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ھیئة التفتیش  ةوتوصیتقریر 
 طلب تفتیش بشأن

 
 
 

 ؛)P125184الجمھوریة اللبنانیة: مشروع زیادة إمدادات المیاه (
 ).P165711)، وتمویلھ اإلضافي (P103063بیروت الكبرى بمیاه الشرب (مشروع تزوید 

 
 أ. مقدمة

 
مشروع زیادة بشأن (الطلب) إجراء تفتیش  طلب (الھیئة) ، تلقت ھیئة التفتیش2018في السادس من أغسطس/آب  .1

الطلب الحركة البیئیة اللبنانیة، إمدادات المیاه في لبنان ومشروع تزوید بیروت الكبرى بمیاه الشرب وتمویلھ اإلضافي. قدمت 

مواطنا وعماال وممثلین عن المجتمعات المحلیة. كما یشتمل طلب  42منظمة بیئیة غیر حكومیة، تمثل  60وھي شبكة تضم 

 2200 من سكان القرى المتضررة والتماس عبر اإلنترنت وقع علیھ حوالي 1500التفتیش على التماس موقع من نحو 

ن أخرى یعارضون بناء سد بسري. وطلب مقدمو الطلب الحفاظ على السریة وفوضوا الحركة البیئیة شخص من لبنان وبلدا

 اللبنانیة تمثیلھم خالل عملیة الھیئة. 

 
ولون إن تقییم البدائل غیر یشعر مقدمو الطلب بالقلق إزاء بناء سد بسري على نھر األولي في وادي بسري بلبنان، ویق .2

اعتراضھم  لموائل الطبیعیة، والغابات، والتراث الثقافي، والزراعة، ومصادر المیاه، فضال عنویزعمون أنھ یضر با كاٍف.

قلة المشاورات والمشاركة واإلفصاح عن المعلومات. كما أعرب مقدمو الطلب عن قلقھم بشأن سالمة سد بسري بسبب  على

 الطبیعة الجیولوجیة للمنطقة والنشاط الزلزالي فیھا.

 
 تمجلس المدیرین التنفیذیین و إدارة البنك. قدم متعلوأ، 2018سبتمبر/أیلول  12تیش الطلب في سجلت ھیئة التف .3

، قامت الھیئة بزیارة 2018أكتوبر/تشرین األول  18إلى  14. من 2018أكتوبر/تشرین األول  12في  ھارد البنك إدارة

 إلى لبنان لتقییم األھلیة.

 
خالل ھذه الزیارة، تلقت الھیئة وثیقة بعنوان "طلب التدخل (المشاركة) في إجراءات طلب التفتیش أعاله المقدم من  .4

فردا. كما  16(" طلب التدخل ") قدمتھ "لجنة أھالي القرى المجاورة لمرج بسري"، ووقع علیھ  ""الحركة البیئیة اللبنانیة"

 اإلضافیة ومقاطع فیدیو تدعم طلبھم. قدم طالبو التفتیش عدة مالحق بالمستندات

 
 ب. وصف المشاریع

 
ملیون دوالر (تمویل  474، بمبلغ قدره 2014سبتمبر/أیلول  30تمت الموافقة على مشروع زیادة إمدادات المیاه في  .5

ویشارك البنك  ملیون دوالر. 617مشاریع االستثمار من البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر). وتبلغ التكلفة اإلجمالیة للمشروع 

والھیئة المنفذة  ملیونا. 15ملیون دوالر فیما یشارك المقترض بمبلغ  128اإلسالمي للتنمیة في تمویل المشروع بمبلغ 
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 %32، وتم صرف 2024یونیو/حزیران  30المشروع المتوقع ھو  إتمامللمشروع ھي مجلس اإلنماء واإلعمار. وتاریخ 

من مبلغ المشروع حتى اآلن. ویعتبر المشروع ضمن الفئة أ ویؤدي إلى تفعیل السیاسات الوقائیة التالیة: التقییم البیئي 

)OP/BP 4.01) الموائل الطبیعیة ،(OP/BP 4.04) الغابات ،(OP/BP 4.36الموارد الثقافیة المادیة ،( 

)OP/BP 4.11) إعادة التوطین القسري ،(OP/BP 4.12مة السدود ()، وسالOP/BP 4.37.( 

 
وموضوع ھذه نطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان." یتمثل الھدف اإلنمائي للمشروع في "زیادة كمیات المیاه المتاحة لم .6

یمّول  1ملیون دوالر) واإلشراف على أعمال البناء. 392: بناء سد بسري والبنیة التحتیة المرتبطة بھ (1الشكوى ھو المكّون 
بناء سد على نھر األولي وخط أنابیب مزدوج لنقل المیاه إلى خزان جون القائم حالیا واإلشراف على أعمال البناء، ھذا المكّون 

على أعمال میجاوات على التوالي) واإلشراف  12میجاوات و 0.2وبناء محطتین صغیرتین للطاقة الكھرومائیة (لتولید 
كیلومترا من الساحل، وسیضم خزانا بمساحة  17 قع سد بسري على بعدسی 2وردانیة لمعالجة المیاه.البناء، وتوسیع محطة 

مترا. وستستغرق فترة البناء اإلجمالیة للسد  740مترا وطولھ  70كیلومتر مربع. سیبلغ ارتفاع حائط السد  4.3تبلغ حوالي 
 3، وفقا لمسؤولي المشروع.2019عام  بدأ في منتصفتخمس سنوات، ومن المقرر أن 

 
بتمویل بلغ  2010تزوید بیروت الكبرى بمیاه الشرب على الموافقة في دیسمبر/كانون األول حصل مشروع  .7

، وتاریخ إقفال المشروع ھو 2018ملیون دوالر في یونیو/حزیران  90ملیون دوالر، وعلى تمویل إضافي قدره  200

: خزانات 2ات المیاه غیر المعبأة؛ المكّون : البنیة التحتیة إلمداد1. یشمل المشروع المكّون 2020نوفمبر/تشرین الثاني  30

دراسات وطنیة. یھدف إجراء : إدارة المشروع، وتعزیز المرافق، و3المكون  ؛اإلمدادات وشبكة التوزیع والقیاس بالعدادات

طي ویغ التمویل اإلضافي إلى سد فجوة في تمویل المشروع والمساعدة في تمویل التكالیف المرتبطة بزیادة االستثمارات.

