد لتأمين مفروشات مكتبية لصالح المديرية العامة لآلثار.
في تشرين الثاني  ،2010بدأت أشغال ترميم خان العسكر في طرابلس.
في كانون الثاني  ،2010انتهت أشغال مبنى إعادة إسكان سكان خان العسكر بلوك س في طرابلس.
في شباط  ،2011تم تسليم مفروشات مكتبية لتجهيز مكاتب المديرية العامة لآلثار.
في شباط  ،2011إنتهت أشغال مشروع البنى التحتية في مدينة صور.
في آب  ،2011إنتهت أشغال تأهيل الطرق والساحات العامة والبنى التحتية (المرحلة الثانية) في مدينة جبيل.
في كانون األول  ،2011تم شراء تجهيزات مكتبية لصالح المديرية العامة لآلثار.
في تشرين الثاني  ،2011تم شراء سيارتين لصالح المديرية العامة لآلثار.
فــي تشــرين األول  ،2011تــم تنظيــم مؤتمــر حــول «تاريــخ صــور مــن خــال اآلثــار» فــي بيــت المملــوك فــي صــور ،برعايــة
وزيــر الثقافــة وبحضــور رئيــس مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار والســفير الفرنســي  ،وبمشــاركة خبـراء عالمييــن.
تم تنظيم دورة تدريبية لموظفي المديرية العامة لآلثار.
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تم إعداد الدراسات التفصيلية لترميم قلعة شمع في .2012
في آب  ،2012تم شراء أدوات تحتمائية أثرية لصالح المديرية العامة لآلثار.
بدأ العمل في آب  ،2011على إعداد الدراسات التفصيلية لمشروع تأهيل خان القشلة في صيدا وسراي بعلبك.
تم شراء أدوات مسح طوبوغرافية لصالح المديرية العامة لآلثار.
تــم توقيــع عقــد المــؤازرة الفنيــة للمديريــة العامــة لآلثــار لتحديــد القطــع األثريــة وتنظيــم الشــروحات العائــدة لهــا لوضعهــا
فــي متحــف قاعــة طرابلــس فــي أيــار .2012
في تشرين األول  ،2012انتهت أشغال ترميم خان العسكر.
تم إنجاز خطة الدعم اإلداري للتنظيم المدني.
تــم إجـراء مناقصــة أشــغال مشــروع «تأهيــل طــرق ،بنــى تحتيــة ،واجهــات أبنيــة ومواقــف فــي مدينــة بعلبــك التاريخيــة –
المرحلــة الثانيــة – القســم ( ،»)1بانتظــار التصديــق مجلــس النــواب علــى التمويــل اإلضافــي مــن البنــك الدولــي.
تــم إعــداد تقاريــر علميــة لمركــز التـراث العالمــي فــي اليونســكو وفقـاً لعقــد المــؤازرة الفنيــة للمديريــة العامــة لآلثــار الموقع
في نيســان.2012
تــم إطــاق مناقصــة أشــغال الترميــم فــي الموقعيــن األثرييــن فــي بعلبــك وصــور – المرحلــة الثانيــة للمتعهديــن اإليطالييــن
حصريـاً.
تــم إطــاق مناقصــة أشــغال الترميــم فــي موقــع قلعــة شــمع األثــري ،ولكــن لــم يتقــدم لهــذه المناقصــة ســوى عــارض
واحــد .تــم تعديــل الدراســة بعــد إنهيــار جــزء مــن بــرج القلعــة وإعــداد ملــف التلزيــم تمهيــداً إلطــاق المناقصــة مــن جديــد.
تابــع فريــق وحــدة اإلرث الثقافــي بتقديــم الدعــم التقنــي خــال إعــداد الدراســات التفصيليــة للمتحــف األثــري فــي صيــدا
وبــدء األشــغال.
تم توقيع عقد أشغال ترميم طاحونة اسندمير في طرابلس والقلعة البرية في نيسان .2013
متابعة أشغال مشروع ترميم خان العسكر.
تــم تنفيــذ األشــغال اإلضافيــة علــى مبنــى إعــادة إســكان ســكان خــان العســكر بلــوك (س) مــع التصليحــات والتعديــات
علــى مبنيــي إعــادة إســكان ســكان خــان العســكر بلــوك (أ) و (ب) فــي طرابلــس.
تم إنجاز أشغال مشروع تأهيل ساحة البوابة وشارع الحمرا ومنطقة الجعفرية.
تم إنجاز أشغال مشروع تأهيل مرفأ الصيادين وواجهته البحرية في مدينة صور.

تقدم العمل خالل العام 2014

اإلشراف على خطة األثر البيئي في المدن الخمس.
إستام أشغال ترميم وتأهيل قصر بيت الدين (أشغال منع النش).
متابعة أشغال ترميم قلعة الشقيف-ارنون.
التحضير إلطاق مناقصة أشغال الترميم في موقع بيت مري األثري.
متابعة أشغال مشروع البنى التحتية في الموقعين األثريين في بعلبك وصور.
يقــوم فريــق وحــدة اإلرث الثقافــي بإجتماعــات دوريــة مــع القيميــن علــى اإلشــراف علــى إنشــاء متحــف بيــروت األثــري
وتقديــم الدعــم التقنــي للمشــروع.
إعادة إطاق مناقصة تلزيم أشغال مشروع ترميم قلعة شمع.
صيدا
متابعــة تنفيــذ أشــغال مشــروع الممــر الســياحي المرحلــة الثانيــة ،األشــغال الكهربائيــة وتأهيــل مبنييــن تقليدييــن فــي
المدينــة القديمــة.
متابعــة تنفيــذ أشــغال تأهيــل ســاحات وواجهــات مبانــي الواجهــة البحريــة لمدينــة صيــدا القديمــة (االشــغال متوقفــة
بســبب التمويــل).
تم إعداد ملف التلزيم والدراسات التفصيلية لمشروع تأهيل خان القشلة تمهيداً إلطاق المناقصة.
متابعة تنفيذ أشغال قلعة صيدا البرية.
طرابلس
متابعــة أشــغال تأهيــل محيــط جامــع البرطاســي وضفتــي نهــر أبــو علــي وإنشــاء ســقيفة فــوق جــزء منــه ضمــن المدينــة
القديمــة.
تلزيم عقد حراسة وصيانة لخان العسكر.
إستام أشغال تأهيل قلعة طرابلس.
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إســتام األشــغال اإلضافيــة لمبنــى إعــادة إســكان ســكان خــان العســكر بلــوك س مــع التصليحــات والتعديــات علــى مبنيــي
إعــادة إســكان ســكان خــان العســكر بلــوك أ و ب فــي طرابلــس.
صور
متابعــة أشــغال مشــروع تأهيــل مرفــأ الصياديــن وواجهتــه البحريــة فــي مدينــة صــور وإنشــاء مبنــى الصياديــن وفــق
التصاميــم المعدلــة.
تم توقيع عقد أشغال الترميم في الموقع األثري المرحلة األولى.
بعلبك
متابعة أشغال مشروع تأهيل البنى التحتية في موقعي بعلبك وصور األثريين.
توقيــع عقــد أشــغال مشــروع «تأهيــل طــرق ،بنــى تحتيــة ،واجهــات أبنيــة ومواقــف فــي مدينــة بعلبــك التاريخيــة – المرحلــة
الثانيــة – القســم ( »)1والمباشــرة باالشــغال.
تم توقيع عقد أشغال الترميم األثري في الموقع األثري المرحلة األولى.
جبيل
توقيع عقد مشروع إنشاء موقف في المدينة.

أبرز العقود التي جرى توقيعها خالل العام 2014

قام مجلس اإلنماء واإلعمار بتوقيع العقود التالية:
توقيع عقد مشروع أشغال المرحلة الثانية في مدينة بعلبك.
توقيع عقد مشروع إنشاء موقف السيارات في مدينة جبيل.
توقيع عقد المشروع االثري في بعلبك وصور -المرحلة الثانية.
توقيع عقد االشراف على أشغال بعلبك المرحلة الثانية.
توقيع عقد االشراف على أشغال إنشاء موقف السيارات في مدينة جبيل.

تقدم العمل خالل العام 2015

قام مجلس اإلنماء واإلعمار ً بتحضير الدراسات والملفات التالية:
الخطط المتعلقة بالمشاريع االجتماعية المواكبة للمشروع.
الخطط المتعلقة بمشاريع التنمية االقتصادية المحلية في المدن التاريخية الخمسة.
كما قام مجلس اإلنماء واإلعمار بتلزيم األشغال التالية:
تحضير ،إعداد ،تصوير وإنتاج فيلم توثيقي عن مشروع اإلرث الثقافي والتنمية المدني.
إعداد دراسات األثر االقتصادي لمشروع اإلرث الثقافي والتنمية المدينية
أشغال المشروع األثري في دير القلعة.
أشغال ترميم قصر بيت الدين المرحلة الثانية.
أشغال حفريات متحف بيروت األثري.
أشغال ترميم قلعة شمع.
أشغال حفريات متحف بيروت األثري
بعلبك
إطاق مناقصة أشغال ترميم سراي بعلبك.
مباشرة أشغال الترميم في الموقع األثري المرحلة الثانية.
صيدا
إطاق مناقصة أشغال تأهيل خان القشلة.
طرابلس
تلزيم أشغال حراسة وصيانة معلم خان العسكر.
التحضير لتلزيم إعداد الدراسات التفصيلية لمشروع تأهيل خان الصابون ،والعقار .131
التحضير لتلزيم إعداد الدراسات التفصيلية لمشروع تأهيل الواجهات الشرقية من نهر أبو علي.
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التحضيــر إلطــاق مناقصــة مشــروعي أشــغال تأهيــل الواجهــات ،الطــرق والســاحات العامــة فــي األســواق الشــمالية
والشــرقية المرحلــة الثانيــة.
أشغال مشروع ترميم طاحونة إسندمير.
التحضير إلستكمال أشغال مشروع نهر ابو علي.
صور
التحضير إلطاق مناقصة أشغال تكملة الكورنيش البحري الجنوبي لمدينة صور.
التحضير إلطاق مناقصة أشغال ترميم االسواق القديمة لمدينة صور.
البدء بأعمال تأهيل ساحة البوابة ومواقف للسيارات.

تقدم العمل خالل العام 2016

قام مجلس اإلنماء واإلعمار ً بتحضير الدراسات والملفات التالية:
إعداد دراسات األثر االقتصادي لمشروع اإلرث الثقافي والتنمية المدينية
الخطط المتعلقة بالمشاريع االجتماعية المواكبة للمشروع.
الخطط المتعلقة بمشاريع التنمية االقتصادية المحلية في المدن التاريخية الخمسة.
تحضير ،إعداد ،تصوير وإنتاج فيلم توثيقي عن مشروع اإلرث الثقافي والتنمية المدني.
إعــداد التقريــر النهائــي لدراســات اســتطاع الـرأي حــول وضعيــة الخدمــات البلديــة ورقابــة المؤشـرات االجتماعيــة واالقتصادية
لمشــروع اإلرث الثقافــي والتنميــة المدينية حتــى تاريــخ .2016/11/30
تــم االنتهــاء مــن تنفيــذ جميــع أشــغال مشــروع اإلرث الثقافــي والتنميــة المدينيــة الممولــة مــن البنــك الدولــي وإغــاق
القرضيــن.
تم تأمين تمويل محلي لتنفيذ األشغال المكملة لمشروع تأهيل قلعة الشقيف.
كما قام مجلس اإلنماء واإلعمار بتلزيم ومتابعة األشغال والدراسات التالية:
أشغال ترميم قصر بيت الدين المرحلة الثانية.
أشغال حفريات متحف بيروت األثري.
أشغال ترميم قلعة شمع.
أشغال حفريات متحف بيروت األثري.
إعداد ملف تلزيم أشغال المشروع األثري في دير القلعة.
التحضير إلطاق مناقصة تلزيم إعداد الدراسة التفصيلية لترميم قلعة تبنين ومحيطها.
بعلبك
تلزيم أشغال ترميم سراي بعلبك.
أشغال الترميم في الموقع األثري المرحلة الثانية.
صيدا
تلزيم أشغال تأهيل خان القشلة.
متابعة أشغال تأهيل قلعة صيدا.
طرابلس
تمديد عقد تلزيم أشغال حراسة وصيانة معلم خان العسكر.
إطاق مناقصة تلزيم إعداد الدراسات التفصيلية لمشروع تأهيل خان الصابون ،والعقار .131
إطاق مناقصة تلزيم إعداد الدراسات التفصيلية لمشروع تأهيل الواجهات الشرقية من نهر أبو علي.
إطــاق مناقصــة تلزيــم أشــغال مشــروع تأهيــل الواجهــات ،الطــرق والســاحات العامــة فــي مدينــة طرابلــس -المرحلــة
الثانيــة( .القســم  6 ،4و.)8
إطــاق مناقصــة تلزيــم أشــغال مشــروع تأهيــل الواجهــات ،الطــرق والســاحات العامــة فــي األســواق الشــمالية والشــرقية
فــي مدينــة طرابلــس -المرحلــة الثانيــة( .القســم  5و.)7
متابعة مشروع أشغال ترميم طاحونة إسندمير.
تلزيم مشروع استكمال أشغال مشروع نهر ابو علي.
تلزيم تنفيذ مشروعين محليين اقتصاديين تنمويين في مدينة طرابلس.
صور
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إطاق مناقصة تلزيم إعداد الدراسات التفصيلية لمشروع تكملة تأهيل الكورنيش البحري الجنوبي لمدينة صور.
إطاق مناقصة تلزيم إعداد الدراسات التفصيلية لمشروع ترميم االسواق القديمة لمدينة صور.
استكمال مشروع تأهيل ساحة البوابة ومواقف للسيارات.
أشغال الترميم في الموقع األثري المرحلة الثانية.

أبرز المشاريع قيد التحضير في أفق )(2018-2017

مســاعدة البنــك الدولــي فــي إعــداد تقريــره النهائــي النتهــاء اشــغال مشــروع اإلرث الثقافــي الممولــة مــن قبــل البنــك؛ وقــد
صنــف الممــول تنفيــذ المشــروع بدرجــة حســن.
تسليم معلم خان العسكر في طرابلس الى جهة رسمية إلدارته وتشغيله.
تلزيــم أشــغال مشــروع تأهيــل الواجهــات ،الطــرق والســاحات العامــة فــي مدينــة طرابلــس -المرحلــة الثانيــة( .القســم 6 ،4
و.)8
تلزيــم أشــغال مشــروع تأهيــل الواجهــات ،الطــرق والســاحات العامــة فــي األســواق الشــمالية والشــرقية فــي مدينــة
طرابلــس -المرحلــة الثانيــة( .القســم  5و.)7
تلزيم أشغال مشروع تأهيل خان الصابون.
تلزيم أشغال مشروع تأهيل الواجهات على جانبي نهر أبو علي في مدينة طرابلس.
تلزيم إشغال مشروع تأهيل األسواق القديمة في مدينة صور وتكملة الكورنيش البحري الجنوبي لمدينة صور.
تلزيم إعداد الدراسة التفصيلية لترميم قلعة تبنين ومحيطها.
تلزيم أشغال ترميم قصر بيت الدين المرحلة الثالثة.
تلزيم األشغال المكملة لمشروع تأهيل قلعة الشقيف.

تقدم العمل خالل العام 2017

قام مجلس اإلنماء واإلعمار ً بتحضير الدراسات والملفات التالية:
مســاعدة البنــك الدولــي فــي إعــداد تقريــره النهائــي النتهــاء اشــغال مشــروع اإلرث الثقافــي الممولــة مــن قبــل البنــك؛ وقــد
صنــف الممــول تنفيــذ المشــروع بدرجــة حســن.
تسليم معلم خان العسكر في طرابلس الى جهة رسمية إلدارته وتشغيله.
تلزيــم أشــغال مشــروع تأهيــل الواجهــات ،الطــرق والســاحات العامــة فــي األســواق الشــمالية والشــرقية فــي مدينــة
طرابلــس -المرحلــة الثانيــة( .القســم  5و.)7
تلزيم دراسات أشغال مشروع تأهيل خان الصابون.
تلزيم دراسات أشغال مشروع تأهيل الواجهات على جانبي نهر أبو علي في مدينة طرابلس.
تلزيــم دراســات إشــغال مشــروع تأهيــل األســواق القديمــة فــي مدينــة صــور وتكملــة الكورنيــش البحــري الجنوبــي لمدينــة
صــور.
تلزيم دراسات أشغال ترميم قصر بيت الدين المرحلة الثالثة.
تلزيم األشغال المكملة لمشروع تأهيل قلعة الشقيف.
تلزيم دراسات أشغال ترميم قلعة تبنين ومحيطها.
كما قام مجلس اإلنماء واإلعمار بتلزيم ومتابعة األشغال التالية:
أشغال ترميم قصر بيت الدين المرحلة الثانية.
أشغال الحفريات األثرية في موقع متحف بيروت األثري.
أشغال ترميم قلعة شمع.
إعداد ملف تلزيم أشغال المشروع األثري في دير القلعة.
بعلبك
متابعة أشغال ترميم سراي بعلبك.
متابعة أشغال الترميم في الموقع األثري المرحلة الثانية.
صيدا
متابعة أشغال تأهيل خان القشلة.
متابعة أشغال تأهيل قلعة صيدا.
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طرابلس
تمديد عقد تلزيم أشغال حراسة وصيانة معلم خان العسكر.
تلزيم ومتابعة إعداد الدراسات التفصيلية لمشروع تأهيل خان الصابون ،والعقار .131
تلزيم ومتابعة إعداد الدراسات التفصيلية لمشروع تأهيل الواجهات على جانبي نهر أبو علي في مدينة طرابلس.
تلزيــم ومتابعــة أشــغال مشــروع تأهيــل الواجهــات ،الطــرق والســاحات العامــة فــي مدينــة طرابلــس -المرحلــة الثانيــة.
(القســم  6 ،4و.)8
تلزيــم ومتابعــة أشــغال مشــروع تأهيــل الواجهــات ،الطــرق والســاحات العامــة فــي األســواق الشــمالية والشــرقية فــي
مدينــة طرابلــس -المرحلــة الثانيــة( .القســم  5و.)7
متابعة مشروع أشغال ترميم طاحونة إسندمير.
متابعة مشروع استكمال أشغال مشروع نهر ابو علي.
صور
تلزيم ومتابعة إعداد الدراسات التفصيلية لمشروع تكملة تأهيل الكورنيش البحري الجنوبي لمدينة صور.
تلزيم ومتابعة إعداد الدراسات التفصيلية لمشروع ترميم االسواق القديمة لمدينة صور.
استكمال أشغال مشروع تأهيل ساحة البوابة وتركيب عدادات ذكية لمواقف للسيارات على جوانب األرصفة.
أشغال الترميم في الموقع األثري المرحلة الثانية.

أبرز المشاريع قيد التحضير في أفق )(2019-2018

تسليم معلم خان العسكر في طرابلس الى جهة رسمية إلدارته وتشغيله.
تلزيم أشغال مشروع تأهيل خان الصابون.
تلزيم أشغال مشروع تأهيل الواجهات على جانبي نهر أبو علي في مدينة طرابلس.
تلزيم إشغال مشروع تأهيل األسواق القديمة في مدينة صور وتكملة الكورنيش البحري الجنوبي لمدينة صور.
تلزيم أشغال مشروع ترميم قلعة تبنين ومحيطها.
تلزيم أشغال ترميم قصر بيت الدين المرحلة الثالثة.
تلزيم األشغال المكملة لمشروع تأهيل قلعة الشقيف.

جدول ابرز العقود التي جرى توقيعها خالل العام 2014
قيمة العقد مصدر التمويل تاريخ مباشرة التاريخ المتوقع
إسم المشروع
إلنجاز العمل
العمل
)د.أ(
مشروع أشغال المرحلة الثانية،
صالح حيدر عبد الحليم حجار في 3.210,761
مدينة بعلبك.
االشراف على أشغال المرحلة
130.587
الثانية في مدينة بعلبك.

البنك الدولي

2014/11/13

2016/05/12

محلي

2014/11/13

2016/05/12

جدول ابرز العقود التي جرى توقيعها خالل العام 2015
إسم المشروع

التاريخ
قيمة العقد مصدر التمويل مباشرة
)د.أ(
العمل

التاريخ المتوقع
إلنجاز العمل

حراسة وصيانة معلم خان
العسكر في طرابلس

389.193

البنك الدولي ومحلي 2015/02/10

2018/02/02

إنشاء موقف في مدينة
جبيل

1.706.307

البنك الدولي ومحلي 2015/4/15

2017/03/01
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االشراف على أشغال المرحلة
الثالثة في مدينة جبيل.
تحضير ،إعداد ،تصوير وإنتاج
فيلم توثيقي خمسة أفام
قصيرة عن مشروع اإلرث
الثقافي والتنمية المدنية
تلزيم أشغال ترميم قلعة شمع
أشغال حفريات متحف
بيروت األثري
اإلشراف على أشغال
حفريات متحف بيروت
األثري
دراسة األثر االقتصادي
مشروع اإلرث الثقافي
والتنمية المدنية
أشغال الترميم في المواقع
األثري في بعلبك وصور –
المرحلة الثانية

85.315

مجلس اإلنماء واإلعمار خالل عام 2017

محلي

2015/4/15

2017/03/01

174.412

البنك الدولي

2015/07/23

2016/12/31

 499.900يورو

ايطاليا
الصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية
العربية
الصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية
العربية

2015/09/18

2018/04/30

2015/6/16

2018/11/14

3.353.880

2015/6/16

2018/11/14

150,925
92.314

البنك الدولي

2015/10/11

2016/12/31

3.065.356

إيطاليا

2015/11/4

2017/11/3

جدول ابرز العقود التي جرى توقيعها خالل العام 2016
التاريخ المتوقع
التاريخ
قيمة العقد مصدر
اسم المشروع
مباشرة العمل إلنجاز العمل
التمويل
)د.أ(
الوكالة الفرنسية
للتنمية ،البنك
الدولي ومحلي

2016/02/10

2018/11/09

تنفيذ مشروع محلي اقتصادي
تنموي في مدينة طرابلس

80،236

البنك الدولي

2016/07/01

2016/12/31

تنفيذ مشروع محلي اقتصادي
تنموي في مدينة طرابلس

79،969

البنك الدولي

2016/7/1

2016/12/31

ترميم وتأهيل خان القشلة في
صيدا

 1.718.527يورو ايطاليا

2016/8/1

2018/05/15

استكمال أشغال مشروع
تأهيل ضفاف نهر أبو علي

4,309,472
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جدول ابرز العقود التي جرى توقيعها خالل العام 2017
اسم المشروع
ترميم وتأهيل مبنى سراي بعلبك
في بعلبك

قيمة العقد مصدر
التمويل
)د.أ(
 849.966يورو

تأهيل الواجهات ،الطرق
والساحات العامة في مدينة
6.398.101
طرابلس -المرحلة الثانية( .القسم
 6 ،4و)8
إعداد الدراسات التفصيلية
واالشراف لمشروع تأهيل خان
الصابون والعقار 131

إعداد الدراسات التفصيلية
واالشراف لمشروع تأهيل
الواجهات على جانبي نهر أبو علي
في مدينة طرابلس
إعداد الدراسات التفصيلية
واالشراف لترميم األسواق القديمة
والكورنيش البحري الجنوبي في
مدينة صور
إعداد الدراسة التفصيلية لترميم
قلعة تبنين ومحيطها

ايطاليا

التاريخ
المتوقع
لمباشرة
العمل

التاريخ المتوقع
إلنجاز العمل

2017/07/26

2019/01/25

الوكالة الفرنسية
للتنمية

2017/11/20

2019/05/19

الوكالة الفرنسية
للتنمية

2017/11/31

2019/12/31

240.125

الوكالة الفرنسية
للتنمية

2017/11/31

2019/12/31

210.375

الوكالة الفرنسية
للتنمية

2017/11/31

2019/12/31

2017/06/05

2018/03/04

216.700

78.000
يورو

تقديم الدعم اتقني للممول
لمتابعة أشغال المتحف األثري في 4,400,000
صيدا

الوكالة الفرنسية
للتنمية
الصندوق الكويتي
للتنمية اإلقتصادية
العربية والصندوق
العربي لإلنماء
اإلقتصادي
واإلجتماعي
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جدول ابرز المشاريع قيد التحضير في أفق 2019-2018

تأهيل الواجهات ،الطرق
والساحات العامة في األسواق
الشمالية والشرقية في مدينة
طرابلس -المرحلة الثانية.
(القسم  5و)7

التاريخ المتوقع
لمباشرة العمل

التاريخ
المتوقع إلنجاز
العمل

3,850,440

الوكالة الفرنسية
للتنمية

2018/06/01

2019/12/01

مشروع اشغال تأهيل قصر
بيت الدين (الجناح الرئاسي)

490,442

الدولة اللبنانية

2018/09/01

2019/12/31

مشروع اشغال تأهيل خان
الصابون

1،792،000
يورو

الوكالة الفرنسية
للتنمية

2019/01/01

2019/12/31

مشروع اشغال تأهيل
الواجهات على جانبي نهر أبو
علي

1.750.000
يورو

الوكالة الفرنسية
للتنمية

2019/01/01

مشروع اشغال تأهيل األسواق
القديمة في مدينة صور
وتكملة الكورنيش البحري
الجنوبي لمدينة صور

1.800.000
يورو

الوكالة الفرنسية
للتنمية

2019/01/01

مشروع اشغال تأهيل قصر
بيت الدين

1,350,000

الدولة اللبنانية

أشغال الترميم في الموقع
األثري في بيت مري

400,00

الدولة اللبنانية

أشغال متحف بيروت األثري

25,000,000

الصندوق الكويتي
للتنمية اإلقتصادية
العربية

3,000,000

ال تمويل

5,000,000

ال تمويل

اسم المشروع

أشغال السوق القديم في دوما
(ترميم واجهات أينية ،ساحات
عامة وبنى تحتية )
أشغال الترميم في قلعة تبنين
ومحيطها

قيمة العقد مصدر
التمويل
)د.أ(

2019/12/31

2019/12/31

2019/12/31

2021/01/01
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جسر المشاة  -جبيل (مشروع االرث الثقافي)

ساحة البوابة  -صور (مشروع االرث الثقافي)

بيت الصيادين  -مرفأ صور (مشروع االرث الثقافي)

تأهيل األحياء القديمة  -صور (مشروع االرث الثقافي)

210.0 x 297.0 mm

القطاعات اإلجتماعية واإلقتصادية

سوق الخضار  -طرابلس (مشروع االرث الثقافي)

بيت الضيافة  -بعلبك (مشروع االرث الثقافي)
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نظرة عامة على القطاع

الخدمات األساسية

قطاع مياه الشفة

عنــد نهايــة األحــداث اللبنانيــة ،كانــت منشــآت ميــاه الشــفة القائمــة مقتصــرة علــى شــبكات شــبه مكتملــة فــي المــدن
الرئيســية ،وأخــرى بأحجــام أصغــر فــي باقــي المناطــق .وكان عــدم كفايــة هــذه الخدمــة ،الــذي بــدأ يتجلــى بشــكل واضــح،
يترافــق مــع تنامــي مشــكلة تلــوث الميــاه الســطحية والجوفيــة نتيجــة الصــرف الصحــي العشــوائي ،ومهــددة معهــا البيئــة
الصحيــة للمواطنيــن.

إن عدم كفاية خدمة مياه الشفة ،منذ تلك الفترة ،يعود ألسباب عديدة ،أهمها:

تزايد الطلب على المياه وعدم أهلية الشبكة الموجودة وترهلها
ازدياد الفاقد من المياه نتيجة اهتراء الشبكات
عدم وجود وسائل حماية المياه من التلوث (الصرف الصحي العشوائي ،ملوثات صناعية وزراعية)...
عــدم كفايــة اإلنفــاق فــي قطاعــي الميــاه والصــرف الصحــي ،أي قلــة االســتثمار الــازم لتحســين واســتحداث المنشــآت
وتطويرهــا وجعلهــا فــي المســتوى الخدماتــي والبيئــي المناســبين.
عــدم تطويــر هيكليــة إداريــة وتنفيذيــة مناســبة فــي القطــاع لمواكبــة زيــادة الحاجــة الماســة لخدمــة ميــاه الشــفة (والصرف
الصحــي) ،وتطبيــق األســاليب الجديــدة المتبعــة فــي اإلدارة وفــي مجــال التقنيــات الحديثــة لتنقيــة المياه.

ابتداء من العام  ،1992على عدة
ولمواجهة هذا الواقع الصعب ،عملت الدولة اللبنانية،
ً
أصعدة:

تنفيــذ أعمــال التأهيــل الطارئــة للتجهي ـزات القائمــة فــي مصــادر الميــاه وغيرهــا مــن شــبكات ومحطــات ضــخ وتنقيــة،
ومعالجــة كافــة المشــاكل القائمــة وتلــك المســتجدة .
استكمال وتوسعة وتأهيل الشبكات وفقاً لاحتياجات.
تطوير وزيادة مصادر المياه والحد من الهدر المائي وبالتالي زيادة معدالت التغذية.
وبمعنــى آخ ـر ،تهــدف خطــة العمــل القطاعيــة إلــى اســتكمال إعــادة تأهيــل وتوســعة منظومــات ميــاه الشــرب فــي كافــة
المناطــق اللبنانيــة ،وزيــادة مصــادر الميــاه لســد العجــز المرتقــب وذلــك بواســطة المشــاريع الكبــرى مثــل بنــاء الســدود
والبحي ـرات الجبليــة.
أمــا علــى الصعيــد المؤسســي ،فقــد شــكل صــدور القانــون  2000/221خطــوة أساســية باتجــاه إعــادة هيكلــة وتحديــث
قطاعــي الميــاه والصــرف الصحــي ،إذ تــم تحديــد األمــاك العامــة المائيــة (الجوفيــة والســطحية) وإســناد إدارة الميــاه بشــكل
متكامــل (شــفة وري وصــرف صحــي) إلــى أربــع مؤسســات عامــة اســتثمارية مســتقلة (باســتثناء الــري لجنــوب لبنــان
والبقــاع الغربــي الــذي بقــي تحــت إدارة واســتثمار المصلحــة الوطنيــة لنهــر الليطانــي ) ،ودمجــت فيهــا جميــع مصالــح
الميــاه ،وكلهــا تحــت ســلطة الوصايــة العائــدة لــوزارة الطاقــة والميــاه.
وفــي العــام  ،2001عينــت مجالــس اإلدارة لمؤسســات الميــاه .وفــي العــام  ،2005صــدرت المراســيم التنظيميــة والهيكليات
الجديــدة العائــدة لهــا وبــدأ العمــل علــى تطبيقهــا ،وذلــك للوصــول إلــى أهــداف عــدة ،أهمهــا تأهيــل وتحســين مســتوى
خدمــة المنشــآت وتوســيع نطــاق تغطيتهــا ،والمحافظــة علــى االســتقرار اإلداري للمؤسســات وتوازنهــا المالــي.
وبمــوازاة رغبــة الحكومــة فــي إشـراك القطــاع الخــاص فــي إدارة هــذه المؤسســات ،عهــدت وزارة الطاقــة والميــاه إلــى شــركة
فرنســية دراســة طــرق إشـراك القطــاع الخــاص فــي إدارة مؤسســة ميــاه بيــروت وجبــل لبنــان .كمــا ُعهــد إلــى مجلــس اإلنمــاء
واإلعمــار مســؤولية التعاقــد إلدارة المؤسســات اإلقليميــة األخــرى.

ابرز اإلنجازات المحققة خالل الفترة 2017 - 1992

بعــد نهايــة الحــرب األهليــة فــي لبنــان ،أخــذت المشــاريع المائيــة التــي قــام مجلــس اإلنمــاء واالعمــار بتنفيذهــا طابع ـاً
وطني ـاً فكانــت المشــاريع التاليــة :

 برنامــج إعــادة التأهيــل العاجــل لمصالــح الميــاه (البرنامــج الوطنــي العاجــل لإلعمار-الســنة األولــى) :بكلفــة حوالــي 60مليــون دوالر أميركــي جــرى تمويلــه مــن قبــل البنــك الدولــي والبنــك األوروبــي للتثميـر ،وهــدف إلــى إعــادة تأهيــل شــبكات
وتجهيـزات إمــداد ميــاه الشــرب العائــدة لــِ  19مصلحــة مــن مصالــح ميــاه الشــرب (الســابقة).
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 برنامــج إعــادة تأهيــل وتوســعة محطــات تنقيــة ميــاه الشــرب ومحطــات الضــخ والتعقيــم فــي المناطــق :شــمل هــذاالبرنامــج مشــاريع إعــادة تأهيــل وتوســعة ســبع محطــات رئيســية لتنقيــة ميــاه الشــرب فــي زحلــة ،وكفرحلــدا ،وطرابلــس،
وجبيــل ،وكوســبا ،ورأس العيــن والبــص (صــور) ،كمــا تضمــن إعــادة تأهيــل  200محطــة ضــخ موزعــة فــي مختلــف المناطــق
اللبنانيــة .بلغــت كلفــة هــذا المشــروع ،الــذي بوشــر بتنفيــذه فــي آب (أغســطس)  ،1996حوالــي  54مليــون دوالر أميركــي
ـم تمويلــه مــن البروتوكــول المالــي اللبنانــي -الفرنســي.
وتـ ّ
الفنيــة بقيمــة  30مليــون فرنــك فرنســي بتمويــل
ـم إنجــاز برنامــج المســاعدة
المســاعدة
الفنيــة لــوزارة الطاقــة والميــاه :تـ ّ
ّ
ّ
ـم بموجــب هــذا البرنامــج تقديــم المســاعدة الفنيــة إلــى وزارة الطاقــة والميــاه
ـ
ت
ـي.
ـ
نس
ر
الف
ـي-
ـ
اللبنان
ـي
ـ
المال
ـول
ـ
البروتوك
مــن
ّ
والــى مصالــح الميــاه الرئيســية علــى شــكل بنــاء القــدرات ،والتطويــر المؤسســاتي ،وتوريــد المعــدات الازمــة.
وبمــوازاة الشــروع فــي تنفيــذ هــذه البرامــج التــي أخــذت طابع ـاً وطني ـاً ر ّكــز المجلــس علــى تطويــر المنشــآت المائيــة فــي
جميــع المناطــق اللبنانيــة .تتــوزع هــذه المشــاريع حســب المحافظــات كمــا يلــي:

منطقة بيروت الكبرى

ـر لميــاه الشــرب فــي
البرنامــج الوطنــي العاجــل لإلعمــار  :تـ ّ
ـم إبـرام عــدة عقــود تتعلــق بإعــادة تأهيــل وإنشــاء منظومــات جـ ّ
إجماليــة بلغــت حوالــي  45مليــون دوالر أميركــي قــام بتمويلهــا الصنــدوق الكويتــي للتنميــة
منطقــة بيــروت الكبــرى بكلفــة
ّ
االقتصاديــة العربيــة .شــملت هــذه العقــود تنفيــذ األشــغال التاليــة:
 إعادة تأهيل مصادر المياه ،مثل نبع القشقوش ونبع عين الدلبة وآبار الديشونية. إعادة تأهيل محطتي تنقية مياه الشرب في الديشونية والحازمية.جر وتوزيع مياه الشرب لمنطقة بيروت الكبرى.
 إعادة تأهيل وإنشاء شبكات ّتمــت توســعة قــدرة اســتيعاب محطــة تنقيــة مياه الشــرب
توســعة محطــة تنقيــة ميــاه الشــرب فــي
الضبيــة (مرحلــة أولــى)ّ :
ّ
الضبيــة إلــى  430ألــف متــر مكعــب يومي ـاً .تــم تمويــل هــذا المشــروع مــن البروتوكــول المالــي اللبنانــي -اإليطالــي
فــي
ّ
إجماليــة بلغــت  5.7مليــون دوالر أميركــي.
بكلفــة
ّ
ـم تأهيــل وتحديــث الشــبكات
إلــى جانــب هــذه المشــاريع ومــن ضمــن مشــروع تأهيــل البنــى
التحتيــة لمدينــة بيــروت تـ ّ
ّ
المائيــة فــي الشــوارع التــي شــملها هــذا المشــروع.

محافظتا البقاع وبعلبك الهرمل

ـر ميــاه الشــرب فــي منطقتــي بعلبــك ،والنبــي شــيت ،وشــبكة الصــرف الصحــي
 تطويــر مصــادر الميــاه وإنشــاء شــبكات جـ ّـم بموجــب هــذا المشــروع
فــي بعلبــك :بلغــت قيمــة العقــد  32مليــون دوالر أميركــي بتمويــل مــن البنــك الدولــي ،وقــد تـ ّ
ـر والتوزيــع وحفــر وتجهيــز آبــار فــي
إنشــاء وتأهيــل خزانــات ميــاه الشــرب ومحطــات الضــخ وتركيــب شــبكات أنابيــب الجـ ّ
منطقــة المشــروع ،وكذلــك اســتحداث شــبكة تصريــف الميــاه المبتذلــة فــي مدينــة بعلبــك.