المشروع لكنھ یضیف مكونا رابعا: تعویضات حیازة األراضي وإعادة التوطین. وعلى غرار  التمویل اإلضافي مكونات

مشروع تزوید بیروت الكبرى بمیاه الشرب، یصنف التمویل اإلضافي ضمن الفئة أ ویؤدي إلى تفعیل نفس السیاسات الوقائیة: 

 ).OP/BP 4.12ین القسري ()، وإعادة التوطOP/BP 4.01التقییم البیئي (

 
والتي نوقشت بمزید من التفصیل مع أصحاب الشكوى خالل  ،ھیئة التفتیش إلى أن المسائل المثارة في الشكوى شیروت .8

تركز على بناء سد بسري الممول في إطار مشروع زیادة إمدادات المیاه. وبینما یتطرق طلب التفتیش  ،تقییم األھلیة زیارة

أیضا لمشروع تزوید بیروت الكبرى بمیاه الشرب، ینصب تركیز ھذا التقریر والتوصیات على المشروع السابق. ولذلك، فإن 

 ع زیادة إمدادات المیاه، ما لم ینص صراحة على خالف ذلك.اإلشارات الواردة في ھذا التقریر إلى "المشروع" تتعلق بمشرو

 
 ج. ملخص الطلب

 
لھذا التقریر على الوثائق الكاملة.  1یرد أدناه ملخص لطلب التفتیش باإلضافة إلى طلب التدخل، ویشتمل الملحق  .9

                                                           
 : تعویضات استمالك األراضي وإعادة التوطین.4: إدارة المشروع وضمان الجودة، 3: تحقیق االستدامة في تقدیم الخدمات، 2المكّونات األخرى ھي  1
 .36وثیقة التقییم المسبق للمشروع، صفحة  2
 .37وثیقة التقییم المسبق للمشروع، صفحة  3
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 ویتضمن ھذا الملحق أیضا قوائم بكل المرفقات في كال العرضین.

زاء بناء سد بسري ویقولون إن تقییم بدائل المشروع غیر كاٍف. ویزعمون أنھ یضر یشعر مقدمو الطلب بالقلق إ .10

مشاورات وغیاب ال على قلة اعتراضھم بالموائل الطبیعیة، والغابات، والتراث الثقافي، والزراعة، ومصادر المیاه، فضال عن

المشروع والنشاط الزلزالي فیھا. یدفع الطلب المشاركة والكشف عن المعلومات، ومخاطر تتعلق بالطبیعة الجیولوجیة لمنطقة 

، وال یتسق مع إستراتیجیة الحمایة االجتماعیة للبنك الدولي. 2030أیضا بأن المشروع یخالف خطة التنمیة المستدامة لعام 

كل الخبرات یزعم مقدمو الطلب أن "األضرار الكارثیة للمشروع" تفوق الفوائد المزعومة ویطلبون من ھیئة التفتیش "استخدام 

قتصاد للتحقیق في االنتھاكات الُمبلغ عنھا" واتخاذ "إجراء عاجل لحمایة المجتمعات المحلیة والمواقع األثریة والدینیة، واال

 4"المنتج والبیئة الطبیعیة.

 
یزعم الطلب أن دراسة البدائل، التي تعد جزءا من تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة للمشروع، غیر  البدائل. دراسة .11

، الذي یدرج بدائل مختلفة محتملة 2018كافیة وغیر كاملة. ویستشھد بتقریر األمم المتحدة عن التنمیة المائیة في العالم لعام 

ھا تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة للمشروع أو لم یدرسھا بشكل كاف، للسدود التي، بحسب ما یقول مقدمو الطلب، لم یدرس

بھدف تفضیل خیار السد. وعلى نحو خاص، یزعمون أن المشروع یستند إلى معلومات غیر صحیحة أو غیر كاملة بشأن 

الذي  2014المیاه الجوفیة لعام التوازن المائي في لبنان. فیما یتعلق بالمیاه الجوفیة، یزعم الطلب أن أحدث النتائج في تقییم 

أجراه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووزارة الطاقة والمیاه لم تؤخذ في االعتبار. ویوضح الطلب أن ھذا التقییم "كشف عن 

یا نتائج غیر مسبوقة تتعلق بالتوازن المائي ومخزون المیاه الجوفیة في لبنان." وینقل عن ھذا التقریر أن ھناك فائضا إجمال

 5في مخزون المیاه الجوفیة.

 
كما یشیر مقدمو الطلب إلى أن لبنان یضم عددا كبیرا من ینابیع المیاه العذبة البحریة غیر المستغلة، إال أن تقییم اآلثار  .12

الستراتیجیة لبنان الوطنیة  2015ستراتیجي لعام االالبیئیة واالجتماعیة لم یدرس ھذا الخیار. كما یزعمون أن التقییم البیئي 

اقترح ھذا المصدر كخیار یستحق الدراسة. وینص الطلب أیضا على أن التقییم البیئي االستراتیجي  2012لقطاع المیاه 

  6"أوصى بالتراجع عن برنامج السد نظرا لتداعیاتھ االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة." 2015
 

 
فریدا. ووفقا للطلب، تصنف نھریا یزعم مقدمو الطلب أن سد بسري سیغمر نظاما إیكولوجیا  التنوع البیولوجي. .13

وادي بسري كواحد من أھم المناظر الطبیعیة في البالد  2005الخطة الوطنیة األساسیة الفیزیائیة لألراضي اللبنانیة لعام 
ضر بالموائل الطبیعیة والغابات، وإن تقییم اآلثار البیئیة وجزءا من حدیقة إقلیمیة طبیعیة. ویقول مقدمو الطلب إن المشروع سی

واالجتماعیة "خفّض على نحو صارخ" من القیمة اإلیكولوجیة للوادي. ویوضح الطلب أن وادي النھر یشمل موائل طبیعیة 
مكن تعویض خسارة مختلفة، بما في ذلك غابة صنوبر فریدة من نوعھا، وأنھ موطن ھام للطیور المھاجرة. ووفقا للطلب، ال ی

ھذه األراضي الطبیعیة الفریدة. ویذكر الطلب أیضا أنھ لم یتم إجراء دراسة مفصلة على مدار عام كامل تشمل الفصول 

                                                           
 .11و 1طلب التفتیش، ص  4
 .5و 4طلب التفتیش، ص  5
 .6طلب التفتیش، ص  6
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األربعة، وأن مسح التنوع البیولوجي في تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة "بعید كل البعد عن الدقة وجمع القلیل من البیانات". 
ا للتكلفة والمنفعة، ولم دراسة الطلبات عن قلقھم من أن التقییم أھمل خدمات النظام اإلیكولوجي، ولم یجر كما أعرب مقدمو

 7یقدم استراتیجیة مناسبة لالستعواض البیئي.

 
یخشى مقدمو الطلب من أن یھدد سد بسري سالمة المجتمعات المحلیة، بما  الطبیعة الجیولوجیة والنشاط الزلزالي. .14

، والذي یمكن أن رئیسيأنھ یقع "مباشرة فوق صدع نشط  إذ 8ل النشاط الزلزالي الذي یسببھ وجود الخزان،في ذلك من خال

یمثل مشكلة خطیرة من ناحیة النشاط الزلزالي." ویستشھد الطلب برأي الخبراء المتمثل في أن تسرب المیاه المحتوم من السد 

ال یمكن التنبؤ رة المستقبلیة، یمكن أن یؤدي إلى "نشاط زلزالي كبیر، إلى الصدع، عالوة على وزن العمود المائي في البحی

كما یشیر الطلب إلى التوصیات الصادرة عن المجلس الوطني للبحوث العلمیة حول بناء السدود في منطقة  بنطاقھ أو قوتھ."