 تنفيــذ الوصــات المنزليــة وخطــوط توزيــع إضافيــة فــي منطقــة بعلبــك – النبــي شــيت  :قيمــة عقــد هــذا المشــروع حوالــي 1.25مليــون دوالر أميركــي ممولــة مــن البنــك الدولــي.
مكملــة لمشــروع
انشــاء مجــاري صحيــة وخطــوط توزيــع ميــاه شــربإضافيــة فــي بعلبــك وعمشــكي :تعتبــر هــذه األعمــال ّ
ّ
ـم مــن خالهــا
ـر ميــاه الشــرب وإنشــاء شــبكات أقنيــة الصــرف
ّ
الصحــي لمنطقــة بعلبــك  -النبــي شــيت المذكــور أعــاه ،تـ ّ
جـ ّ
صحيــة بكلفــة تبلــغ حوالــي 11.7
ـاري
مجـ
ـبكة
وشـ
ـة
منزليـ
ـات
وصـ
ـذ
وتنفيـ
ـرب
الشـ
ـاه
ميـ
ـع
لتوزيـ
ـب
أنابيـ
ـبكة
شـ
ـب
كيـ
تر
ّ
مولهــا البنــك الدولــي.
مليــون دوالر أميركــي ّ
إضافيــة فــي  17بلــدة فــي قضــاء بعلبــك :تعتبــر هــذه األعمــال مكملــة
صحيــة وخطــوط توزيــع ميــاه شــرب
انشــاء مجــاريّ
ّ
ـم
ـر ميــاه الشــرب وإنشــاء شــبكات أقنيــة الصــرف
ّ
الصحــي لمنطقــة بعلبــك  -النبــي شــيت المذكــور أعــاه ،تـ ّ
لمشــروع جـ ّ
صحيــة بكلفــة تبلــغ حوالــي
ـاري
ـ
مج
ـبكة
ـ
وش
ـة
ـ
منزلي
ـات
ـ
وص
ـذ
ـ
وتنفي
ـرب
ـ
الش
ـاه
ـ
مي
ـع
ـ
لتوزي
ـب
ـ
أنابي
ـبكة
ـ
ش
ـب
ـ
كي
تر
مــن خالهــا
ّ
مولهــا البنــك الدولــي.
 12.2مليــون دوالر أميركــي ّ
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ـر ميــاه اليمونــة :بلغــت قيمــة هــذا العقــد  11.9مليــون دوالر أميركــي بتمويــل مــن البنــك اإلســامي للتنميــة.
مشــروع جـ ًّ
ـر الميــاه بطــول  76كيلومتـرا ،وشــبكات
يشــمل هــذا المشــروع إنشــاء سـ ّ
ـد لحصــر ميــاه نبــع اليمونــة ،وتركيــب أنابيــب جـ ّ
أنابيــب لتوزيــع الميــاه بطــول  246كيلومتـراً ،وإنشــاء  23خزانـاً جديــداً وبئريــن.
ـر ميــاه الشــرب مــن عيــون أرغــش :بلغــت قيمــة العقــد  7.8مليــون دوالر أميركــي بتمويــل مــن البنــك اإلســامي
 مشــروع جـ ّـر
ـر الميــاه مــن نبعــي القبــوه والشــمالي ،وإنشــاء شــبكة أنابيــب جـ ّ
للتنميــة .يشــمل المشــروع إنشــاء شــبكة أنابيــب لجـ ّ
للميــاه بطــول  72كيلومتـراً ،وشــبكة توزيــع بطــول  110كيلومتـراً ،وإنشــاء  18خزانـاً جديــداً.
 مشــروع تمويــن قــرى قضــاء بعلبــك (الجــزء الشــمالي الشــرقي) بميــاه الشــرب – المجموعــة الثالثــة مــن المرحلــة األولــى:ـر وتوزيــع .بلغــت كلفــة األشــغال  13.4مليــون دوالر أميركــي
وشــملت األشــغال حفــر وتجهيــز آبــار وخزانــات وشــبكات جـ ّ
ممولــة محلي ـاً بموجــب المرســوم اإلنمائــي للبقــاع رقــم  12919تاريــخ .1998/8/27
ّ
ـر ميــاه الشــرب إلــى قريتــي البســتان والحــرف مــن نبعــي النصــارى والحريــق فــي منطقــة الهرمــل :بلغــت
 إنشــاء خطــوط جـ ّـم تمويلــه مــن الصنــدوق الكويتــي.
قيمــة العقــد  2مليــون دوالر أميركــي وتـ ّ
 تنفيــذ أشــغال اقنيــة الــري فــي منطقــة الهرمــل :قيمــة العقــد حوالــي مليــون دوالر أميركــي بتمويــل مــن الصنــدوق الكويتيللتنميــة االقتصاديــة واالجتماعية.
 البنيــة التحتيــة لبلــدة اليمونــة :ويشــمل المشــروع إنشــاء شــبكات ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي ومحطــة معالجــةمولهــا البنــك اإلســامي للتنميــة.
للميــاه المبتذلــة فــي بلــدة اليمونــة .بلغــت كلفــة األشــغال  3.96مليــون دوالر أميركــي ّ
 الوصــات المنزليــة للمناطــق المشــمولة بمشــروعي أنظمــة ميــاه اليمونــة وعيــون أرغــش  :جــرى مــن خــال هــذا المشــروعتركيــب وصــات منزليــة لجميــع القــرى التــي اســتفادت مــن مشــروعي اليمونــة وعيــون أرغــش وال ّلذيــن اكتمــل تنفيذهمــا
كمــا تبيــن أعــاه .بلغــت كلفــة هــذا المشــروع حوالــي  6.5ماييــن دوالر أميركــي بتمويــل مح ّلــي بموجــب المرســوم اإلنمائــي
للبقــاع رقــم  12919تاريــخ .1998/8/27
تضمــن تأميــن ميــاه
 مشــروع ميــاه شمســطار :بلغــت قيمــة هــذا المشــروع حوالــي  4.5مليــون دوالر أميركــي ،وقــدّ
الشــفة إلــى منطقــة شمســطار وجوارهــا.
ـر وشــبكات وخزانــات ميــاه الشــرب لبعــض بلــدات محافظــة البقــاع بقيمــة  1.1م.د.أ .ممولــة مــن
 تنفيــذ خطــوط جـ ّالصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي.
ممول محلياً.
 مشروع تنفيذ أشغال شبكات مياه الشرب في بلدة حربتا في قضاء بعلبك بقيمة  1.4م.د.أ.ّ
 مشــروع تمويــن قــرى قضــاء بعلبــك (الجــزء الشــمالي الشــرقي) بميــاه الشــرب – المجموعــة األولــى والثانيــة :ن ّفــذ هــذاـر ميــاه الشــرب إلــى المنطقــة الممتــدة مــن رســم الحــدث إلــى عرســال ووصــوالً الــى
المشــروع عبــر ثاثــة أقســام لجـ ّ
منطقــة القــاع فــي البقــاع الشــمالي مــع تنفيــذ خزانــات وشــبكات توزيــع .وبلغــت كلفتــه حوالــي  13مليــون دوالر أميركــي
بتمويــل محلــي.
 تنفيــذ خطــوط توزيــع وشــبكات ميــاه شــرب إضافيــة ووصــات منزليــة فــي مدينــة بعلبــك والخضــر والنبــي شــيت والخريبةبقيمــة  4.9م.د.أ .ممولــة مــن البنــك الدولــي لإلنشــاء والتعمير.
ممولــة مــن
 تشــغيل وصيانــة منظومــات الميــاه والمجــاري فــي منطقــة بعلبــك النبــي شــيت :بقيمــة حوالــي  9.5م.د.أ.ّ
البنــك الدولــي لإلنشــاء والتعميــر والدولــة اللبنانيةللفتــرة مــا بيــن  2005و  2016والدولــة اللبنانيــة لغايــة .2017
اليمونــة وعيــون أرغــش :بقيمــة
 تنفيــذ أشــغال إضافيــة ضمــن مشــروع تأميــن الوصــات المنزليــة لبلــدات وقــرى منطقتــي ّممولــة محليـاً بموجــب المرســوم اإلنمائــي للبقــاع رقــم  12919تاريــخ .1998/8/27
 5.6م.د.أّ .
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ـول مــن
 مشــروع تأهيــل أنظمــة الميــاه فــي البقــاع الغربــي وقــرى فــي شــرقي قضــاء زحلــة (المجموعــة األولــى) :الممـ ّـر و توزيــع
البنــك الدولــي بقيمــة  14.2م.د.أ .وشــمل المشــروع إنشــاء محطــات ضــخّ وتعقيــم وخزانــات ميــاه وشــبكات جـ ّ
منزليــة فــي عــدد مــن قــرى قضائــي البقــاع الغربــي وزحلــة.
ووصــات
ّ
 مشــروع تنفيــذ أشــغال مائيــة مكملــة ضمــن طــرق راشــيا والبقــاع الغربــي – القســم الثانــي  -الجــزء األول – المجموعــةـر وتوزيــع ميــاه الشــرب ضمــن طــرق فــي قضائــي راشــيا والبقــاع الغربــي فــي
األولــى تضمنــت األشــغال تمديــد خطــوط جـ ّ
ضهــر األحم ـر ،كفرقــوق – راشــيا ،راشــيا – المصنــع ،جــب جنيــن– كفريا.بتمويــل محلــي بقيمــة  3.7م.د.أ.
 مشــروع تنفيــذ أشــغال مائيــة مكملــة ضمــن طــرق راشــيا والبقــاع الغربــي – القســم الثانــي –الجــزء األول – المجموعــةـر وتوزيــع ميــاه الشــرب ضمــن طــرق فــي قضائــي راشــيا والبقــاع الغربــي فــي
الثانيــة تضمنــت األشــغال تمديــد خطــوط جـ ّ
خربــة روحــا – عيــن عــرب – بــكا – ديــر العشــاير ،راشــيا-عين عطــا ،جــب جنيــن– كامــد اللــوز– الفالوج.بتمويــل محلــي بقيمــة
 2.9م.د.أ.

محافظة عكار

ـر ميــاه الشــرب لمصلحــة ميــاه القبيــات وشــبكة أقنيــة ميــاه الصــرف الصحــي فــي عــكار :بلغــت قيمــة
 تأهيــل شــبكة جـ ّوخزانــات ومحطــات ضــخّ
ـار
آبـ
ـذ
تنفيـ
ـمل
وشـ
ـر.
للتثميـ
ـي
األوروبـ
ـك
البنـ
ـن
مـ
ـل
بتمويـ
ـي
كـ
أمير
دوالر
ـون
العقــد  14.8مليـ
ّ
ـر ميــاه الشــرب.
وخطــوط جـ ّ

ـر ميــاه الشــرب فــي بعــض القــرى فــي قضــاء عــكار المــزودة مــن اآلبــار :بلغــت قيمــة العقــد  4ماييــن
 إنشــاء شــبكات جـ ّدوالر أميركــي وجــرى تمويلــه بواســطة هبــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية.
 تمويــن قــرى أكــروم وكفرتــون بميــاه الشــرب :قيمــة العقــد  6.6مليــون دوالر أميركــي بتمويــل مــن الصنــدوق الســعوديللتنميــة .وشــمل حصــر لنبــع الســبع وتنفيــذ آبــار وخزانــات ومحطــات ضــخ وخطــوط جــر ميــاه الشــرب.
محليــة
ـر ميــاه الشــرب لبيــت م ـاّت والقــرى المجــاورة فــي عــكار :شــمل المشــروع إنشــاء خزانــات
 إنشــاء شــبكات جـ ّّ
ـخّ
ـر وخطــوط توزيــع .بلغــت قيمــة العقــد حوالــي  19.5مليــون دوالر
ـ
ج
ـوط
ـ
وخط
ـ
ض
ـات
ـ
محط
ـات،
ـ
ان
خز
وأبـراج مائيــة ،تأهيــل ّ
ّ
ـم تمويلــه مــن البنــك اإلســامي للتنميــة وصنــدوق األوبــك للتنميــة الدوليــة.
أميركــي وتـ ّ
 تنفيــذ أشــغال تمويــن بلــدة عيــن يعقــوب بميــاه الشــفة :قيمــة العقــد  5.9مليــون دوالر أميركــي بتمويــل مــن الصنــدوقـر.
الســعودي للتنميــة .وشــمل تنفيــذ ّ
خزانــات ،محطــة ضــخّ وخطــوط جـ ّ
 تنفيــذ أشــغال تمويــن قــرى منطقــة البرغــش وحـرار وكــف التينــة وقبعيــت بميــاه الشــفة :قيمــة العقــد  5.8مليــون دوالرـزان رئيســي،
خزانــات محليــة وخـ ّ
أميركــي بتمويــل مــن الصنــدوق الســعودي للتنميــة .وشــمل تنفيــذ حصــر نبــع كــف التينــةّ ،
ـر.
محطــات ضــخّ وخطــوط جـ ّ
ـر ميــاه الشــرب إلــى عــكار العتيقــة :يهــدف هــذا المشــروع إلــى تمويــن بلــدة عــكار العتيقــة والمناطــق المجــاورة بميــاه
 جـ ّـر .بلغــت قيمــة
الشــرب .وشــملت األشــغال حصــر ينابيــع ،آبــارّ ،
خزانــات محليــة وخـزان رئيســي ،محطــات ضــخّ وخطــوط جـ ّ
األشــغال حوالــي  7.6مليــون دوالر أميركــي بتمويــل محلــي.

محافظة الشمال :

ـر ميــاه الشــرب لمصلحــة ميــاه طرابلــس وشــبكات أقنيــة الصــرف الصحــي فــي طرابلــس :بلغــت قيمــة
 إنشــاء شــبكات جـ ّالعقــد حوالــي  34مليــون دوالر أميركــي بتمويــل مــن البنــك األوروبــي للتثميــر .جــرت توســعة نطــاق األشــغال لتشــمل إنشــاء
خزانــات ميــاه لتلبيــة احتياجــات المدينــة حتــى عــام  .2025والمشــروع هــو فــي الخدمــة حاليـاً.
ّ
المنزليــة فــي مدينــة طرابلــس :بلغــت كلفــة هــذا المشــروع  7.4مليــون يــورو ،بتمويــل
 تجديــد شــبكات الميــاه والوصــاتّ
مــن الوكالــة الفرنســية للتنميــة .AFD
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 توســعة محطــة ميــاه الشــرب فــي البحصــاص :يشــمل هــذا المشــروع زيــادة قــدرة محطــة تنقيــة ميــاه الشــرب فــيالبحصــاص مــن قدرتهــا البالغــة  40ألــف متــر مكعــب إلــى  70ألــف متــر مكعــب يومي ـاً .بلغــت كلفــة هــذا المشــروع 4
مليــون د.أ ،.بتمويــل مــن الوكالــة الفرنســية للتنميــة .AFD
ـر ميــاه الشــرب إلــى المنيــة :يهــدف المشــروع الــى تمويــن بلــدة المنيــة والقــرى المجــاورة بميــاه الشــرب.
 مشــروع جـ ّـم التمويــل مــن الصنــدوق الســعودي للتنميــة.
بلغــت كلفــة المشــروع  1.8مليــون دوالر أميركــي ،تـ ّ
 تجهيز بئري دير عمار والنبي يوشع في الشمال :بقيمة  862ألف د.أ .بتمويل مح ّلي.مائيــة متفرقــة فــي منطقــة زغرتــا :بقيمــة تقديريــة  1.7ماييــن دوالر أمريكــي ،وبتمويــل مــن
 مشــروع تنفيــذ أعمــال ّالصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة العربيــة.
ـر إلمــداد ميــاه الشــرب لمصلحــة ميــاه البتــرون وبعــض شــبكات أقنيــة الصــرف الصحــي :بلغــت قيمــة
 إنشــاء شــبكة جـ ّالعقــد  20.5مليــون دوالر أميركــي جــرى تمويلــه مــن البنــك األوروبــي للتثميــر.
 تجهيز بئر أبي ياغي وملحقاته في قضاء البترون :بقيمة  860ألف د.أ .بتمويل مح ّلي. تنفيــذ خـ ّـر لميــاه الشــرب لمحطــة التنقيــة فــي كوســبا فــي قضــاء الكــورة :بلغــت قيمــة العقــد  387ألــف د.أ .بتمويــل
ـط جـ ّ
مح ّلي .
 عقــد إدارة مصلحــة ميــاه طرابلــس :يعتبــر هــذا العقــد جــزءاً مــن جهــود الحكومــة إلعــادة تنظيــم قطــاع الميــاه وإش ـراكـية  8.9مليــون يــورو بتمويــل
القطــاع الخــاص فــي إدارتــه .بلغــت قيمــة العقــد إلدارة مصلحــة ميــاه طرابلــس مــع شــركة فرنسـ ّ
مــن الوكالــة الفرنســية للتنميــة .قــام متعهــد اإلدارة بتشــغيل وإدارة منشــآت وتجهي ـزات مصلحــة ميــاه طرابلــس كمــا قــام
بإعــداد فواتيــر اســتهاك الميــاه وتحصيــل رســومها ،باإلضافــة إلــى تشــغيل وإدارة المــوارد البشــرية والماليــة لمصلحــة ميــاه
طرابلــس .باإلضافــة إلــى ذلــك ،قــام متعهــد اإلدارة باإلشـراف علــى أعمــال تجديــد شــبكة ميــاه الشــرب فــي المدينــة ،وزيــادة
قــدرة محطــة تنقيــة ميــاه الشــرب فــي البحصــاص مــن قدرتهــا البالغــة  40ألــف متــر مكعــب إلــى  70ألــف متــر مكعــب
يوميـاً.
مؤسســة ميــاه لبنــان الشــمالي :ويعتبــر هــذا
عقــد تطويــر وتحســين أداء وتوســيع اســتخدام برنامــج إدارة الزبائــن  X7لــزوم ّالعقــد أيضـاً جــزءاً مــن جهــود الحكومــة إلعــادة تنظيــم وتطويــر قطــاع الميــاه فــي لبنــان .بلغــت قيمــة العقــد حوالــي 400
ألــف يــورو تمويــل مــن الوكالــة الفرنســية للتنميــة.
مشــروع الشــبكات الثانويــة والفرعيــة فــي البــداوي :بلغــت قيمــة العقــد  3.6مليــون دوالر أميركــي ممولــة بهبــة مــنالصنــدوق الكويتــي.
مشــروع ميــاه الشــرب وجــدران الحمايــة فــي قضــاء بشــري :بلغــت قيمــة العقــد حوالــي  2.7مليــون دوالر أميركــي ممولــةبهبــة مــن الصنــدوق الكويتــي.
الجبليــة :هــدف المشــروع إلــى تمويــن القــرى الواقعــة فــي القســم األعلــى مــن قضــاء المنيــة-
ـد بحيــرة بريصــا
 إنشــاء سـ ّّ
ـم تمويــل هــذا المشــروع مــن الصنــدوق الســعودي للتنميــة ومــن هبــة مقدمــة مــن
تـ
.
ـري
والـ
ـفة
الشـ
ـاه
بميـ
الضنيــة
ّ
ّ
المملكــة العربيــة الســعودية وهــو بقيمــة  14.25مليــون دوالر أميركــي.
ـم
 تنفيــذ خــط جــر لميــاه الشــرب بيــن فيــع وكوســبا فــي قضــاء الكــورة :بلغــت قيمــة العقــد  3مليــون دوالر أميركــي وتـ ّتمويلــه مــن الصنــدوق الكويتــي.
 أعمــال اســتكمال مشــاريع الميــاه فــي قضــاء البتــرون (أو مــا يعــرف بســد الفجــوات) بكلفــة حوالــي  5.7م.د.أ .ممولــة مــنالصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة العربية.
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 إنشــاء شــبكة توزيــع ميــاه الشــرب وتجميــع الميــاه المبتذلــة فــي اهــدن  -قضــاء زغرتــا وشــمل هــذا المشــروع تنفيــذشــبكات ميــاه الشــرب وشــبكات تجميــع الميــاه المبتذلــة فــي أهــدن فــي قضــاء زغرتــا وبلغــت قيمــة المشــروع 14.5م.د.أ.
ممولــة مــن صنــدوق أبــو ظبــي للتنميــة وموازنــة مجلــس الإلنمــاء والإلعمــار بنــد خ ّ
طــة النهــوض.
ّ

الصندوق العربي
محافظة جبل لبنان

ـر ميــاه الشــرب إلــى منطقــة ســاحل كســروان مــن نبــع المضيــق :بلغــت قيمــة العقــد العائــد لهــذا المشــروع  76مليــون
 جـ ّدوالر أميركــي بتمويــل مــن البنــك اليابانــي للتعــاون الدولــي ( .)JBICو شــمل أشــغال بنــاء ســد لحصــر ميــاه نبــع المضيــق،
ـية مــع شــبكات توزيــع
ـية (عبــر نفــق) إلــى منطقــة ســاحل كســروان ،وإنشــاء ّ
خزانــات رئيسـ ّ
وتركيــب شــبكة أنابيــب رئيسـ ّ
الميــاه فــي المنطقــة الســاحلية لقضــاء كســروان.

 تأهيــل منظومــات ميــاه الشــرب وشــبكة الصــرف الصحــي فــي منطقتــي الشــوف والمتــن :بلغــت قيمــة العقــد حوالــي 25ـر ،وشــبكات
مليــون دوالر أميركــي بتمويــل مــن البنــك الدولــي .شــمل المشــروع إنشــاء  22خزانـاً للميــاه ،وتركيــب أنابيــب جـ ّ
توزيــع ميــاه الشــرب ،إضافــة لشــبكات تصريــف الميــاه المبتذلــة.
 تأهيــل البنيــة التحتيــة فــي القــرى المهجــرة  :كمــا اكتمــل تنفيــذ أشــغال إعــادة تأهيــل وتركيــب شــبكات جديــدة لميــاهالمهجــرة فــي أقضيــة بعبــدا وعاليــه والشــوف ،وقــد قــام الصنــدوق الســعودي للتنميــة بتمويــل هــذا
الشــرب فــي القــرى
ّ
المشــروع الــذي بلغــت كلفتــه  7.15مليــون دوالر أميركــي.
ـر حوالــي  12،000م 3مــن
ـر ميــاه نبــع الرعيــان إلــى الخـ ّ
ـزان الرئيســي فــي عاليــه :يتـ ّ
ـم مــن خــال هــذا المشــروع جـ ّ
 جـ ًّ
ـول مــن
الميــاه يوميـا مــن نبــع الرعيــان إلــى الخـزان الرئيســي فــي عاليــه .بلغــت كلفتــه حوالــي  15مليــون دوالر أميركــي ومـ ّ
الصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة العربيــة.
مائية متفرقة في منطقة الباروك بكلفة  5.25م.د.أ .وبتمويل من الصندوق الكويتي.
 تنفيذ أشغال ّ تأهيل آبار وتنفيذ منشآت لزوم مصلحة مياه عين الدلبة بكلفة  4.15م.د.أ .وتمويل من الصندوق الكويتي. تنفيذ ّمحلياً بقيمة حوالي  2مليون دوالر أميركي.
مول هذا المشروع
جر مياه نهر ابراهيم إلى محطة جبيلّ :
خط ّ
ّ
ـر الميــاه إلــى ق ّ
طيــن  -عــازار :يهــدف هــذا المشــروع ،الــذي بلغــت كلفتــه حوالــي  4.25مليــون دوالر أميركــي،
 مشــروع جـ ّـول هــذا المشــروع مــن
إلــى اســتغال ميــاه نبــع قطيــن إلمــداد ميــاه الشــرب إلــى األج ـزاء العليــا مــن قضــاء المتــن .مـ ّ
الصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة العربيــة.
 تنفيــذ خـ ّـر الميــاه مــن نبــع العســل إلــى خزانــات بحنس-القســم األول :بلغــت الكلفــة حوالــي  9.6مليــون دوالر
ـط جـ ّ
أميركــي بتمويــل مــن الصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة العربيــة.
 تأهيــل آبــار وتنفيــذ منشــآت لــزوم مصلحــة ميــاه عيــن الدلبــة :بلغــت الكلفــة حوالــي  4مليــون دوالر أميركــي بتمويــل مــنالصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة العربيــة.
ّءبلغتبتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الإلقتصادية العربية وموازنة مجلس الإلنماء والإلعمار بند خطة النهوض

والنبطية
محافظتا الجنوب
ّ

 تأهيــل وتوســعة وتجهيــز محطــة تكريــر ميــاه الشــرب فــي الطيبــة (المرحلتيــن االولــى والثانيــة) :بلغــت قيمــة األشــغالاألول وقيمتــه حوالــي  21مليــون دوالر أميركــي
المنفــذة حوالــي  28.40مليــون دوالر أميركــي مو ّزعــة علــى جزئيــن :الجــزء ّ
ومحليـاً بقيمــة  9م .د .أ والهــدف منــه إنشــاء محطــة تنقيــة
بتمويــل جزئــي بقيمــة 12م .د .أ مــن البنــك اإلســامي للتنميــة
ّ
لميــاه الشــرب .تقــوم المحطــة بتنقيــة  25ألــف متــر مكعــب مــن الميــاه فــي اليــوم وضخّ هــا عبــر شــبكات الميــاه التابعــة
أمــا الجــزء الثانــي وبلغــت قيمتــه حوالــي  7.40مليــون دوالر أميركــي والغايــة منــه تأهيــل
لمصلحــة ميــاه جبــل عامــلّ .
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الكهربائيــة والتشــغيل والصيانــة بتمويــل مح ّلــي.
المبانــي القائمــة وتأميــن الطاقــة
ّ
 حفــر وتجهيــز آبــار فــي عــدد مــن المناطــق الجنوبيــة المتضــررة مــن عــدوان  :1996بكلفــة حوالــي  2.5م.د.أ .بتمويــل مــنالصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي.
 تأهيــل وتطويــر انظمــة الميــاه فــي مدينــة صــور :بلغــت قيمــة العقــد العائــد للمشــروع حوالــي  20.5مليــون دوالر أميركــيوقــد قــام بتمويلــه الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي.
الريفيــة :بلغــت قيمــة العقــد حوالــي  27مليــون دوالر أميركــي ،وقــد قــام
 تأهيــل وتطويــر أنظمــة الميــاه فــي مناطــق صــورّ
بتمويلــه الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعي.
 تنفيذ أشغال محطات ضخّ مياه الشرب في مدينة صور بقيمة حوالي  1م.د.أ .وتمويل محلي.ـر ميــاه الشــرب لمصلحــة ميــاه صيــدا :بلغــت قيمــة هــذا العقــد حوالــي  4.6مليــون دوالر أميركــي وقــد
 إنشــاء شــبكات جـ ّقــام الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي بتمويلــه.
 تأهيــل شــبكات وأنظمــة ميــاه الشــرب التابعــة لقضــاء جزيــن :بلغــت كلفــة المشــروع حوالــي  1.25مليــون دوالر أميركــي،ـم تمويلــه مــن الوكالــة الفرنســية للتنميــة.
تـ ّ
 إنشــاء خـ ّـر ميــاه الشــفة مــن نبــع الطاســة الــى منطقــة النبطيــة لزيــادة كميــة ميــاه الشــرب والخدمــة فــي المنطقــة،
ـط جـ ّ
بقيمــة حوالــي  7.5م.د.أ .وبتمويــل مــن الوكالــة الفرنســية . AFD
وخزانــات وشــبكات ميــاه الشــرب فــي منطقــة النبطيــة بكلفــة حوالــي  2م.د.أ .ممولــة مــن المجموعــة
 حفــر وتجهيــز  4آبــار ّاألوروبية.
 تنفيــذ شــبكات ميــاه الشــرب فــي منطقــة الهباريــة فــي حاصبيــا بكلفــة حوالــي  14.8م.د.أ .بتمويــل مــن الوكالــة الفرنســيةللتنميــة وموازنــة مجلــس االنمــاء واالعمــار بنــد خطــة النهــوض.
 تنفيــذ أشــغال ميــاه الشــرب لمصلحــة ميــاه جبــل عامــل فــي قضائــي مرجعيــون وبنــت جبيــل بكلفــة حوالــي  12.15م.د.أ.بتمويــل مــن البنــك اإلســامي للتنميــة .
 تنفيــذ حفــر بئــري ميــاه وأشــغال ميــاه شــرب فــي النبطيــة بكلفــة حوالــي مليــون دوالر أميركــي بتمويــل مــن االتحــاداألوروبــي .
 حفر بئر ارتوازي في كفرحمام في حاصبيا بكلفة حوالي  270ألف دوالر أميركي ممولة بهبة من االتحاد األوروبي . حفر وتجهيز آبار في الدوير والقليلة بكلفة حوالي  1.2م.د.أ .بتمويل من الصندوق الكويتي.ـر بطــول
 تأهيــل وتطويــر منظومــات الميــاه فــي قضــاء النبطيــة :وشــمل المشــروع إنشــاء ّخزانــات وأبـراج ميــاه وخطــوط جـ ّ
حبــوش وأنصــار بكلفــة
ـم،
ـ
عربصالي
ـاروف،
كفررمــان ،حـ
حوالــي  6كلــم وخطــوط توزيــع بطــول حوالــي  40كلــم فــي قــرى
ّ
ّ
ممولــة مــن صنــدوق أبــو ظبــي للتنميــة.
حوالــي  4.9م.د.أ.
ّ
تضمــن المشــروع حفــر بئريــن أرتوازييــن فــي مدينــة بنــت جبيــل لزيــادة
 تنفيــذ حفــر بئــري ميــاه شــرب فــي بنــت جبيــل:ّ
تغذيــة المدينــة بميــاه الشــرب وبلغــت الكلفــة حوالــي مليــون دوالر أميركــي بتمويــل مــن االتحــاد األوروبــي .
تضمــن المشــروع أنشــاء شــبكات ميــاه شــرب وصــرف
 تنفيــذ أشــغال ميــاه وصــرف صحــي فــي قضائــي صــور والنبطيــة:ّ
صحــي فــي بعــض القــرى فــي قضائــي صــور والنبطيــة وبلغــت الكلفــة حوالــي  4.8مليــون دوالر أميركــي بتمويــل وإش ـراف
الصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة العربيــة.
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 تنفيــذ أشــغال مائيــة فــي نطــاق مصلحــة ميــاه جبــل عامــل فــي قضائــي مرجعيــون وحاصبيــا :شــمل المشــروع إنشــاءوفرعيــة باإلضافــة الــى تجهيــز مح ّ
طــات الضــخّ فــي كل مــن المناطــق التاليــة :بنــت
ـية
شــبكات جـ ّ
ّ
ـر وتوزيــع ميــاه رئيسـ ّ
جبيــل ،مــرج الخــوخ وشــبعا .بلغــت الكلفــة حوالــي  55.9مليــون دوالر أميركــي بتمويــل مــن البنــك اإلســامي للتنميــة
وســلفة خزينــة بموجــب المرســوم  6841تاريــخ  2011/11/17و 7477تاريــخ  2012/2/6ومجلــس اإلنمــاء واإلعمــار بنــد
خطــة النهــوض.
 تنفيــذ أشــغال اســتبدال الشــبكات الداخليــة والوصــات المنزليــة لميــاه الشــرب فــي مناطــق شــبعا والهباريــة وكفرشــوباوعيــن قنيــا وشــويا وكفرحمــام والكفيــر وخلــوات الكفيــر  -القســم رقــم  :2شــمل المشــروع أشــغال اســتبدال الشــبكات
الداخليــة والوصــات المنزليــة لميــاه الشــرب فــي مناطــق شــبعا والهباريــة وكفرشــوبا وعيــن قنيــا وشــويا وكفرحمــام والكفيــر
وخلــوات الكفيــر بلغــت الكلفــة حوالــي 13.1مليــون دوالر أميركــي بتمويــل مح ّلــي بموجــب ســلفة خزينــة – مرســوم رقــم
.2011/6841

تقدم العمل في ابرز المشاريع الجارية
ّ

محافظتا الشمال وعكار

خزانــات ،و تركيــب أنابيــب
 تمويــن قــرى الجــرد المرتبطــة بخزانــي حـرار وقبعيــت فــي عــكار :يشــمل هــذا المشــروع إنشــاء ّـر ميــاه الشــرب وشــبكات التوزيــع ومحطــات الضــخّ لحولــي  25قريــة .تقــدر كلفــة هــذا المشــروع بمبلــغ  20.4مليــون
جـ ّ
دوالر أمريكــي وبتمويــل مــن الصنــدوق العربــي للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة .وتبلــغ نســبة االنجــاز لتاريخــه حوالــي .٪85

األول) :يهــدف هــذا المشــروع إلــى اســتكمال أشــغال منظومــات
مشــروع اســتكمال منظومــات الميــاه فــي المنيــة (القســم ّ
الميــاه ا ّلتــي كان قــد نفّذهــا ســابقاً المجلــس ومــا زالــت أقســام مــن هــذا المشــروع غيــر مســتثمرة بانتظــار اســتكمالها.
وتقــدر قيمــة األشــغال بحوالــي  10م .د.أ .بتمويــل مــن الصنــدوق الســعودي للتنميــة وموازنــة مجلــس االنمــاء واالعمــار
خطــة النهــوض .وتبلــغ نســبة االنجــاز لتاريخــه حوالــي .٪65
ـري  :يشــمل هــذا المشــروع تزويــد منطقــة بشــري والقــرى المحيطــة
 تأهيــل وتجديــد منظومــات الميــاه فــي منطقــة بشـ ّالمنزليــة
بهــا بميــاه الشــرب مــن نبــع قاديشــا وحفــر عــدة آبــار ارتوازيــة مــع تأهيــل وتوســيع شــبكات الميــاه والوصــات
ّ
خزانــات .تبلــغ كلفــة هــذا المشــروع  11.9مليــون دوالر أميركــي ،وهــو بتمويــل مــن الصنــدوق العربــي للتنميــة
وبنــاء ّ
االقتصاديــة واالجتماعيــة وموازنــة مجلــس االنمــاء واالعمــار بنــد خطــة النهــوض .وتبلــغ نســبة االنجــاز لتاريخــه حوالــي .٪85
 مشــروع توســعة شــبكة الميــاه والصــرف الصحــي فــي الميــدان – أهــدن  :يشــمل المشــروع أنشــاء شــبكات ميــاه شــربوصــرف صحــي أضافيــة فــي الميــدان فــي أهــدن لتوســعة الشــبكة الحاليــة وتبلــغ كلفــة هــذا المشــروع  1.3مليــون دوالر
أميركــي ،وهــو بتمويــل محلــي .وتبلــغ نســبة االنجــاز لتاريخــه حوالــي .٪95
 تنفيــذ مشــروع ميــاه القلمــون ورأس مســقا المحاذيــة لشــكا وأنفــه وأســتكمال المشــاريع فــي الكــورة :ويشــمل المشــروعـر فــي نطــاق المشــروع وتقــدر قيمــة األشــغال بحوالــي  6.2مليــون د.أ .بتمويــل مــن الصنــدوق
تمديــد خطــوط توزيــع وجـ ّ
العربــي لانمــاء االقتصــادي واالجتماعــي وموازنــة مجلــس االنمــاء واالعمــار بنــد خ ّ
طــة النهــوض .وتقــدر نســبة االنجــاز
لتاريخــه بحوالــي .٪60
ـر ميــاه
 مشــروع تمويــن ســهل عـ ّكار بميــاه الشــرب ( : )I LOTويشــمل هــذا المشــروع إنشــاء ّخزانــات ،وتركيــب أنابيــب جـ ّ
وشــبكات التوزيــع ومح ّ
األول مــن
ـم
القسـ
ـروع
المشـ
ـذا
هـ
طــات الضــخّ لبعــض قــرى الســهل لمحافظــة عــ ّكار ويشــمل
ّ
المشــروع المتكامــل لـ ّ
ـكل قــرى الســهل فــي محافظــة عـ ّكار .تقــدر قيمــة األشــغال بحوالــي  39.6مليــون د.أ .بتمويــل مــن
البنــك اإلســامي للتنميــة .وتقــدر نســبة اإلنجــاز لتاريخــه بحوالــي .٪5
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تنفيــذ أشــغال تكميليــة فــي نطــاق مشــروع تأهيــل آبــار وتنفيــذ منشــآت لــزوم مصلحــة عيــن الدلبــة (ســابقاً) :يتضمــن
المشــروع تأهيــل آبــار ضمــن مصلحــة عيــن الدلبــة ســابقاً وإنشــاء منشــآت تنقيــة ميــاه الشــرب فــي الديشــونية وتبلــغ
الكلفــة بحوالــي  3مليــون دوالر أميركــي بتمويــل مــن الصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة العربيــة .وتبلــغ نســبة إنجــاز
األشــغال لتاريخــه .٪95