 9.الكارستیةالمشروع. ومن بین ھذا التوصیات ضرورة إجراء دراسات علمیة موسعة واالستعانة بخبراء في التكوینات 

 
منطقة المشروع تم التقلیل من شأنھا بشكل كبیر عند تقییم یشیر الطلب إلى أن قیمة التراث الثقافي في  التراث الثقافي. .15

اآلثار البیئیة واالجتماعیة، ویوضح أن الموقع الجغرافي لوادي بسري جعلھ بالغ األھمیة لألغراض العسكریة واالجتماعیة 

والدینیة والجمالیة. ویشیر واالقتصادیة والثقافیة، وأنھ یضم الكثیر من المواقع ذات القیمة األثریة والتاریخیة والمعماریة 

موقعا عند المصب، ویدرج الدراسات التي تؤكد القیمة التاریخیة االستثنائیة  29موقعا عند منبع النھر و 83الطلب إلى 

للوادي، وتسلم بإمكانیة العثور على مزید من المواقع في المستقبل، والتي ال تزال تحت األرض في األغلب. ویتحدث الطلب 

ار موسى، وھي مركز لألنشطة االجتماعیة والثقافیة ومكان لتجمع أبناء المنطقة، والتي سیتم تفكیكھا ونقلھا بسبب عن كنیسة م

المشروع. ویعتقد مقدمو الطلب أن قیمة التراث الثقافي المادي في وادي بسري والتراث الثقافي غیر المادي المرتبط بھ جدیرة 

اسة البنك. وفقا للطلب، یجب أن یسبق المسح الشامل للتراث الثقافي المادي قرار بناء بالحمایة الكاملة للموقع كما تقتضي سی

 10السد، ال أن یأتي بعده. ویرى مقدمو الطلب أن تفكیك اآلثار التاریخیة وإخراجھا من سیاقھا ال یمكن أن یعوض عن خسارتھا.

 
جا ویوضح أن األنشطة الزراعیة منتشرة في یزعم الطلب أن سد بسري سوف یدمر اقتصادا محلیا منت موارد الرزق. .16

جمیع أنحاء منطقة خزان بسري، عند منبع النھر والمصب وعلى سفوح التالل المجاورة. ویشیر الطلب إلى أن ارتفاع وادي 

بسري وتكوینھ، وقربھ من الساحل یجعلھ مكانا مناسبا لألنشطة الزراعیة الكثیفة، وال یمكن زراعة مجموعة متنوعة من 

فواكھ والخضراوات في أماكن أخرى. ووفقا للطلب، فإن تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة خفض من قیمة الموارد الزراعیة ال

دوالرا، في حین  330في منطقة المشروع. یقدم الطلب مثاال ألشجار الصنوبر القدیمة، موضحا أن التقییم حدد سعرھا عند 

 11دوالر.آالف  9آالف و 4یتراوح سعر السوق بین 

                                                           
 .3و 2طلب التفتیش، ص  7
ل بسبب إنشاء سد. یُستخدم المصطلحان "زلزالیة ناجمة عن سد" و "زلزال ناشئ عن سد" بشكل تبادلي في مختلف الوثائق. وھما یشیران إلى وضع تقع فیھ الزالز 8

شقوق بالغة الصغر والفوالق في األرض تحت الخزان وبالقرب منھ. فحین یزداد ضغط المیاه ومن الُمعتقد أنھ یمكن وقوع زلزال بسبب الضغط اإلضافي للمیاه في ال
 داخل الصخور، فإنھا تعمل كمادة زلقة للصدوع المعرضة بالفعل لضغط تكتوني لكن ما یمنع انزالقھا ھو احتكاكھا بسطح الصخور.

 .9و 8طلب التفتیش، ص  9
 .4و 3طلب التفتیش، ص  10
 .4طلب التفتیش، ص  11
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یثیر الطلب مسألة أن تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة یشیر إلى التغیرات المناخیة  الجوانب البیئیة والصحیة األخرى. .17

المحلیة المحتملة لكنھ یتجاھل تأثیر بناء السد على تغیر المناخ العالمي. باإلضافة إلى ذلك، یشیر الطلب إلى تلوث المیاه بسبب 

والذي سیمتزج بمیاه سد بسري ویزعم أنھ ال توجد تدابیر خاصة یزمع اتخاذھا لمعالجة المیاه لتحقیق جودة میاه سد القرعون، 

الشرب. وفیما یتعلق بالمحاجر المطلوبة لبناء السد، یدعي مقدمو الطلب أن تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة لم یقدم تفاصیل 

 12وافیة عن موقعھا وتأثیراتھا البیئیة.

 
یزعم مقدمو الطلب كذلك نقص آلیات التشاور والمشاركة واإلفصاح  التشاور والمشاركة واإلفصاح عن المعلومات. .18

واستبعاد المنظمات البیئیة غیر الحكومیة التي سبق لھا أن شاركت في  ات، بما في ذلك ضعف تمثیل النساءعن المعلوم

لسدود أخرى. ویقول الطلب إنھ في سجالت التشاور مع الجمھور الخاصة  المشاورات من أجل تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة

بالتقییم كان أولئك الذین تمت استشارتھم یعارضون بقوة بناء السد. كما یشیر مقدمو الطلب إلى االلتماسین المرفقین، األول 

مواطن من لبنان  2200ھ حوالي من أھالي القرى المتضررة، والثاني التماس على اإلنترنت وقع 1500وقعھ ما یقرب من 

 13وغیره من بلدان العالم.

 
وخالل زیارتھا إلى لبنان، تلقت الھیئة طلب التدخل المقدم من "لجنة السكان في القرى المجاورة لمرج بسري"،  .19

وافقتنا والذي یوضح أن اللجنة تمثل آالف األشخاص من المجتمع المحلي في قضائي جزین والشوف. وجاء في الوثیقة "نؤكد م

ودعمنا ومساندتنا لمحتوى طلب التفتیش وجمیع المرفقات والتقاریر والوثائق األخرى المقدمة بالفعل بشأن الحالة المذكورة 

واستمر في رفض بناء السد سواء خالل إعداد  2012أعاله." وتضیف أن المجتمع المحلي یعارض المشروع منذ بدایة عام 

یة أو أثناء مختلف المشاركات العامة. یقر طلب التدخل بعقد اجتماعات مع لجان الخبراء التابعة تقییم اآلثار البیئیة واالجتماع

"كان من الواضح تماما أننا ال نتعامل مع أفراد مستقلین بالكامل  أنھالخبراء لم یزوروا الموقع، و ھ یضیف أنللمشروع، ولكن