 تحســين مســتوى منظومــات ميــاه الشــرب فــي قضــاء جبيــل :وهــو يشــكل المجموعــة األولــى مــن المشــروع الك ّلــيـدر كلفــة هــذا المشــروع بحوالــي  39مليــون يــورو (بمــا فيهــا منظومــات الصــرف الصحــي) .ويشــمل المشــروع :إنشــاء
وتُقـ ّ
ـر ،تركيــب  39كلــم مــن خطــوط التوزيــع ،حفــر بئريــن
ـزان جديــد ،تأهيــل ّ 5
 15خـ ّ
خزانــات ،تركيــب  61كلــم مــن خطــوط الجـ ّ
جديديــن ،إنشــاء محطتــي ضــخّ وإنشــاء  10.8كلــم مــن الطــرق الجديــدة المؤديــة إلــى مواقــع المنشــآت المائيــة .وهــو
ممــول مــن البروتوكــول المالــي اللبنانــي -اإليطالــي .وتبلــغ نســبة االنجــاز لتاريخــه حوالــي .٪30
 إنشــاء بحيــرة جبليــة  -المنــزول فــي قضــاء المتــن :يهــدف إنشــاء ســد المنــزول فــي أعالــي قضــاء المتــن الــى زيــادةتغذيــة المتــن األعلــى بميــاه الشــفة (المتيــن ،عينطــورة ،الزعــرور .)... ،يصــل التخزيــن الــى  400,000متــر مكعــب .تقــدر
كلفــة المشــروع بحوالــي  15م.د.أ .ممولــة مــن الصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة العربيــة ،وموازنــة مجلــس االنمــاء
واالعمــار بنــد خطــة النهــوض .وتبلــغ نســبة االنجــاز لتاريخــه حوالــي .٪5
جــر :يهــدف هــذا
مشــروع أمــداد بيــروت الكبــرى بميــاه الشــرب (جــر ميــاه األولــي) المرحلــة األولــى /نفــق وخطــوط
ّ
المشــروع الــى تأميــن  250,000متــر مكعــب مــن الميــاه باليــوم لبيــروت الكبــرى .ويشــمل إنشــاء نفــق بطــول  24كلــم
محليــة وخطــوط توزيــع.
خزانــات
ـر بقطــر 1400ملــم لــكل واحــد بطــول  9كلــم لتغذيــة ّ 3
ـي جـ ّ
ّ
ومحطــة لتنقيــة الميــاه وخطـ ّ
ـر والخزانــات المركزيــة بقيمــة 200
تنحصــر مســؤولية مجلــس األنمــاء واألعمــار بتنفيــذ ومراقبــة أعمــال النفــق وخطــوط الجـ ّ
المحليــة ومحطــة التنقيــة
الخزانــات
مليــون دوالر أمريكــي بتمويــل مــن البنــك الدولــي ،و تتو ّلــى المؤسســة تنفيــذ أعمــال ّ
ّ
وخطــوط التوزيــع والمقــدرة بحوالــي  140مليــون دوالر أمريكــي .وتبلــغ نســبة اإلنجــاز لتاريخــه حوالــي .٪50
 مشــروع تحويــل وتأهيــل خــط الميــاه بيــن نبــع الصفــا وبيــت الديــن (قنــاة الميــر بشــير) :يتضمــن هــذا المشــروع أشــغالتحويــل وتأهيــل خـ ّ
ـط الميــاه بيــن نبــع الصفــا وبيــت الديــن بمــا فيــه قنــاة الميــر بشــير بكلفــة حوالــي  3.8م.د.أ .ممولــة
مــن ســلفة خزينــة بموجــب قـرار رقــم  99تاريــخ  2014/5/22وقــد بلغــت نســبة اإلنجــاز لتاريخــه .٪60
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مشــروع تنفيــذ أشــغال ميــاه شــفة وصــرف صحــي أضافيــة فــي مدينــة بعلبــك والقــرى المجــاورة – المجموعــة األولــى :و
تتضمــن األشــغال تمديــد شــبكات توزيــع ميــاه الشــرب وشــبكات صــرف صحــي إضافيــة فــي مدينــة بعلبــك وبعــض القــرى
المجــاورة بتمويــل محلــي بقيمــة  5.9م.د.أ .وقــد بلغــت نســبة اإلنجــاز لتاريخــه حوالــي .٪45

 مشــروع تنفيــذ أشــغال مائيــة متفرقــة فــي بكيفــا – بيــت لهيــا – عيحــا  -الحــوش :يشــمل هــذا المشــروع تركيــب أنابيــبـدر كلفــة هــذا المشــروع بمبلــغ  2.5مليــون دوالر أمريكــي .ممــول بســلفة خزينــة بموجــب
ـر وتوزيــع لميــاه الشــرب .تقـ ّ
جـ ّ
القـرار رقــم  99تاريــخ  .2014/5/22وقــد بلغــت نســبة األنجــاز لتاريخــه حوالــي .٪80
ّإّوقد بلغت نسبة األنجاز لتاريخه حوالي .٪5
 مشــروع تأهيــل وتطويــر منظومــات ميــاه الشــفة فــي زحلــة وجوارهــا :يتكــون المشــروع مــن ثاثــة أج ـزاء :الجــزء االولـول مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة وهــو ن ّفــذ
يشــمل شــبكات ميــاه الشــفة فــي حــوش األمـراء وكســارة بقيمــة  5م.د.أ .ممـ ّ
أمــا الجــزء الثانــي يشــمل شــبكة ميــاه الشــفة فــي مدينــة زحلــة التــي تتغــذى مــن محطــة تنقيــة ميــاه
مــن قبــل الوكالــةّ .
الشــفة فــي زحلــة بقيمــة  5م.د.أ وهــو ن ّفــذ مــن قبــل وزارة الطاقــة والميــاه .الجــزء الثالــث يشــمل أنظمــة ميــاه الشــفة فــي
وحزرتــا بقيمــة 16م.د.أ .بتمويــل
شــرق زحلــة وضهــور زحلــة والتويتــي والمعلقــة والكــرك والمدينــة الصناعيــة وقــاع الريــم ّ
مــن الصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة العربيــة وموازنــة مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار بنــد خ ّ
طــة النهوضوقــد ُق ّســم
المشــروع الــى قســم ثابــت بقيمــة حوالــي  10م.>.أ .وقســم إختيــاري متع ّلــق بتأميــن اإلســتماكات بقيمــة حوالــي  6م.>.أ.
وقــد جــرى توقيــع العقــد للقســم الثابــت .وقــد بلغــت نســبة األنجــاز لتاريخــه حوالــي .٪5
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مشــروع تأهيــل وتطويــر منظومــات ميــاه الشــفة فــي زحلــة وجوارهــا بتمويــل مــن الصنــدوق الكويتــي للتنميــة اإلقتصاديــة
العربيــة وموازنــة مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار بنــد خ ّ
طــة النهــوض بقيمــة حوالــي  10.7مليــون د.أ.
ملحــق للعقــد العائــد لمشــروع تمويــن قــرى الجــرد المرتبطــة بخزانــي حـرار وقبعيــت بتمويــل مــن الصنــدوق العربــي للتنميــة
اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة وموازنــة مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار بنــد خ ّ
طــة النهــوض بقيمــة حوالــي  930ألــف د.أ.
الصحــي فــي منطقــة ســهل عـ ّكار ( )I LOTبتمويــل مــن البنــك اإلســامي
مشــروع إنشــاء منظومــات ميــاه الشــرب والصــرف
ّ
وموازنــة مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار بنــد خ ّ
طــة النهــوض بقيمــة حوالــي  39.6مليــون د.أ.
ملحــق للعقــد العائــد لمشــروع اســتكمال منظومــات تاميــاه فــي الهباريــة  -حاصبيــا بتمويــل مــن موازنــة مجلــس اإلنمــاء
واإلعمــار بنــد خ ّ
طــة النهــوض بقيمــة حوالــي  4.3مليــون د.أ.
ملحــق للعقــد العائــد لمشــروع أشــغال الصــرف الصحــي وميــاه الشــفة فــي بعــض بلــدات قضــاء بعلبــك بتمويــل مح ّلــي
بقيمــة حوالــي  5.4مليــون د.أ.
مشــروع تمويــن قــرى الهرمــل بالميــاه بتمويــل مح ّلــي بموجــب ســلفة خزينــة الق ـرار رقــم  99تاريــخ  2014/5/22بقيمــة
حوالــي  13.9مليــون د.أ.
ـد القيســماني وتصميــم وبنــاء محطــة التكريــر الملحقــة بــه بتمويــل مــن الصنــدوق
ملحــق للعقــد العائــد لمشــروع بنــاء سـ ّ
الكويتــي للتنميــة اإلقتصاديــة العربيــة وموازنــة مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار بنــد خ ّ
طــة النهــوض بقيمــة حوالــي  380ألــف د.أ.
ـر
ـر ميــاه ّ
األولــي) المرحلــة األولــى  /نفــق وخطــوط جـ ّ
ملحــق للعقــد العائــد لمشــروع إمــداد بيــروت الكبــرى بميــاه الشــرب (جـ ّ
بتمويــل مــن البنــك الدولــي وموازنــة مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار بنــد خ ّ
طــة النهــوض بقيمــة حوالــي  20.7مليــون د.أ.
ملحــق للعقــد العائــد لمشــروع تأهيــل منظومــات ميــاه الشــرب فــي البقــاع الغربــي وراشــيا وبعــض قــرى شــرقي قضــاء زحلــة
والعائــد للمجموعــة الثانيـ ّ
ـة بتمويــل مــن الدولــة اللبنانيــة بقيمة حوالــي 1.3مليــون د.أ.

ابرز المشاريع قيد التحضير )أفق (2020-2018
بيروت الكبرى

 توســعة محطــة الميــاه فــي الضبيــة :يهــدف هــذا المشــروع إلــى زيــادة اإلنتــاج فــي محطــة الضبيــة بقيمــة  5.1مليــوندوالر أميركــي مــن المتوقــع تمويلــه مــن البروتوكــول االيطالــي .يتــم اآلن إعــادة النظــر بنطــاق عمــل المشــروع مــع مؤسســة
ميــاه بيــروت وجبــل لبنــان ومــن المتوقــع بدايــة المشــروع نهايــة العــام 2018
ـد بســري) المرحلــة الثانيــة :يهــدف هــذا المشــروع إلــى تأميــن
 مشــروع زيــادة أمــداد بيــروت الكبــرى بميــاه الشــرب ( سـ ّـد علــى نهــر بســري ويشــمل المشــروع بنــاء
ـ
س
ـاء
ـ
انش
ـق
ـ
طري
ـن
 500,000متــر مكعــب مــن الميــاه باليــوم لبيــروت الكبــرى عـ
ّ
ـد فــي منطقــة بســري ومعمــل أنتــاج كهربــاء ومنظومــات صــرف صحــي واالســتماكات بقيمــة حوالــي  617م.د.أ ..ومــن
سـ ّ
المرتقــب تأميــن التمويــل مــن البنــك اإلســامي للتنميــة و البنــك الدولــي ومــن الدولــة اللبنانيــة .مــن المتوقــع البــدء بتنفيــذ
المشــروع فــي نهايــة العــام .2018
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مشــروع تأهيــل منظومــات الميــاه فــي البقــاع الغربــي وقــرى فــي شــرقي قضــاء زحلــة الممــول بهبــة مــن دولــة الكويــت
بقيمــة  24.9م.د.أ .يعتبــر هــذا المشــروع مكمـ ًا لألشــغال التــي نفّذهــا ســابقاً الصنــدوق الكويتــي (تمديــد شــبكات توزيــع
ميــاه الشــرب فــي عيــن زبــدة ،تــل ذنــوب ،كفريــا ،المنصــورة ،الدكــوة ،الســالمية ،تــل الزعــازع والســلطان يعقــوب التحتــا
إضافــة إلــى حفــر خمســة آبــار مــن أصــل ســبعة فــي منطقــة شمســين) .ويشــمل المشــروع حفــر بئريــن وتجهيــز اآلبــار
الســبعة ،بنــاء محطتــي ضــخّ فــي شمســين ،تمديــد خطــوط ضــخّ مــن هاتيــن المحطتيــن إلــى خ ـزان مركــزي علــى جبــل
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عنجــر وآخــر علــى جبــل تربــل ،بنــاء الخزانيــن المذكوريــن إضافــة إلــى خـزان فــي مجــدل عنجــر وآخــر فــي الســلطان يعقــوب
ـر مــن هــذه الخزانــات المركزيــة إلــى الخزانــات
التحتــا وخزانيــن
محلييــن فــي جـ ّ
ـب جنيــن وكامــد اللــوز ،تمديــد خطــوط جـ ّ
ّ
ّ
خزانــي
ـى
ـ
إل
ـزي
ـ
ك
المر
ـول
ـ
بعل
ان
ز
ـ
خ
ـن
ـ
م
ـر
ـ
ج
ـط
ـ
خ
ـد
ـ
تمدي
ـك
ـ
وكذل
ـة
ـ
زحل
ـاء
ـ
قض
ـرقي
ـ
ش
ـرى
ـ
وق
ـي
ـ
الغرب
ـاع
ـ
البق
المحليــة فــي
ّ
ّ
ـب جنيــن وكامــد اللــوز وشــبكة التوزيــع الداخليــة فــي كل مــن هاتيــن البلدتيــن ومــن المتو ّقــع المباشــرة بتنفيــذ األشــغال
جـ ّ
األول مــن العــام .2018
ـف
ـ
خااللنص
ّ
 مشــروع تمديــد خـ ّـزان جبــل العربــي الــى قــرى جنوبــي قضــاء راشــيا  :يشــمل هــذا المشــروع تركيــب أنابيــب
ـر مــن خـ ّ
ـط جـ ّ
ـدر كلفــة هــذا المشــروع بمبلــغ  6.5مليــون دوالر أمريكــي .ممــول بســلفة خزينــة بموجــب الق ـرار
ـر ميــاه الشــرب .تقـ ّ
جـ ّ
رقــم  99تاريــخ  .2014/5/22ومــن المتو ّقــع المباشــرة بتنفيــذ األشــغال خــال النصــف الثانــي مــن العــام .2018
 مشــروع زيــادة مصــادر الميــاه فــي محافظــة بعلبــك الهرمــل :يهــدف المشــروع زيــادة مصــادر الميــاه فــي محافظــةبعلبــك الهرمــل وســوف يمــول بمنحــة مــن الصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة العربيــة المقــر فــي اطــار االتفاقيــة
لاســهام فــي خطــة االســتجابة ألزمــة النازحيــن الســوريين فــي الجمهوريــة اللبنانيــة مــن المنحــة الثالثــة المخصصــة مــن
الصنــدوق الكويتــي لاســهام فــي خطــط االســتجابة ألزمــة الاجئيــن الســوريين فــي الــدول المســتضيفة وهــو بقيمــة 1.5
مليــون د.أ .ومــن المتوقــع البــدء بالتنفيــذ خــال النصــف الثانــي مــن العــام .2018
 مشــروع اعــادة تأهيــل محطــة معالجــة الميــاه فــي فــاوي :بهــدف زيــادة انتــاج ميــاه الشــفة لتغذيــة مدينــة بعلبــك وهــوهبــة مــن الصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة العربيــة فــي اطــار الهبــة المخصصــة لقــرى النــزوح الســوري .بقيمــة
مليــون د.أ .ومــن المتوقــع أن يبــدأ التنفيــذ فــي النصــف الثانــي مــن العــام .2018
 مشــروع تأهيــل وتطويــر منظومــات ميــاه الشــرب فــي منطقــة وادي الدلــم – قــب اليــاس فــي قضــاء زحلــة – محافظــةالبقــاع :التمويــل مقــر فــي اطــار اتفاقيــة منحــة لاســهام فــي خطــة االســتجابة ألزمــة النازحيــن الســوريين فــي الجمهوريــة
اللبنانيــة مــن المنحــة الثالثــة المخصصــة مــن الصنــدوق الكويتــي لاســهام فــي خطــط االســتجابة ألزمــة الاجئيــن الســوريين
فــي الــدول المســتضيفة .وهــذا المشــروع بقيمــة حوالــي  2.5مليــون د.أ .ومــن المتوقــع بــدء التنفيــذ خــال النصــف األول
مــن العــام .2018

محافظتا الشمال وعكار

ـر ميــاه
 مشــروع تمويــن ســهل عــكار بميــاه الشــرب  : II Lotيشــمل هــذا المشــروع إنشــاء ّخزانــات ،و تركيــب أنابيــب جـ ّ
األول مــن
الشــرب وشــبكات التوزيــع ومحطــات الضــخّ لبعــض قــرى الســهل لمحافظــة عــكار والتــي لــم يشــملها القســم ّ
ـم بتمويــل مــن البنــك اإلســامي للتنميــة.
المشــروع .تقـ ّ
ـدر كلفــة هــذا المشــروع بمبلــغ  14.5مليــون دوالر أمريكــي وتـ ّ
ومــن المتو ّقــع المباشــرة بتنفيــذ األشــغال خــال النصــف الثانــي مــن العــام .2019

 اســتكمال مشــاريع ميــاه الشــرب فــي عــكار :وتقــدر قيمــة األشــغال بحوالــي  20م .د.أ .والتمويــل مقــر فــي إطــاربرنامــج إعــادة االعمــار والتنميــة فــي الجمهوريــة اللبنانيــة باريــس  3بانتظــار توقيــع وابـرام اتفاقيــة التمويــل مــع الصنــدوق
الســعودي للتنميــة.
الضن ّيــه :يهــدف هــذا المشــروع إلــى اســتكمال أشــغال أنظمــة الميــاه
 مشــروع تأهيــل منظومــات الميــاه فــي المنيــة -ّ
ا ّلتــي كانــت قــد نفّذتهــا وزارة الطاقــة والميــاه مــن العــام  1998لغايــة  2002ومــا زالــت أقســامها الســبع ا ّلتــي تشـ ّكل هــذا
اإليطاليــة اســتعدادها لتمويــل هــذه األشــغال ا ّلتــي
المشــروع غيــر مســتثمرة بانتظــار اســتكمالها .وبعــد أن أبــدت الحكومــة
ّ
ـدر كلفتهــا حوالــي  7.5مليــون د.أ ،باشــر المجلــس بإعــداد الدراســات الاّزمــة لذلــك .ومــن المتو ّقــع المباشــرة باألعمــال
تقـ ّ
خــال النصــف الثانــي مــن العــام .2018
حفــر وتجهيــز آبــار فــي بلــدات النبــي يوشــع وديــر نبــوح وعيــن التينــة :وهــو هبــة مــن الصنــدوق الكويتــي فــي إطــار اتفاقية
منحــة لإلســهام فــي خطــة االســتجابة ألزمــة النازحيــن الســوريين فــي الجمهوريــة اللبنانيــة مــن المنحــة الثالثــة المخصصــة
مــن الصنــدوق الكويتــي لاســهام فــي خطــط االســتجابة ألزمــة الاجئيــن الســوريين فــي الــدول المســتضيفة .ومــن المتوقــع
بــدء التنفيــذ خــال النصــف الثانــي مــن العــام .2018
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ـر فــي إطــار إتفاقيــة منحــة لاســهام فــي
 مشــاريع تطويــر منظومــات ميــاه الشــرب فــي محافظــة عــكار :التمويــل مقـ ّالمخصصــة مــن الصنــدوق الكويتي
خطــة االســتجابة ألزمــة النازحيــن الســوريين فــي الجمهوريــة اللبنانيــة مــن المنحــة الثالثــة
ّ
لاســهام فــي خطــط االســتجابة ألزمــة الاجئيــن الســوريين فــي الــدول المســتضيفة .يشــمل المشــروع حفــر وتجهيــز  5آبــار
أرتوازيــة ويقســم الــى قســمين يضــم القســم األول بئريــن فــي خربــة داوود والبيــرة أمــا القســم الثانــي آبــار فــي فنيــدق
وبيــت مــات وتكريــت .وهــذا المشــروع بقيمــة حوالــي  4.5مليــون د.أ .ومــن المتوقــع بــدء التنفيــذ خــال النصــف الثانــي
مــن العــام .2018
ـري فــي قضــاء بشــري :يهــدف هــذا المشــروع إلــى تطويــر أنظمــة ميــاه الشــرب
 مشــروع توفيــر الميــاه ألغـراض الشــرب والـ ّفــي قــرى وبلــدات قضــاء بشــري لتحســين األحــوال المعيشــية والمحافظــة علــى الصحــة العامــة .يغطــي المشــروع كافــة
عســاف ،مزرعــة بنــي
قــرى وبلــدات قضــاء بشــري :بــان ،بيــت منــذر ،برحليــون ،بلــوزا ،بريســات ،الديمــان ،حصــرون ،مزرعــة ّ
صعــب ،مغــر األحــول ،قنيــور ،طــورزا ،حدشــيت ،بقاعكفـرا ،بقرقاشــا ،قنــات وحــدث الجبــة علمــا بــأن منظومــة ميــاه الشــرب
لبلــدة بشــري ولــألرز هــي حاليــاً قيــد التنفيــذ بتمويــل مــن الصنــدوق العربــي لانمــاء االقتصــادي واالجتماعــي .يشــمل
خزانــا تتــراوح ســعتها بيــن  100و  2000متــر
المشــروع تنفيــذ  11بئــر أرتــوازي وتجهيزهــا وانشــاء  13محطــة ضــخّ و ّ 18
مكعــب وتمديــد خطــوط نقــل وتوزيــع للميــاه (حوالــي  200كلــم) باالضافــة الــى تأهيــل منشــأة نبــع قاديشــا والــى انشــاء
ـدر كلفتــه بحوالــي  37مليــون د.أ،
ـد ركامــي فــي وادي الشـ ّ
ـري.و تقـ ّ
سـ ّ
ـش لتجميــع حوالــي  200ألــف متــر مكعــب ألغـراض الـ ّ
ـيتم تمويلــه مــن الصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة العربيــة .ومــن المتو ّقــع المباشــرة باألعمــال خــال النصــف
وسـ ّ
األول مــن العــام .2020

محافظة جبل لبنان

 مشــروع حصــر نبــع البــاروك فــي قضــاء الشــوف :و يهــدف إلــى زيــادة تغذيــة القــرى فــي الشــوف وعاليــه بميــاه الشــرب.تقــدر كلفــة المشــروع بـــ 1م.د.أ .وهــو ممــول مــن الصنــدوق العربــي لانمــاء االقتصــادي واالجتماعــي ويتوقــع أن يبــدأ
التنفيــذ خــال العــام .2018

مشــاريع زيــادة مصــادر الميــاه فــي اقليــم الخــروب فــي قضــاء الشــوف – محافظــة جبــل لبنــان :التمويــل مقــر فــي اطــار
اتفاقيــة منحــة لاســهام فــي خطــة االســتجابة ألزمــة النازحيــن الســوريين فــي الجمهوريــة اللبنانيــة مــن المنحــة الثالثــة
المخصصــة مــن الصنــدوق الكويتــي لاســهام فــي خطــط االســتجابة ألزمــة الاجئيــن الســوريين فــي الــدول المســتضيفة.
األول مــن العــام .2018
وهــذا المشــروع بقيمــة حوالــي  2.7مليــون د.أ .ومــن المتوقــع بــدء التنفيــذ خــال النصــف ّ
اســتكمال مشــاريع الميــاه فــي قضائــي الشــوف وعاليــه :بتمويــل مــن الصنــدوق الســعودي للتنميــة .ويهــدف المشــروع الــى
اســتكمال منظومــات ميــاه الشــرب فــي قضائــي الشــوف وعاليــه فــي محافظــة جبــل لبنــان بقيمــة حوالــي  15مليــون د.أ.
ومــن المتوقــع المباشــرة بالتنفيــذ خــال النصــف الثانــي مــن العــام .2018

محافظتا لبنان الجنوبي والنبطية

 مشــروع تنفيــذ أشــغال مائيــة تكميليــة ضمــن نطــاق مؤسســة ميــاه لبنــان الجنوبــي يشــمل المشــروع تنفيــذ أشــغالـر لميــاه الشــرب تكميليــة ضمــن نطــاق مؤسســة ميــاه لبنــان الجنوبــي بكلفــة حوالــي  6م.د.أ.
شــبكات توزيــع وخطــوط جـ ّ
ممولــة مــن الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي وموازنــة مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار .ويتوقــع ابتــداء األعمــال
خــال النصــف الثانــي مــن العــام .2018
 مشــروع تنفيــذ أشــغال مســتجدة لمشــروع ميــاه الشــرب فــي مصلحــة ميــاه جبــل عامــل (المرحلــة الثالثــة) يشــملـر أضافيــة لمشــروع ميــاه الشــرب فــي مصلحــة ميــاه جبــل عامــل بكلفــة
المشــروع أشــغال شــبكات توزيــع وخطــوط جـ ّ
حوالــي  73م.د.أ .ممولــة مــن مجلــس االنمــاء واالعمــار بنــد خطــة النهــوض ومــن البنــك األســامي ومــن المتوقــع البــدء
باألعمــال خــال النصــف الثانــي مــن العــام .2018
 مشــروع تنفيــذ أشــغال مائيــة إضافيــة فــي بلــدة كفررمــان فــي النبطيــة يشــمل المشــروع تنفيــذ أشــغال شــبكات ميــاهإضافيــة فــي بلــدة كفررمــان فــي النبطيــة بكلفــة حوالــي  2.5م.د.أ .ممولــة مــن صنــدوق ابــو ظبــي ومــن المتوقــع البــدء
باألعمــال خــال النصــف الثانــي مــن العــام .2018
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حفــر وتجهيــز بئــر واســتكمال شــبكة ميــاه الشــرب فــي شــبعا :هــذا المشــروع ملحــوظ فــي نطــاق برنامــج رفــع مســتوى
الخدمــات العامــة فــي المناطــق اللبنانيــة المســتضيفة للنازحيــن الســوريين ( )12135# GRANTوهــو بقيمــة حوالــي 2.7
األول مــن العــام .2018
مليــون د.أ .ومــن المتوقــع المباشــرة بالتنفيــذ فــي النصــف ّ

جدول بأبرز العقود التي جرى توقيعها خالل العام 2017
اسم المشروع

قيمة العقد
)د.أ(.

مصدر التمويل

تاريخ
المباشرة
بالعمل

التاريخ المتوقع
إلنجاز العمل

– تأهيل وتطوير منظومات
مياه الشفة في زحلة وجوارها

10,726,663.89

ملحق للعقد العائد لمشروع
تموين قرى الجرد المرتبطة
بخزاني حرار وقبعيت

934,602.06

الصندوق الكويتي
للتنمية اإلقتصادية
العربية وموازنة
مجلس اإلنماء
واإلعمار بند خطة
النهوض

إنشاء منظومات مياه الشرب
والصرف الصحي في منطقة
LOT Iسهل عكار

39,597,824.91

ملحق للعقد العائد لمشروع 4,354,970.35
استكمال منظومات المياه
في الهبارية  -حاصبيا

البنك اإلسامي
للتنمية ومجلس
االنماء واالعمار بند
خطة النهوض

مجلس االنماء
واالعمار بند خطة
النهوض

5,454,769.15

مجلس االنماء
واالعمار بند خطة
النهوض

آب 2017

13,896,143.80

الدولة اللبنانية

حزيران 2017

أيار 2019

ملحق للعقد العائد لمشروع
سد القيسماني وتصميم
بناء ّ
وبناء محطة التكرير الملحقة
به

381,311.50

ملحق للعقد العائد لمشروع
إمداد بيروت الكبرى بمياه
(جر مياه األولي)
الشرب ّ
المرحلة األولى  /نفق وخطوط
جر
ّ

20,742,370.28

الصندوق الكويتي
للتنمية اإلقتصادية
العربية ومجلس
اإلنماء واإلعمار بند
خطة النهوض

حزيران 2017

كانون األول 2017

تموز 2017

آب 2019

ملحق للعقد العائد لمشروع
أشغال الصرف الصحي ومياه
الشفة في بعض بلدات قضاء
بعلبك

تموين قرى الهرمل بالمياه

الصندوق العربي
لانماء االقتصادي
واالجتماعي ومجلس
اإلنماء واإلعمار بند
خطة النهوض

البنك الدولي
ومجلس اإلنماء
واإلعمار بند خطة
النهوض

أيار 2017

حزيران 2019

أيلول 2017

أيار 2018

آب 2017

أيلول 2019

كانون الثاني
2017

كانون األول 2017

آذار 2019

210.0 x 297.0 mm
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ملحق للعقد العائد لمشروع
تأهيل منظومات مياه الشرب
في البقاع الغربي وراشيا
وبعض قرى شرقي قضاء زحلة
والعائد للمجموعة الثانية

مجلس اإلنماء واإلعمار خالل عام 2017

1,318,530.86

الدولة اللبنانية

تموز 2017

جدول بأبرز المشاريع قيد التحضير في أفق )(2020 – 2018
اسم المشروع

قيمة العقد مصدر التمويل تاريخ
المباشرة
)د.أ(.
بالعمل

مشروع زيادة أمداد بيروت الكبرى بمياه
سد
الشرب المرحلة الثانية (إنشاء ّ
بسري) -
617,000,000

مشروع شبكات المياه في سهل عكار
LOT II
استكمال مشاريع مياه الشرب في عكار

مشروع تأهيل منظومات المياه في
الضن ّيه
المنيه -
ّ
حصر نبع الباروك

14,513,000

20,000,000

7,425,000

1,000,000

تنفيذ أشغال مائية مستجدة لمشروع
مياه الشرب في مصلحة مياه جبل
عامل بما فيه اإلشراف (المرحلة الثالثة) 73,000,000

توسعة محطة المياه في الضبية

5,100,000

تمديد ّ
جرمن خزان العرب الى قرى
خط ّ
جنوبي قضاء راشيا

6,500,000

كانون األول 2017

التاريخ المتوقع
إلنجاز العمل

البنك االدولي  /البنك
االسامي  /الدولة
اللبنانية

األول
كانون ّ
2018

األول 2023
كانون ّ

البنك االسامي
للتنمية

تموز 2019
ّ

تموز 2022
ّ

الصندوق السعودي
للتنمية

كانون األول
2018

كانون االول 2020

هبة من الحكومة
اإليطالية

أيار 2018

الصندوق العربي
لانماء االقتصادي
واالجتماعي

تموز 2018
ّ

موازنة مجلس االنماء
واالعمار بند خطة
النهوض و البنك
األسامي

تشرين الثاني
2018

البروتوكول االيطالي
وموازنة مجلس االنماء
واالعمار بند خطة
النهوض
سلفة خزينة قرار 99
تاريخ 2014/5/22

كانون األول
2018

95

أيار 2019

تموز 2019
ّ

تشرين الثاني 2023

كانون األول 2019

كانون آب  2018كانون آب 2019

210.0 x 297.0 mm
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تنفيذ أشغال مائية تكميلية ضمن نطاق 5,880,000
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

الصندوق العربي
لألنماء األقتصادي
واألجتماعي وموازنة
مجلس االنماء
واالعمار بند خطة
النهوض

نيسان 2018

نيسان 2019

حزيران 2018

حزيران 2019

أيار 2019

تنفيذ أشغال مائية أضافية في
كفررمان في النبطية

2,450,000

صندوق أبو ظبي

مشروع تأهيل منظومات المياه في
البقاع الغربي وقرى في شرقي قضاء
زحلة

24,878,737

هبة من دولة الكويت

كانون أيار
2018

مشروع زيادة مصادر المياه في
محافظة بعلبك الهرمل

1,500,000

الصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية
العربية

أيلول 2018

أيلول 2019

مشروع اعادة تأهيل محطة معالجة
المياه في الفاوي

1,000,000

الصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية
العربية

حزيران 2018

حزيران 2019

مشروع تأهيل وتطوير منظومات مياه
الشرب في منطقة وادي الدلم – قب
الياس في قضاء زحلة محافظة البقاع

2,500,000

الصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية
العربية

حزيران 2018

حزيران 2019

حفر وتجهيز آبار في بلدات النبي يوشع
وعين التينة

350,000

الصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية
العربية

كانون األول
2018

األول 2019
كانون ّ

مشاريع تطوير منظومات مياه الشرب
في محافظة عكار

4,500,000

الصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية
العربية

تموز 2018

تموز 2019

210.0 x 297.0 mm
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مشروع توفير المياه ألغراض الشرب
والري في قضاء بشري

37,000,000

الصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية
العربية

كانون الثاني
2020

األول 2022
كانون ّ

مشاريع زيادة مصادر المياه في أقليم
الخروب في قضاء الشوف محافظة جبل
لبنان

2,736,140

الصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية
العربية

كانون أيار
2018

أيار 2022

استكمال مشاريع المياه في قضائي
الشوف وعاليه

15,000,000

الصندوق السعودي

األول
كانون ّ
2018

األول 2019
كانون ّ

حفر وتجهيز بئر واستكمال شبكة مياه
الشرب في شبعا

2,767,549

الصندوق الكويتي

أيار 2018

أيار 2019

مشروع تأمين مياه لمدينة بيروت الكبرى

سد القيسماني

مشروع تأمين مياه لمدينة بيروت الكبرى
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نظرة عامة على القطاع

الخدمات األساسية

الصرف الصحي

حتــى بدايــة التســعينيات ،اقتصــر مســتوى منشــآت الصــرف الصحــي الموجــودة علــى شــبكات متفاوتــة بيــن منطقــة
وأخــرى .ففــي حيــن أن المــدن الرئيســية مــزودة بشــبكات غيــر مكتملــة لميــاه الصــرف الصحــي ،إال أنهــا تفتقــر إلــى محطــات
لمعالجتهــا .أمــا معظــم التجمعــات الســكانية الصغيــرة ،فهــي غيــر مــزودة ال بشــبكات وال محطــات .وفــي الخاصــة ،كانــت
مشــكلة تلــوث الميــاه تــزداد يومــا بعــد يــوم (مصبــات بحريــة عشــوائية تلــوث البحــر والشــاطئ ،جــور صحيــة عشــوائية
ومجــاري ســطحية وســواقي تلــوث طبقــات الميــاه الجوفيــة )...ومهــددة معهــا البيئــة الصحيــة للمواطنيــن.
ويعود عدم كفاية خدمات الصرف الصحي في المناطق ألسباب عديدة ،من أهمها:
عــدم كفايــة اإلنفــاق فــي القطــاع ،أي قلــة االســتثمار الــازم لتحســين واســتحداث المنشــآت وتطويرهــا وجعلهــا فــي
المســتوى الخدماتــي والبيئــي المناســبين.
عــدم وجــود هيكليــة إداريــة وتنفيذيــة مناســبة فــي القطــاع لمواكبــة زيــادة الحاجــة الماســة لخدمــة الصــرف الصحــي،
وتطبيــق األســاليب الجديــدة المتبعــة فــي اإلدارة وفــي مجــال التقنيــات الحديثــة للتخلــص مــن الميــاه المبتذلــة.
ابتداء من العام  ،1992على عدة محاور:
ولمواجهة هذا الواقع الصعب ،عمل المجلس،
ً
تنفيذ أعمال التأهيل الطارئة للتجهيزات القائمة من شبكات ومحطات ضخ ،ومعالجة كافة المشاكل المستجدة .
استكمال المشاريع المتوقفة قسراً وتوسعة وتأهيل الشبكات وفقاً لاحتياجات.
تنفيذ برنامجي حماية الشواطئ اللبنانية ومصادر المياه من التلوث.
وبمعنــى آخ ـر ،فــإن الهــدف مــن هــذه السياســة هــو معالجــة شــاملة لمشــاكل الميــاه المبتذلــة والتلــوث علــى األراضــي
اللبنانيــة كافــة ،وذلــك فــي وقــت عملــت الحكومــة اللبنانيــة ،ومــا تـزال ،علــى إكمــال وتنظيــم الخدمــة العامــة فــي قطــاع
الصــرف الصحــي ،وقــد أقــرت فــي هــذا المجــال االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع الميــاه (2العــام  )2012والتــي تعتبــر مرجعـاً
توجيهي ـاً لكافــة االدارات والمؤسســات العامــة المعنيــة.
غيــر أن اســتكمال العمــل علــى المحــور الثالــث يبقــى الهــدف األســاس للمجلــس فــي المرحلــة المقبلــة بعدمــا تقدمــت
األعمــال علــى المحوريــن اآلخريــن.
أمــا علــى الصعيــد المؤسســاتي ،فقــد شــكل صــدور القانــون  2000/221خطــوة أساســية باتجــاه إعــادة هيكلــة وتحديــث
قطاعــي الميــاه والصــرف الصحــي ،إذ تــم تحديــد األمــاك العامــة المائيــة (الجوفيــة والســطحية) وإســناد إدارة الميــاه بشــكل
متكامــل (شــفة وري وصــرف صحــي) إلــى أربــع مؤسســات عامــة اســتثمارية مســتقلة (باســتثناء الــري فــي جنوبــي لبنــان
والبقــاع الغربــي الــذي بقــي تحــت إدارة واســتثمار المصلحــة الوطنيــة لنهــر الليطانــي الســتثمار مياهــه للــري فــي جنــوب
لبنــان والبقــاع الغربــي) ،ودمجــت فيهــا جميــع مصالــح الميــاه ،وكلهــا تحــت ســلطة الوصايــة العائــدة لــوزارة الطاقــة والمياه.
وفــي العــام  ،2001عينــت مجالــس اإلدارة لمؤسســات الميــاه .وفــي العــام  2005صــدرت المراســيم التنظيميــة والهيكليــات
الجديــدة العائــدة لهــا والعمــل جــار علــى تطبيقهــا ،وذلــك للوصــول إلــى أهــداف عــدة ،أهمهــا تأهيــل وتحســين مســتوى
خدمــة المنشــآت وتوســيع نطــاق تغطيتهــا ،والمحافظــة علــى االســتقرار اإلداري للمؤسســات وتوازنهــا المالــي.