عاون مع فریق البنك یوضح طلب التدخل أیضا أن الت "اختصاصاتھمولكن مع خبراء مدفوعین على األقل بالقیود التي تحددھا 

عدیم الجدوى" وأنھ لم یقم أبدا بأي زیارة للموقع، وبالتالي قرر أصحاب الشكوى اللجوء إلى ھیئة التفتیش.  الدولي "أصبح

 أیضا مرفقات طلب التدخل.  1ویضم الملحق 

 
 البنك إدارةد. ملخص لرد 

 
 لھذا التقریر. 2اإلدارة، أما الرد الكامل فیرد في الملحق وفیما یلي ملخص لرد  .20

 
صورة عامة عن النقص الحاد في إمدادات المیاه الذي یعاني منھ لبنان. وتضمن الرد وصفا  ااإلدارة في ردھ تقدم .21

                                                           
 .9طلب التفتیش، ص  12
 .8و 7طلب التفتیش، ص  13
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الستراتیجیة لبنان الوطنیة لقطاع المیاه التي استفاد منھا البنك الدولي في وضع استراتیجیة المساعدة لقطاع المیاه، والذي 

صغیرة الحجم" وعلى مراحل  أجزاء" " یحتاج تنفیذه إلى تقسیمھ إلىمالئمیشیر إلى أن استراتیجیة لبنان الوطنیة "برنامج 

روت قة بیطفي منت المیاه حتیاجالبي اید أن حن لمصدر وانھ ال یمکألی كما یشیر الرد إ 14ل.یولتمر افوتوفقا لألولویة و

االستراتیجي لبیئي التقییم دارة أن اإلى اترل أخرى. ئدابولمختلفة دود السن وأن ھناك حاجة للجمع بین البنارى وجبل لکبا

ویشیر  15قییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة للمشروع.لالستراتیجیة الوطنیة لقطاع المیاه متوافق مع ت 2015الذي أجري عام 

تماعیة الرد إلى أن كال الوثیقتین تحددان اآلثار نفسھا للسدود وأن ھذه التأثیرات تمت معالجتھا في تقییم اآلثار البیئیة واالج

 عند وضع تدابیر التخفیف.
 

إعداده وفقا لمتطلبات سیاسة البنك. وعلى ھذا األساس، ویشیر رد اإلدارة إلى أن تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة قد تم  .22

التكلفة والمنفعة البیئیة الذي یخلص إلى أن فوائد توفیر المیاه الصالحة للشرب تفوق تكالیف بناء سد  دراسة یتضمن الرد

واالجتماعیة، الذي أقره  اإلدارة أن تقییم اآلثار البیئیةوضح تبسري، خاصة عند األخذ في االعتبار تدابیر التخفیف المزمعة. 

، یتضمن نتائج مسوحات التنوع البیولوجي، وعدة بدائل قابلة 2014البنك ووزارة البیئة اللبنانیة في الثاني من یونیو/حزیران 

یف للتطبیق، وتحلیال للتكلفة والمنفعة البیئیة، باإلضافة إلى خطة مفصلة لإلدارة البیئیة واالجتماعیة تشمل تدابیر معینة لتخف

 16اآلثار المحتملة المحددة.
 

باإلضافة إلى ذلك، تشیر اإلدارة إلى أنھ وفقا لسیاسات البنك، تم تشكیل لجنة بیئیة واجتماعیة مؤلفة من خبراء معترف  .23

 17بھم دولیا استعرضت بالتفصیل الجوانب البیئیة واالجتماعیة واألثریة للمشروع.
 

للبدائل كجزء من تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة: درس  ةموسع دراسة إجراءاإلدارة إلى أنھ تم شیر ت البدائل.دراسة  .24
عدة بدائل للسد (بسري، جنة، الدامور الشرقي، الدامور الغربي) باإلضافة إلى بدائل غیر بناء السد (تحلیة المیاه، إعادة تغذیة 

امة، وإعادة استخدام میاه الصرف الصحي). باإلضافة المیاه الجوفیة، تجمیع میاه األمطار، الحد من التسرب من الشبكات الع
إلى ذلك، شمل التحلیل الجوانب الفنیة واالجتماعیة والبیئیة واالقتصادیة لكل موقع وكذلك عدة زیارات میدانیة واجتماعات 

 18مع مسؤولین حكومیین ومستشارین فنیین ومنظمات غیر حكومیة.
 

 أكد وجود عجز في المیاه الجوفیة بمقدار 2014الجوفیة في لبنان  اإلدارة إلى أن تقییم موارد المیاهشیر ت .25
ملیون متر مكعب في منطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان، ومن ثم ال یوجد تعارض بین ما خلص لھ ھذا التقییم وقرار  150

الوطنیة لقطاع المیاه  روع یستعین باالستراتیجیةللمشعیة الجتمایة والبیئم اآلثار اتقییالرد أن ضح ویو 19بناء سد بسري.
نة رفیة مقاولجه المیات ایاوفي مسترا کبیضا نخفاك اناأكدا أن ھ 2014، لكنھ وتقییم موارد المیاه الجوفیة في لبنان 2012
 20ظم ھذا یمكن أن یعزى إلى اإلفراط في استغالل مكامن المیاه الجوفیة غیر الساحلیة.مع، وأن 1970ت عام یاومع مست

                                                           
 .5رد اإلدارة، ص  14
 .35رد اإلدارة، ص  15
 .8رد اإلدارة، ص  16
 .8رد اإلدارة، ص  17
 .31رد اإلدارة، ص  18
 .32رد اإلدارة، ص  19
 .33رد اإلدارة، ص  20
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رات األخرى غیر بناء السد، بما في ذلك تحلیة المیاه، وتجمیع میاه األمطار، وإعادة استخدام میاه الصرف ویصف الرد الخیا
الصحي وتقلیل الفاقد من المیاه، باعتبارھا غیر كافیة لتلبیة العجز في منطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان الذي سیبلغ 

ت عالیة للغایة من الطاقة (تحلیة المیاه). أما فیما یتعلق بالینابیع ، أو تحتاج متطلبا2035بحلول عام مكعب ملیون متر  345
یسلط الضوء على أن إمكانیة سحب میاه الینابیع البحریة أمر  2015ستراتیجي البحریة، یشیر الرد إلى أن التقییم البیئي اال

ویشیر كذلك إلى أن تغذیة  21اجع.ملیون متر مكعب في بعض المر 68و 34تتراوح بین  إذمعقد، وأن األحجام غیر مؤكدة، 
لخطر التلوث و الینابیع البحریة تتم من خالل المكامن الساحلیة، وتتباین من موسم آلخر، كما أنھا عرضة لالستغالل المفرط

، ویمكن أن تحتوي على قدر كبیر من الملوحة، وأنھ یجب توفیر بنیة تحتیة معقدة لنقل المیاه من ھذه من تصریف األنھار
 22ابیع.الین