اإلنجازات المحققة خالل الفترة 2017 - 1992

بلغت قيمة العقود المنفذة في قطاع الصرف الصحي لتاريخه حوالي  *745مليون .د.أ .ونذكر فيما يلي أهمها:
إعــادة التأهيــل العاجــل لشــبكات أقنيــة الصــرف الصحــي (البرنامــج الوطنــي العاجــل لإلعمار-الســنة األولــى  :) NERP1تــم
مــن خــال هــذا المشــروع إصــاح وإعــادة تأهيــل
(* يشمل المبلغ قيمة عدد من العقود التي لم تقفل مالياً بعد ،وال يشمل كلفة االستماك)
طــارئ لشــبكات الصــرف الصحــي فــي مختلــف المناطــق اللبنانيــة  ،كمــا جــرت إعــادة تأهيــل محطتــي ضــخ ميــاه الصــرف
الصحــي فــي طرابلــس -المينــاء ،وفــي جونيــه ،إضافـ ً
ـة إلــى إنشــاء حوالــي  1000كلــم مــن شــبكات وأقنيــة الصــرف الصحــي.
اســتكمال إنشــاء محطــة المعالجــة األوليــة لميــاه الصــرف الصحــي فــي الغديــر :تــم اســتكمال إنشــاء وتجهيــز محطــة
المعالجــة األوليــة لميــاه الصــرف الصحــي وتأهيــل المصــب البحــري التابــع لهــا بكلفــة حوالــي  10م.د.أ ،.لتخــدم القســم
الجنوبــي مــن قضــاءي بعبــدا عاليــه والقســم الجنوبــي الغربــي لمدينــة بيــروت واألط ـراف الشــمالية لقضــاء الشــوف .وتــم
وضعهــا فــي الخدمــة فــي تشــرين الثانــي (نوفمبــر) .1997
خــط تجميــع ميــاه الصــرف الصحــي الرئيســي لســاحل بيــروت الكبــرى :يهــدف هــذا المشــروع إلــى حمايــة الشــاطئ الممتــد
مــن قضــاء المتــن إلــى أط ـراف قضــاء الشــوف .كمــا يهــدف الــى إلغــاء كافــة المصبــات البحريــة القائمــة علــى طــول
المنطقــة الســاحلية المذكــورة ،وذلــك عــن طريــق تجميــع الميــاه المبتذلــة وتوجيههــا إلــى محطتــي التكريــر فــي الــدورة
والغديــر .يقســم الخــط إلــى قســمين :القســم الشــمالي والقســم الجنوبــي.
ويشــمل القســم الشــمالي المنطقــة الســاحلية الممتــدة مــن الضبيــة إلــى الــدورة ومــن رأس بيــروت إلــى الــدورة بطــول
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حوالــي  17كلــم  ،إضافــة لخمــس محطــات ضــخ ورفــع .أنجــزت
كافــة أعمــال المشــروع فــي العــام  2000بكلفــة حوالــي  48مليــون.د.أ .وقــد صمــم ليخــدم حوالــي  1،5مليــون نســمة فــي
منطقــة حــوض نهــر بيــروت بحلــول العــام .2015
أمــا القســم الجنوبــي مــن الخــط ،فيشــمل خــط الكارلتــون – غديــر وهــو البالغــة كلفتــه حوالــي  15مليــون د.أ .وهــو مصمــم
ليخــدم حوالــي  750الــف نســمة فــي بيــروت الجنوبيــة الغربيــة ،وقســم مــن الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت وجــزءا مــن قضــاء
بعبــدا ،وخــط الدامــور – غديــر وهــو منجــز بكلفــة تقــارب  9.5مليــون د.أ .بتمويــل مــن البنــك اإلســامي وهــو مصمــم
ليخــدم قســماُ كبيـراً مــن قضــاء عاليــه وقســماً مــن قضــاء الشــوف (مــا يزيــد عــن  100ألــف نســمة)  .ويشــمل حوالــي 30
كلــم مــن الخطــوط و  3محطــات ضــخ.
إنجــاز تنفيــذ المرحلــة األولــى مــن مشــروع تأهيــل البنيــة التحتيــة فــي بيــروت بمــا فيهــا شــبكة الصــرف الصحــي (القســمين
األول والثانــي) بكلفــة حوالــي  25مليــون د.أ .ويهــدف هــذا المشــروع بجميــع مراحلــه وبشــكل أساســي إلــى اســتحداث شــبكة
تصريــف ميــاه أمطــار جديــدة منفصلــة ومســتقلة عــن شــبكة الصــرف الصحــي.
انجــاز المرحلــة الثانيــة مــن مشــروع البنيــة التحتيــة ومــن ضمنهــا شــبكة الصــرف الصحــي فــي مدينــة بيــروت ،بتمويــل مــن
البنــك اإلســامي للتنميــة بقيمــة حوالــي  38.5م.د.أ .وانجــاز أشــغال المجموعــة األولــى مــن المرحلــة الثالثــة فــي منطقتــي
االشــرفية والرميــل بكلفــة حوالــي  10م.د.أ .بتمويــل مــن الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي.
إنجــاز محطــة التكريــر األوليــة ومصبهــا البحــري فــي صيــدا بكلفــة حوالــي  21مليــون دوالر أميركــي ،بتمويــل مــن البنــك
اليابانــي للتعــاون الدولــي ،وتنفيــذ المرحلــة األولــى مــن تأهيــل شــبكة الصــرف الصحــي فــي مدينــة صيــدا وضواحيهــا عبــر
تأهيــل الشــبكة القائمــة واســتحداث أخــرى جديــدة لتحويــل الميــاه المبتذلــة إلــى محطــة التكريـر ،وكذلــك المرحلــة الثانيــة
مــن شــبكات تجميــع ميــاه الصــرف الصحــي فــي منطقــة قضــاء صيــدا الســاحلية بقيمــة حوالــي  22م.د.أ .بتمويــل مــن
البنــك اليابانــي للتعــاون الدولــي ،تمهيــداً لوصلهــا بالخطــوط المؤديــة إلــى محطــة التكريــر المنجــزة.
تــم إنجــاز أشــغال مشــروع إنشــاء محطــة طرابلــس لمعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي ،بقيمــة  92مليــون يــورو ،وأشــغال
المصــب البحــري التابــع لهــا بقيمــة  6مليــون يــورو ،وذلــك بتمويــل مــن البنــك األوروبــي للتثميــر .ويغطــي المشــروع منطقة
طرابلــس الســاحلية والقلمــون وقســماً مــن قضائــي الكــورة وزغرتــا ،إضافــة لمناطــق البــداوي وديــر عمــار والمنيــة الســاحلية.
القســم الســاحلي الشــمالي مــن مشــروع خــط تجميــع ميــاه الصــرف الصحــي الرئيســي لســاحل طرابلــس (قســم البــارد –
البــداوي) الــذي يشــمل خــط التجميــع الرئيســي ومحطــات الرفــع والشــبكات الرئيســية والثانويــة والفرعيــة العائــدة لــه بمــا
يخــدم مــا يزيــد عــن  100ألــف نســمة ،وذلــك عبــر المنحــة المقدمــة مــن الحكومــة األلمانيــة بقيمــة  12مليــون يــورو ،وقــام
المانــح ،بالتنســيق مــع المجلــس ،بــإدارة وتنفيــذ المشــروع.
القســم الســاحلي الجنوبــي مــن مشــروع خــط تجميــع ميــاه الصــرف الصحــي الرئيســي لســاحل طرابلــس بمــا يخــدم مناطــق
وأقســام مناطــق الكــورة والقلمــون – البحصــاص ومدينــة طرابلــس ،وبتمويــل مــن قــرض البنــك األوروبــي للتثميــر بقيمــة
حوالــي  13.50مليــون دوالر أميركــي والدولــة اللبنانيــة.
المرتبطة بمحطة المعالجة في طرابلس
تنفيــذ التوصيــات المنزليــة المرتبطــة بشــبكات الصــرف الصحــي فــي منطقــة الكــورة (المرحلــة االولــى) بقيمــة حوالــي 4
م.د.أ .بتمويــل محلــي.
مشــروع إنشــاء محطــة معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي الثانويــة لمنطقــة صــور الســاحلية بقيمــة حوالــي  40مليــون د.أ.
مؤمنــة مــن البنــك األوروبــي للتثميــر .المشــروع مصمــم لخدمــة حوالــي  300الــف نســمة ..كمــا تــم تنفيــذ أشــغال القســم
االول مــن مشــروع إنشــاء شــبكات الصــرف الصحيالرئيســية والثانويــة فــي ســاحل قضــاء صــور المرتبطــة بمحطــة تكريــر
الميــاه المبتذلــة بقيمــة حوالــي  31مليــون د.أ .بتمويــل مــن البنــك األوروبــي للتثميــر والدولــة اللبنانيــة.
إنجــاز األعمــال الملحوظــة فــي إطــار اتفاقيــة البروتوكــول الفرنســي اللبنانــي لمعالجــة الميــاه المبتذلــة ،بقيمــة حوالــي 56
مليــون يــورو ،عبــر إنشــاء محطــات تكريــر الميــاه المبتذلــة والمصبــات البحريــة (لــزوم المحطــات الســاحلية) فــي المناطــق
التاليــة :ســاحل الشــوف (رأس النبــي يونــس) ،النبطيــة (الشــرقية) ،شــكا ،البتــرون (المصــب البحــري قيــد التنفيــذ) ،وجبيــل.
المحطــة األولــى مصممــة لتخــدم عــدد كبيــر مــن قــرى وبلــدات إقليــم الخــروب الســاحلية ،والثانيــة تخــدم مدينــة النبطيــة
وعــدد مــن القــرى والبلــدات المجــاورة ،والثالثــة والرابعــة تخدمــان المــدن والقــرى الســاحلية فــي قضــاء البتــرون ،والخامســة
تخــدم المنطقــة الســاحلية فــي قضــاء جبيــل.
المرتبطة بمحطة المعالجة القائمة
مشــروع إنشــاء شــبكات الصــرف الصحــي ومحطــات الضــخ  /الرفــع فــي بلــدات وقــرى منطقــة ســاحل الشــوف المرتبطــة
بمحطــة التكريــر الموجــودة فــي منطقــة راس النبــي يونــس ،بقيمــة حوالــي  19م.د.أ .ممولــة مــن الصنــدوق العربــي للنمــاء
االقتصــادي واالجتماعــي والدولــة اللبنانيــة.
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مشــروع إنشــاء شــبكات الصــرف الصحــي ومحطــات الضخ/الرفــع فــي بلــدات وقــرى منطقــة شــكا الســاحلية المرتبطــة
بمحطــة المعالجــة فــي شــكا ،بقيمــة حوالــي  18م.د.أ .ممولــة مــن الوكالــة الفرنســية للتنميــة والدولــة اللبنانيــة .ويجــري
العمــل حاليــا علــى وضــع محطــة المعالجــة فــي شــكا فــي الخدمــة.
انجــاز أشــغال إنشــاء شــبكات الصــرف الصحــي فــي مناطــق اتحــاد بلديــات الســويجاني فــي الشــوف بقيمــة حوالــي 5.75
م.د.أ .ممولــة محلي ـاً.
إنشــاء محطــة تكريــر الميــاه المبتذلــة فــي بعلبــك (إيعــات) بكلفــة حوالــي  6.35م.د.أ .ممولــة مــن البنــك الدولــي للتعميــر
وهــي مصممــة لتخــدم مدينــة بعلبــك وعــدد مــن القــرى والبلــدات المجــاورة.
انجــاز مشــروع إنشــاء مجــاري صحيــة وخطــوط توزيــع ميــاه شــرب إضافيــة فــي الخضــر والخريبــة والنبــي شــيت ومدينــة
بعلبــك بقيمــة  5.3م.د.أ .بتمويــل مــن البنــك الدولــي.
تنفيــذ مشــروع نموذجــي لمعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي فــي منطقــة بشــري فــي الشــمال ،باعتمــاد تقنيــة التكريــر بنباتــات
القصــب ( )Bamboo a Filtreبكلفــة حوالــي  700ألــف د.أ .بتمويــل مــن الوكالــة الفرنســية للتنميــة.
صيانــة وتطويــر شــبكات أقنيــة الصــرف الصحــي وميــاه األمطــار فــي المــدن الرئيســية :بتكليــف مــن مجلــس الــوزراء ،
بوشــر بتنفيــذ األشــغال فــي عــام  1997وشــملت الصيانــة الدوريــة وإصــاح شــبكات أقنيــة الصــرف الصحــي وميــاه األمطــار
الموجــودة فــي المــدن الرئيســية ،كمــا هدفــت األشــغال إلــى الحــد مــن الفيــض ومنــع حصــول مشــاكل ناجمــة عــن األعطــال
فــي الشــبكات الحاليــة .شــملت األشــغال تنظيــف شــبكات أقنيــة صــرف ميــاه األمطــار والصــرف الصحــي الحاليــة ،باإلضافــة
إلــى تركيــب األنابيــب واللــوازم الضروريــة لتحســين فعاليــة هــذه الشــبكات .غطــى هــذا المشــروع منطقــة بيــروت الكبــرى
بضاحي َت ْيهــا الشــمالية والجنوبيــة وطرابلــس وزحلــة وجونيــه وصيــدا وصــور والنبطيــة بمــا فــي ذلــك ضواحــي هــذه المــدن.
َ
تــم تنفيــذ هــذا المشــروع بالتنســيق مــع وزارة الداخليــة والبلديــات.

تقدم العمل في المشاريع الجارية
ّ

برنامج حماية الشاطئ من التلوث:
و ّقــع لبنــان عــدة اتفاقيــات لحمايــة ميــاه البحــر المتوســط مــن التلــوث وأهمهــا اتفاقيــة برشــلونة .شــددت هــذه االتفاقيــات
علــى ضــرورة معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي قبــل تصريفهــا فــي البحــر وذلــك فــي المــدن والبلــدات التــي يتجــاوز عــدد
ســكانها  100ألــف نســمة .جــرى التحضيــر لتنفيــذ العديــد مــن منظومــات تجميــع ومعالجــة الميــاه المبتذلــة فــي المناطــق
الســاحلية مــن لبنــان وفقـاً لهــذا البرنامــج .وتــم حتــى اآلن تنفيــذ أشــغال محطــات التكريــر وشــبكات التجميــع العائــدة لهــا
المذكــورة آنفـاً ،ويتــم حاليـاً العمــل علــى:
تنفيــذ خطــوط صــرف صحــي رئيســية وشــبكات مجــاري فــي عــدد مــن المناطــق الجبليــة فــي قضائــي عاليــه وبعبــدا الواقعــة
ضمــن الحــوض المائــي لمحطــة المعالجــة فــي الغديــر ،وذلــك بقيمــة حوالــي  30م.د.أ .ممولــة مــن الحكومــة األلمانيــة
والدولــة اللبنانيــة .وتبلــغ نســبة االنجــاز حوالــي .٪80
مشــروع تجميــع ومعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي فــي المنطقــة الســاحلية الشــمالية مــن بيــروت الكبــرى والــذي يخــدم
حوالــي  1.3مليــون نســمة :يجــري تنفيــذ القســم المتعلــق بخطــوط صــرف صحــي رئيســية وشــبكات مجــاري فــي عــدد مــن
المناطــق الســاحلية فــي قضــاء المتــن الواقعــة ضمــن حــوض نهــر بيــروت المائــي (الــدورة) ،وذلــك بقيمــة حوالــي 29.50
م.د.أ .ممولــة مــن البنــك االوروبــي للتثميــر .وتبلــغ نســبة االنجــاز حوالــي .٪90
اطلــق المجلــس مشــروع اســتكمال شــبكات الصــرف الصحــي (المرحلــة الثانيــة) المرتبطــة بمحطــة المعالجــة القائمــة فــي
منطقــة راس النبــي يونــس فــي ســاحل قضــاء الشــوف وهــي مكملــة لتلــك المنفــذة فــي المرحلــة الســابقة .وبلغــت قيمــة
االشــغال حوالــي  10م.د.أ .ممولــة مــن الصنــدوق العربــي والدولــة اللبنانيــة ،وبلغــت نســبة االنجــاز حوالــي .٪5
كمــا اطلــق المجلــس مشــروع شــبكات الصــرف الصحــي فــي منطقــة الدكرمــان فــي صيــدا والمرتبطــة بمحطــة المعالجــة
االوليــة القائمــة قــرب مدينــة صيــدا ،وذلــك بتمويــل مــن الصنــدوق الكويتــي حيــث تبلــغ قيمــة االشــغال حوالــي  7م.د.أ.
ونســبة االنجــاز حوالــي .٪8
 .اســتكمال تنفيــذ المجموعــة الثانيــة مــن شــبكات الصــرف الصحــي الرئيســية والثانويــة المرتبطــة بمحطــة التكريــر فــي
ســاحل قضــاء صــور بقيمــة حوالــي  26م.د.أ .بتمويــل مــن الدولــة اللبنانيــة .وبلغــت نســبة االنجــاز حوالــي ،٪85
تنفيــذ أشــغال المصــب البحــري المرتبــط بمحطــة تكريــر الميــاه المبتذلــة لمنطقــة صــور الســاحلية بقيمــة حوالــي  12م.د.أ.
وتمويــل مــن البنــك األوروبــي للتثميــر .وبلغــت نســبة االنجــاز لتاريخــه حوالــي .٪85
وينفــذ المجلــس ،مــن جهــة أخــرى ،مشــروع ميــاه الشــرب وشــبكات ميــاه الصــرف الصحــي فــي منطقــة جبيــل الســاحلية
بتمويــل مــن الدولــة االيطاليــة بقيمــة  38مليــون يــورو ،منهــا حوالــي  19م .يــورو للصــرف الصحــي الــذي يغطــي المنطقــة
الســاحلية الممتــدة مــن عمشــيت شــماالً حتــى الفيــدار جنوبـاً .وبلغــت نســبة االنجــاز لتاريخــه حوالــي .٪45
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 .IIبرنامج حماية مصادر المياه من التلوث:

ـم فــي عــام  1994إعــداد دراســة لتحديــث المخطــط التوجيهــي لقطــاع الصــرف الصحــي ،والــذي أعــد خــال عــام .1982
تـ ّ
حــددت هــذه الدراســة األحــواض المائيــة والمناطــق ذات األولويــة إلنشــاء محطــات جديــدة لمعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي
بغيــة حمايــة مصــادر الميــاه مــن التلــوث .وانطاقـاً مــن هــذه الدراســة ،وضعــت وزارة الطاقــة والميــاه خــال الفتــرة 2010
–  2011اســتراتيجية لقطــاع الصــرف الصحــي تبنتهــا الحق ـاً الحكومــة اللبنانيــة.
ـم تأميــن التمويــل الــازم إلنشــاء شــبكات خطــوط تجميــع ومعالجــة
ومنــذ التســعينات ،ولتحقيــق الحمايــة لهــذه االحــواض ،تـ ّ
ميــاه الصــرف الصحــي فــي المــدن الداخليــة الرئيســية (زحلــة ،وبعلبــك ،والنبطيــة ،وغيرهــا) ،وكذلــك فــي المــدن القريبــة
مــن مصــادر الميــاه والينابيــع (اللبــوة ،وبحيــرة القرعــون ،وعنجـر ،تمنيــن ،والهرمــل ،ومشــمش ،وبشــري ،وبخعــون ،وشــبعا،
وجبــاع ،وحاصبيــا ،وشــقرا ،وحراجــل ،وجعيتــا وقرطبــا).
وقــد اكتمــل إنشــاء محطــة معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي فــي بعلبــك صيــف عــام  2000بتمويــل مــن البنــك الدولــي،
كمــا تــم انجــاز أشــغال مشــروع تجميــع وتكريــر الصــرف الصحــي فــي مناطــق جــب جنيــن وصغبيــن والقــرى المجــاورة
فــي البقــاع بكلفــة حوالــي  39مليــون د.أ .بتمويــل مــن البنــك اإلســامي للتنميــة ،وكذلــك مشــروع انشــاء محطــة معالجــة
ميــاه الصــرف الصحــي فــي زحلــة والخطــوط التابعــة لهــا بكلفــة  29مليــون د.أ .وبتمويــل مــن البروتوكــول المالــي اللبنانــي-
اإليطالــي والتــي وضعــت فــي الخدمــة فــي صيــف العــام .2017
فــي منطقــة جبــل لبنــان ،يجــري تنفيــذ مشــروع انشــاء محطــة تكريــر الميــاه المبتذلــة لمناطــق الخنشــارة والقــرى المجــاورة
(الخنشــارة ،بســكنتا ،مرجبــا ،غابــة بولونيــا ،المــروج ،ضهــور الشــوير وغيرهــا) بقيمــة حوالــي  11م.د.أ .بتمويــل مــن صنــدوق
ابــو ظبــي للتنميــة ،وكذلــك اســتكمال اعمــال تأهيــل  3محطــات صــرف صحــي فــي منطقــة الســويجاني فــي قضــاء الشــوف
(جديــدة الشــوف ،عينبــال وغريفــة) والتشــغيل والصيانــة لمــدة ســنة بتمويــل محلــي بقيمــة حوالــي  2.10د.أ .كمــا جــرى
تنفيــذ شــبكة الصــرف الصحــي ومحطــة المعالجــة لمنطقــة كفرقطــرة فــي الشــوف بقيمــة حوالــي  2.20م.د.أ .ووضعهــا
بالخدمــة.
امــا فــي منطقــة جنــوب لبنــان ،انجــز المجلــس مشــروع إنشــاء  3محطــات معالجــة وشــبكات الصــرف الصحــي العائــدة لهــا
فــي يحمــر وكفرصيــر وزوطــر بقيمــة حوالــي15.20م.د.أ .بتمويــل مــن المجموعــة األوروبيــة،
كمــا انجــز مشــروعاً نموذجيـاً فــي بشــري فــي شــمال لبنــان تمثــل بإنشــاء محطــة لمعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي يعتمــد
تقنيــة الـــ» »Roseaux à Filtreبكلفــة حوالــي  625الــف د.أ .ممولــة الدولــة الفرنســية.
ومــن جهــة أخــرى ،يجــري العمــل علــى انجــاز مشــروع إنشــاء محطتــي التكريــر وشــبكات الصــرف الصحــي ومحطــات الضــخ
للبلــدات فــي مناطــق البــاروك  -الفريديــس ،عيــن زحلتــا  -نبــع الصفــا  -العزونيــة  -عيــن دارة ،فــي قضــاء اشــوف بقيمــة
حوالــي  21م.د.أ ،.وكذلــك محطــة المعالجــة فــي منطقــة بشــري بقيمــة حوالــي  5م.د.أ .والممولــة مــن الصنــدوق العربــي
للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ومحلي ـاً (نســبة االنجــاز فــي الشــوف  ٪90وفــي بشــري  ،)٪50ومشــروع انشــاء شــبكات
صــرف صحــي فــي قــرى اتحــاد بلديــات الشــوف  -الســويجاني بتمويــل محلــي بقيمــة حوالــي  14.40م.د.أ حيــث بلغــت نســبة
االنجــاز حوالــي  .٪95هــذا واطلــق المجلــس مشــروع تنفيــذ شــبكات الصــرف الصحــي فــي منطقــة الشــوف االعلــى بقيمــة
حوالــي  7.25م.د.أ .ممولــة محلي ـاً حيــث بلغــت نســبة االنجــاز حوالــي  ،٪50كمــا اطلــق مشــروع تجميــع ومعالجــة ميــاه
الصــرف الصحــي فــي منطقــة مرجعيــون – الخيــام بتمويــل مــن الصنــدوق الكويتــي والدولــة اللبنانيــة حيــث تبلــغ قيمــة
االشــغال حوالــي  48م.د.أ .ونســبة االنجــاز حوالــي .٪10
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تشــغيل وصيانــة مشــروع خــط التجميــع الســاحلي الرئيســي الممتــد مــن نهــر البــارد الــى محطــة معالجــة ميــاه الصــرف
الصحــي فــي طرابلــس بقيمــة حوالــي  508الــف د.أ .ممولــة محليــا
ملحــق للعقــد العائــد النشــاء شــبكات الصــرف الصحــي ومحطــات الضــخ لبلــدات وقــرى منطقــة شــكا الســاحلية بقيمــة
حوالــي  1.248م.د.أ .ممولــة محليــا
تنفيــذ مشــروع انشــاء مصــب طــوارئ بحــري لميــاه الصــرف الصحــي فــي ســاحل كســروان بقيمــة حوالــي  1.563م.د.أ.
ممولــة محليــا
ملحــق للعقــد العائــد إلنشــاء شــبكات الصــرف الصحــي فــي مــدن وبلــدات وقــرى المنطقــة الشــمالية مــن بيــروت الكبــرى
الســاحلية بقيمــة حوالــي  5.380م.د.أ .ممولــة مــن البنــك االوروبــي للتثميــر والدولــة اللبنانيــة
ملحــق للعقــد العائــد إلنشــاء شــبكات الصــرف الصحــي ضمــن نطــاق حــوض نهــر الغديــر جنوبــي مدينــة بيــروت بقيمــة
حوالــي  7.73م.د.أ .ممولــة مــن الوكالــة االلمانيــة والدولــة اللبنانيــة
اســتكمال تنفيــذ شــبكات الصــرف الصحــي (القســم الثانــي) فــي اطــار منظومــة الصــرف الصحــي فــي منطقــة الشــوف
الســاحلية بقيمــة حوالــي  10.12م.د.أ .ممولــة مــن الصنــدوق العربــي والدولــة اللبنانيــة
انشاء شبكات الصرف الصحي في قرى اتحاد بلدات الشوف – السويجاني بقيمة حوالي  2.49م.د.أ .ممولة محليا
اســتكمال اشــغال محطــات معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي لقــرى اتحــاد بلــدات الشــوف – الســويجاني بقيمــة حوالــي442
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الــف د.أ .ممولــة محليــا.
تاهيــل خطــوط الصــرف الصحــي الرئيســية فــي مناطــق عبـرا ،المجيــدل ،المعماريــة المؤديــة لمحطــة المعالجــة فــي منطقــة
صيــدا الســاحلية بقيمــة حوالــي  12.30م.د.أ .ممولــة مــن الصنــدوق الكويتــي
ملحــق للعقــد العائــد إلنشــاء شــبكات الصــرف الصحــي فــي منطقــة صــور الســاحلية بقيمــة حوالــي  5.14م.د.أ .ممولــة مــن
البنــك االوروبــي للتثميــر والدولــة اللبنانيــة
اســتكمال تنفيــذ شــبكات الصــرف الصحــي (القســم الثانــي) فــي اطــار منظومــة الصــرف الصحــي فــي منطقــة صــور
الســاحلية بقيمــة حوالــي  2.78م.د.أ .ممولــة محليــا
اســتكمال تنفيــذ أشــغال محطــة معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي فــي منظومــة تبنيــن  /بنــت جبيــل بقيمــة حوالــي 2.92
م.د.أ .ممولــة مــن الصنــدوق الكويتــي
انشــاء شــبكات الصــرف الصحــي ومحطــة المعالجــة التابعــة لمنظومــة مرجعيــون – الخيــام بقيمــة حوالــي  48.5م.د.أ.
ممولــة مــن الصنــدوق الكويتــي والدولــة اللبنانيــة
ملحــق للعقــد العائــد إلنشــاء شــبكات الصــرف الصحــي ومحطــة المعالجــة العائــدة لمنظومــة زحلــة بقيمــة حوالــي 2.81
م.د.أ .ممولــة مــن الدولــة االيطاليــة والدولــة اللبنانيــة
انشــاء شــبكات الصــرف الصحــي ومحطــة المعالجــة التابعــة لمنظومــة تمنيــن  1فــي الحــوض االعلــى لنهــر الليطانــي فــي
قضــاء بعلبــك بقيمــة حوالــي  29.50م.د.أ .ممولــة مــن الصنــدوق العربــي والدولــة اللنانيــة

ابرز المشاريع قيد التحضير )أفق (2020-2018
برنامج حماية الشاطئ من التلوث:

ـم اقتـراح مخطــط توجيهــي عــام لتجميــع ومعالجــة
أنجــزت وزارة الطاقــة والميــاه ســابقاً دراســة كاملــة لقضــاء عــكار حيــث تـ ّ
ميــاه الصــرف الصحــي ،مــن بينهــا مشــروع إنشــاء شــبكات الصــرف الصحــي ومحطــة معالجــة الميــاه علــى شــاطئ العبــدة.
وتنفيــذاً لهــذا المخطــط ،فقــد اســتحصل مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار علــى قــرض مــن الصنــدوق العربــي لتنفيــذ هــذا المشــروع
والعمــل جــار علــى إطــاق المناقصــات.
كمــا حصــل المجلــس علــى التمويــل الــازم بقيمــة  70م .يــورو إلنشــاء محطتــي معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي فــي ســاحل
قضــاء كســروان مــن البنــك األوروبــي للتثميـر ،و 70م .يــورو أخــرى مــن الوكالــة الفرنســية للتنميــة لتنفيــذ الشــبكات العائــدة.
والعمــل جــار لتحديــث الدراســات واعــداد ملفــات تلزيــم اشــغال المشــروع.
كذلــك ،يحضــر المجلــس إلطــاق مشــروع معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي فــي الكرنتينا والــدورة (شــمال بيــروت) ،والشــبكات
العائــدة لهــا بعــد أن تأمــن التمويــل عبــر البنــك األوروبــي للتثميــر بقيمــة  60مليــون يــورو .وقــد يجــري تنفيــذ شــبكات
الصــرف الصحــي لهــذا المشــروع.
كمــا يجــري االعــداد لتنفيــذ دراســة تطويــر محطــة المعالجــة األوليــة للميــاه فــي الغديــر (جنــوب بيــروت) .وقــد تمكــن
المجلــس مــن تأميــن التمويــل الــازم لتغطيــة أكاف المرحلــة األولــى لهــذه األشــغال التــي تشــمل اســتكمال شــبكات
الصــرف الصحــي وتطويــر محطــة التكري ـر ،وذلــك بقيمــة  173م.د.أ .عبــر مفاوضــات مــع البنــك األوروبــي للتثميــر والبنــك
االســامي للتنميــة.
ومــن جهــة أخــرى ،حصــل المجلــس علــى تمويــل إضافــي بقيمــة حوالــي  100م.د.أ .الســتكمال تنفيــذ مشــاريع ميــاه
وصــرف الصحــي فــي عــدد مــن المناطــق اللبنانيــة الســاحلية والداخليــة ومنهــا منطقــة عــكار الســاحلية حيــث تقــدر قيمــة
المشــروع وتجميــع وتكريــر الميــاه المبتذلــة فــي هــذه المنطقــة بحوالــي  40مليــون د.أ .ويتــم حاليـاً اإلعــداد إلطــاق أولــى
المناقصــات العائــدة لــه ،وكذلــك يتــم اســتكمال تنفيــذ شــبكات الصــرف الصحــي منطقــة ســاحل الشــوف المرتبطــة بمحطــة
التكريــر فــي منطقــة راس النبــي يونــس.
كمــا و ّقــع المجلــس مــع الصنــدوق الكويتــي علــى قــرض بقيمــة حوالــي  65م.د.أ .لتمويــل تنفيــذ منظومــة الصرفنــد فــي
قضــاء صيــدا لتجميــع ومعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي فــي المناطــق الســاحلية الممتــدة مــن الزهرانــي الــى نهــر القاســمية
حيــث يجــري االعــداد لمناقصــة االشــغال.
كمــا حصــل المجلــس علــى هبــة مــن الصنــدوق الكويتــي منهــا  5م.د.أ .الســتكمال شــبكات الصــرف الصحــي فــي منطقــة
المينــاء فــي طرابلــس عبــر ربطهــا بالخــط الســاحلي المــؤدي لمحطــة التكريــر الموجــودة .كمــا يعمــل المجلــس علــى تاميــن
التمويــل المطلــوب لتطويــر محطــة معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي الموجــودة فــي منطقــة صيــدا.

برنامج حماية مصادر المياه من التلوث:

حــددت وزارة الطاقــة والميــاه ومجلــس اإلنمــاء واإلعمــار حوالــي  20مشــروعاً لميــاه الصــرف الصحــي لحمايــة مصــادر
الميــاه (الينابيــع ،األنهــار ،والبحيـرات ،وغيرهــا) فــي المناطــق الداخليــة مــن لبنــان .وقــد أنجــزت الدراســات التفصيليــة للعديد
مــن هــذه المشــاريع التــي يدخــل معظمهــا ضمــن إطــار اتفاقيــات التمويــل الجاريــة (البروتوكــول المالــي اللبنانــي -اإليطالــي،
البنــك اإلســامي للتنميــة ،الصنــدوق العربــي لإلنمــاء واالقتصــاد واالجتماعــي .)...وهنــاك اهتمــام خــاص بمناطــق البقــاع
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الغربــي وبحيــرة القرعــون ونهــر الليطانــي ،حيــث تفــرض درجــة تلــوث الميــاه تدخــ ًا عاجــ ًا لتنفيــذ خطــوط تجميــع ميــاه
الصــرف الصحــي ومرافــق معالجتهــا.
هــذا وكان قــد حصــل المجلــس علــى تمويــل لتنفيــذ مشــروع تجميــع ومعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي فــي الحــوض األعلــى
لنهــر الليطانــي وذلــك عبــر اتفاقيــة قــرض بقيمــة حوالــي  85م.د.أ .مــع الصنــدوق العربــي لإلنمــاء واالقتصــاد واالجتماعــي
لتمويــل مشــاريع الميــاه والصــرف الصحــي فــي عــدد مــن المناطــق اللبنانيــة ،وكذلــك األمــر بالنســبة لمناطــق شــبعا
وجوارهــا وبشــري والصفــا والبــاروك التــي أطلقــت األشــغال العائــدة لهــا .وحصــل المجلــس علــى قــرض إضافــي بقيمــة
حوالــي  100م.د.أ .لســد الفجــوة التمويليــة واســتكمال تنفيــذ هــذه المشــاريع .وقــد بــدأ تنفيــذ عــدد مــن هــذه المشــاريع
كمــا ذكرنــا آنف ـاً كمــا يجــري التحضيــر لتنفيــذ مــا تبقــى منهــا.
كمــا حصــل المجلــس علــى قــرض بقيمــة  27مليــون يــورو مــع الوكالــة األلمانيــة  KFWلتنفيــذ مشــروع حمايــة نبــع جعيتــا
مــن التلــوث البالغــة كلفتــه حوالــي  38م.د.أ ،.ويتــم حاليــاً انجــاز الدراســات الازمــة .ويقســم المشــروع إلــى  3مراحــل
تهــدف إلــى تجميــع ومعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي الصــادرة عــن القــرى والبلــدات التــي تقــع فــي الحــوض المائــي الــذي
يشــمل داريــا والقليعــات وبقعاتــا وبقاعتوتــا وكفرذبيــان وجوارهــا فــي قضــاء كســروان.
واطلــق المجلــس مناقصــة مشــروعي تجميــع ومعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي فــي منطقتــي مشــمش – عــكار وحراجــل –
كســروان بكلفــة حوالــي  55م.د.أ .بتمويــل مــن البروتوكــول االيطالــي ،كمــا أطــاق مناقصــة اشــغال مشــروع تجميــع ومعالجة
ميــاه الصــرف الصحــي فــي عــدد مــن مناطــق البقــاع االوســط (عنجــر – مجــدل عنجــر – الصويــري – بــر اليــاس – قــب اليــاس
– المــرج )...بتمويــل مــن البروتوكــول االيطالــي.
وحصــل المجلــس علــى قــرض بقيمــة حوالــي  46م.د.أ .مــن الصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة العربيــة ،لتنفيــذ
منظومــة تجميــع ومعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي فــي عــدد مــن البلــدات المجــاورة فــي قضــاءي مرجعيــون وبنــت جبيــل
فــي محافظــة النبطيــة وقــد اطلــق تنفيــذ االشــغال التابعــة لهــا ،اضافــة لهبــة جديــدة مــن االتحــاد االوروبــي بقيمــة  15مليون
يــورو الســتكمال شــبكات الصــرف الصحــي فــي الكــورة (خــط وادي هــاب  /ضهــر العيــن – البحصــاص وخــط وادي النخلــة ابــو
حلقــة  /بتروميــن – راس مســقا) وطرابلــس (وصلــة القلمــون – البحصــاص) وربطهــا بالمحطــة القائمــة فــي طرابلــس حيــث
العمــل جــار الطــاق مناقصــة االشــغال ،وكذلــك االمــر بالنســبة لشــبكات الصــرف الصحــي فــي ابلــح والفــرزل فــي قضــاء
زحلــة.

جدول بأبرز العقود في قطاع الصرف الصحي التي جرى توقيعها خالل العام 2017
التاريخ
تاريخ
مصدر
قيمة
اسم
المتوقع
المباشرة
التمويل
العقد
المشروع
إلنجاز
بالعمل
)مليون
العمل
د.أ(.
تشغيل وصيانة
مشروع خط التجميع
الساحلي الرئيسي الممتد
من نهر البارد الى محطة
معالجة مياه الصرف
الصحي في طرابلس بقيمة
حوالي  508الف د.أ.