 
یشیر رد اإلدارة إلى أن تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة خلص إلى أن سد بسري "لن یتسبب في  التنوع البیولوجي. .26

، 2012ویصف الرد المرحلتین اللتین تم فیھما التقییم البیئي: األولى، في عام  23تغییر كبیر في الموائل الطبیعیة الحساسة."
والتي تضمنت تقییما أكثر تفصیال ومشاورات  2013لتحدید الظروف البیئیة األساسیة لمشروع سد بسري، والثانیة، في عام 

حات التفصیلیة التالیة: مسح النباتات والغطاء اإلدارة إلى أن التقییم شمل المسوشیر توواستكمال خطة عمل التنوع البیولوجي. 
النباتي (بما في ذلك رسم خرائط الموائل)، ومسوح األسماك والالفقاریات، ومسوح الزواحف والبرمائیات، ودراسات علم 

اء ) إجر1تدابیر التخفیف التي تم الكشف عنھا في خطة عمل التنوع البیولوجي: (صف اإلدارة تكما  24الطیور والثدییات.
) اإلجراءات التي 2لتدفق البیئي؛ و (لن المخصصات الالزمة اضمومزید من الدراسات، وأنشطة الرصد، ونقل بعض األنواع 

ویشیر الرد إلى أن تقییم  25یتعین على المقاول اتخاذھا والتي سیتم إدراجھا في خطة المقاول لإلدارة البیئیة واالجتماعیة.
كإجراء  ، وذلكالرئیسیة لبحیرة الخزانمشروع سد بسري خطة  كجزء من اآلثار البیئیة واالجتماعیة یوصي بإعادة التحریج

 26لتعویض الموائل المفقودة والحد من تراكم الرواسب في الخزان.
 

معنیة بسالمة سد بسري تتشكل من خبراء عالمیین. یشیر الرد إلى تشكیل لجنة  الطبیعة الجیولوجیة والنشاط الزلزالي. .27
 27تصمیم حاجز السد وأساساتھ، والطبیعة الجیولوجیة والنشاط الزلزالي واألوضاع الھیدرولوجیة في المنطقة. راجعت اللجنة

 2014، ومارس/أذار 2013یؤكد الرد أن اللجنة قدمت توصیات محددة بخصوص تصمیم السد في نوفمبر/تشرین الثاني 
، وأقرت الجدوى الفنیة الشاملة وسالمة التصمیم، وخطة سالمة السد وتقدیرات التكلفة. وقد أدرجت 2014ویونیو/حزیران 

یلیة، وقامت اللجنة والبنك الدولي بمراجعة خطط التصمیم والسالمة توصیات اللجنة في وثائق التصمیم والمناقصات التفص
 28واعتمادھا.

 
یشیر رد اإلدارة إلى قیام حكومة لبنان بتقییمات متطورة ألخطار الزالزل لتحدید سمات الھزات المحتملة التي یمكن  .28

حدوث أعنف زلزال في فترة  ویذكر الرد أن مشروع سد بسري "ُصمم لیتحمل حركة أرضیة تنتج عن 29للسد مقاومتھا.

                                                           
 .35رد اإلدارة، ص  21
 .35رد اإلدارة، ص  22
 .8رد اإلدارة، ص  23
 .9رد اإلدارة، ص  24
 .9رد اإلدارة، ص  25
 .11رد اإلدارة، ص  26
 .23رد اإلدارة، ص  27
 .8رد اإلدارة، ص  28
 .19رد اإلدارة، ص  29
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تشیر اإلدارة إلى أن لجنة سالمة السد قامت بمراجعة واعتماد تقاریر التقییم، والتي شملت  30زمنیة معقولة في منطقة ما."
. 1956و 1837جمیع البیانات الخاصة بالتاریخ الزلزالي، بما في ذلك بیانات زلزالین تسبب فیھما صدع روم في عامي 

وزلزال  ال یعطل التشغیل لى التحلیالت الدینامیكیة العدیدة للسد والتأكید على سالمة السد في مواجھة زلزالھذا باإلضافة إ
اإلدارة إن سد قول تو 31لسدود الكبیرة المتعلقة بالتصمیم الزلزالي.ل، وذلك وفقا لتوجیھات اللجنة الدولیة یستلزم تقییما للسالمة
بحد أقصى معقول على زلزال والتي ستنشأ عن  زلزال یستلزم تقییماً للسالمةحركة األرض في ھ لیتحمل بسري قد تم تصمیم

  32."على مقیاس العزم 7 مضربي انزالقي بقوة، وھو زلزال صدع روم
 

 
ویوضح رد اإلدارة أنھ بسبب التصمیم المتطور لمشروع سد بسري الذي یراعي النشاط الزلزالي، فإن الوزن اإلضافي  .29

ویشیر إلى أنھ بناء على المعلومات الحالیة، فإن خزان بسري لیس  33لن یزید بشكل كبیر من إطالق الطاقة الزلزالیة.للخزان 

درجات  7عام في المتوسط إلحداث ضغط سیزمي كاف لوقوع زلزال بقوة  900كبیرا بما یكفي لوقوع زلزال وسیحتاج إلى 

لزال ناشئ عن خزان "فسیكون ضعیفا نسبیا بسبب ارتفاع المیاه المحدود اإلدارة أیضا إنھ إذا وقع زقول تو 34عند صدع روم.

  35ملیار متر مكعب)." 0.125مترا) وسعة خزان سد بسري الضئیلة نسبیا ( 70(
 

 
ورد في رد اإلدارة أن "[...] أیا من مواقع التراث الثقافي الموجودة في منطقة تأثیر المشروع محمیة  التراث الثقافي. .30

، أو اتفاقیة حمایة 1972فاقیة المتعلقة بحمایة التراث الحضاري والطبیعي العالمي (اتفاقیة التراث العالمي) لعام بموجب االت

ویشیر الرد كذلك إلى أن  36الخاص بالممتلكات الثقافیة." 37، أو القانون اللبناني رقم 2003التراث الثقافي غیر المادي 

(الموارد الثقافیة  OP/BP 4.11بات منشور سیاسة العملیات/إجراءات البنك مشروع سد بسري قد تم إعداده لتلبیة متطل

المادیة). وعلى ھذا األساس، تم تخصیص مبالغ إلجراء مسوح موسعة ومنھجیة خالل تنفیذ المشروع تستند إلى مسوحات 

العدید من األطراف المعنیة،  مشاورات جرت مع ویوضح الرد أن 37سابقة كما ھو موضح في تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة.

بما في ذلك المدیریة العامة لآلثار والمتاحف والمجتمعات المحلیة لبناء توافق في اآلراء حول المنھجیة واإلجراءات التدخلیة. 

اإلدارة إن المشروع یسمح بالتنقیب وتوثیق البقایا األثریة وتقییمھا في منطقة المشروع. قول توباإلضافة إلى المسوح األثریة، 

وعالوة على ذلك، ینص الرد على أنھ بعد التشاور مع المجتمع الدیني الذي سیتأثر بالمشروع، سیقوم المشروع بتمویل نقل 

 38ار.كنیسة مار موسى والبقایا المتصلة بھا بدعم من مجلس اإلنمار واإلعم

 
جاء في رد اإلدارة أن بعض العقارات السكنیة ستتأثر بالمشروع، ولكن ال توجد بنیة تحتیة عامة  موارد الرزق. .31

تجاریة أو صناعیة أو مھمة أو مرافق محلیة في المنطقة. وعالوة على ذلك، ینص الرد على أن لجنة االستمالك، وھي لجنة 

                                                           
 .19رد اإلدارة، ص  30
 ./https://www.icoldcigb.orgاللجنة الدولیة للسدود الضخمة  - 19رد اإلدارة، ص  31
 .19رد اإلدارة، ص  32
 .19رد اإلدارة، ص  33
 .22، انظر الحاشیة رقم 19رد اإلدارة، ص  34
 .20رد اإلدارة، ص  35
 .12رد اإلدارة، ص  36
 .12رد اإلدارة، ص  37
 .12رد اإلدارة، ص  38
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مة التعویضات استنادا إلى مشاورات مع األشخاص المتضررین من المشروع، مستقلة عن مجلس اإلنماء واإلعمار، تقرر قی

ویشیر الرد إلى عدم وجود منھجیة  39وأسعار األراضي المتعارف علیھا، والصفقات األخیرة، والموقع واستخدام األراضي.

مل الخاصة بإعادة التوطین. ویختلف تصنیف لجنة االستمالك لألراضي عن تصنیف خطة الع في لبنان.موحدة لتقییم األراضي 

دوالر للمتر المربع، في حین یتراوح تقییم لجنة االستمالك بین  33.33و 13.33إذ تقدر خطة العمل األرض في نطاق بین 

أن قیمة التعویض أعلى من أسعار السوق لألصول  ااإلدارة في ردھوضح تو 40دوالر للمتر المربع. 26.66دوالرا و 20

ولتأكید ھذه القیم، یقول  41ض تكالیف االستبدال الكامل كما تشترط خطة العمل الخاصة بإعادة التوطین.المعنیة، وھو ما یعو

الرد إن فریق المشروع طلب من مجلس اإلنماء واإلعمار أن یقدم األدلة على أن قیمة األرض كانت أعلى من سعر السوق. 

مستقل لتقییم قطعة أرض تم اختیارھا عشوائیا في منطقة ویضیف الرد أن استشاري الرصد الخارجي استعان بمثمن عقاري 

لی % إ10وق بما نسبتھ لسمن أسعار اعلی م لجنة االستمالك كانت أتقییت الدمعأن لی رت إشاألنتائج المشروع. ویذكر أن ا

ظ أن صفقات الحري، ستشال اخالن مروع، لمشأن فریق الی دارة یشیر كذلك إإلر أن رد اغی 42ط.سولمتا% في 15

ونتیجة لذلك، تم  دوالرات، وھو أقل من تقییم لجنة االستمالك. 10و 5راضي مؤخرا تراوح فیھا سعر المتر المربع بین األ

 2019.43تعیین مثّمن مستقل لتقییم المزید من قطع األراضي. وذكر الرد أنھ سیتم االنتھاء من ھذا التقریر في بدایة عام 

 
ھكتارا من إجمالي  150ینص رد اإلدارة على أن األراضي الزراعیة تشكل وفیما یتعلق بقیمة األراضي الزراعیة،  .32

بإحصاءات منظمة األمم المتحدة لألغذیة  % من العقارات التي ستتم مصادرتھا. ویستشھد الرد26.7ھكتارا أو  570
ھكتارا  150لك فإن وبذ 2017% من إجمالي الناتج المحلي في لبنان عام 3.5والزراعة التي تشیر إلى أن الزراعة شكلت 

 44جمالي الناتج المحلي في المتوسط.ملیون دوالر من إ 0.4ستسھم بنحو 
 

 
جاء في رد اإلدارة أن تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة یشمل فصال عن تغیر  الجوانب البیئیة والصحیة األخرى. .33

اإلدارة الطریقة التي یتعامل صف توالمناخ والموارد المائیة یتضمن معلومات عن التأثیرات المحتملة على المناخ المحلي. 
ا المیثان وثاني أكسید الكربون)، واآللیات التي بھا التقییم مع احتمال انبعاث الغازات المسببة لالحتباس الحراري (ومن بینھ

یمكن أن تنبعث بھا ھذه الغازات من الخزان، وإجراءات الحد من االنبعاثات. كما جاء في رد اإلدارة أن تقدیرات تقییم اآلثار 
أقل كثیرا من أي محطة البیئیة واالجتماعیة تشیر إلى أن البصمة الكربونیة للطاقة الكھرومائیة الضئیلة التي سیتم تركیبھا 

 للطاقة الحراریة في لبنان وأن المشروع یحقق فوائد الطاقة النظیفة.
 

 
وورد في رد اإلدارة أن بناء السد لم یبدأ بعد وأن تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة یتضمن شروطا تتعلق بالمحاجر.  .34

كما یذكر أنھ سیحّد من االعتماد على  منطقة الخزان.% من مواد البناء سیكون مصدرھا 80وذكر أن التقییم یشیر إلى أن 
ل بالتفصیوضح ستدارة بأن خطة المقاول لإلدارة البیئیة واالجتماعیة إلاعقب توالمحاجر الخارجیة وآثارھا السلبیة على البیئة. 

                                                           
 .17رد اإلدارة، ص  39
 .17رد اإلدارة، ص  40
 .17رد اإلدارة، ص  41
 .17رد اإلدارة، ص  42
 .17رد اإلدارة، ص  43
 .31رد اإلدارة، ص  44
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اآلثار البیئة واالجتماعیة، م تقییداد عل إنھ خالأد کؤتور، لمحتملة للمحاجرات التأثیإجراءات التعھید وإجراءات التخفیف من ا
للبناني ون القانأن اوضح تك، لذلی إباإلضافة ن معروفا ما إذا كان سیتم استخدام المحاجر القائمة أم محاجر جدیدة. یکم ل

ف ذات لتخفیر ابیداتن فضال عل، إذا دعت الحاجة، ئدالبل اتحلیل التقییم البیئي للمحاجر عمیقتضي أن یشمل نھج إطار 
ؤكد الرد أن ھذه األمور محددة بشكل جید في التزامات المقاول وأن تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة سیخضع وی 45لصلة.ا

 للمراجعة والتنقیح من قبل البنك الدولي قبل البدء في أي عمل.
 