0.508

محلي

آب 2017

تشرين الثاني 2019

1.248 -

محلي

ايار 2017

ايار 2018

محلي

كانون االول 2017

تشرين الثاني 2019

-

ملحق للعقد
العائد النشاء شبكات
الصرف الصحي ومحطات
الضخ لبلدات وقرى منطقة
شكا الساحلية
 1.563تنفيذ مشروع
انشاء مصب طوارئ بحري
لمياه الصرف الصحي في
ساحل كسروان
 5.38ملحق للعقد
العائد إلنشاء شبكات
الصرف الصحي في مدن
وبلدات وقرى المنطقة
الشمالية من بيروت الكبرى
الساحلية

البنك االوروبي للتثمير شباط 2017
والدولة اللبنانية

نيسان 2018
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 -م 7.73

ملحق للعقد
العائد إلنشاء شبكات
الصرف الصحي ضمن نطاق
حوض نهر الغدير جنوبي
مدينة بيروت

استكمال تنفيذ
شبكات الصرف الصحي
(القسم الثاني) في اطار
منظومة الصرف الصحي
في منطقة الشوف
الساحلية
تاهيل خطوط
الصرف الصحي الرئيسية
في مناطق عبرا ،المجيدل،
المعمارية المؤدية لمحطة
المعالجة في منطقة صيدا
الساحلية
انشاء شبكات
الصرف الصحي ومحطة
المعالجة التابعة لمنظومة
مرجعيون – الخيام
ملحق للعقد
العائد إلنشاء شبكات
الصرف الصحي في منطقة
صور الساحلية
تصميم وانشاء محطة
المعالجة في تمنين التحتا
ضمن نطاق منظومة
الصرف الصحي في الحوض
االعلى لنهر الليطاني
تنفيذ خطوط وشبكات
الصرف الصحي في
منظومة تمنين  1ضمن
نطاق منظومة الصرف
الصحي في الحوض االعلى
لنهر الليطاني

من الوكالة االلمانية
والدولة اللبنانية

نيسان 2017

نيسان 2019

الصندوق العربي
والدولة اللبنانية

آب 2017

آب 2019

12.30

الصندوق الكويتي

حزيران 2017

شباط 2019

48.50

الصندوق الكويتي
والدولة اللبنانية

ايار 2017

نيسان 2019

5.14

البنك االوروبي للتثمير ايار 2017
والدولة اللبنانية

10.12 -

تشرين االول 2017

18

الصندوق العربي
لإلنماء االقتصادي
واالجتماعي والدولة
اللبنانية.

ايلول 2017

آب 2019

11.44

الصندوق العربي
لإلنماء االقتصادي
واالجتماعي والدولة
اللبنانية.

ايلول 2017

آب 2019

جدول بأبرز المشاريع قيد التحضير في قطاع الصرف الصحي في أفق )(2020-2018
التاريخ
التاريخ
قيمة التقديرية مصدر
اسم
المتوقع
المتوقع
التمويل
)مليون د.أ(.
المشروع
النجاز
لمباشرة
العمل
العمل
برنامج حماية الشواطــئ من التلوث
62
إنشاء شبكات التجميع
ومحطة التكرير في ساحل
عكار والمصب البحري
175
إنشاء شبكات التجميع
ومحطتي التكرير في
ساحل كسروان

الصندوق العربي +
محلي

ايلول 2018

البنك األوروبي للتثمير حزيران 2019
 +الوكالة الفرنسية
للتنمية  +االتحاد
NIFاالوروبي+

تموز 2022
كانون أول 2022
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16.25

إنشاء القسم الثاني من
شبكات التجميع ومحطة
التكرير األولية في حوض
نهر بيروت
86
استكمال تنفيذ شبكات
الصرف الصحي التابعة
لمحطة الغدير جنوبي
بيروت
85
توسعة وتطوير محطة
الصرف الصحي في الغدير
جنوبي بيروت
67
إنشاء شبكات التجميع
ومحطة التكرير في منطقة
الصرفند وجوارها بما فيه
المصب البحري
13
استكمال تنفيذ شبكات
الصرف الصحي في منطقة
ساحل صور – المرحلة
الثالثة
برنامج حماية مصادر المياه من التلوث
31
إنشاء شبكات التجميع
ومحطة التكرير في
مشمش في عكار
19
إنشاء شبكات التجميع
ومحطة التكرير في بخعون
في الضنية
24
إنشاء شبكات التجميع
ومحطة التكرير في حراجل
في كسروان
38
إنشاء شبكات التجميع
ومحطة التكرير في جعيتا
في كسروان (القسم  1و2
و 3و)3
تنفيذ منظومتي المناصف 64
وجسر القاضي في قضاء
الشوف
11
إنشاء محطة التكرير
وشبكات الصرف الصحي
لبنت جبيل وجوارها
8
محطة التكرير وشبكات
الصرف الصحي لحاصبيا
وجوارها
30
محطة التكرير وشبكات
الصرف الصحي لمنطقة
العرقوب
7
تنفيذ شبكات الصرف
الصحي لجباع وجوارها في
النبطية

البنك األوروبي للتثمير كانون االول 2018

كانون االول 2020

البنك
األوروبي
للتثمير

كانون أول
2019

كانون أول
2023

البنك
االسامي
للتنمية
الصندوق
الكويتي

شباط 2020

كانون أول
2023

كانون أول
2018

كانون أول
2022

محلي

ايار 2019

كانون اول
2021

البروتوكول االيطالي

ايلول 2018

كانون األول 2021

البروتوكول االيطالي

كانون األول 2020

كانون األول 2023

البروتوكول االيطالي

ايلول 2018

كانون األول 2021

KFWالوكالة األلمانية
 +محلي

كانون االول 2018

حزيران 2021

الصندوق الكويتي +
محلي

كانون الثاني 2019

اذار 2022

البروتوكول االيطالي

كانون األول 2019

كانون األول 2022

البروتوكول االيطالي

كانون األول 2019

كانون األول 2022

الصندوق العربي+
محلي
البروتوكول االيطالي

210.0 x 297.0 mm
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إنشاء شبكات التجميع
ومحطة التكرير في الهرمل
والجوار

20

البروتوكول االيطالي

15

محلي

إنشاء محطة تكرير
وشبكات المياه المبتذلة
في اللبوة وجوارها
إنشاء محطة تكرير مشروع 26
وشبكات المياه المبتذلة
في منظومة عنجر -مجدل
عنجر– المرحلة االولى
إنشاء محطة تكرير مشروع 26
وشبكات المياه المبتذلة
في منظومة عنجر -مجدل
عنجر  -المرحلة الثانية
5
تنفيذ شبكات المياه
المبتذلة المرتبطة بمحطتي
التكرير في ابلح والفرزل

تموز2020

كانون األول 2023

البروتوكول االيطالي

البنك الدولي

االتحاد االوروبي

تموز2019

تموز2020

تجهيزات صرف صحي  -صور
تجهيزات صرف صحي  -صور

تجهيزات صرف صحي  -صور
محطة معالجة صرف صحي  -الباروك

خطالتجميعالساحليالرئيسيلمعالجةمياهالصرفالصحي-طرابلس خطالتجميعالساحليالرئيسيلمعالجةمياهالصرفالصحي-طرابلس

210.0 x 297.0 mm
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النفايات المنزلية الصلبة

نظرة عامة على قطاع النفايات المنزلية الصلبة

النفايــات هــي عمومـاً عبــارة واســعة تنســب لمــادة مســتهلكة او ناتجــة عــن نشــاط أو عمليــة مــا والتــي بســبب خصائصهــا
الفيزيائيــة و/أو الكيميائيــة والبيولوجيــة ،تصبــح عديمــة الفائــدة ولهــذا يتــم اهمالهــا ويعتــزم التخلــص منهــا أو يطلــب
التخلــص منهــا .إن التشــريعات الحاليــة فــي هــذا المجــال وممارســات االدارة وغالبيــة مشــاريع وعقــود مجلــس اإلنمــاء
واالعمــار تعالــج النفايــات الصلبــة المنزليــة ( .)MSWوقــد نصــت القوانيــن والق ـرارات المرعيــة األج ـراء علــى ان األصنــاف
االخــرى مــن النفايــات يجــب معالجتهــا مــن قبــل الجهــات الخاصــة التــي تتولــد عنهــا مثــل هــذه النفايــات ،وذلــك تحــت
توجيــه ومراقبــة شــاملة مــن الــوزارات المعنيــة .وهــذه تخضــع الــى مبــدأ «الملــوث يدفــع».
الوضــع الحالــي :تســعى الجهــات المعنيــة الــى تعميــم خطــة شــاملة إلدارة النفايــات المنزليــة الصلبــة فــي لبنــان ،تنســجم
مــع الوضــع االجتماعــي والسياســي وتترجــم التوقعــات المنشــودة منهــا لتتكامــل مــع مبــادئ التنميــة المســتدامة فــي
السياســات والبرامــج الوطنيــة وتخفــف مــن التدهــور البيئــي.
صــدر ق ـرار مجلــس الــوزراء رقــم  1تاريــخ  ،2010/3/30والــذي قضــى بتكليــف لجنــة برئاســة دولــة رئيــس مجلــس الــوزراء
وعضويــة الــوزراء الســادة :وزيــر المهجريــن ،وزيــر الدولــة لشــؤون التنميــة االداريــة ،وزيــر الداخليــة والبلديــات ،وزيــر البيئة،
وزيــر الطاقــة والميــاه ،ورئيــس مجلــس اإلنمــاء واألعمــار ،للعمــل علــى اقت ـراح خطــة تتعلــق بــادارة النفايــات الصلبــة فــي
المناطــق اللبنانيــة كافــة ،علــى ان تشــمل مختلــف جوانــب هــذا الموضــوع الســيما منهــا:

•التقنيات والوسائل الواجب اعتمادها لتنفيذ هذه الخطة
•المواقع المقترحة لها
•كيفية تأمين التمويل الالزم لها
•المرجعية التي تتولى هذه الخطة
كما تقوم اللجنة باقتراح التدابير واالجراءات الواجب اتخاذها بشأن وضع مطمر الناعمة المؤقت.
وبتاريــخ  2010/9/1صــدر ق ـرار مجلــس الــوزراء رقــم  55بالموافقــة علــى اقتراحــات اللجنــة الوزاريــة والتــي تضمنــت مــا
يلــي:
 .1اعتماد التفكك الحراري وتحويل النفايات الى طاقة في المدن الكبرى
 .2اعتماد خطة  2006في باقي المناطق اللبنانية على ان تتم ايضاً دراسة امكانية اعتماد التفكك الحراري فيها
 .3اشراك القطاع الخاص وتسهيل مهامه بادارة النفايات الصلبة على ان تتم عملية اشراكه من خال
 ( Turn Keyمن الجمع الى المعالجة النهائية ) ام من خال :Different Options 2
أ -جمع ،
ب -معالجة
 .4تكليــف وزارة البيئــة ومجلــس االنمــاء واالعمــار دمــج الخطتيــن المقترحتيــن مــن كل منهمــا بمــا يتجانــس مــع مــا
اتفــق عليــه اعــاه
 .5تكليــف وزارة الطاقــة والميــاه باقت ـراح نــص تشــريعي يؤمــن حــق القطــاع الخــاص بانتــاج وبيــع الطاقــة المنتجــة مــن
تفــكك النفايــات
 .6تحفيــز البلديــات التــي ســوف تســتقبل مختلــف انشــاءات ادارة النفايــات مــن معامــل التفــكك الحــراري ،محطــات
الترحيــل ،محطــات التســبيخ والمطامــر
 .7تكليف مجلس االنماء واالعمار وبالتنسيق مع وزارة البيئة بالتعاقد مع استشاري عالمي للقيام:
•اختيار الحل واآللية االمثل المائمة للواقع اللبناني ( من روحية الخطة )
•وضع دفاتر الشروط الفنية للتصنيف االولي لشركات التفكك الحراري
•Due diligence to short list only proven technologyies
• تقييم وتصنيف الشركات
•وضع دفاتر الشروط الفنية للمناقصة النهائية
•تقييم العروض
•مراقبة التنفيذ
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 .8تكليــف وزارة البيئــة بالتعاقــد مــع استشــاري عالمــي لمراقبــة جــودة ســير العمــل بمــا يتناســب مــع روحيــة الخطــة
وحســن تقــدم العمــل فيهــا
 .9تكليف وزارة البيئة بالتعاقد مع استشاري محلي للقيام بحملة توعية وارشاد لتقبل تقنية التفكك الحراري
تنــاط برئاســة الحكومــة صاحيــات مراقبــة ســير عمــل التنفيــذ وتأميــن التمويــل للتنفيــذ علــى ان يتــم االســتفادة مــن
التجــارب الناجحــة فــي البــاد المجــاورة

أبرز اإلشكاليات:

تتمحــور مشــكلة النفايــات المنزليــة فــي لبنــان بشــكل أساســي حــول مســألة مواقــع الطمــر ســواء كان ذلــك يتعلــق بمواقــع
المكبــات العاديــة أو بمواقــع الطمــر النهائــي بعــد عمليــة الفــرز وإعــادة التدويــر ،كمــا تتنــاول موضــوع المعالجــة قبــل
الوصــول إلــى المكبــات .وينبغــي بالتالــي تشــجيع عمليــات إعــادة التدويــر والتســبيخ.
يعتبــر المنطلــق المالــي األكثــر أهميــة ودقــة فــي تنفيــذ أي خطــة مقترحــة إلدارة النفايــات وخصوصــا” فــي البلــدان الناميــة
مثــل لبنــان ،وذلــك ألنــه ال يوجــد قوانيــن كافيــة ترعــى هــذا األمــر.
إن التشــريعات المتعلقــة بــإدارة النفايــات المنزليــة الصلبــة فــي لبنــان اتســمت بالســطحية والتناقــض وعــدم الوضــوح
خصوصــا” فيمــا يتعلــق بتوزيــع المســؤوليات والمهــام بيــن اإلدارات والــوزارات المعنيــة .ويعمــل حاليــا” علــى مســو ّدة
مشــروع قانــون اإلدارة المتكاملــة للنفايــات.
علــى اتحــادات البلديــات ،مدعومــة إداريــا” وتقنيــا” مــن وزارتــي البيئــة والداخليــة ،أن توحــد جهودهــا الختيــار أمكنــة لمواقــع
المكبــات ولمنشــآت الفــرز والتســبيخ .وهــذا يتحقــق ضمــن إطــار جهــد إعامــي وتشــاوري مــع المجتمــع األهلــي الــذي
يمكنــه أن يعرقــل تنفيــذ المشــاريع إذا لــم يتــم احترامــه وأخــذ آرائــه بعيــن االعتبــار.

أبرز اإلنجازات المحققة خالل فترة )(2017 – 1992

الصلبــة فــي لبنــان ،فقــد كان هــذا
بنانيــة سياســة مركزيّــة أو إدارة موحــدة لمعالجــة النفايــات ّ
لــم تعتمــد الحكومــات ال ّل ّ
صاحيــات واهتمامــات البلديّــات ا ّلتــي كانــت هــي اإلدارة المشــرفة علــى حســن تنفيــذ هــذه الخدمات.
الشــأن يدخــل ضمــن
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انعكــس ســلباً علــى اســتمراريّة هــذه الخدمــات .ومــع بدايــة عــام  ،1992أســندت الحكومــة إلــى مجلــس اإلنمــاء واألعمــار
ـدي لهــذه المشــكلة .ومنــذ
التصـ ّ
ـؤولية ادارة هــذا القطــاع فــي العاصمــة والضواحــي ،نتيجــة عــدم قــدرة البلديّــات فــي ّ
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الخطــة الطارئــة لمعالجــة النفايــات فــي بيــروت الكبــرى :إثــر إغــاق مكــب بــرج حمــود فــي كانــون الثانــي (ينايــر)
 ،1997قــررت الحكومــة اللبنانيــة تطبيــق خطــة مســتعجلة لمعالجــة النفايــات الصلبــة فــي منطقــة بيــروت الكبــرى .ولهــذا
ـي معالجــة النفايــات الصلبــة فــي
الغــرض ،تــم إبــرام عقــد مــع شــركة  SUKOMIلتوســعة وزيــادة قــدرة اســتيعاب معم َلـ ْ
العمروســية والكرنتينــا وتحســين عمليــة فــرز النفايــات ،وفصــل المــواد القابلــة إلعــادة التدويـر ،واســتخراج الســماد العضــوي
ي الناعمــة
منهــا .شــملت هــذه الخطــة أيضـاً إنشــاء مطامــر صحيــة لمنطقــة بيــروت الكبــرى وضواحيهــا ،فتــم إنشــاء مطمـ َ
ـر ْ
وبصاليــم ويجــري تشــغيلهما حالي ـاً.
ـم إنشــاء جــدار بحــري
تأهيــل مكــب نفايــات طرابلــس :أعيــد تأهيــل مكــب النفايــات العشــوائي علــى ســاحل طرابلــس ،وتـ ّ
ـم ش ـراء المعــدات الضروريــة لتشــغيل المكــب
حولــه لتخفيــض األخطــار المحتملــة علــى البيئــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تـ ّ
بطريقــة بيئيــة ســليمة بغيــة تحســين إدارة النفايــات الصلبــة فــي منطقــة طرابلــس .والمكــب هــو قيــد التشــغيل منــذ العــام
.1998
ـم شــراء اآلليــات والمعــدات
إنشــاء مطمــر نفايــات زحلــة :اكتمــل إنشــاء مطمــر صحــي جديــد لخدمــة قضــاء زحلــة وتـ ّ
الضروريــة لتشــغيله .قــام البنــك الدولــي بتمويــل تنفيــذ األشــغال وشـراء اآلليــات والمعــدات الازمــة لتشــغيل هــذا المطمــر.
وهــو قيــد التشــغيل منــذ العــام .2001
تنفيــذ مشــروع مطمــر صحــي ومعمــل معالجــة لنفايــات الصلبــة ضمــن إطــار الخطــة الشــاملة إلدارة النفايــات الصلبــة فــي
قضــاء بعلبــك.
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ش ـراء معــدات جمــع النفايــات لمختلــف المناطــق :قــام البنــك الدولــي مــن ضمــن البرنامــج الطــارئ
بتمويــل شــراء معــدات لجمــع النفايــات مــن شــاحنات مخصصــة لهــذه الغايــة وآليــات لكنــس الشــوارع إضافــة إلــى
اللبنانيــة .وفــي مرحلــة ثانيــة ،قــام البنــك الدولــي مــن
حاويــات خاصــةُ .و ِّزعــت هــذه التجهي ـزات علــى جميــع المناطــق
ّ
ضمــن مشــروع إدارة النفايــات الصلبــة بش ـراء معــدات لجمــع النفايــات وكنــس الشــوارع مخصصــة للمناطــق التــي جــرى
فيهــا إنشــاء مطامــر صحيــة أو تأهيــل لمكبــات عشــوائية مثــل بيــروت وزحلــة وطرابلــس.
معالجــة النفايــات الطبيــة :أبــرم مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار ،خــال العــام  ،1998عقــداً مــع االستشــاري  ERMإلعــداد
دراســة ممولــة مــن البنــك الدولــي تتعلــق بمعالجــة النفايــات الطبيــة .اكتمــل تحضيــر عــدة مراحــل مــن هــذه الدراســة ممــا
ســمح باتخــاذ قـرارات حــول األســلوب األفضــل لمعالجــة هــذا النــوع مــن النفايــات .وافقــت وزارتــا البيئــة والصحــة العامــة،
باإلضافــة إلــى مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار ،واســتناداً إلــى المواصفــات القياســية الدوليــة ،علــى إنشــاء محرقــة مركزيــة للنفايات
تعمــل تحــت درجــة حـرارة ال تقــل عــن  1200درجــة مئويــة كوســيلة يمكــن إتباعهــا لمعالجــة النفايــات الطبيــة .لــم يُصــر إلى
إعــداد دراســة األثــر البيئــي للمشــروع ودراســة تصميمــه وذلــك لتعــذّ ر إيجــاد الموقــع إلنشــاء هــذا المشــروع.
تســويق الســماد العضــوي والمــواد القابلــة إلعــادة التدويــر :أنهــى االستشــاريARCADIS/
األول  2003دراســة جــدوى حــول تســويق الســماد العضــوي والمــواد القابلــة إلعــادة
 EUROCONSULTخــال شــهر كانــون ّ
التدويــر المســتخرجة مــن معملــي معالجــة النفايــات الصلبــة فــي الكرنتينــا والعمروســية ومــن معامــل أخــرى .قــام البنــك
الدولــي بتمويــل إعــداد هــذه الدراســة كجــزء مــن مشــروع إدارة النفايــات الصلبــة والشــؤون البيئيــة (.)SWEMP
التدقيــق المالــي للمبالــغ المســتحقّة لشــركتي  SUKOMIو :SUKLEENاســتناداً لقــرار مجلــس
الــوزراء رقــم  16تاريــخ  2003/8/14العائــد إلطــاق مناقصــة عالميــة لتلزيــم إنشــاء وتشــغيل المعالجــة وال ّ
طمــر للنفايــات
عمليــة المناقصــةُ ،ك ّلــف المجلــس بالتدقيــق المالــي
ـدة عشــر ســنوات ،وبهــدف تأميــن شــروط إنجــاح
الصلبــة
المنزليــة لمـ ّ
ّ
ّ
للمبالــغ المســتحقّة لشــركتي  SUKOMIو ، SUKLEENوعليــه تعاقــد المجلــس ،بتاريــخ  ،2003/9/18مــع شــركة تدقيــق
عالميــة  PRICE WATERHOUSE COOPERSلهــذه الغايــة.
ّ

المــؤازرة الف ّن ّيــة لتحديــد مواقــع المعالجــة والطمــر الصحــي وإلعــداد دراســات األثــر البيئي
العائــدة لهــا :بغيــة تنفيــذ توصيــات مجلــس الــوزراء حــول تحديــد مواقــع مراكــز المعالجــة والطم ـر ،تعاقــد المجلــس

ـد دراســات األثــر
مــع االستشــاري رفيــق خــوري وشــركاه ا ّلــذي باشــر باألعمــال خــال الفصــل الثالــث مــن العــام  2003وأعـ ّ
التقنيــة المك ّلفــة بذلــك.
حددتهــا اللجنــة
البيئــي للمواقــع ا ّلتــي ّ
ّ
الصلبــة المنزليــة :وضــع مجلــس االنمــاء واالعمــار خطــة شــاملة
الخطــة الشــاملة لمعالجــة النفايــات ّ
لمعالجــة النفايــات الصلبــة المنزليــة ووافــق عليهــا مجلــس الــوزراء عــام  ،2006وهــي تعتمــد علــى المبــادئ التاليــة:

 - 1تعميــم مبــدأ التدويــر والتســبيخ إلــى أقصــى حــد لتقليــص كميــة النفايــات التــي ســتطمر مــع اعتمــاد توزيــع مراكــز
الفــرز والتدويــر والتســبيخ علــى جميــع األقضيــة مــع مركــز أو أكثــر للطمــر الصحــي فــي كل مــن المناطــق الخدماتيــة.
 - 2يقسم لبنان إلى أربع مناطق خدماتية:
محافظتا الشمال وعكار
محافظتا البقاع وبعلبك  -الهرمل
محافظتا الجنوب والنبطية
محافظتا جبل لبنان وبيروت
 - 3يعتمــد مبــدأ الحوافــز للبلديــات التــي ستســتخدم أراضيهــا كمحطــات فــرز ومصانــع تســبيخ أو مطامــر صحيــة أو مراكــز
للمعالجــة الحراريــة وتتقاضــى هــذه البلديــات مبلغ ـاً عــن كل طــن نفايــات صلبــة تدفــع لهــا حســب المقترحــات للخطــة
وضمــن أطــر القوانيــن والمراســيم التــي ســوف تصــدر فــي هــذا اإلطــار .
 - 4تقوم البلديات بعمليات الكنس والجمع والنقل الى محطات الفرز ومصانع التسبيخ على حسابها.
 - 5يقــوم المتعهــد بتمويــل الدراســة والتنفيــذ والتجهيــز للمطامــر الصحيــة ومراكــز المعالجــة الحراريــة ومحطــات الفــرز
ومصانــع التســبيخ وبإدارتهــا لمــدة عشــر ســنوات لقــاء بــدل عــن كل طــن مــن النفايــات المنقولــة والمعالجــة.
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االشــغال البحريــة واشــغال الــردم فــي منطقــة جبــل النفايــات فــي صيــدا :صــدر ق ـرار مجلــس الــوزراء رقــم  37تاريــخ
 2009 /5/26بتكليــف مجلــس االنمــاء واالعمــار اعــداد الدراســات الازمــة ومشــاريع المراســيم المطلوبــة وتنفيــذ االشــغال
البحريــة واشــغال الــردم فــي منطقــة جبــل النفايــات فــي صيــدا ،علــى ان يتــم التمويــل مــن الهبــة المقدمــة مــن المملكــة
العربيــة الســعودية والبالغــة  20مليــون د.أ .وتمويــل الرصيــد المتبقــي مــن الحكومــة اللبنانيــة.

معــدات إلدارة ومعالجــة النفايــات الصلبــة بتمويــل مــن
عــدة معامــل وشــراء
ّ
إنشــاء ّ
االتّحــاد األوربــي وتنفيــذ مكتــب وزيــر الدولــة للتنميــة اإلدار ّيــة ) :(OMSARمنــذ العــام ،2004
ممو َل ْيــن مــن االتّحــاد األوروبــي ،ن ّفــد مكتــب
وفــي إطــار برنامجــي  14.2( ARLAمليــون يــورو) و 14( 1 SWAMمليــون يــورو)،
ّ
ـدة مشــاريع فــي قطــاع إدارة النفايــات الصلبــة :وتشــمل هــذه المشــاريع:
وزيــر الدولــة للتنميــة اإلداريّــة ( )OMSARعـ ّ
ـدات والتجهيـزات فــي المناطــق التاليــة :عيــن بعــال
ـ
المع
ـا
ـ
فيه
ـا
ـ
بم
ـبيخ
ـ
وتس
ـرز
 فــي إطــار برنامــج  :ARLAإنشــاء معامــل فـّ
النبطيــة ،أنصــار ،الخيــام ،قبريخــة ،الشوف-الســويجاني ،بعلبــك ،جبيــل ،طرابلــس ،المنيــه ،مشــمش (عــ ّكار)،
(صــور)،
ّ
ـية.
ـ
اس
العب
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
الطبي
ـات
ـ
النفاي
ـة
ـ
لمعالج
ومعمــل
ّ
ّ
ّ
 فــي إطــار برنامــج  :1 SWAMتأهيــل وتوســيع حجــم مشــاريع إدارة النفايــات الصلبــة ،وتشــمل المناطــق التاليــة :س ـرار-جنيــن (فــرز ،تســبيخ وطمــر
صحــي) ،زحلــه (فــرز وتســبيخ) ،جــب ّ
صحــي) ،بعلبــك (فــرز وطمــر ّ
عـ ّكار (فــرز ،تســبيخ وطمــر ّ
صحــي).
ّ

تقدم العمل ،خالل العامين  2016و 2017
ـدات إلدارة ومعالجــة النفايــات الصلبــة بتمويــل مــن
ـدة معامــل وشــراء معـ ّ
 إنشــاء عـ ّاالتّحــاد األوربــي وتنفيــذ مكتــب وزيــر الدولــة للتنميــة اإلدار ّيــة ) :(OMSARبتاريــخ ،2015/8/27
وافــق مجلــس الــوزراء علــى هبــة االتّحــاد األوروبــي العائــدة لتمويــل برنامــج  21( 2 SWAMميــون يــورو) ا ّلــذي يشــمل علــى
ـدة مشــاريع إلدارة معالجــة النفايــات الصلبــة مو ّزعــة كالتالــي:
تنفيــذ عـ ّ
الضنيه ،زغرتا ،الكورة ،البترون ،بنت جبيل،
التالية:
المناطق
في
وتسبيخ
فرز
ّ
والنبطية،
صحي في المناطق التالية :بنت جبيل
طمر ّ
ّ
تأهيل مكب رأس العين
اللبنانية
ممولــة مــن موازنــة الدولــة
وأيضـاً يتو ّلــى مكتــب وزيــر الدولــة للتنميــة اإلداريّــة ( )OMSARإدارة مبلــغ  50مليــون د.أ ّ
ّ
وذلــك لتشــغيل واالشـراف علــى معامــل معالجــة النفايــات الصلبــة المشــار إليهــا آنفاً.
اســتمالك وتأهيــل مكــب رأس العيــن فــي صــور :صــدر قـرار مجلــس الــوزراء رقــم  99تاريــخ 2014/5/22الماليــة مــن ضمنهــا مشــروع اســتماك جبــل نفايــات صــور –
بشــأن الموافقــة علــى الئحــة مشــاريع مقترحــة مــن وزارة
ّ
رأس العيــن (بقيمــة  2مليــون د.أ) ،وبتاريــخ  2015/9/9صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  1بشــأن خ ّ
طــة وضــع معالجــة
النفايــات الصلبــة وفــي ســياقه تكليــف مجلــس اإلنمــاء إعــداد الدراســات الازمــة مــع وزارة البيئــة لتأهيــل مكــب رأس العيــن
والمباشــرة بتلزيمــه ،وعليــه ك ّلــف مجلــس اإلنمــاء االستشــاري شــركة  MORESإلعــداد دراســة أثــر بيئــي لتأهيــل مكــب رأس
العيــن وإعــداد ملــف اســتماك ،وقــد أنجــزت هــذه الدراســة خــال الفصــل الثانــي مــن العــام  .2016وحاليـاً ،يجــري العمــل
علــى اســتصدار مرســوم االســتماك.

مناقصــات لتلزيــم أعمــال إدارة النفايــات الصلبــة )كنــس وجمــع ومعالجــة وطمــر(خدماتيــة وإقفــال قســري لمطمــر الناعمــة :بعــد أن وافــق مجلــس الــوزراء،
فــي خمــس مناطــق
ّ

فــي( 2014/10/30الق ـرار رقــم  )46علــى تكليــف مجلــس اإلنمــاء واالعمــار بإعــداد دفتــر الشــروط لتلزيــم أعمــال الكنــس
والجمــع مــن جهــة وأعمــال المعالجــة والطمــر مــن جهــة أخــرى وذلــك بعــد ان حــدد هــذا القــرار المناطــق الخدماتيــة
بخمــس مناطــق تغطــي كل األراضــي اللبنانيــة ،أطلــق مجلــس اإلنمــاء واالعمــار المناقصــات العائــدة للمناطــق الخدماتيــة
الخمــس ،وبعــد اســتام وتقييــم العــروض ،اقترحــت وزارة البيئــة عــدم الموافقــة علــى نتائــج هــذه المناقصــات ووافــق
مجلــس الــوزراء ،بتاريــخ ( 2015/8/25الق ـرار رقــم  )1علــى هــذا االقت ـراح .وحصــل إقفــال قســري لمطمــر الناعمــة اعتبــاراً
مــن تاريــخ  2015/7/17ونتــج عــن ذلــك تراكــم النفايــات فــي أنحــاء بيــروت وجبــل لبنــان .فوافــق مجلــس الــوزراء ،بتاريــخ
الداخليــة والبلديّــات الطلــب مــن البلديّــات واتّحــادات البلديّــات اإلبــاغ عــن اســتعدادها
 ،2015/8/27علــى تكليــف وزيــر
ّ
المنزليــة الصلبــة ،كل فــي نطاقهــا الجغرافــي .وبتاريــخ ،2015/9/9
ـؤولياتها فــي معالجــة النفايــات
ّ
وخططهــا لتحمــل مسـ ّ
ّ
ـاء القتـراح وزيــر الزراعــة وا ّلتــي تقضــي فــي
ـ
بن
ـة،
ـ
الصلب
ـة
ـ
المنزلي
ـات
ـ
النفاي
ـع
ـ
وض
ـة
ـ
معالج
ـة
ـ
ط
خ
وافــق مجلــس الــوزراء علــى
ً
ّ
ـؤولية الملــف
خطوطهــا العريضــة علــى األخــذ بمبــدأ المركزيّــة المعالجــة وإعطــاء الــدور للبلديّــات واتحاداتهــا فــي ّ
تحمــل مسـ ّ
للمرحلــة المســتدامة ،واتّخــاذ إجــراءات ،فــي مرحلــة أولــى ،لنقــل النفايــات المتراكمــة منــذ إقفــال مطمــر الناعمــة (أي
ـدة مطامــر يتــم تجهيزهــا لذلــك .وبعــد نع ّثــر التوافــق علــى
 )2015/7/17والنفايــات المنتجــة لقتــرة ال تتجــاوز  18شــهراً إلــى عـ ّ
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المبدئيــة
ـرر مجلــس الــوزراء ،بتاريــخ  ،2015/12/21ترحيــل النفايــات خــارج لبنــان ،والموافقــة
مواقــع المطامــر
ّ
الصح ّيــة ،قـ ّ
ّ
ّ
عمليــة اســتدراج عــروض ،وكذلــك التأكيــد علــى قـرار مجلــس الــوزراء
ـد
ـ
بع
ـا
ـ
اختيارهم
ـم
ـ
ت
ـن
ـ
تي
ل
ال
كتين
ـر
ـ
الش
ـع
علــى التعاقــد مـ
ّ
ّ
رقــم  55تاريــخ  2010/9/1باعتمــاد تحويــل النفايــات إلــى طاقــة وتكليــف مجلــس اإلنمــاء واالعمــار بإعــداد ملــف التلزيــم
لذلــك خــال مهلــة شــهرين علــى األكثــر.
وحيــث أن مجلــس الــوزراء وافــق ،بموجــب قـراره رقــم ( )1تاريــخ  2016/3/12المعــدل بالقـرار رقــم ( )1تاريــخ ،2016/3/17
علــى تكليــف مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار بإجــراء مناقصــات لتلزيــم خدمــات النفايــات واإلنشــاءات العائــدة لهــا وتلزيــم
الدراســات واإلش ـراف علــى األعمــال ،وذلــك خــال مهلــة شــهرين،
تــم توزيــع تلزيــم خدمــات النفايــات واإلنشــاءات العائــدة لهــا فــي إطــار خمــس مناقصــات مســتقلة عائــدة للمشــاريع
التاليــة :
•مشروع إنشاء مركز مؤقت للطمر الصحي قرب مصب نهر الغدير (مع أعمال الحماية البحرية)
•مشــروع إنشــاء مركــز مؤقــت للطمــر الصحــي فــي منطقــــة بــرج حمــود ،الجديــدة – البوشــرية – الســد (مــع أعمــال
الحمايــة البحريــة ومعالجــة جبــل النفايــات)
•مشروع أعمال فرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة لمناطق بيروت اإلدارية وجبل لبنان باستثناء جبيل
•مشروع أعمال جمع ونقل النفايات المنزلية الصلبة للمنطقتين الخدماتيتين التاليتين (مناقصتان مستقلتان) :
قضاءي المتن وكسروان
أقضية بعبدا والشوف وعاليه

أو ًال  :بالنسبة لوضعية كل من المشاريع المذكورة أعاله:
مشروع إنشاء مركز مؤقت للطمر الصحي قرب مصب نهر الغدير:

وقــع مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار ،بتاريــــخ  ،2016/7/22العقــد رقــم  19682مــع المتعهد «شــركة الجهــاد للتجــارة والتعهدات»
ـم بتاريــخ 2016/7/25
والعائــد لتنفيــذ مشــروع إنشــاء مركــز مؤقــت للطمــر الصحــي قــرب مصــب نهــر الغديـر ،علمــا بأنــه تـ ّ
إعطــاء المتعهــد المذكــور أمــر المباشــرة بالعمــل بتنفيــذ أعمــال الحمايــة البحريــة الملحــوظ تنفيذهــا فــي نطــاق هــذا
المشــروع ،كمــا تــم بتاريــخ 2016/8/25إعطــاء أمــر المباشــرة بأعمــال الطمــر.
وقــع مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار ،بتاريــخ  ،2016/8/16العقــد رقــم  19697مــع االستشــاري المجموعـــة المندمجـــة « دار
الهندســة نزيــه طالــب وشــركاه »SES/والعائــد لمهــام اإلش ـراف علــى تنفيــذ مشــروع إنشــاء مركــز مؤقــت للطمــر الصحــي
قــرب نهــر الغديــر.
وقــع مجلــس اإلنمــاء واإلعمار،بتاريـــــخ  ،2016/12/2العقــد رقــم  19750مــع مكتــب المراقبــة الفنيــة « »Socotecوالعائــد
لتقديــم خدمــات المراقبــة الفنيــة علــى مشــروع إنشــاء مركــز مؤقــت للطمــر الصحــي قــرب مصــب نهــر الغديــر.
تبلغ القدرة االستيعابية للمطمر  1,000,000طن من النفايات

مشــروع إنشــاء مركــز مؤقــت للطمــر الصحــي فــي منطقــــة بــرج حمــود ،الجديــدة –
البوشــرية – الســد:

وقــع مجلــس اإلنمــاء واإلعمار،بتاريــخ  ،2016/8/3العقــد رقــم  19687مــع المتعهد»شــركة خــوري للمقــاوالت ش.م.م».
والعائــد لتنفيــذ مشــروع إنشــاء مركــز مؤقــت للطمــر الصحــي فــي منطقــــة بــرج حمــود ،الجديــدة – البوشــرية – الســد
ـم بتاريــخ  2016/8/11إعطــاء المتعهــد المذكــور أمــر المباشــرة بالعمــل بتنفيــذ أعمــال الحمايــة
إلــى المتعهــد ،علمــا بأنــه تـ ّ
البحريــة الملحــوظ تنفيذهــا فــي نطــاق هــذا المشــروع،كما تــم بتاريــخ 2016/10/8إعطــاء أمــر المباشــرة بأعمــال الطمــر.
وقــع مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار ،بتاريــخ  ،2016/9/5العقــد رقــم  19702مــع االستشـــاري»رفيق الخــوري وشــركاه» والعائــد
لمهــام اإلشـراف علــى تنفيــذ مشــروع إنشــاء مركــز مؤقــت للطمــر الصحــي فــي منطقــــة بــرج حمــود ،الجديــدة – البوشــرية
– الســد.
وقــع مجلــس اإلنمــاء واإلعمار،بتاريـــــخ  ،2016/12/5العقــد رقــم 19751مــع مكتــب المراقبــة الفنيــة « »Apaveوالعائــد
لتقديــم خدمــات المراقبــة الفنيــة علــى مشــروع إنشــاء مركــز مؤقــت للطمــر الصحــي فــي منطقــــة بــرج حمــود ،الجديــدة
– البوشــرية – الســد.
تبلغ القدرة االستيعابية للمطمر  1,250,000طن من النفايات.