خالل  وجاء في رد اإلدارة أنھ تم التشاور مع األشخاص المتضررین التشاور والمشاركة واإلفصاح عن المعلومات. .35
ویذكر  46إعداد المشروع وتنفیذه، ویشیر إلى أن المشاورات جرت في أماكن وأوقات مختلفة للسماح بأكبر قدر من المشاركة.

، واتسمت لمھتمةطراف األالجمیع أیضا أنھ تم اإلعالن عن جمیع المشاورات قبل أسبوعین من عقدھا، وكانت مفتوحة الرد 
الشكاوى قائمة لیة معالجة دارة كذلك أن آإلاوضح تو 47عنھا.ح الفصاورات والمشاانتائج  جمیعق ثیوتم تبالشفافیة، ولعملیة ا

اإلدارة أن المشاورات ھي عملیة متواصلة ستستمر ذكر تأساس منتظم. كما علی ك بمراجعتھا لبنإدارة اقوم تو، للجمیعومتاحة 
 48قد تم توثیقھا ومعالجتھا.خالل تنفیذ المشروع، وأن بواعث القلق التي أثیرت أثناء المشاورات 

 
في الحوار المفتوح والشامل مع ستمر توسمراقبة تنفیذ المشروع واصل تسینص الرد على أن اإلدارة . المضي قدما .36

األطراف المعنیة كافة. ویشیر أیضا إلى عدد من التدابیر الجاریة، مع التركیز على التشاور والمشاركة، والتعویض 
ء والتشغیل، واإلدارة البیئیة واالجتماعیة، والدراسات األثریة والجھود الوقائیة وكذلك أعمال اللجنة اإلیكولوجي، وشروط البنا

 49البیئیة واالجتماعیة ولجنة سالمة السد.
 

 اإلدارة، وزیارة تقییم األھلیة مجلسھـ. استعراض الھیئة للطلب ورد 
 

العملیات رینیت إركان  ىأول ةكاسترو دي ال ماتا، وعضو الھیئة یان ماتسون، ومسؤول قام رئیس الھیئة جونزالو .37
. وعقد فریق الھیئة 2018أكتوبر/تشرین األول  18إلى  14ومسؤولة العملیات برجیت كوبا بزیارة لبنان في الفترة من 

ن عن الحركة البیئیة اللبنانیة وخبراء اجتماعات في بیروت وزار موقع المشروع في وادي بسري. واجتمع الفریق مع ممثلی
دعتھم للحدیث مع الھیئة عن المسائل المختلفة التي أثیرت في الطلب، ومع مقدمي الطلب وغیرھم من أفراد المجتمعات 
المحلیة المتضررة من القرى القریبة من السد المزمع، وأعضاء "لجنة أھالي القرى المجاورة لمرج بسري"، ومنظمات 

لمدني، وممثلي مكتب البنك في لبنان، ومسؤولین من وزارة المالیة وزارة الطاقة والمیاه ووزارة البیئة ومجلس المجتمع ا
اإلنماء واإلعمار ومؤسسة المیاه والصرف الصحي في بیروت وجبل لبنان والمدیریة العامة لآلثار والمتاحف والمجلس 

 تفیة مع كل أعضاء اللجنة البیئیة واالجتماعیة ولجنة سالمة السد. الوطني للبحوث العلمیة. كما أجرت الھیئة اتصاالت ھا
 

 وتعبر الھیئة عن تقدیرھا لجمیع من ذكروا أعاله لتقدیمھم معلومات قیمة وطرح وجھات نظرھم. مع توجیھ شكر .38
ة ومعلومات، خاص لموظفي مكتب البنك الدولي في بیروت على مساعدتھم الثمینة من خالل ما قدموه من ترتیبات لوجیستی

باإلضافة إلى الحركة البیئیة اللبنانیة، و"لجنة أھالي القرى المجاورة لمرج بسري"، ومجلس اإلنماء واإلعمار، واللجنة البیئیة 
                                                           

 .49رد اإلدارة، ص  45
 .16رد اإلدارة، ص  46
 .16رد اإلدارة، ص  47
 .15رد اإلدارة، ص  48
 .20رد اإلدارة، ص  49
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 واالجتماعیة ولجنة سالمة السد على مشاركتھم الفعالة وتعاونھم، وتقدیمھم معلومات مفصلة.
 

 
الواردة بالطلب، ورد اإلدارة، وغیر ذلك من األدلة الوثائقیة، وإلى ما جمعتھ ویستند استعراض الھیئة إلى المعلومات  .39

یغطي االستعراض التالي رأي الھیئة في مدى استیفاء الطلب  ل وخالل وبعد الزیارة إلى لبنان.من معلومات خالل المقابالت قب
)، والمالحظات على العوامل األخرى (القسم 1.(القسم الفرعي ھـ  1999الفنیة وفقا للمعاییر الواردة في إیضاحات  وطللشر

 50) لدعم توصیاتھا.3)، واستعراض الھیئة (القسم الفرعي ھـ . 2الفرعي ھـ .

 
 الفنیة الشروط. تحدید مدى استیفاء ا1ھـ.

 
الھیئة على قناعة باستیفاء الطلب جمیع المعاییر الفنیة الستة المنصوص علیھا في الفقرة التاسعة من إیضاحات  .40

تلفت الھیئة االنتباه إلى أن تأكیدھا على األھلیة الفنیة، التي تتألف من مجموعة وقائع متغیرة تركز إلى حد بعید على  .1999
 محتوى الطلب مثلما صاغھ مقدموه، ال یشمل تقییم الھیئة لجوھر دعاوى مقدمي الطلب.

 
صالح أو بواعث قلق مشتركة ممن یقیمون "یتألف الطرف المتضرر من أي شخصین أو أكثر لدیھم مالمعیار (أ):  •

منظمة بیئیة غیر حكومیة،  60قدمت الطلب الحركة البیئیة اللبنانیة، وھي شبكة تضم  بأرض الجھة المقترضة."

من أھالي المنطقة والعمال إضافة إلى ممثلین للمجتمعات المحلیة، وقد طلبوا من الھیئة الحفاظ على سریة  42تمثل 

الزیارة التي قامت بھا الھیئة للبنان، تلقت وثیقة بعنوان "طلب التدخل (المشاركة) في إجراءات وخالل  51ھویاتھم.