مالحظات حول عقدي الطمر الصحي:

210.0 x 297.0 mm
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الخدمات األساسية

ال بــد مــن اإلشــارة ،فــي هــذا الســياق ،إلــى أن خطــة الحكومــة التــي أُقــرت فــي آذار  2016كانــت مبنيــة علــى أســاس أنهــا
لمرحلــة انتقاليــة مدتهــا أربــع ســنوات (وهــي المــدة الازمــة النجــاز الخطــة المســتدامة فــي حــال إقرارهــا) وانــه جــرى تقديــر
الكميــات المطلــوب طمرهــا ،خــال مــدة الســنوات األربــع ،بحوالــي  3مليــون طــن تــوزع علــى ثاثــة مواقــع للطمــر الصحــي
(الغديـر ،بــرج حمــود – الجديــدة ،وموقــع ثالــث يخــدم الشــوف وعاليــه وجــزء مــن قضــاء بعبــدا) .وقــد قــدرت ،يومهــا ،اللجنــة
الوزاريــة هــذه الكميــة (أي  3مليــون طــن للطمــر الصحــي خــال أربــع ســنوات) علــى أســاس أن بعــض البلديــات واالتحــادات
ســتنفذ مشــاريعها الامركزيــة وتخــرج مــن الخطــة المركزيــة.
فــي واقــع األمـر ،لــم يبــت مجلــس الــوزراء بالموقــع الثالــث للطمــر الصحــي ولــم تنســحب بلديــات أو اتحــادات بلديــات مــن
الخطــة المركزيــة ،األمــر الــذي أدى إلــى اســتخدام مطمــري الغديــر وبــرج حمــود – الجديــدة بوتيــرة أعلــى مــن تلــك التــي
كانــت ملحوظــة فــي الخطــة.

أعمال فرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة لمناطق بيروت االدارية وجبل لبنان باستثناء
جبيل:

وقــع مجلــس اإلنمــاء واإلعمار،بتاريــخ  ،2016/9/23العقــد رقــم  19706مــع المتعهــد المجموعــة المندمجــة «شــركة الجهــاد
للتجــارة والتعهــدات »SORIKO/والعائــد ألعمــال فــرز ومعالجــة النفايــات المنزليــة الصلبــة لمناطــق بيــروت وجبــل لبنــان
(باســتثناء جبيــل) ،علمــا بأنــه تــم ،بتاريــخ  ،2017/1/1المباشــرة بالعمــل بهــذا المشــروع.
وافــق مجلــس إدارة مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار ،علــى تكليــف االستشــاري  Lacecoبمهــام اإلشـراف علــى تنفيــذ مشــروع أعمــال
فــرز ومعالجــة النفايــات المنزليــة الصلبــة لمناطــق بيــروت وجبــل لبنــان (باســتثناء جبيــل).

أعمال جمع ونقل النفايات المنزلية الصلبة:

وقــع مجلــس اإلنمــاء واإلعمار،بتاريــخ  ،2016/12/14العقــد رقــم  19765مــع المتعهــد المجموعــة المندمجــة «شــركة رامكــو
للتجــارة والمقــاوالت »Altas/والعائــد ألعمــال جمــع ونقــل النفايــات المنزليــة الصلبــة فــي قضــاءي المتــن وكســروان (،)Lot 1
علمــا بأنــه تــم ،بتاريــخ  ،2017/5/14المباشــرة بالعمــل بهــذا المشــروع.
وقــع مجلــس اإلنمــاء واإلعمار،بتاريــخ  ،2017/1/3العقــد رقــم  19772مــع المتعهــد المجموعــة المندمجــة «شــركة معــوض
– اده  »SORIKO/والعائــد ألعمــال جمــع ونقــل النفايــات المنزليــة الصلبــة فــي أقضيــة بعبــدا ،الشــوف وعاليــه ( ،)Lot 2علمــا
بأنــه تــم ،بتاريــخ  ،2017/6/4المباشــرة بالعمــل بهــذا المشــروع.
وافــق مجلــس إدارة مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار ،بطلــب مــن بلديــة بيــروت ،علــى تمديــد مــدة العقــد الموقــع مــع شــركة
ســوكلين فــي مــا خــص أعمــال كنــس وجمــع ونقــل النفايــات المنزليــة الصلبــة ضمــن نطــاق بيــروت اإلداريــة حتــى شــهر
نيســان  ،2018وهــو التاريــخ المتوقــع مــن قبــل بلديــة بيــروت لتتمكــن مــن تلزيــم أعمــال كنــس وجمــع ونقــل النفايــات
المنزليــة الصلبــة ضمــن نطاقهــا.

ثانياً :بالنسبة للمشاريع المستقبلية:

مــن المتوقــع ان يناقــش مجلــس الــوزراء ،فــي مطلــع العــام  2018موضــوع توســعة مطمــري الغديــر وبــرج حمــود  -الجديــدة
باإلضافــة الــى تطويــر معملــي الفــرز فــي العمروســية والكرنتينــا وانشــاء معمــل جديــد فــي موقــع الغديــر لمعالجــة النفايات.
كمــا مــن التوقــع ان يبــت مجلــس الــوزراء بموضــوع المواقــع المناســبة إلقامــة معمــل (أو معامــل) التفــكك الحـراري بعــد ان
وافــق مجلــس الــوزراء علــى دفتــر الشــروط الخــاص بهــذه المعامــل.

تشكيل النفايات الصلبة العضوية في بيروت الكبرى وفي لبنان
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نظرة عامة على قطاع الزراعة

قطاعات أخرى

قطاع الزراعة

الوضع الحالي للقطاع

تعتمــد الزراعــة ،فــي لبنــان ،علــى المبــادرات الفرديــة فــي ظــل نظــام اقتصــادي حــر ومنفتــح .ويشــكل القطــاع الزراعــي نحــو
 ٪4مــن الدخــل الوطنــي ويمثــل ٪6مــن العمالــة الوطنيــة وقــد تصــل هــذه النســبة فــي بعــض المناطــق الريفيــة الــى ٪25
حيــث تســاهم الزراعــة بـــ ٪ 80مــن الناتــج المحلي
وقد شهد القطاع الزراعي خال العقود الثاثة الماضية تحوالت مهمة منها:
زيــادة عــدد الحائزيــن الذيــن يتعاطــون الزراعــة بنســبة  ٪36حيــث بلــغ حوالــي 195الــف مســتثمر زراعــي ،بحيــث تعتبــر
الزراعــة المصــدر الرئيســي للدخــل فــي المناطــق الريفيــة يعتــاش منهــا اكثــر مــن  200ألــف عائلــة ،وبالتالــي فهــي تســاهم
فــي تنميــة المناطــق الريفيــة والمســاهمة فــي الحــد مــن التمــدد العمرانــي.
زيــادة فــي األراضــي المرويــة بنســبة  ٪155حيــث بلغــت  142ألــف هكتــار مــن أصــل  277ألــف هكتــار مــن األراضــي
المزروعــة ،تفتــت األراضــي الزراعيــة بحيــث ال تتعــدى مســاحة  ٪75مــن الحيــازات هكتــاراً واحــداً وتشــكل  ٪20مــن إجمالــي
المســاحة المزروعــة .كمــا تؤثــر الزراعــة علــى المــوارد الطبيعيــة مــن ميــاه وغابــات وتنــوع بيولوجــي وفقــاً للممارســات
إن القطــاع الزراعــي هــو
الزراعيــة المســتخدمة ومــدى مراعاتهــا للتنميــة المســتدامة.
ّ
المســتخدم األكبــر للميــاه حيــث تقــدر احتياجــات ميــاه الــري بحوالــي  810مليــون متــر مكعــب بالــس ،وبالتالــي تســتهلك
الزراعــة  ٪85مــن المــوارد المائيــة المتاحــة ،ويشــكل الطلــب المتزايــد علــى الميــاه ضغط ـاً إضافي ـاً علــى الزراعــة المرويــة
ممــا يــؤدي إلــى زيــادة فــي األراضــي المتروكــة بســبب افتقارهــا إلــى الميــاه أو تضــاؤل فــرص االســتثمار والربــح الزراعــي فــي
الحيــازات الصغيــرة .وبرغــم تدنــي مســاهمة هــذا القطــاع فــي الناتــج القومــي إذ بلــغ حوالــي  ٪ 6.3فهــو يؤمــن  ٪17مــن
قيمــة الصــادرات ويشــكل مــورد رزق وحيــداً أو إضافي ـاً لفئــة كبيــرة مــن ســكان الريــف اللبنانــي.
يتميــز اإلنتــاج الزراعــي اللبنانــي إجمــاالً بكلفــة إنتــاج عاليــة وفرصــة تنافســية محــدودة فــي ظــل االنفتــاح علــى األســواق
العالميــة واالتفاقــات التجاريــة المعقــودة.
بالرغــم مــن كل ذلــك يبقــى موقــع لبنــان الجغرافــي وتنــوع مناخــه وإنتاجــه نقطــة قــوة إذا اســتطاع االســتفادة مــن الفــرص
المتاحــة واســتغال رشــيد لمــوارده الطبيعيــة خاصــة مــوارده المائيــة وتخفيــف العوائــق التــي تحــد مــن قدرتــه التنافســية
والمحافظــة علــى البيئــة.

أبرز اإلشكاليات في القطاع

هنــاك نوعــان مــن الزراعــة فــي لبنــان :زراعــة اقتصاديــة تتميــز عمومـاً بالفعاليــة والحداثــة وتعتمــد علــى مــوارد ماليــة كافيــة
لاســتثمار وتســتغل كل اإلمكانيــات المتوفــرة للربــح .هــذه الزراعــة تتمثــل بحوالــي  35ألــف حيــازة زراعيــة وتشــكل حوالــي
 ٪25مــن إجمالــي الحيــازات الزراعيــة وترتكــز علــى ارتبــاط األنشــطة الزراعيــة مــا قبــل ومــا بعــد اإلنتــاج وعلــى االنفتــاح علــى
األســواق الخارجيــة .والنــوع اآلخــر هــو الزراعــة التــي تهتــم خاصــة بالمحافظــة علــى اإلرث العائلــي والثقافــي وتتمثــل بحيــازات
صغيــرة ليــس لهــا فرصــة لاســتثمار والربــح وينظــر اليهــا كمــورد إضافــي ولاســتهاك الذاتــي .هــذه الفئــة تمثــل معظــم
المزارعيــن فــي المجتمــع الريفــي.
لذلــك أصبــح مــن الضــروري التمييــز بيــن الوســائل المخصصــة لدعــم المجتمــع الريفــي وتلــك المخصصــة للتفعيــل
االقتصــادي للقطــاع الزراعــي التــي يمكنهــا أن تســتهدف الحيــازات القــادرة علــى التجــاوب الفعــال.
ويرجــع ذلــك
أمــا األســواق الزراعيــة فهــي تشــهد حالــة عــدم اســتقرار ممــا يؤثــر ســلباً علــى دخــل المزارعيــن.
للمتعامليــن فــي مجــال
إلــى ضعــف العمليــات التســويقية وعــدم شــفافيتها مــن جهــة وإلــى السياســات التســويقية
التصنيــع الزراعــي التــي غالب ـاً ال تخــدم مصلحــة الم ـزارع؛ لذلــك يجــب وضــع هيكليــة لثاثــة أنــواع مــن األســواق:
( )1السوق الداخلي للمنتجات الطازجة،
( )2سوق للمنتجات المعدة للتصنيع ،و
( )3سوق المنتجات الزراعية الطازجة والمصنعة المعدة للتصدير.
وتتميــز الحركــة التعاونيــة فــي المجــال الزراعــي والريفــي بقلــة الشــفافية وبتطبيــق متبايــن للقوانيــن ممــا يبعدهــا عــن
األهــداف المرجــوة مــن العمــل التعاونــي.
كمــا يفتقــر القطــاع الزراعــي إلــى دور فعــال للدولــة لمواكبــة التطــورات التقنيــة فــي مجــال البحــث الزراعــي والتدريــب
واإلرشــاد ،إذ لــم تتمكــن مــن تفعيــل دورهــا والتنســيق بيــن اإلدارات المعنيــة بالقطــاع الزراعــي إضافــة إلــى عــدم كفايــة
المعلومــات التقنيــة أو التســويقية المرتبطــة بالزراعــة ،وذلــك رغــم بعــض االنجــازات المحققــة فــي اإلحصــاء الزراعــي الشــامل
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والدعــم الــذي قدمتــه مؤسســة إيــدال فــي مجــال تنظيــم عمليــة اإلنتــاج المعــد للتصديــر .Export plus
إضافــة إلــى مــا تقــدم ،فــإن الطلــب المتزايــد علــى الميــاه فــي الســنوات القادمــة ،يتطلــب ( )1تأميــن مصــادر إضافيــة
ناتجــة عــن تخزيــن الميــاه بواســطة الســدود والبحيــرات ومنشــآت تخزيــن الميــاه ( )2تأهيــل وتحديــث منشــآت الميــاه
الســطحية والجوفيــة ( )3تنظيــم اســتخدام الميــاه لتكــون أكثــر فعاليــة وذلــك بمواكبــة إطــار قانونــي يتــاءم مــع متطلبــات
الوضــع.
وقــد كان للحــرب اإلســرائيلية فــي تمــوز  2006بالإلضافــة إلــى تداعيــات تداعيــات األزمــة الســورية األثــر الســلبي علــى
االقتصــاد اللبنانــي ككل بمــا فيــه قطــاع الزراعــة الــذي أضيفــت إلــى معاناتــه األساســية فــي تصريــف اإلنتــاج معانــاة إضافيــة
تمثلــت بخســائر فادحــة أنهكــت العامليــن فــي القطــاع الزراعــي وزادت مــن حالــة اإلحبــاط الــذي يعيشــها المـزارع اللبنانــي .
ويمكن تلخيص أبرز التحديات كاآلتي:
 تحديــث الزراعــة وزيــادة انتاجيتهــا ورفــع كفاءتهــا وضمــان القــدرة التنافســية لساســل االنتــاج الهــم المحاصيــل فــي ظــلتفتــت الحيــازات وصغــر حجمهــا وضعــف البنيــة التحتيــة الزراعيــة والتســويقية.
ـهل انســيابها الــى األســواق الخارجيــة
 تحديــث معاييــر الصحــة والصحــة النباتيــة لتتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة ممــا يسـ ّفــي ظـ ّ
ـل تجــارة عالميــة حــرة.
 ضمان توافر إمدادات غذائية سليمة كافية وتعزيز األمن الغذائي في ظل تقلبات أسعار المواد الغذائية. اســتقطاب الشــباب للعمــل واالســتثمار فــي الزراعــة وزيــادة فــرص العمــل والدخــل فــي المناطــق الريفيــة والحــد مــنالهجــرة والنــزوح الريفــي ضمــن تنميــة ريفيــة متكاملــة.
 ضمــان اإلدارة المســتدامة واســتخدام المــوارد الطبيعيــة (األراضــي والغابــات والمياه والمــوارد الجينيــة والثروة الســمكية)...فــي ظـ ّ
ـل تغيــر المنــاخ وتدهــور األراضــي والرعــي الجائــر وأنمــاط الزراعــة غيــر المناســبة واالســتخدام الجائــر لمــوارد الغابــات
واالســتغال المفــرط للمــوارد الســمكية الضعيفة
 مواجهــة تداعيــات األزمــة الســورية علــى الزراعــة ممــا يش ـ َكل ضغط ـاً إضافي ـاً مــن ناحيــة المنافســة علــى فــرص العمــل،وايجــاد منافــذ تصديــر للمنتجــات الزراعيــة لتكــون بديلــة عــن المنافــذ البريــة األمــر الــذي أدى الــى ارتفــاع كبيــر فــي كلفــة
التصديــر وتراجــع فــي كميــات وقيــم الصــادرات الزراعيــة ،وضبــط الحــدود البريــة لمراقبــة األمـراض الحيوانيــة واآلفــات العابرة
ـول رســاميل المنظمــات والــدول المانحــة مــن االســتثمار فــي القطــاع الزراعــي إلــى برامــج إغاثــة
للحــدود ،اضافــة الــى تحـ َ
وإيــواء للنازحيــن.

الرؤيا المستقبلية

إن الطلــب المتزايــد علــى الميــاه يســتوجب فــي المســتقبل وضــع خطــة إنمائيــة متكاملــة الســتغال المــوارد المائيــة
المتوفــرة وذلــك بتأهيــل المنشــآت القائمــة وإيجــاد مصــادر ميــاه إضافيــة بمــا فيهــا إنشــاء الســدود والبحي ـرات ،وترشــيد
اســتعمال الميــاه وحســن إدارتهــا بمــا فيهــا الصيانــة والتشــغيل.
أن تنفيــذ المشــاريع المخصصــة للــري ســيؤدي إلــى زيــادة مســاحة األراضــي المرويــة بيــن  36إلــى  50ألــف هكتــار فــي
الســنوات الثاثيــن المقبلــة وبالتالــي زيــادة فــي اإلنتــاج الزراعــي وتحســين دخــل الم ـزارع إذا مــا توفــر شــرط أساســي وهــو
القــدرة التنافســية لإلنتــاج الزراعــي المرتبطــة بعوامــل اإلنتــاج والتســويق ،نذكــر منهــا اختيــار األصنــاف الزراعيــة التــي لهــا
قيمــة مضافــة والمصنعــة ،تأميــن اســتمرارية طلــب األســواق بالكميــات والنوعيــة والجــودة فــي األوقــات المطلوبــة ،النظــر
فــي تنظيــم وحــدات زراعيــة قابلــة لاســتثمار.
ونظــراً للــدور الرائــد للمعلومــات التقنيــة واإلحصائيــة والتســويقية فــي مجــال التنميــة الزراعيــة ،مــن المرتقــب أن تولــي
المرافــق اإلداريــة والتنظيمــات المهنيــة أهميــة خاصــة لوضــع نظــام للمعلومــات يمكــن مختلــف العامليــن فــي القطــاع
وخاصــة المزارعيــن مــن الحصــول علــى المعلومــات الازمــة فــي الوقــت المناســب.
كمــا أن الــدور المســتقبلي للدولــة هــو وضــع االســتراتيجيات وخطــط العمــل وبالميــدان التشــريعي وبالمتابعــة والمراقبــة
وذلــك فــي إطــار تشــاوري مــع الفعاليــات الممثلــة للقطــاع الخــاص.
وفــي هــذا اإلطــار ،فقــد تــم التركيــز فــي إســتراتيجية وزارة الزراعــة للســنوات  2014-2010علــى القطاعــات الرئيســية التــي لهــا
قابليــة التطوير(كالزيتــون والعنــب والبــذور المؤصلــة ،واألزهــار ،والزراعــة العضويــة وتنميــة قطــاع االســماك) وعلى المشــاريع
التــي يتــم فيهــا تحديــث ساســل اإلنتــاج والتصديــر كمــا ركــزت علــى تطويــر القوانيــن العائــدة الســتغال األراضــي الزراعيــة
ولضمــان الجــودة والنوعيــة وعمــل التنظيمــات الزراعيــة والتســويقية مــع لحــظ أهميــة توفيــر االرشــاد الزراعــي علــى مختلــف
األصعــدة وفــي مختلــف المناطــق الزراعيــة بالتنســيق مــع الهيئــات المحلية.كمــا أصبحــت التنميــة الريفيــة ضــرورة لإلنمــاء
المتــوازن وترتكــز علــى وضــع برامــج متكاملــة لمكافحــة الفقــر تأخــذ بعيــن االعتبــار خصوصيــة المناطــق الريفيــة و تطــال
تنميــة قطاعــات اجتماعيــة وتوفيــر الحــد األدنــى مــن المقومــات المعيشــية وتأميــن فــرص العمــل ممــا يتطلــب تنفيــذ
مخطــط متكامــل مرتبــط بالمحافظــة علــى البيئــة وعلــى المــوارد الطبيعيــة والتنســيق والتكامــل مــع الجهــات المعنيــة بذلــك
واعتمــاد مبــدأ المشــاركة مــع المجتمعــات األهليــة المحليــة.
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باإلفــة إلــى ذلــك حدثــت وزارة الزراعــة اســتراتيجيتها واطلقــت اســتراتيجية جديــدة للســنوات  ،2019-2015بحيــث تأمــل
تحقيــق النتائــج التاليــة:
زيــادة اإلنفــاق العــام علــى الزراعــة ( 58،7مليــون دوالر ميزانيــة وزارة الزراعــة لعــام  )2011كنســبة مئويــة مــن إجمالــي
اإلنفــاق الوطنــي ( 11،7مليــار دوالر فــي عــام  )2011مــن  ٪0.5الــى  ٪0.7فــي 2019؛
ارتفاع نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي االجمالي من  ٪4عام  2011إلى  ٪6في عام 2019؛
زيادة اإلنتاج الزراعي الى  3مليارات دوالر في  2،36( 2019في  )2011مما يعني ارتفاع بنسبة بمعدل  ٪3،4سنويا؛
انخفــاض العجــز الســنوي فــي الميـزان التجــاري بيــن الــواردات والصــادرات مــن المنتجــات الزراعيــة والغذائيــة وذلــك بارتفــاع
نســبة الصــادرات علــى الــواردات مــن  ٪20كمعــدل للخمــس ســنوات الماضيــة الــى  ٪23عــام )13/3( 2019؛
ثبات وعدم انخفاض دخل المزارعين؛
انخفاض نسبة االصابات بتسمم غذائي في الحاالت االستشفائية؛
ارتفاع نسبة العينات المحللة في المحطات الفرعية على اجمالي العينات من  ٪10الى  ٪25عام 2019؛
ارتفاع معدل النمو السنوي لدخل األسر من صيد االحياء المائية والنشاط الزراعي في المناطق الريفية؛
عدم انخفاض نسبة سكان الريف؛
ارتفاع في نسبة القوة العاملة في الزراعة؛
ارتفاع نسبة االنفاق على تطبيق خطط لتعزيز االدارة المستدامة للموارد الطبيعية من موازنة وزارة الزراعة؛
ازدياد عدد التشريعات التي تعنى باإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية؛
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اعتمــد مجلــس االنمــاء واالعمــار تنفيــذ المشــاريع الزراعيــة التــي كان يعدهــا خــال الســنوات الماضيــة فــي إطــار تنفيــذه
البرامــج اإلنمائيــة القطاعيــة بــدءاً مــن خطــة التأهيــل العاجلــة (( NERPوبالتنســيق مــع الــوزارات المعنيــة.
وقــد التــزم المجلــس قبــل وضــع اإلســتراتيجية الزراعيــة بتنفيــذ المشــاريع الملحــة التــي تســاهم فــي تطويــر البنــى التحتيــة
للزراعــة والــري كان أهمهــا تأهيــل المــدارس الزراعيــة (الفنــار ،غزيـر ،العبــده ،بعقليــن ناصريــة رزق ومبنــى إنتــاج الحريــر فــي
كفرشــيما) وذلــك مــن خــال قــرض تــم تأمينــه مــن الصنــدوق الســعودي للتنميــة.
ونظـرا لحاجــة الــوزارة لدعــم تقنــي فــي وضــع الدراســات القطاعيــة واإلحصــاءات الزراعيــة ،فقــد تــم ،مــن خــال المجلــس،
تأميــن التمويــل والتنفيــذ لمشــروع دعــم التخطيــط الزراعــي مــن خــال هبــة خصصتهــا المجموعــة األوروبيــة أســفرت عــن
وضــع عناصــر السياســة الزراعيــة ومخططهــا التوجيهــي بالتنســيق مــع مشــروع الدعــم التقنــي لإلحصــاء الزراعــي الــذي نفــذه
المجلــس مــن خــال عقــد مــع منظمــة التغذيــة الزراعيــة بتمويــل جزئــي مــن قــرض البنــك الدولــي الــذي خصــص لهــذا
المشــروع .وكانــت نتيجتــه وضــع اإلســتراتيجية الزراعيــة وبرنامــج عمــل وزارة الزراعــة خــال خمســة ســنوات (.)2009-2005
والحقــا” ،فــي اطــار برنامــج التنميــة الزراعيــة والريفيــة  ARDPالممــول مــن االتحــاد االوروبــي والمنفــذ مــن قبــل وزارة الزراعــة
اللبنانيــة تــم وضــع اســتراتيجية جديــدة لــوزارة الزراعــة لألعــوام  ،2019 – 2015التــي حــددت رؤيــا الــوزارة بتنميــة قطــاع
زراعــي يســاهم فــي تحقيــق األمــن الغذائــي بمــا فيــه ســامة الغــذاء والحــد مــن الفقــر والنــزوح والهجــرة وخلــق فــرص
عمــل ورفــع كفــاءة االســتخدام الرشــيد للمــوارد الطبيعيــة .وهــي تســعى الــى تحقيــق االهــداف التالــي :توفيــر غــذاء ســليم
وذي جــودة ،تعزيــز مســاهمة الزراعــة فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وتعزيــز اإلدارة المســتدامة للمــوارد الطبيعيــة
والوراثيــة.
وقــد تمحــورت اســتراتيجية وزارة الزراعــة  2019-2015حــول ثمانيــة مســارات عمــل أهمهــا تحســين ســامة وجــودة الغــذاء
المنتــج محليــاً والمســتورد ،زيــادة اإلنتاجيــة والقــدرة التنافســية للمنتجــات الزراعيــة اللبنانيــة وتعزيــز اإلدارة الرشــيدة
واالســتثمار المســتدام للمــوارد الطبيعيــة علــى أن يترافــق ذلــك مــع تعزيــز االرشــاد والتعليــم الزراعــي والبحــث العلمــي
الزراعــي وعمــل المختب ـرات وقــدرات وزارة الزراعــة وتنميــة القطــاع التعاونــي والتعاضــدي ومواجهــة التحديــات الناجمــة عــن
تغيــر المنــاخ.
البنــك الدولــي
أمــا فــي مجــال الــري ،فقــد تــم تأهيــل حوالــي 27الــف هكتــار مــن األراضــي الزراعيــة مــن خــال قــرض
الــذي خصــص لتأهيــل مشــاريع ري فــي القاســمية (3600هكتــار) البقــاع الغربــي (2000هكتــار) اليمونــة (4500هكتــار)
الضنيــة ( 4400هكتــار) عــكار البــارد (1500هكتــار) إضافــة إلــى مشــاريع متوســطة وصغيــرة فــي الشــمال وجبــل لبنــان
(7500هكتــار) والجنــوب ( 3200هكتــار) .كمــا تــم مــن خــال هــذا القــرض تمويــل العقــود العائــدة لتقويــة قــدرات وزارة
الطاقــة والميــاه ومصلحــة الليطانــي والتــي تشــمل توفيــر الســيارات واألجهــزة والمعــدات والعقــود االستشــارية والتدريــب
والدراســات التــي ســهلت تنفيــذ هــذه المشــاريع .كمــا تــم تنفيــذ جــزء مــن المهــام االستشــارية العائــدة لمشــروع نقــل
ميــاه الليطانــي إلــى الجنــوب اللبنانــي ألغ ـراض الــري والشــرب (القنــاة – )800المرحلــة االولــى.
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إضافــة إلــى مــا تقــدم ،فقــد ســاهم المجلــس فــي تأميــن التمويــل الخارجــي لتنفيــذ مشــروع “ تأهيــل البنيــة التحتيــة
الزراعيــة” لصالــح المشــروع األخضــر /وزارة الزراعــة الــذي يشــمل اســتصاح أراضٍ وطــرق زراعيــة وبنــاء جــدران دعــم؛ كمــا
ســاهم فــي تأميــن التمويــل المحلــي لمشــروع تأهيــل اإلنتــاج الحيوانــي ألصحــاب الحيــازات الصغيــرة فــي البقــاع وذلــك مــن
موازناتــه الســنوية.
كمــا شــارك المجلــس ،مــن خــال لجــان التنســيق ،فــي تنفيــذ مشــاريع عــدة ،منهــا مشــروع الدعــم الزراعــي الــذي تــم
توفيــره مــن خــال البروتوكــول االيطالــي -اللبنانــي ( )1997و( )2000-1998المعقــود مــع المجلــس والــذي خصــص جــزء
منــه لمشــروع دعــم الزارعــة فــي منطقــة بعلبــك –الهرمــل و مشــروع إلنتــاج األصــول النباتيــة المكفولــة .كمــا قــام بمتابعــة
مشــروع دعــم زراعــة الزيتــون فــي المناطــق المهمشــة بمــؤازرة معهــد  IAM-BARIوذلــك مــن خــال الهبــة المخصصــة
للمشــروع مــن الحكومــة االيطاليــة  .باإلضافــة إلــى عــدة مشــاريع أخــرى.
كمــا تــم ،مــن خــال قــرض مــن الصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة (االيفــاد)  ،تنفيــذ مشــاريع لتقويــة قــدرات وزارة الزراعــة
والمؤسســات التابعــة لهــا (المشــروع األخضــر ومركــز األبحــاث الزراعيــة) ،مــن خــال عقــود توفيــر الســيارات ،والمعــدات
واألجهــزة التــي تحتاجهــا فــي عملهــا وعقــود ترميــم وتأهيــل مراكــز لإلرشــاد الزراعــي فــي صــور والعبــده وتأهيــل وترميــم
وتجهيــز المختبـرات والبيــوت الباســتيكية التابعــة لمراكــز األبحــاث فــي صــور والفنــار وتــل عمــارة .كمــا تــم تأميــن الدعــم
التقنــي والدراســات والتدريــب والصيانــة الازمــة لهــذه المؤسســات مــن خــال عقــود الخدمــات االستشــارية.
كمــا تــم ،مــن خــال قــرض اإليفــاد ،توفيــر اإلرشــاد الزراعــي فــي مناطــق الزراعــة المرويــة فــي مختلــف المناطــق مــن خــال
تنفيــذ عقــود استشــارية مــع مؤسســات غيــر حكوميــة ،باإلضافــة إلــى تأميــن بنــاء بحيــرات جبليــة فــي المواقــع التــي
حددهــا المشــروع األخضــر فــي مناطــق بشــري ،مشــمش ،بقــاع صفريــن ،بقوفــا ،الهرمــل ،ديــر االحمــر وكفرمشــكي؛ إذ أنــه
تــم اســتام االشــغال العائــدة للبحيـرات الجبليــة فــي بقــاع صفريــن قضــاء المنية-الضنيــة ،وبحيــرة بقوفــا فــي قضــاء زغرتــا.
أمــا بحيــرة مشــمش (قضــاء عــكار) فقــد اعــد المجلــس الدراســة العائــدة ألعمــال اإلصــاح الضروريــة للتنفيــذ.
كذلــك وخــال العــام  2012تــم االنتهــاء مــن تنفيــذ أشــغال خــط الــري فــي بلــدة الخيــام ،وشــبكة تصريــف ميــاه األمطــار
فــي بلــدة النبطيــة وتأهيــل بركــة ميــاه فــي بلــدة بنــت جبيــل (محافظــة النبطيــة) ،باإلضافــة إلــى االنتهــاء مــن تنفيــذ طرقــات
زراعيــة فــي العرقــوب ويحمــر والطيبــة (محافظــة النبطيــة) التــي كان المجلــس قــد باشــر بهــا منــذ العــام  2010بتمويــل
المجموعــة األوروبيــة (الهبــة رقــم (.)882-018/2007/ENP
كمــا وتابــع مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار اإلش ـراف علــى تنفيــذ مشــروع اإلنمــاء المائــي الزراعــي لمنطقــة مرجعيــون الــذي تــم
إطاقــه رســميا” منــذ منتصــف أيــار 2010؛ إذ قــام هــذا المشــروع بتهيئــة البنيــة التحتيــة وتســهيل تطبيــق شــبكة توزيــع
ميــاه الــري فــي القســم الشــمالي مــن مرجعيــون ،التــي ســتتوفر لهــا مــن ج ـراء تنفيــذ مشــروع تأهيــل القنــاة  .800كمــا
قــام المشــروع بــدورات تدريبيــة حــول تقنيــات الــري الحديثــة واقت ـراح األنمــاط المحصوليــة التــي لهــا جــدوى اقتصاديــة-
اجتماعيــة .يغطــي المشــروع  522هكتــار ويتوقــع ان يســتفيد منــه 1259مـزارع فــي المنطقــة .هــذه المبــادرة ممولــة مــن
الحكومــة االســبانية مــن خــال “صنــدوق اإلنعــاش اللبنانــي” الــذي تــم تأسيســه بعــد حــرب تمــوز ويقــوم برنامــج االمــم
المتحــدة االنمائــي بإدارتــه بالتعــاون الوثيــق مــع المصلحــة الوطنيــة لنهــر الليطانــي وجمعيــة اصدقــاء أبراهيــم عبــد العــال.

فيمــا يتعلــق بمشــروع نقــل ميــاه الليطانــي إلــى الجنــوب اللبنانــي ألغـراض الري والشــرب
)القنــاة  -(800المرحلــة األولى:

قــام مجلــس االنمــاء واالعمــار بالتعاقــد مــع االستشــاري المجموعــة المندمجــة Lahmeyer Int.GmbH/JBJ Gauff/ingenieur/
 ”D.A.H ”Shair & Partnersلجهــة إنجــاز الدراســات التنفيذيــة لكافــة العقــود .وقــد قــدم االستشــاري خــال هــذه الفتــرة
المســاعدة الفنيــة لتلزيــم عقــد تنفيــذ األشــغال؛ وبعــد إزالــة العقبــات اإلداريــة التــي واجهــت المشــروع ،فقــد تــم االتفــاق
مــع الصنــدوق العربــي علــى اعتمــاد الصيغــة النهائيــة للعقــد مــع االستشــاري لجهــة مهمــة اإلشـراف علــى تنفيــذ األشــغال
لغايــة العــام 2017؛
وخال العام  ،2012قام المجلس بتلزيم تنفيذ المشروع لشركة  Kharafi/Veziroglu/Gurisلغاية العام 2017؛
كمــا وأنهــى المجلــس خــال العــام  2012تنفيــذ عقــد توفيــر الدعــم المؤسســاتي والمســاعدة التقنيــة لمصلحــة الليطانــي
لــزوم اإلش ـراف علــى المشــروع الــذي كان قــد بــدأ منــذ العــام .2007
إضافــة إلــى كل ذلــك ،باشــر المجلــس بتنفيــذ “مشــروع التنميــة المحليــة فــي لبنــان الشــمالي”  ،ADELNORDمنــذ التوقيــع
علــى إتفاقيــة تمويلــه فــي  2009/7/6مــن خــال الهبــة المخصصــة لذلــك مــن المجموعــة االوروبيــة؛
فهــو كمرحلــة أولــى ،اســتعان بمهمــة تقنيــة لخبـراء متخصصيــن مــن قبــل المجموعــة األوروبيــة ( )2 et 1 Contrat Cadreلجهة
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تجهيــز الئحــة بالمشــاريع ذات األولويــة بالنســبة للبنيــة التحتيــة الزراعيــة ،باإلضافــة إلــى تحضيــر مكــون االنمــاء االجتماعــي
للمشــروع ومتطلباتــه؛ وفــي مرحلــة ثانيــة ،تعاقــد مــع الشــركة المندمجــةGFA( )ELARD-المــؤازرة الفنيــة منــذ تاريــخ
 2010/10/18لفتــرة  33شــهراً؛ إذ قــام فريــق المــؤازرة الفنيــة ،بمواصلــة تنفيــذ مكونــات المشــروع تحــت إش ـراف مجلــس
اإلنمــاء واإلعمــار.
ـرا” لعملــه فــي مركــز وزارة الزراعــة الكائــن فــي العبــدة – منطقــة عــكار ،وذلــك مــن
ـ
مق
ـة
ـ
الفني
ـؤازرة
ـ
الم
ـق
وقــد اتخــذ فريـ
ّ
ـص علــى وضــع قســم مــن مركــز العبــدة
خــال مذكــرة تفاهــم موقعــة مــا بيــن الــوزارة ومجلــس االنمــاء واالعمــار ،والتــي تنـ ّ
الخــاص بالــوزارة بتصــرف المشــروع ،الــذي يقــوم بالمقابــل بتأهيــل المبنــى وتجهيــزه ،وبذلــك يتم ّكــن فريــق المــؤازرة الفنيــة
مــن تنفيــذ نشــاطات المشــروع والتواصــل المســتمر مــع الهيئــات المحليــة.
كمــا قــام المجلــس بتعييــن مســؤول عمانــي يــداوم يومي ـاً فــي مركــز المشــروع فــي العبــدة ،بهــدف اإلش ـراف علــى إدارة
المشــروع بتوجيــه مباشــر مــن قبــل مجلــس االنمــاء واالعمــار.
وفــي ســياق المشــروع نفســه ،قــام المجلــس خــال العــام  2011بتلزيــم إعــداد دراســات الجــدوى والتصاميــم التفصيليــة
العائــدة لمكــون البنــى التحتيــة؛ ويتضمــن هــذا المكــون مشــاريع تأهيــل طرقــات زراعيــة ،تأهيــل أقنيــة ري وإنشــاء بــرك
لتجميــع الميــاه ،التــي وضعــت ســابقا” مــن خــال الـــ 1 Contrat Cadreوتمــت معاينتهــا مــن قبــل فريــق المــؤازرة الفنيــة؛
بحيــث تشــمل هــذه المشــاريع مختلــف المناطــق الريفيــة الواقعــة علــى إرتفــاع  400متــر عــن ســطح البحــر ومــا فــوق مــن
قضــاء عــكار باإلضافــة إلــى جــرود قضائــي الهرمــل والضنيــة ،نذكــر منهــا :اكــروم ،وادي خالــد ،القبيــات ،دريــب ،جومــة،
القيطــع والجــرد ،هرمــل والضنيــة.
وفــي تفاصيــل تنفيــذ عمليــة تلزيــم الدراســات الازمــة ومهــام اإلش ـراف علــى األعمــال ،فقــد تــم ضــم المشــاريع إلــى 6
مجموعــات تشــمل كل مجموعــة الئحــة مــن المشــاريع الزراعيــة .بحيــث أن المجموعــة رقــم  6تشــمل إعــداد الدراســات
التفضيليــة واالش ـراف علــى مشــاريع تأهيــل طــرق زراعيــة فقــط ،فــي حيــن أن باقــي المجموعــات مــن  1إلــى  5تشــمل
إعــداد دراســات جــدوى كمرحلــة أولــى ودراســات تفصيليــة واشـراف كمرحلــة ثانيــة لمشــاريع طــرق زراعيــة وأقنيــة ري وبــرك
جبليــة ،وذلــك فــي مختلــف مناطــق المشــروع.
وخال العام  ،2012قام المجلس باستام أعمال مهام إعداد دراسات الجدوى والتصاميم التفصيلية المذكورة أعاه؛
وخــال العــام  2012أيضــا” ،قــام المجلــس بتلزيــم أعمــال مكــون البنــى التحتيــة المؤلفــة مــن ســتة مجموعــات مشــاريع
المتعهدين ،بعــد إجـراء مناقصات
تأهيــل طرقــات زراعيــة  ،تأهيــل اقنيــة ري وإنشــاء بــرك لتجميــع الميــاه ،إلــى مجموعــة مــن
ّ
وفقــا” لألصــول المرعيــة اإلجـراء وضمــن شــروط ومراقبــة المجموعــة األوروبيــة .كمــا وتــم تمديــد عقــود االستشــاريين الذيــن
ـدوا التصاميــم التفصيليــة لإلشـراف علــى األعمــال التنفيذيــة فــي مختلــف مناطــق المشــروع.
أعـ ّ
وخــال العــام  2015قــام المجلــس باســتام أعمــال مهــام اإلشـراف علــى األعمــال التنفيذيــة فــي مختلــف مناطق المشــروع،
كمــا وباشــر باســتام أعمــال مهــام مكــون البنــى التحتيــة المؤلفــة مــن ســت مجموعــات مشــاريع تأهيــل طرقــات زراعيــة،
تأهيــل اقنيــة ري وإنشــاء بــرك لتجميــع الميــاه.
ـون التنميــة المح ّليــة مــن مشــروع  ،ADELNORDجــرى خــال العــام  2011تحديــد تســع مجموعــات
أمــا فيمــا يتعلــق بمكـ ّ
محليــة  Local Development Planلــكل
بلــدات ( )clustersمو ّزعــة ضمــن منطقــة المشــروع ،والمباشــرة بإعــداد خطــة تنمويــة
ّ
كية مــا بيــن الســلطات المح ّل ّيــة وهيئــات المجتمــع المدنــي وبدعــم مــن فريــق
مــن هــذه المجموعــات ،وفــق
منهجيــة تشــار ّ
ّ
الفن ّيــة لمشــروع  ADELNORDوتحــت إش ـراف الصنــدوق االقتصــادي واالجتماعــي للتنميــة ( .)ESFDوخــال العــام
المــؤازرة ّ
المحليــة لمجموعــات البلــدات ،وانبثــق عنهــا تســعة مشــاريع تنمويــة
ـة
التنمويـ
ـط
الخطـ
ـداد
إعـ
ـن
مـ
ـاء
االنتهـ
 ،2012تــم
ّ
تعبــر عــن حاجــات هــذه المناطــق الريفيــة فــي تســع مجموعــات بلــدات ( )clustersمو ّزعــة ضمــن
اقتصاديــة واجتماعيــة ّ
منطقــة المشــروع ،والتــي تتلخّ ــص علــى الشــكل اآلتــي:

اسم التجمع

المشروع المقترح

فنيدق
مشتى حسن

 إنشاء محطة معالجة نفايات تجهيز مركز طبي تأهيل أقنية ري تجهيز مركز تدريب مهنيمجمع بلدي ثقافي اجتماعي
ّ
 تأهيل أقنية ري -شراء آليات جمع ومستوعبات للنفايات

حرار
بيت يونس
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عكار العتيقة

الصحي
 إنشاء نظام متكامل لمعالجة مياه الصرفّ

وادي خالد

 تجهيز وتحسين خدمات مركز المقاصد الصحي -تجهيز مدارس وتحسين التعليم المهني والمدرسي

كفرببنين-الضنية
الهرمل الجنوبي
الهرمل الشمالي

 تأهيل شبكة مياه الشفة والري تجهيز مركز صحي انشاء ملعب مدرسي تطوير قدرات ومؤهات الجمعيات األهلية في المنطقة حفر آبار ،تأهيل الشبكات و تخزين مياه الشفة دعم التعاونيات الزراعية -حفر آبار ،تأهيل الشبكات و تخزين مياه الشفة

وعلــى أثرهــا تعاقــد المجلــس مــع كل مــن هــذه المجموعــات الممثلــة بفعاليــات رســمية محليــة لجهــة تنفيــذ أعمــال هــذه
المشــاريع التســعة التنمويــة االقتصاديــة واالجتماعيــة وتابــع المجلــس تنفيذهــا تحــت إشـراف .ESFD
وابتداءا” من العام  2015باشر المجلس باستام هذه المشاريع التسعة.
مكون البيئة ضمن إطار مشروع :ADELNORD
ووصوال” إلى ّ
والضنية،
باإلضافــة إلــى ذلــك ،وضمــن إطــار تحضيــر دفتــر شــروط إلعــداد خطــة اســتراتيجية مســتدامة لقضــاء عـ ّكار ،الهرمــل
ّ
المناطقيــة مــن خــال مشــروع  ADELNORDبالتنســيق مــع
اإلنمائيــة
موحــدة لدراســات الخطــط
تمــت مبــادرة إعــداد
منهجيــة ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ـدة جهــات مانحــة
ات
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اإلدا
ـع
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ـ
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ز
و
المعنيــة بالقطــاع التنمــوي؛ وذلــك بعــد أن أبــدت عـ ّ
ّ
ّ
ّ
مناطقيــة.
ـة
ـ
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ـط
ـ
خط
ـات
ـ
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ر
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ـ
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ـتعدادها
ـ
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ّ
ّ
والضنيــة”،
الهرمــل
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ر
ا
ك
عــ
لقضــاء
مســتدامة
اتيجية
ر
إســت
خطــة
“إعــداد
بمهمــة
وخــال العــام  ،2014تمــت المباشــرة
ّ
ّ
بالتعــاون مــع فريــق مــن الخب ـراء المتخصصيــن بعلــوم البيئــة واالقتصــاد والتنظيــم المدنــي والتنميــة االجتماعيــة ،قامــت
بتعيينهــم الشــركة المؤلفــة  -المــؤازرة الفنيــة GFA( )ELARD-لهــذا النشــاط؛ بالتعــاون والتواصــل مــع الســلطات المحليــة
فــي المنطقــة .تــم إنجــاز الصيغــة النهائيــة لهــذه الخطــة.
وضمــن إطــار تقديــم الدعــم التقنــي إلنشــاء المنتــزه الوطنــي فــي جــرود عـ ّكار ،تــم التوافــق مــع وزارة البيئــة علــى إعــداد دفتر
شــروط لدراســة تقنيــة حــول إنشــاء وإدارة المناطــق المحميــة فــي لبنــان ،ووضعهــا فــي إطــار قانونــي؛ إذ أن أحــد أصنــاف
المناطــق المحميــة يكــون المنتــزه الوطنــي تمهيــدا” إلنشــاء المنتــزه الوطنــي فــي عـ ّكار.
وخــال العــام  ،2012ومــن ضمــن مشــروع  ،ADELNORDتمــت المباشــرة بإعــداد الدراســة التقنيــة المذكــورة ،وذلــك بالتعاون
مفصــل ومشــروع قانــون المناطــق المحميــة وتــم إيداعــه لــوزارة
الوثيــق مــع وزارة البيئــة؛ بحيــث انبثــق عنهــا تقريــر تقنــي
ّ
البيئــة للمراجعــة والموافقــة.
ـد مــن قبــل مجلــس
وخــال العــام  2013وافقــت وزارة البيئــة علــى مشــروع قانــون المناطــق المحميــة المذكــور والمعـ ّ
المختصــة؛ كذلــك خــال العــام  ،2014أنجــز المجلــس ،مــن خــال
اإلنمــاء واإلعمــار ،ومــن ثــم وافقــت عليــه اللجــان النيابيــة
ّ
المشــروع ،العمــل علــى إعــداد مشــروع المرســوم التطبيقــي لقانــون المناطــق المحميــة ،وإيداعــه لــوزارة البيئــة.
وضمــن إطــار مكافحــة الحرائــق وحمايــة وإدارة الغابــات ،قــام المشــروع ،خــال العــام  2012كمرحلــة أولــى ،بالمباشــرة بإعداد
خطتيــن إداريتيــن لــكل مــن غابتــي عندقت-عــكار والســفيرة-الضنية ،ينبثــق عنهمــا دفتــر شــروط خــاص بــإدارة الغابــات بمــا
فيهــا أغـراض التشــحيل ،وذلــك بالتعــاون الوثيــق مــع وزارة الزراعــة .وخــال العــام  ،2013قــام المجلــس بإيــداع وزارة الزراعــة
المتضمــن خطتيــن إداريتيــن لــكل مــن غابتــي عندقت-عــكار والســفيرة-الضنية ،ودفتــري الشــروط ،تمهيــدا”
التقريــر النهائــي
ّ
للحصــول علــى موافقــة وزارة الزراعــة.
وبناء على طلب وزارة الزراعة ،أنجز المجلس المرحلة الثانية من هذه المهمة والمتضمنة:
لحراس األحراج والناشطين المحليين.
تنفيذ برنامج تدريبي ّ
موجهة ّ
معدات ومستلزمات خاصة بإدارة األحراج.
تأمين ّ
اقتراح آلية متابعة ومراقبة لتنفيذ الخطتين اإلداريتين لغابتي عندقت والسفيرة.
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هــذا ومــن ضمــن مشــروع  ADELNORDتــم التعاقــد مع جهــات مســؤولة لشـراء مــواد التواصــل والدعايــة الخاصة بالمشــروع
وذلــك عبــر مناقصــة بحســب القوانيــن المرعيــة اإلجـراء وبمراقبــة وموافقــة المجموعــة األوروبية.
كمــا أن مجلــس اإلنمــاء واالعمــار كان قــد باشــر بتأميــن  8.4مليــون دوالر اميركــي مــن قــرض االوبيــك ،لصالــح المشــروع
األخضــر بهــدف تمويــل تنفيــذ مشــروع التنميــة الزراعيــة المســتدامة فــي مناطــق التــال “حصــاد” الــذي يهــدف إلــى إنشــاء
بــرك جبليــة للتنميــة الزراعيــة لتكــون مصــدراً مائيـاً إضافيـاً للــري فــي أشــهر الصيــف فــي المناطــق الريفيــة الفقيــرة حيــث
تقــل الميــاه  .وفــي هــذا اإلطــار:
و ّقــع مجلــس اإلنمــاء واالعمــار خــال العــام  ،2014علــى مذكــرة تفاهــم مــع المشــروع األخضــر حــول آليــة التنفيــذ والصــرف
مــن قــرض صنــدوق األوبيــك للتنميــة الدوليــة ( )OFIDرقــم  1337PBالمخصــص لتنفيــذ المشــروع؛
كمــا وتــم االتفــاق علــى تحديــد مواقــع لعشــرين بــرك جبليــة مرتقــب تنفيذهــا ضمــن المشــروع مو ّزعــة علــى خمــس
محافظــات علــى الشــكل اآلتــي :بــوداي ،يونيــن ،عميريــي المضــوي ،برقــا ،الزرازي ـر ،عيــن البنيــة ،نحلــة والقيقــب (البقــاع)؛
عيتــا الشــعب ،عيتــرون ،بيــت ليــف ،شــبعا ،كفرشــوبا ،مجــدل ســلم (النبطيــة)؛ إهمــج ،ديــر المخلــص ،وقرنايــل (جبــل
لبنــان)؛ كــرم المهــر وبقاعصفريــن (الشــمال)؛ ومنجــز (عــكار).
كمرحلــة أولــى ،جــرى تلزيــم أعمــال األشــغال واإلش ـراف لثمانيــة بــرك جبليــة كمرحلــة أولــى وهــي :بــوداي ،عيــن البنيــة،
نحلــة (البقــاع)؛ عيتــا الشــعب ،عيتــرون ،بيــت ليــف ،شــبعا (النبطيــة)؛ وإهمــج (جبــل لبنــان)؛ وكمرحلــة ثانيــة ،تــم تلزيــم
ســتة بــرك جديــدة فــي كل مــن كــرم المهــر محافظــة الشــمال ،منجــز – محافظــة عــكار ،مجــدل ســلم– محافظــة النبطيــة،
كفرشــوبا– محافظــة النبطيــة ،يونيــن – قضــاء بعلبــك والمضــوي – قضــاء الهرمــل؛
وفــي إطــار البرنامــج الوطنــي لتشــجير “ 40مليــون شــجرة” الــذي تعمــل علــى إعــداده وتنفيــذه وزارة الزراعــة بالتعــاون مــع
مختلــف الهيئــات المحليــة والجهــات المانحــة ،والــذي يشــكل أحــد ابــرز أهدافهــا فــي خطــة عملهــا الحاليــة،
أبــدت الوكالــة الفرنســية للتنميــة  AFDإهتمامهــا بالبرنامــج المذكــور ،وخصصــت لــه بعثــة خاصــة انبثــق عنهــا مذكــرة Aide-
 Memoireتصــف واقــع الحــال والمبــادرات الحاليــة فــي هــذا المجــال وأهــم الحاجــات ،بحيــث تــم اقت ـراح خطــوط عريضــة
لدفتــر شــروط يهــدف إلــى إعــداد دراســات تمهيديــة  )Avant-Projet Sommaire )APSوتفصيليــة )Avant Projet Détaillé )APD
وملــف تلزيــم  ،)Dossiers de Consultation des Entreprises )DCEباإلضافــة إلــى دراســات تقييــم أثــر بيئــي واجتماعــيEtudes
 ، )d’Impact Environnemental et Social )EIESعلــى أن تتــم مــن خــال مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار بالتنســيق مــع وزارة الزراعــة
وبتمويــل مــن قبل الــــ AFD؛
ـد المجلــس بالتنســيق مــع المعنييــن فــي وزارة الزراعــة والـــ AFDملــف تلزيــم الدراســات
وعطفــا” علــى هــذه المعطيــات ،أعـ ّ
ـول مــن قبــل
( ) APS, APD/DCE et EIESفــي إطــار المســاهمة فــي البرنامــج الوطنــي لتشــجير “ 40مليــون شــجرة” ،الممـ ّ
الوكالــة الفرنســية للتنميــة  AFDبقيمــة  300.000يــورو ،وتنقســم هــذه الخدمــات علــى مرحلتيــن:
المرحلــة األولــى تتضمــن إعــداد  )Avant-Projet Sommaire )APSو( )Etudes d’Impact Environnemental et Social )EIESبقيمــة
ال تتخطــى  150.000يــورو).
المرحلــة الثانيــة تتضمــن إعــداد  )Avant Projet Détaillé )APDو ( )Dossiers de Consultation des Entreprises )DCEبقيمــة ال
تتخطــى  150.000يــورو) ،وتكــون إختياريــة للمجلــس ()optionnelle؛ علــى أن يباشــر بالمرحلــة الثانيــة علــى ضــوء المعطيــات
التــي ســتو ّفرها المرحلــة األولــى مــن الدراســة.
وعليــه ،تــم إجـراء اســتدراج العــروض إلنجــاز هــذه المهمــة ورســت المناقصــة علــى االستشــاري  FRM FRANCEللقيــام بهــذه
المهمــة بالتعــاون مــع كل مــن مكتــب  ECOCENTRAومكتــب ID Green Land Consulting؛
وعلــى صعيــد آخ ـر ،قــام المجلــس بإعــداد مســودة مشــروع of Lebanese Coastal Sustainable Socio Economic Development
 Communitiesبالتعــاون الوثيــق مــع وزارة الزراعــة والوكالــة اإليطاليــة للتعــاون ،والــذي يتمحــور حــول تطويــر القطــاع الزراعــي
والثــروة الســمكية فــي خمــس مــدن ســاحلية لبنانيــة.

تقدم العمل خالل العام 2017

بالنســبة لمشــروع نقــل ميــاه الليطانــي إلــى الجنــوب اللبنانــي ألغــراض الــري والشــرب (قنــاة  - )800المرحلــة األولــى،
تواصــل شــركة  Kharafi/Veziroglu/Gurisتنفيــذ األشــغال كمــا ويتابــع االستشــاري المجموعــة المندمجــة Lahmeyer Int.GmbH/
 ”JBJ Gauff/ingenieur/D.A.H ”Shair & Partnersباإلشـراف علــى تنفيــذ األشــغال؛ وذلــك لغايــة نهايــة العــام  2018بعــد أن تــم
التمديــد لهمــا خــال العــام 2017؛
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كمــا يســتمر حاليـاً تنفيــذ عــدة مشــاريع زراعــة وري لهــا طابــع بلــدي وذلــك مــن خــال عمــل “صنــدوق التنميــة االجتماعيــة”
بتمويــل مــن هبــة مــن االتحــاد األوروبــي وبمســاهمات مــن البلديــات المعنيــة فــي هــذه المشــاريع خاصــة فــي مناطــق
الجنــوب وعــكار.
وفــي ســياق تنفيذ “مشــروع التنميــة المحلية فــي لبنــان الشــمالي”  ”ADELNORDالممــول من الهبــة رقــم -019/2008/ENPI
 623يعمــل المجلــس علــى مواصلــة التنســيق مــع وزارة البيئــة لجهــة الموافقــة والســير بمشــروع المرســوم التطبيقــي
الخــاص بالمناطــق المحميــة؛
التنســيق مــع وزارة الزراعــة لجهــة التصديــق علــى الخطتيــن اإلداريتيــن لــكل مــن غابتــي عندقت-عــكار والســفيرة-الضنية،
ودفتــري الشــروط الخاصــة بــإدارة الغابــات بمــا فيهــا أغــراض التشــحيل وضمــن إطــار مكافحــة الحرائــق وحمايــة وإدارة
الغابــات.
أمــا فيمــا يتع ّلــق بمشــروع التنميــة الزراعيــة المســتدامة فــي مناطــق التــال “حصــاد” ،واصــل المجلــس تأميــن التمويــل
الــازم لتنفيــذ أعمــال البحيـرات الجبليــة فــي كل مــن المناطــق التاليــة :بــوداي ،عيــن البنيــة ،نحلــة (البقــاع)؛ عيتــا الشــعب،
عيتــرون ،بيــت ليــف ،شــبعا كفرشــوبا ومجــدل ســلم (النبطيــة)؛ وإهمــج (جبــل لبنــان) ،كــرم المهــر (الشــمال) ،منجــز
ـدم األعمــال بالتعــاون مــع المشــروع األخضــر.
(عــكار) ،يونيــن والمضــوي (بعلبــك الهرمــل)؛ كمــا ومتابعــة تقـ ّ
أمــا فيمــا يتع ّلــق بمشــروع “دراســات  “ APS, APD/DCE et EIESفــي إطــار المســاهمة فــي البرنامــج الوطنــي لتشــجير “40
ـول مــن قبــل الوكالــة الفرنســية للتنميــة  ،AFDتــم تعديــل مهــام االستشــاري علــى أســاس إعطــاء
مليــون شــجرة” ،الممـ ّ
ـدم بمشــاريع تحريــج (دراســة
المجــال للجمعيــات األهليــة المتخصصــة فــي هــذا القطــاع وبالتشــارك مــع البلديــات ،التقـ ّ
يعدهــا االستشــاري  ،FRMI/ECOCENTRA/ID Green Land Consultingكمــا ويقــوم بمــؤازرة
وتنفيــذ) بنــاء علــى دفاتــر شــروط ّ
هــذه الجمعيــات وتقييــم مشــاريعها ،بالتعــاون الوثيــق مــع وزارة الزراعــة.
وتقدمــت الجمعيــات بـــ19
،
ر
ـا
ـ
واإلعم
ـاء
ـ
اإلنم
ـس
عليــه ،جــرى اإلعــان عــن تقديــم الطلبــات Appel à propositionsإلــى مجلـ
ّ
مشــروع ،خضعــت جميعهــا لعمليــة التأهيــل – المرحلــة األولــى ( )pré-sélectionليصبــح عددهــا تســعة مشــاريع مســتوفية
تخولهــا االنتقــال إلــى المرحلــة الثانيــة مــن تقديــم الطلبــات (أي التأهيــل النهائــي) ،ومو ّزعــة
شــروط هــذه المرحلــة ،وا ّلتــي ّ
علــى الشــكل االتــي:

البلد ّية المستفيدة

القضاء/المحافظة

الجمعية
ّ

جمعية الـ ( AFDCشمسطار)

شمسطار

بعلبك/بعلبك الهرمل

(بشري)
جمعية الـ LRI
ّ

بشري
ّ

بشري  /لبنان الشمالي
ّ

جمعية الـ ( AFDCراشيا)
محمية إهدن
جمعية
ّ
ّ

راشيا

إهدن

راشيا/البقاع

زغرتا  /لبنان الشمالي

جمعية الـ ( LRIالبقاع الغربي)
ّ

القرعون ،بعلول ،ومجدل بلهيص

البقاع الغربي  /البقاع

محمية أرز الشوف
جمعية
ّ
ّ
جمعية  SEEDSباالشتراك مع Grupo-
ّ
Silvestri
جامعة البلمند

نيحا ،وعيتنيت

الشوف  /جبل لبنان

السلطان يعقوب ،المنارة والبيرة

البقاع الغربي ،راشيا  /البقاع

تنورين

البترون  /لبنان الشمالي

جمعية جذور لبنان
ّ

الدامور

الشوف  /جبل لبنان

ـدم بدراســات األثــر البيئــي للمشــروع
الجمعيــات
ووصــوال” إلــى المرحلــة الثانيــة :طلــب مــن
المؤهلــة لهــذه المرحلــة التقـ ّ
ّ
ّ
مفصــل لكلفتــه ،علمـاً بأنّــه مــن مهــام االستشــاريFRMI/ ،
تفصيليــة للمشــروع ،باإلضافــة إلــى تخميــن
المقتــرح ،ودراســة
ّ
ّ
المؤهلــة فــي إعــداد هــذه الدراســات.
 ECOCENTRA/ID Green Land Consultingمــؤازرة الجمعيــات
ّ
وهنــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذا المشــروع يأتــي تمهيــدا” وتحضيـرا” لـ”برنامــج دعــم الصمــود االجتماعــي والبنيــة التحتيــة
ـية للتنميــة  AFDعبــر هبــة تبلــغ قيمتهــا
والتحريــج والزراعــة فــي لبنــان ( ،”)PARSIFALالمرتقــب تمويلــه مــن الوكالــة الفرنسـ ّ
مكونــات:
 15مليــون يــورو ،والــذي يتضمــن ثــاث ّ
ـون التحريــح :الــذي ســيتألف مــن تنفيــذ مشــاريع التحريــج المؤهلــة نهائيــا” علــى ضــوء الدراســات التفصيلية والدراســات
مكـ ّ
البيئيــة ،مــن قبــل الجمعيــات األهليــة والبلديــات المعنيــة.
ريفية
تحتيــة
ـون البنــى التحتيــة :يتولــى االستشــاري  FRMI/ECOCENTRA/ID Green Land Consultingتحديــد مشــاريع بنــى
مكـ ّ
ّ
ّ
باالســتناد إلــى طلبــات واردة إلــى المشــروع األخضــر ووزارة الزراعــة ومجلــس اإلنمــاء واإلعمــار تتع ّلــق بالمناطــق المتأثــرة
باألزمــة الســورية وتواجــد الاجئيــن الســيما فــي محافظتــي البقــاع وعـ ّكار.
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الفن ّيــة والتدريــب وغيرهــا :مــن مهــام االستشــاري  FRMI/ECOCENTRA/ID Green Land Consultingوضــع
ـون المــؤازرة ّ
ومكـ ّ
ـون الســما هيكليــة ومهــام المــؤازرة الفنيــة وتحديــد حاجيــات التدريــب وبنــاء قــدرات المؤسســات.
إطــار عــام لهــذا المكـ ّ
وفــي هــذا الســياق باشــر االستشــاري إعــداد وثيقــة نهائيــة شــاملة لهــذا البرنامــج بالتعــاون مــع كافــة األط ـراف الســيما
ـية للتنميــة .AFD
المجلــس ووزارة الزراعــة والوكالــة الفرنسـ ّ
وعلى صعيد آخر ،ضمن إطار مشروع Sustainable Socio Economic Development
 of Lebanese Coastal Communitiesتواصــل التنســيق مــع وزارة الزراعــة والوكالــة اإليطاليــة للتعــاون للتوصــل إلــى صيغــة
نهائيــة لمســودة المشــروع الــذي يتمحــور حــول تطويــر القطــاع الزراعــي والثــروة الســمكية فــي بعــض المــدن الســاحلية
اللبنانيــة؛ وضمــن هــذا اإلطــار و ّقــع المجلــس علــى إتفاقيــة تعــاون مــع المركــز الدولــي للدراســات الزراعيــة العليــا لــدول
حــوض البحــر المتوســط فــي بــاري  CIHEAM-IAM Bariإلنجــاز مشــروع “الخطــة الرئيســية لتنميــة مســتدامة للمجتمعــات
الســاحلية اللبنانيــة” ممولــة مــن قبــل الوكالــة اإليطاليــة للتنميــة والتعــاون بقيمــة /490،531/يــورو وهــي عبــارة عــن
دراســات تحضيريــة ومســاعدة تقنيــة ،ينبثــق عنهــا سلســلة مشــاريع محــددة يتــم تنفيذهــا الحقــا” بنــاءا” علــى توصيــات
الخطــة الرئيســية.
وخــال العــام  ،2017تــم توقيــع إتفاقيــة مــا بيــن منظمــة الفــاو ومجلــس االنمــاء واإلعمــار متعلقــة بـــ Promotion of Good
 )Agriculture Practices )Including Integrated Pest Managementالهــادف إلــى زيــادة التــزام المزارعيــن بممارســات اإلدارة
ـد
المتكاملــة لآلفــات فــي الزراعــة (ال ســيما التخفيــض مــن اســتعمال المبيــدات الزراعيــة) ،وذلــك ضمــن إطــار مشــروع “الحـ ّ
ـول مــن قبــل البنــك الدولــي بقيمــة  1.5مليــون دوالر أميريكــي لمــدة أربــع ســنوات
مــن تلــوث بحيــرة القرعــون” ،الممـ ّ
متتاليــة.
كمــا يقــوم المجلــس بمتابعــة عــدة مشــاريع تنفذهــا وزارة الزراعــة مــن خــال مشــاركته فــي اللجــان التنســيقية لهــذه
المشــاريع نذكــر منهــا:
اللجنة المشكلة لمعالجة مشكلة الزراعات الممنوعة في البقاع واقتراح زراعات بديلة
اللحنة الوطنية المتعلق بتطوير سياسات فعالة إلستخدام األراضي وتحسين مستوى معيشة األشخاص
وتغير المناخ والتنوع الحيوي
التصحر
اللجنة الوطنية لمكافحة
ّ
ّ
لجنة تنسيق » مشروع الدعم االقتصادي واالجتماعي لمنتجي الزيتون في المناطق الفقيرة «
لجنة إعداد البرنامج الوطني لألمن الغذائي بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للغذاء والزراعة ((.FAO
هيئة توجيه “مشروع التنمية الزراعية المستدامة في مناطق التال” HASAD ،
اللجنة التسييرية لمشروع المرصد الوطني للتنمية الزراعية
اللجنة التوجيهية لمشروع “التعاون بين وزارة الزراعة والتعاون االيطالي “
اللجنة التسييرية لمشروع “تقوية إنتاج وتسويق المنتجات الزراعية اللبنانية “
اللجنة التنسيقية لمشروع التنمية الزراعية والريفية  ARDPالممول من االتحاد األوروبي.
اللجنة الوطنية التنسيقية لمنظمة األمم المتحدة للغذاء والزراعة ((.FAO
حيث يصار إلى عرض أبرز نتائج األعمال المنفذة ،واألنشطة المرتقبة والمشاكل والتحديات التي تواجهها.
ومــن الجديــر بالذكــر أنــه بلــغ عــدد العقــود المو ّقعــة ضمــن إطــار قطــاع الزراعــة ،منــذ العــام  1992ولغايــة نهايــة ،2017
ـد  14قيــد التنفيــذ ،إذ تبلــغ جميعهــا قيمــة  46.1مليــون دوالر أميريكــي.
 160عقــدا” 146 ،منفـ ّ

ابرز المشاريع قيد التحضير في أفق :2018

ضمــن إطــار مشــروع التنميــة الزراعيــة المســتدامة فــي المناطــق الجبليــة “حصــاد” :ســيواصل مجلــس االنمــاء واالعمــار
علــى مراقبــة إنجــاز األعمــال فــي أربعــة عشــر بركــة جبليــة؛ وســيواصل المجلــس تأميــن التمويــل مــن قــرض األوبيــك
لجهــة تلزيــم البــرك المرتقبــة الباقيــة الســيما فــي برقــا والزرازيــر وبقاعصفريــن وديــر المخلــص و وقرنايــل والقيقــب ،وذلــك
بالتعــاون والتنســيق مــع المشــروع األخضــر.
وفــي ســياق تنفيــذ “مشــروع التنمية المحليــة في لبنــان الشــمالي”  ”ADELNORDالممــول من الهبــة رقــم -019/2008/ENPI
 623يعمــل المجلــس علــى مواصلــة التنســيق مــع وزارة البيئــة لجهــة الموافقــة والســير بمشــروع المرســوم التطبيقــي
الخــاص بالمناطــق المحميــة؛ والتنســيق مــع وزارة الزراعــة لجهــة التصديــق علــى الخطتيــن اإلداريتيــن لــكل مــن غابتــي
عندقت-عــكار والســفيرة-الضنية ،ودفتــري الشــروط الخاصــة بــإدارة الغابــات بمــا فيهــا أغــراض التشــحيل وضمــن إطــار
مكافحــة الحرائــق وحمايــة وإدارة الغابــات.
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أما بالنسبة لمشروع نقل مياه الليطاني إلى الجنوب اللبناني ألغراض الري والشرب (القناة  -)800المرحلة األولى:
سيواصل مجلس االنماء واالعمار ،تنفيذ المشروع الذي تم تلزيمه خال العام  2012لشركة Kharafi/Veziroglu/Guris؛
ســيواصل المجلــس عبــر التعاقــد مــع االستشــاري المجوعــة المندمجــة Lahmeyer Int.GmbH/JBJ Gauff/ingenieur/D.A.H
 ، ””Shair & Partnersاإلشــراف علــى عقــد تنفيــذ أشــغال المشــروع؛
ســيعمد المجلــس خــال العــام  ،2018إلــى تلزيــم عقــد نظــام التشــغيل والتحكــم اآللــي  ،SCADAبمســاعدة فنيــة مــن قبــل
االستشــاري وباالتفــاق مــع الصنــدوق العربــي.
أما المرحلة الثانية:
سيقوم المجلس بتلزيم دراسات المرحلة الثانية خال العام  2018على أن تنتهي خال العام .2019
سيســعى المجلــس إلــى تأميــن القــرض الــازم (حوالــي  300.000.000د.أ ).لجهــة تنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن هــذا
بمــا فيهــا مراحــل واإلشـراف واألشــغال.
المشــروع ،التــي مــن المتو ّقــع أن تمتــد مــن العــام  2019لغايــة العــام 2023
والجديــر بالذكــر أن تنفيــذ هــذا المشــروع ســيؤدي إلــى توفيــر  90مليــون متــر مكعب/ســنوياً لــري بالجاذبيــة مســاحة حوالــي
14الــف هكتــار بيــن منســوبي  800و 400مــن بحيــرة القرعــون إضافــة إلــى توفيــر  20مليــون م.م/ .ســنوياً لميــاه الشــرب،
وذلــك عــن طريــق قرضيــن نافذيــن مــن الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي والصنــدوق الكويتــي للتنميــة
االقتصاديــة العربيــة والدولــة اللبنانيــة.
محليــا” ،أنجــز المجلــس ملــف التلزيــم بانتظــار
ـول
وفيمــا يعــود لمشــروع ترميــم بحيــرة مشــمش فــي محافظــة عــكار الممـ ّ
ّ
المباشــرة بعمليــة التلزيــم.
فــي إطــار المســاهمة فــي البرنامــج الوطنــي لتشــجير “ 40مليــون شــجرة” ،الســيما فــي إطــار التحضيــر لـ”برنامــج دعــم
ـية
الصمــود االجتماعــي والبنيــة التحتيــة والتحريــج والزراعــة فــي لبنــان ( ،”)PARSIFALالمرتقــب تمويلــه مــن الوكالــة الفرنسـ ّ
للتنميــة  AFDعبــر هبــة تبلــغ قيمتهــا  15مليــون يــورو ،مــن المرتقــب أن يقــوم االستشــاري FRMI/ECOCENTRA/ID Green
 Land Consultingبالمهــام التاليــة خــال العــام :2018
ـون التحريــح :مــؤارزة الجمعيــات األهليــة والبلديــات المعنيــة فــي إعــداد الدراســات التفصيليــة والدراســات البيئيــة التــي
مكـ ّ
علــى اساســها ســيتم اتخــاذ قـرار تأهيلهــا نهائيــا” ليصــار إلــى تنفيذهــا عبــر برنامــج .PARSIFAL
ـون البنــى التحتيــة :إختيــار مشــاريع البنــى التحتيــة التــي تســتوفي الشــروط التقنيــة واالجتماعيــة االقتصاديــة وفقــا”
مكـ ّ
معمقــة ومعاييــر محــددة بالتنســيق بيــن االدارات المعنيــة والممــول.
لدراســة
ّ
ـون الســما هيكليــة ومهــام المــؤازرة الفنيــة وتحديــد
ـ
المك
ـذا
ـ
له
ـام
ـ
ع
ـار
ـ
إط
ـع
ـ
وض
ـا:
ـ
وغيره
ـب
ـ
والتدري
ـة
ـ
ي
الفن
ـؤازرة
ـ
الم
ـون
ّ
ومكـ ّ
ّّ
حاجيــات التدريــب وبنــاء قــدرات المؤسســات.
االنتهــاء مــن إعــداد وثيقــة نهائيــة شــاملة لهــذا البرنامــج بالتعــاون مــع كافــة األطــراف الســيما المجلــس ووزارة الزراعــة
نســية للتنميــة .AFD
والوكالــة الفر
ّ
وسيســعى المجلــس بالتعــاون مــع المركــز الدولــي للدراســات الزراعيــة العليــا لــدول حــوض البحــر المتوســط فــي بــاري
 CIHEAM-IAM Bariإلنجــاز الصيغــة النهائيــة لـــ “الخطــة الرئيســية لتنميــة مســتدامة للمجتمعــات الســاحلية اللبنانيــة Master
 “ Plan for Sustainable Development of Lebanese Coastal Communitiesالممولــة مــن قبــل الوكالــة اإليطاليــة للتنميــة والتعــاون
بقيمــة /490،531/يــورو والنظــر فــي تحديــد سلســلة مشــاريع يتــم تنفيذهــا الحقــا” بنــاءا” علــى توصيــات الخطــة الرئيســية،
وتتمحــور حــول تطويــر القطــاع الزراعــي والثــروة الســمكية فــي بعــض المــدن الســاحلية اللبنانيــة.
وســيواصل المجلــس بالتعــاون مــع منظمــة الفــاو ووزارة الزراعــة تطبيــق إتفاقيــة “Promotion of Good Agriculture Practices
ـول مــن قبــل البنك
 “ ))Including Integrated Pest Managementضمــن إطــار مشــروع “الحـ ّ
ـد مــن تلــوث بحيــرة القرعــون” ،الممـ ّ
الدولــي ،والعمــل علــى تقويــة قــدرات المزارعيــن والحصــول علــى عينــات ميدانيــة وممارســات اإلدارة المتكاملــة لآلفــات فــي
الزراعــة (ال ســيما التخفيــض مــن اســتعمال المبيــدات الزراعيــة).
كمــا وســيواصل المجلــس بمتابعــة أعمــال اللجــان التنســيقية مــع وزارة الزراعــة لمتابعــة أعمــال مشــاريعها المختلفــة حيــث
يصــار إلــى عــرض أبــرز نتائــج األعمــال المنفــذة ،واألنشــطة المرتقبــة والمشــاكل والتحديــات التــي تواجههــا.
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جدول ابرز المشاريع قيد التحضير في أفق 2018
مصدر
القيمة
اسم المشروع
التمويل
التقديرية

التاريخ المتوقع التاريخ
لمباشرة العمل المتوقع
النجاز العمل
حزيران 2018

مجلس االنماء
 500000د.أ.
ترميم بحيرة مشمش
واالعمار
الصندوق العربي حزيران 2018
مشروع نقل مياه الليطاني إلى الجنوب  8.000.000د.أ.
لإلنماء االقتصادي
اللبناني الغراض الري والشرب (تلزيم
واالجتماعي/
عقد نظام التشغيل والتحكم اآللي
والصندوق الكويتي
 )SCADAضمن المرحلة األولى
للتنمية االقتصادية
العربية الدولة
اللبنانية
الصندوق العربي تموز2018
مشروع نقل مياه الليطاني إلى الجنوب  7.000.000د.أ.
لإلنماء االقتصادي
اللبناني ألغراض الري والشرب (القناة
واالجتماعي/
 -)800المرحلة الثانية :دراسات
الدولة اللبنانية
حزيران 2019
مشروع نقل مياه الليطاني إلى الجنوب  300.000.000د.أ .غير متو ّفر
اللبناني ألغراض الري والشرب (القناة
 -)800المرحلة الثانية :إشراف ،وأشغال
نسية تشرين الثاني 2018
PARSIFAL
 15.000.000يورو الوكالة الفر ّ
للتنمية AFD
أيلول 2018
قرض األوبيك
 2859743د.أ.
مشروع التنمية الزراعية المستدامة
في المناطق الجبلية “حصاد” (إنشاء
برك جبلية في مناطق في برقا والزرازير
وبقاعصفرين ودير المخلص و وقرنايل
والقيقب)

بركة زراعية

ايلول 2018

حزيران 2020

تموز2019

تموز 2023
تشرين الثاني
2022
أيلول 2019
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الخدمات السيادية
نظرة عامة على قطاع الخدمات السيادية

يســعى المجلــس إلــى تلبيــة مطالــب الــوزارات التــي تشــمل بنــاء مبانــي جديــدة وترميــم وتأهيــل وصيانــة وتشــغيل منشــات
حاليــة .يتــم ذلــك ضمــن توجــه الدولــة اللبنانيــة إلقامــة أبنيــة خاصــة بالــوزارات واإلدارات العامــة علــى العقــارات التــي
تملكهــا بهــدف التخفيــف مــن الكلفــة التأجيريــة للمبانــي المســتعملة مــن قبــل الدولــة ولتحســين أوضاعهــا اإلداريــة.

ابرز اإلنجازات المحققة خالل الفترة )(2017-1992

تــم حتــى العــام  201242017تنفيــذ مشــاريع عديــدة منهــا بنــاء س ـرايين حكومييــن جديديــن فــي جزيــن وتبنيــن وإنشــاء
مبنــى سـراي فــي الهرمــل وقصــر عــدل فــي صيــدا .كمــا تــم إنشــاء مبنــى قائممقاميــة فــي المنيــة وآخــر فــي ســير الضنية.
كمــا وتــم أيضــا إنشــاء مبنــى لــوزارة الماليــة فــي منطقــة العدلية-كورنيــش النهــر وقاعــة عــرض واعمــال توســعة ومنــع للنش
فــي المتحــف الوطنــي .وقــد تــم ايضــا إعــادة تأهيــل قصــر األونيســكو والس ـراي الكبيــر فــي بيــروت والعديــد مــن المراكــز
الحدوديــة وترميــم وتأهيــل مبنــى اإلذاعــة اللبنانيــة ومبنــى وزارة الســياحة فــي الصنائــع ومبنــى الســفارة اللبنانيــة فــي لنــدن
وعــدد كبيــر مــن المبانــي الحكوميــة مــن ضمنهــا مراكــز عامــة للبلديــات ،حيــث بلــغ مجمــوع قيمــة هــذه المشــاريع المنفذة
 173200مليــون دوالر أميركــي .كمــا وتــم التحضيــر لدراســة لتشــييد مبنــى موحــد إلدارة الجمــارك فــي حــرم مرفــأ بيــروت.

تقدم العمل ،خالل العام  ،2017في العقود الموقعة قبل 2017

مــن ضمــن المشــاريع قيــد التنفيــذ أشــغال ملحــة فــي معابــر العبوديــة والبقيعــة والعريضــة والمصنــع الحدوديــة وإنشــاء
مبنــى إضافــي وقاعــة محاكمــة ضمــن حــرم ســجن روميــة ومبنــى عــام لبلديــة شقراوســوق جديــد للخضــار فــي طرابلــس
ومجمــع مبانــي حكوميــة فــي شــحيم ،حيــث يبلــغ مجمــوع قيمــة هــذه المشــاريع  1320مليــون دوالر اميركــي.

مشاريـع قـيـد التحضيـر

يتــم تحضيــر دراســات لتنفيــذ مشــاريع إضافيــة فــي مراكــز المصنــع والعبوديــة والعريضــة والبقيعــة الحدوديــة ولتجهيــز
مبــان إضافيــة لقصــر العــدل فــي مدينــة بيــروت وإلنشــاء مبنــى جديــد لمعهــد باســل فليحــان المالــي االقتصــادي ولتشــييد
بنــاء يضــم كل مــن مكتــب وزيــر الدولــة لشــؤون التنميــة اإلداريــة ومجلــس الخدمــة المدنيــة والتفتيــش المركــزي وإلنشــاء
مبنــى جديــد لــوزارة الخارجيــة فــي ســوليدير وإلنشــاء مبنــى جديــد مكمــل للمبنــى الحالــي لمعهــد البحــوث الصناعيــة فــي
الحــدث ولترميــم وإعــادة تأهيــل ســراي بعبــدا الحكومــي ولصيانــة وتأهيــل مبنــى المعهــد الوطنــي لــإلدارة فــي ولتلزيــم
دراســات إلنشــاء ســجون علــى كافــة األراضــي اللبنانيــة .وســريات فــي حلبــا وبعلبــك وصــور وقصــر عــدل فــي النبطيــة
وســجن نموذجــي فــي مجدليــا.

ألخدمات السيادية الئحة بالمشاريع (قيد التحضير)
اســم المشـروع

قيمة العقد
)دوالر اميركي(

مصدر التمويل تاريخ المباشرة التاريخ المتوقع
النجاز العمل
بالعمل

دراسة تنفيذ سراي حلبا

174,000

الدولة اللبنانية

شباط 2018

شباط 2019

تنفيذ اشغال سراي حلبا

6,800,000

الدولة اللبنانية

حزيران 2019

حزيان 2021

دراسة تنفيذ سراي بعلبك

172,260

الدولة اللبنانية

شباط 2018

شباط 2019

تنفيذ اشغال سراي بعلبك

6,800,000

الدولة اللبنانية

حزيران 2019

آب حزيران 2021

دراسة وتنفيذ قصر العدل في
النبطية

174,000

الدولة اللبنانية

كانون الثاني 2016

تشرين الثاني 2018
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تنفيذ أشغال قصر العدل في
النبطية

6,800,000

الدولة اللبنانية

شباط 2019

شباط 2021

تنفيذ أشغال سراي صور

6,800,000

الدولة اللبنانية

ايار 2019

ايار 2021

5,000,000

الدولة اللبنانية

اب 2016

اب 2020

الدولة اللبنانية

اب 2018

ايلول 2021

7,000,000

الدولة اللبنانية

ت2018 2

ت2020 2

2,000,000

الدولة اللبنانية

ت2020 2

ك2021 1

تاهيل مبنى الجمارك في القاع 2,000,000

الدولة اللبنانية

ت2019 2

ك2020 1

2,000,000

الدولة اللبنانية

ت2018 2

ك2020 1

22,000,000

الدولة اللبنانية

ت2018 2

ك2020 1

1,000,000

المرسوم
 2002/7606من
ت2020 2
موازنة وزارة االشغال
العامة

ت2021 2

انشاء مباني حكومية في
شحيم
مرحلة اولى وثانية

انشاء مبنى جمركي موحد على 20,000,000
ارض ملحقة بمرفأ بيروت

تاهيل مبنى الجمارك في
العريضة
تاهيل مبنى الجمارك في
البقيعة

تاهيل مبنى الجمارك في
العبودية
تحويره الشيخ عياش للشاحنات
مشترك لبناني سوري) (
تاهيل مبنى الجمارك في صور

انشاء مبنى وزارة الخارجية
في سوليديرtوالمغتربين

8,000,000

الدولة اللبنانية

حزيران 2020

حزيران 2022

انشاء مبنى وزارة المالية في
بعبدا

30,000,000

الدولة اللبنانية

حزيران 2020

حزيران 2022

موازنة مجلس االنماء
واالعمار

تموز 2018

تموز 2019

1,000,000

الدولة اللبنانية

تموز 2018

تموز 2019

60,000000

الدولة اللبنانية

حزيران 2019

حزيران 2023

مشروع تأهيل المبنى الرئيسي 800,000
لمجلس االنماء واالعمار
تأهيل القسم المستأجر من
قبل وزارة المالية في العقار
رقم  1383بمنطقة المرفأ
العقارية
انشاء سجن نموذجي في
مجدليا

210.0 x 297.0 mm
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مجمع مباني حكومية  -شحيم

مركز ثقافي
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ترميم سجن رومية

رسم قصر العدل  -نبطية

رسم قصر العدل  -نبطية
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تمويـل برنـامج إعـادة اإلعمـار

التمويل المحقق

يشــمل التمويــل المحقــق لبرنامــج إعــادة اإلعمــار اتفاقيــات قــروض وافقــت عليهــا الحكومــة وصــادق عليهــا مجلــس النواب،
واتفاقيــات هبــات وضعــت قيــد التنفيــذ بموجــب مراســيم حكوميــة .بلغــت القيمــة اإلجماليــة للتمويــل الخارجــي المحقــق
منــذ العــام  1992وحتــى نهايــة عــام  2017مــا يــوازي  12،548مليــون دوالراً أميركيـاً ،حســب أســعار الصــرف المســجلة فــي
نهايــة العــام  2017وذلــك فيمــا يتعلــق بالتمويــل المتــاح لتاريخــه ،مكونــة مــن هبــات وقــروض ،ويمكــن تفصيــل إجمالــي
التمويــل الخارجــي المحقــق علــى الشــكل التالــي:

المبلغ بمايين الدوالرات األميركية

الهبات

القروض

3،643

()1

النسبة المئوية من المجموع

المجموع
12،548

8،895
٪71

٪29

٪100

يســرة للقطاعــات االجتماعيــة ولتأميــن قــروض تجاريــة
ّ
يتبــع مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار سياســة عامــة لتأميــن القــروض ُ
الم ّ
للقطاعــات والمشــاريع ذات الربحيــة المرتفعــة (اإلنتاجيــة) .إالّ أن المجلــس ال يُش ـ ّكل الهيئــة الحكوميــة الوحيــدة المســؤولة
عــن تنفيــذ برنامــج إعــادة اإلعمــار ،فهنــاك عــدد مــن الــوزارات واإلدارات الحكوميــة تســاهم أيضـاً فــي تنفيــذ أجـزاء أخــرى مــن
هــذا البرنامــج.
التمويــل الخارجــي المحقــق حســب المصــادر :ســاهم حوالــي  23مصــدر تمويــل خارجــي أساســي بأكثــر
مــن  20مليــون دوالر لتمويــل برنامــج إعــادة اإلعمــار .باإلضافــة الــى ذلــك ،قــام حوالــي  24مصــدر تمويلــي بتوفيــر عــدد
مــن الهبــات فــي عــدة مراحــل مــن برنامــج إعــادة االعمــار .ويُبيــن الرســم البيانــي رقــم ( )1حصــة كل مصــدر ســاهم بأكثــر
مــن  20ماييــن دوالر أميركــي فــي تمويــل هــذا البرنامــج .تجــدر اإلشــارة أن احــدى عشــرة مصــدر تمويــل خارجــي رئيســي
ســاهم بأكثــر مــن  ٪90مــن إجمالــي التمويــل الخارجــي ،وهــم بالتحديــد :البنــك الدولــي لإلنشــاء والتعميــر بنســبة ،٪18،9
الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي بنســبة  ،٪11،8البنــك اإلســامي للتنميــة بنســبة  ،٪11،9دولــة الكويــت
والصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة العربيــة بنســبة  ،٪11البنــك األوروبــي للتثميــر بنســبة  ،٪8،8المملكــة العربيــة
الســعودية والصنــدوق الســعودي للتنميــة بنســبة  ،٪7،5االتحــاد األوروبــي بنســبة  ،٪6،8جمهوريــة ايطاليــا بنســبة ،٪5،1
الجمهوريــة الفرنســية بنســبة  ،٪4،2دولــة قطــر بنســبة  ،٪2،6المصــارف التجاريــة بنســبة  .٪2،3وبلــغ التمويــل المحقــق
12,548مليــون دوالر أميركــي أي بزيــادة بلغــت  698مليــون دوالر مقارنــة مــع إجمالــي التمويــل المحقــق فــي نهايــة العــام
 .2016تنقســم هــذه الزيــادة الــى قســمين :التمويــل المحقــق خــال العــام  2017والقســم الثانــي يعــود بشــكل أساســي
الــى فروقــات فــي أســعار صــرف العمــات وخاصــة اليــورو والدينــار الكويتــي وبعــض التحســينات علــى قاعــدة البيانــات.
۱

،
AFESD

ADFD

11.8%

COMMBANK

0.5%

CHINA

World
Bank

0.7%

2.3%

EIB

18.9%

8.8%

USA,
USAID

1.4%
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( )1إن مجموع الهبات والقروض بالدوالر األميركي مطبق حسب أسعار سعر الصرف المسجلة في تاريخ االقفال بالنسبة للقروض والهبات المقفلة وحسب
أسعار سعر الصرف المسجلة في تاريخ النفاذ او االبرام لاتفاقيات النافذة وحسب أسعار سعر الصرف المسجلة في نهاية العام  2017بالنسبة للقروض
والهبات التي لم تبرم بعد
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بيــن الرســم البيانــي رقــم ( )2توزيــع إجمالــي
توزيــع التمويــل الخارجــي المحقــق حســب القطاعــات :يُ ّ
التمويــل الخارجــي المحقــق حتــى تاريخــه بيــن المجموعــات القطاعيــة الرئيســية .بلغــت حصــة قطاعــات البنــى التحتيــة
األساســية مــن التمويــل الخارجــي  ،٪32وهــي تعــود بصــورة رئيســية لقطاعــات الكهربــاء واالتصــاالت والنقــل البــري البحــري
والجــوي .وبلغــت حصــة القطاعــات االجتماعيــة  ٪25وشــملت قطاعــات التعليــم والصحــة العامــة وتعويضــات اإلســكان
والشــباب والرياضــة وترتيــب األراضــي والبيئــة ،فــي حيــن بلغــت حصــة قطاعــات الخدمــات األساســية  ٪26توزعــت بيــن
قطاعــات إمــداد ميــاه الشــرب ،والصــرف الصحــي ،والنفايــات الصلبــة ،أمــا فيمــا يخــص القطاعــات اإلنتاجيــة والقطاعــات
األخــرى فلقــد بلغــت  ٪16وشــملت الزراعــة والــري والصناعــة والســياحة وخدمــات القطــاع الخــاص واإلدارة المحليــة
والمركزيــة وقطاعــات مختلفــة.
۲
،
Basic Services
26%

& Social
Economic25%
Infrastructure

Basic Services
Physical Infrastructure
Productive
Sector,Services&other
Social & Economic
Infrastructure

Productive
Sector,Services&other
Physical
Infrastructure
32%

16%

التمويل الجديد

يعكــس التمويــل الخارجــي الــذي تو ّفــر خــال العــام  2017الجهــد الــذي بذلــه مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار فــي ترجمــة وعــود
التمويــل الخارجــي وتحويلهــا إلــى تمويــل محقــق .إذ أن هــذا التمويــل يحتــاج لتأميــن توفــره بشــكل نهائــي الــى اســتكمال
بعــض اإلج ـراءات القانونيــة واإلداريــة لكــي يصبــح نافــذا .1بلغــت القيمــة اإلجماليــة للتمويــل الخارجــي الــذي جــرى توفيــره
خــال عــام  ،2017حوالــي  477مليــون دوالر أميركــي منهــا  293مليــون دوالر أميركــي بشــكل قــروض  184مليــون دوالر
أميركــي بشــكل هبــات.

تم توقيعها أو المصادقة عليها او تم
ندرج فيما يلي أهم اتفاقات القروض أو الهبات التي ّ
تحضيرها خالل العام :2017
البنك الدولي

مشروع “الطرقات والعمالة” (:)Roads and Employment Project
فــي  21حزيـران  2017تــم التوقيــع مــع البنــك الدولــي علــى إتفاقيــة تمويــل مشــروع “الطرقــات والعمالــة” بقيمــة اجماليــة
تبلــغ  200مليــون دوالر (جــزء هبــة بقيمــة  45،4مليــون دوالر وجــزء قــرض ميســر بقيمــة  154.6مليــون دوالر) .وقــد احيلــت
اتفاقيــة القــرض الــى مجلــس النــواب للموافقــة بموجــب المرســوم رقــم  2365تاريــخ  13شــباط .2018

مشروع النقل العام للركاب في بيروت الكبرى:

جــرى خــال العــام  2017التحضيــر مــع البنــك الدولــي التفاقيــة تمويــل مشــروع النقــل العــام للــركاب فــي بيــروت الكبــرى
بقيمــة  295مليــون دوالر أميركــي وذلــك ضمــن إطــار المبــادرة الدوليــة للتمويــل الميســر  GCFFمؤلــف مــن “جــزء قــرض
 ”IBRDبقيمــة  225.2مليــون دوالر أميركــي وجــزء هبــة بقيمــة  69.8مليــون دوالر أميركــي.

( )2باستثناء البروتوكوالت ومذكرات التفاهم المالية التي تتطلب دائماً توقيع اتفاقيات تمويل إضافية تتعلق بالمشاريع المحددة والموافق عليها في هذه
البروتوكوالت ومذكرات التفاهم.
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تمويل اضافي لمشروع تزويد منطقة بيروت الكبرى بمياه الشرب:

خــال العــام  2017تــم التحضيــر التفاقيــة تمويليــة اضافيــة مــع البنــك الدولــي لمشــروع تزويــد منطقــة بيــروت الكبــرى
بميــاه الشــرب بقيمــة  90مليــون دوالر اميركــي.

البنك األوروبي للتثمير

مشروع تحديث وتوسيع تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في صيدا
تــم  22أذار  2018توقيــع اتفاقيــة هبــة عينيــة بقيمــة  380،000يــورو أي مــا يعــادل تقريبــا 456,000دوالر اميركــي لدراســة
جــدوى المشــروع تمهيــداً لتمويــل اشــغال تحديــث وتوســيع وتجميــع ومعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي فــي صيــدا.
مشروع إنشاء البنى التحتية لثاث مناطق صناعية جديدة في بعلبك وتربل – قوسايا والقاع
فــي  4نيســان  ،2018وافــق مجلــس الــوزراء علــى االتفاقيــة للمســاهمة فــي تمويــل  ٪50مــن كلفــة المشــروع أي حوالــي
 52مليــون يــورو أي مــا يعــادل  62مليــون دوالر اميركــي بالشـراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص عبــر قــرض ميسـر ،وتبلــغ
الكلفــة التقديريــة للمشــروع  118،6مليــون دوالر أميركــي .تــم توقيــع االتفاقيــة فــي  30نيســان .2018
مشروع توسعة محطة تكرير المياه المبتذلة عند مصب نهر الغدير وتأهيل الشبكات في حوض الغدير
فــي  15شــباط  ،2018وافــق مجلــس الــوزراء علــى مشــروع اتفاقيــة قــرض ميســر بقيمــة  68.5مليــون يــورو أي مــا يــوازي
تقريبــا  82مليــون دوالر اميركــي لتمويــل المشــروع (يغطــي المشــروع جــزء مــن مدينــة بيــروت وضواحيهــا الجنوبيــة الغربية).
وتــم توقيــع االتفاقيــة فــي  28شــباط .2018
مشروع برنامج «الطرقات والعمالة»
يتــم التحضيــر للمســاهمة فــي تمويــل برنامــج «الطرقــات والعمالــة» بقيمــة اجماليــة تبلــغ  168مليــون يــورو أي مــا يعــادل
حوالــي  200مليــون دوالر اميركــي عبــر قــرض ميســر.
مشروع استكمال شبكات الصرف الصحي في الحوض المائي لمحطة المعالجة في طرابلس
يتــم التحضيــر لمشــروع اتفاقيــة قــرض بقيمــة  74مليــون يــورو أي مــا يعــادل  88مليــون دوالر أميركــي للمســاهمة فــي
تمويــل المشــروع.

البنك اإلسالمي للتنمية

مشروع مياه جبل عامل  -المرحلة الثالثة

وافــق البنــك اإلســامي للتنميــة بتاريــخ  8اذار  2015علــى تمويــل مشــروع ميــاه جبــل عامــل (المرحلــة الثالثــة) بمبلــغ
 60،97مليــون دوالر أميركــي .تــم توقيــع االتفاقيــة فــي  16أذار  .2016وقــام البنــك بإعــان نفاذهــا بتاريــخ  6تمــوز .2017
مشروع إعادة بناء طريق بير الهيث  -قرطبا (المرحلة الثالثة)
فــي  26تشــرين االول  2016تــم توقيــع اتفاقيــة (اســتصناع ووكالــة) لتموبــل مشــروع إعــادة بنــاء طريــق بيــر الهيــث – قرطبــا
(المرحلــة الثالثــة) بقيمــة  20،7مليــون دوالر أميركــي .صــادق مجلــس النــواب علــى االتفاقيــة فــي  29تشــرين الثانــي 2017
وتــم إعــان نفــاذ االتفاقيــة بتاريــخ  3كانــون الثانــي .2018
مشروع مياه بيروت الكبرى (سد بسري)
خــال العــام  2016تــم توقيــع اتفاقيــة (اســتصناع ووكالــة) لتمويــل مشــروع ميــاه بيــروت الكبــرى (ســد بســري) .بلغــت
مســاهمة البنــك اإلســامي فــي هــذا المشــروع  128مليــون دوالر أميركــي .وتــم اعــان نفــاذ هــذا المشــروع ب تاريــخ6
تمــوز .2017
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استكمال وتطوير مشروع الغدير لتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي
تــم إعــان نفــاذ اتفاقيــة (اســتصناع ووكالــة) لتمويــل هــذا المشــروع بتاريــخ  6تمــوز  .2017وقــد بلغــت مســاهمة البنــك
اإلســامي فــي هــذا المشــروع  87.5مليــون دوالر أميركــي.
مشروع الطريق الساحلي الجنوبي (برج رحال – صور)
وافــق البنــك اإلســامي علــى تمويــل هــذا المشــروع وذلــك بمبلــغ  26,7مليــون دوالر أميركــي بتاريــخ  24اب  .2014وقعــت
اتفاقيــة التمويــل (اســتصناع ووكالــة) فــي  7شــباط  2016وقــام البنــك اإلســامي بإعــان نفــاذ هــذه االتفاقيــة بتاريــخ 6
تمــوز .2017
مشروع إنشاء طريق "سير" والطريق الدائري الشرقي لمدينة طرابلس – المرحلة الثانية
وافــق البنــك اإلســامي بتاريــخ  31تمــوز  2016علــى تمويــل هــذا المشــروع ضمــن برنامــج تطويــر شــبكة الطــرق فــي لبنــان
بمبلــغ  81,3مليــون دوالر أميركــي .وقعــت االتفاقيــة فــي  26تشــرين األول  .2016صــدر مرســومي إب ـرام اتفاقيتــي تمويــل
هــذا المشــروع بتاريــخ  24أيــار .2018
مشروع تطوير وتوسعة مرفأ طرابلس
وافــق البنــك اإلســامي بتاريــخ  26اذار  2017علــى تمويــل المشــروع بمبلــغ  86مليــون دوالر أميركــي .تــم توقيــع اتفاقيتــي
تمويــل هــذا المشــروع بتاريــخ  29كانــون الثانــي  .2018وتــم إحالتهمــا بموجــب مرســومين بتاريــخ  27اذار  2018إلــى مجلس
النــواب إلبرامهــا.
مشروع دعم القطاع الصحي في لبنان
وافــق البنــك اإلســامي بتاريــخ  2تمــوز  2017علــى تمويــل المشــروع ضمــن المبــادرة الماليــة الميســرة ،بقيمــة اجماليــة
تبلــغ  30مليــون دوالر أميركــي (منهــا 5.9مليــون دوالر أميركــي هبــة و 24.1مليــون دوالر أميركــي قــرض) .وتــم توقيــع
االتفاقيتيــن العائدتيــن لهــذا المشــروع بتاريــخ  9اذار  .2018كمــا قــام مجلــس الــوزراء بإحالتهمــا بموجــب مرســومين إلــى
مجلــس النــواب إلبرامهمــا.

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي
مشروع االوتوستراد العربي الشمالي وطريق ذوق مصبح – جعيتا

تــم خــال عــام  2017تحضيــر اتفاقيــة قــرض مــع الصنــدوق العربــي بقيمــة  56مليــون دينــار كويتــي ،أي مــا يعــادل حوالــي
 185مليــون دوالر أميركــي ،لتمويــل المشــروع .ارســلت الــى مجلــس الــوزراء للموافقــة.
مشروع الصرف الصحي في شمال حوض الليطاني ومناطق شرق زحلة
تــم تحضيــر اتفاقيــة قــرض بقيمــة  27مليــون دينــار كويتــي ،أي مــا يعــادل حوالــي  89مليــون دوالر أميركــي لتمويــل
المشــروع .ارســلت الــى مجلــس الــوزراء للموافقــة.

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
مشروع الصرف الصحي في الصرفند

جــرى التوقيــع بتاريــخ  15كانــون األول  2016علــى اتفاقيــة قــرض مــع الصنــدوق بقيمــة  18مليــون دينــار كويتــي ،أي مــا
يعــادل حوالــي  60مليــون دوالر أميركــي ،للمســاهمة فــي تمويــل المشــروع .وقــد تــم اب ـرام االتفاقيــة فــي  18أيــار .2018
مشروع توفير المياه الغراض الري والشرب في بشري
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بتاريــخ  25اذار  2017وافــق الصنــدوق علــى اتفاقيــة قــرض ميســر بقيمــة  11،2مليــون دينــار كويتــي أي مــا يعــادل 37
مليــون دوالر أميركــي لتمويــل المشــروع .وقــد تــم ابــرام االتفاقيــة فــي تاريــخ 2018/5/18
مشروع انشاء منظومتين للصرف الصحي في الشوف
تــم التحضيــر خــال العــام  2016التفاقيــة قــرض مــع الصنــدوق للمســاهمة فــي تمويــل المشــروع بقيمــة  15مليــون دينــار
كويتــي ،أي مــا يعــادل حوالــي  50مليــون دوالر أميركــي ،وقــد تــم توقيــع االتفاقيــة فــي  8شــباط .2018

الوكالة الفرنسية للتنمية

مشروع الصرف الصحي في منطقة وادي قاديشا
فــي  4شــباط  2018وافــق مجلــس الــوزراء علــى اتفاقيــة قــرض لتمويــل المشــروع بقيمــة  34مليــون يــورو ،أي مــا يعــادل
تقريبــا  39مليــون دوالر اميركــي .تــم توقيــع االتفاقيــة فــي  16أيــار .2018
مشروع البرنامج الوطني إلعادة التشجير ،والذي يتضمن البنية التحتية في المناطق الريفية
فــي 4نيســان  2018وافــق مجلــس الــوزراء علــى قبــول هبــة لتمويــل المشــروع بقيمــة  15مليــون يــورو أي مــا يعــادل تقريبــا
 17مليــون دوالر اميركــي .تــم توقيــع االتفاقيــة فــي  16أيــار .2018
إنشاء وتجهيز مبنى المعهد الوطني للفنون والمهن ودعم برنامج تطوير المعهد في لبنان
تــم فــي 10شــباط  2017أبـرام اتفاقيــة قــرض ميســر بقيمــة  21مليــون يــورو أي مــا يعــادل تقريبــا 25مليــون دوالر اميركــي
لتمويــل المشــروع.
الدراسات التحضيرية للمشاريع
تــم فــي 31تشــرين األول  2017التوقيــع علــى اتفاقيــة هبــة بقيمــة  700,000يــورو أي مــا يعــادل تقريبــا  835,000دوالر
اميركــي لتمويــل الدراســات التحضيريــة للمشــاريع.
مشروع دعم الطاقة المتجددة وترشيد استهاك الطاقة في اطار دعم القطاع الخاص
بعــد ان وقعــت اتفاقيــة قــرض بقيمــة  34مليــون دوالر لتمويــل هــذا المشــروع خــال العــام  ،2015أجيــز للحكومــة اب ـرام
االتفاقيــة بموجــب القانــون  74تاريــخ  13نيســان  .2018بانتظــار صــدور مرســوم االب ـرام.

مفوضية المجموعة األوروبية

مشروع دعم اصاح النظام القضائي
تــم توقيــع ملحــق التفاقيــة الهبــة بقيمــة  4مليــون يــورو لتصبــح القيمــة االجماليــة للهبــة  9مليــون يــورو .تــم فــي 7نيســان
 2018اعــان نفــاذ هــذه االتفاقيــة.
مشروع للدعم التقني لعدد من االدارات العامة ومجلس االنماء واالعمار
تــم فــي 27شــباط  2017اعــان نفــاذ اتفاقيــة هبــة بقيمــة  5مليــون يــورو مخصصــة للدعــم التقنــي لعــدد مــن االدارات
العامــة ومجلــس االنمــاء واالعمــار.
مشروع دعم برنامج الشراكة اللبنانية مع االتحاد األوروبي
تــم فــي 25تشــرين األول  2017التوقيــع علــى اتفاقيــة هبــة بقيمــة  6مليــون يــورو لدعــم برنامــج الشــراكة مــع االتحــاد
األوروبــي .ابرمــت االتفاقيــة فــي  13شــباط .2018
الجمهورية اإليطالية
تــم التوقيــع علــى اتفاقيــة اطاريــة ( ،)Framework Agreementبيــن حكومــة الجمهوريــة اللبنانيــة وحكومــة الجمهوريــة
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االيطاليــة :تتضمــن هــذه االتفاقيــة:
مشاريع في قطاع الصرف الصحي
مشروع تطوير القطاع الصناعي في لبنان
مشروع بيئي ثقافي سياحي
مشروع دعم للمجتمعات الساحلية في لبنان
وقــد احيلــت بموجــب المرســوم رقــم  606تاريــخ  24نيســان  2017الــى مجلــس النــواب للموافقــة .وقــد وافــق مجلــس
النــواب علــى االتفاقيــة يموجــب القانــون رقــم  71تاريــخ  13نيســان .2018

جمهورية الصين الشعبية:

مشروع لدعم ومساعدة النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة
تــم التوقيــع بتاريــخ  13كانــون الثانــي  2017علــى اتفاقيتــي هبــة بقيمــة اجماليــة بلغــت  70مليــون يــوان صينــي أي مــا
يعــادل تقريبــا  10،5مليــون دوالر أميركــي .تــم تنفيذهمــا مــن قبــل وزارة الشــؤون االجتماعيــة.
مشروع لبناء المعهد الوطني العالي للموسيقى
فــي إطــار المســاعدة المخصصــة لبنــاء المعهــد الوطنــي العالــي للموســيقى تــم فــي  13أيــار  2017التوقيــع علــى هبــة
عينيــة مقدمــة مــن الحكومــة الصينيــة بقيمــة  100مليــون يــوان صينــي أي مــا يعــادل  15،4مليــون دوالر اميركــي كدفعــة
اولــى وجــرى تخصيــص ثــاث هبــات مقدمــة ســابقا بقيمــة  120مليــون يــوان صينــي مــا يعــادل  18،4مليــون دوالر اميركــي
ليصبــح اجمالــي المخصــص للمشــروع  220مليــون يــوان صينــي مــا يعــادل تقريبــا  34مليــون دوالر أميركــي.

الحكومة الهولندية

مشروع لدعم التنمية االقتصادية وخلق فرص عمل

وافــق مجلــس الــوزراء بتاريــخ  26تشــربن األول  2017علــى قبــول هبــة مقدمــة مــن الحكومــة الهولنديــة لدعــم المشــروع
بقيمــة  4،4مليــون دوالر أميركــي عبــر برنامــج صنــدوق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ( .)ESFDوقعــت االتفاقيــة فــي 10
كانــون الثانــي  2018وصــدر مرســوم االب ـرام فــي  19شــباط .2018
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Group

Acronym

Fund Name

AFESD

AFESD

Arab Fund for Economic and Social Development

ADFD

CHINA

COMMBANK
EIB
EU

FRANCE

ADFD

CHINA

COMMBANK
EIB
EU

CRIF

FRANCE

FRANCE-AFD
Germany )KFW, GTZ(
IDBG

FRENCH-PROT
GERMANY
CFF-IDB
ICD
IDB

IRAN

ITALY

JAPAN
KUWAIT/KFAED
Lebanese Parlamant
OFID

OMAN

OTHER

ITFC

IRAN

ITALY

JAPAN
JICA

KFAED

KUWAIT
LP

OFID

OMAN

AGFUND
ARABLEAGUE
ARGENTINE
BELGIUM
GEF

GREECE

HRELCOM
IRELAND
KOREA
METAP

NETHERLAND
PRCON
QATAR

SAUDI/SFD
SPAIN

TURKEY
UAE

UN/UNDP/IFAD
USA, USAID
World Bank

SWEDEN
QATAR
SAUDI
SFD

SPAIN

TURKEY
UAE

IFAD
UN

USA

USAID

CFF-WB
IBRD
IDA

LSCTF

Abu Dhabi Fund for Development
People›s Republic of China

Various Commercial Banks.
European Investment Bank
European Union

Arabic fund Name

صندوق أبو ظبي للتنمية

الصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية

جمهورية الصين الشعبية

مصارف تجارية

البنك األوروبي للتثمير

مفوضية المجموعة األوروبية

Conseil Régional d›Ile de France

المجلس اإلقليمي إليل دو فرانس

French Agency for Development

الوكالة الفرنسية لإلنماء

Republic of France
French Protocol

Republic of Germany

Concessional Financing Facility-IDB

جمهورية فرنسا

البروتوكول الفرنسي

جمهورية ألمانيا اإلتحادية

 البنك اإلسامي للتنمية- التمويل الميسر

Islamic Cor. for Dev. of Private Sector

المؤسسة االسامية لتنمية القطاع الخاص

Int. Islamic Trade Finance Cor.

المؤسسة الدولية االسامية لتمؤيل التجارة

Islamic Development Bank
Islamic Republic of Iran
Republic of Italy
Japan

Japan International Cooperation Agency

Kuwait Fund for Arab Economic Development
Kuwait

Lebanon

OPEC Fund for International Development
Oman

Arab Gulf Program for the Support of United Nation Development
Commissions

League of Arab States
Argentine

Le Gouvernement Du Royaume De Belgique
Global Environment Facility
Greece )Helenic Republic(

Higher Relief Commission
Ireland

Republic of Korea

Mediterranean Environmental Technical Assistance Program
Netherlands

Private Concerns

Swedish International Development Cooperation Agency )ASDI(
State of Qatar
Saudi Arabia

Saudi Fund for Development
Kingdom of Spain
Turkey

United Arab Emirates

International Fund for Agricultural Development

United Nations Secretariat )Including country pledges( + Agencies
United States of America

US Agency for International Development
The Concessional Financing Facility

International Bank for Reconstruction & Development )The World
Bank(

International Development Association
Lebanon Syrian Conflict Trust Fund

البنك اإلسامي للتنمية

ايران

دولة إيطاليا
دولة اليابان

الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

دولة الكويت

مجلس النواب

صندوق أوبيك للتنمية الدولية
سلطنة عمان

برنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة

االنمائية

الجامعة العربية
دولة ا ألرجنتين

دولة بلجيكا

الصندوق العالمي للبيئة

اليونان

الهيئة العليا لاغاثة

ايرلندا

جمهورية كوريا

برنامج مساعدة تقنية بيئية للشرق األوسط

هولندا

مصالح خاصة

الهيئة السويدية الدولية للتعاون والتنمية
دولة قطر

المملكة العربية السعودية

الصندوق السعودي للتنمية

المملكة االسبانية

تركيا

اإلمارات العربية المتحدة

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

(األمانة العامة لامم المتحدة(بما فيها مساهمات الدول
الواليات المتحدة األميركية

الوكالة األميركية للتنمية الدولية
 البنك الدولي- التمويل الميسر

(البنك الدولي لإلنشاء والتعمير (البنك الدولي
المؤسسة الدولية للتنمية

الصندوق االستئماني اللبناني للصراع السوري