" قدمتھا "لجنة أھالي القرى المجاورة لمرج بسري"، ووقع "الحركة البیئیة اللبنانیة"طلب التفتیش أعاله المقدم من 

 زیارتھا وتعتبر أنھ تم استیفاء ھذا المعیار.فردا. التقت الھیئة بالعدید من مقدمي الطلب خالل  16علیھ 

 
 -"یؤكد الطلب في جوھره على أن مخالفة خطیرة من جانب البنك لسیاسات عملیاتھ وإجراءاتھ كان المعیار (ب):  •

ویزعم مقدمو الطلب أن البنك سوف یتسبب في  لھا أثر مادي سلبي على مقدمي الطلب." -أو من المرجح أن یكون 

م بالمجتمعات المتضررة من سد بسري وبیئتھم بسبب عدم االمتثال للسیاسات الوقائیة المتعددة. إلحاق ضرر جسی

ویدعون أن تقییم بدائل سد بسري غیر كاٍف، وأن تشییده سیضر بالموائل الطبیعیة والغابات والتراث الثقافي 

ن المعلومات، ویعبرون عن والزراعة ومصادر المیاه. كما یشتكون من نقص التشاور والمشاركة واإلفصاح ع

مخاوف تتعلق بالطبیعة الجیولوجیة والنشاط الزلزالي في منطقة المشروع. ومن ثم، فإن الھیئة مقتنعة باستیفاء ھذا 

 المعیار.

 
"أن یثبت مقدم الطلب أنھ قد لفت انتباه اإلدارة إلى الموضوع وأن اإلدارة، من وجھة نظر مقدم الطلب، المعیار (ج):  •

                                                           
 ") 1999("إیضاحات  1999"، أبریل/نیسان 1999"إیضاح من مجلس المدیرین التنفیذیین لالستعراض الثاني لھیئة التفتیش  50

متاح على ھذا الموقع 
ank.org/EXTINSPECTIONPANEL/Resources/1999ClarificationoftheBoard.pdfhttp://siteresources.worldb. 

لبنان وبلدان  توقیع ألشخاص من 2200من أھالي القرى المتأثرة والتماس تم تقدیمھ عبر اإلنترنت یحمل نحو  1500ملحق بالطلب أیضا التماس وقعھ حوالي  51
 أخرى یعترضون على بناء سد بسري.
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 تقدیم رد كاف لتبرھن على أنھا قد اتبعت أو تتخذ خطوات التباع سیاسات عملیات البنك وإجراءاتھ." أخفقت في

 52تحققت الھیئة من أنھ قد تم لفت انتباه البنك إلى بواعث قلق مقدمي الطلب في مناسبات مختلفة قبل تقدیم الطلب.

 والھیئة مقتنعة باستیفاء ھذا المعیار.

 
ال تثیر المطالبات قضایا تتعلق بالتوریدات، وبالتالي تم استیفاء  ن األمر متعلقاً بالتوریدات.""أال یكوالمعیار (د):  •

 ھذا المعیار.

 
في وقت تلقي الطلب، كان قد تم  "أال یكون القرض ذو الصلة قد أقفل أو تم صرف جزء كبیر منھ."المعیار (ھـ):  •

% من مشروع تزوید بیروت الكبرى بمیاه الشرب 44% من مبلغ مشروع زیادة إمدادات المیاه، و32صرف 

 وتمویلھ اإلضافي. وعلیھ فقد تم الوفاء بھذا المعیار.

 
تقدمھا، أن یؤكد "أال یكون قد سبق للھیئة أن تقدمت بتوصیة بشأن الموضوع المطروح أو، في حال المعیار (و):  •

لم تقدم الھیئة توصیة بشأن القضایا  الطلب وجود أدلة أو ظروف جدیدة لم تكن معلومة وقت تقدیم الطلب السابق."

، تلقت الھیئة شكوى بشأن مشروع تزوید بیروت الكبرى بمیاه الشرب، والتي 2010المثارة في ھذا الطلب. في عام 

شار رد اإلدارة على ھذه الشكوى السابقة إلى أن البنك لم یكن قد التزم أثارت أیضا ادعاءات تتعلق بسد بسري. أ

وفي  53في ذلك الوقت بتمویل سد بسري وأن مشروع تزوید بیروت الكبرى بمیاه الشرب لم یتضمن إنشاء السد.

، 2014، أوصت الھیئة بعدم التحقیق في المشروع وبالتالي أغلقت القضیة. وفي سبتمبر/أیلول 2013أبریل/نیسان 

وافق البنك على مشروع زیادة إمدادات المیاه، الذي یمول بناء سد بسري. وبالتالي فإن الھیئة مقتنعة بأن موافقة 

 المشروع على تمویل بناء سد بسري ھي ظرف جدید لم یكن موجودا في وقت الطلب السابق.
 

 . مالحظات الھیئة ذات الصلة بتوصیاتھا2ھـ.
 

عند تقدیم توصیاتھا إلى مجلس المدیرین التنفیذیین وتمشیا مع إجراءات التشغیل الخاصة بھا، تقوم الھیئة بالنظر فیما  .41

یلي: ما إذا كانت ھناك عالقة سببیة معقولة بین الضرر المزعوم في طلب التفتیش والمشروع؛ وما إذا كان الضرر المزعوم 

جراءاتھ التشغیلیة لھما طابع خطیر؛ وما إذا كانت اإلدارة قد تعاملت مع القضایا بشكل واحتمال عدم امتثال البنك لسیاساتھ وإ

مقدمي الطلب. وأدناه تسجل  ھواجسمالئم، أو أقرت بعدم االمتثال وقدمت بیانا باإلجراءات العالجیة من أجل التعامل مع 

نھ عند القیام بذلك، ال تقوم بإجراء أي تقییم قاطع إلى أ مشیرةالھیئة مالحظاتھا األولیة على الضرر المزعوم واالمتثال، 

 المتثال البنك لسیاساتھ وإجراءاتھ وأي تأثیر مادي سلبي ربما یسببھ ذلك.
 

                                                           
حین اتصل مقدمو الطلب باإلدارة. ویتضمن الطلب أیضا كملحقات العدید من المراسالت مع البنك.  2017قائمة بأحداث عدیدة منذ شھر مایو/آیار ترد في الطلب  52

تدخل في الویوضح مقدمو الطلب بشكل صریح سبب عدم رضائھم عن ردود البنك. لمزید من المعلومات عن ھذا األمر، یرجى االطالع على طلب التفتیش وطلب 
 .1الملحق 

بصلة لھ، كما أنھ لیس رد اإلدارة المعني بھذه الشكوى السابقة أوضح أنھ "[...] ال یمثل سد بسري مكوناً في مشروع إمدادات المیاه في بیروت الكبرى وال یمت  53
ي بتمویل سد بسري المقترح، ولم یلتزم بذلك." (رد إدارة البنك ضروریاً لتحقیق أھداف مشروع تزوید بیروت الكبرى بمیاه الشرب. كما أن البنك لم یتلق أي طلب رسم

 ).7، ص 2010دیسمبر/كانون األول  13الدولي على طلب قیام ھیئة التفتیش باستعراض المشروع المقترح في لبنان: مشروع تزوید بیروت الكبرى بمیاه الشرب، 
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في المقابالت التي أجرتھا الھیئة مع مقدمي الطلب وخبرائھم المحلیین، كان ھناك انتقادات كبیرة ألن تقییم اآلثار  .42
البیئیة واالجتماعیة كان سطحیا أو اعتمد على معلومات خاطئة، ولم یجر مشاورات كافیة على النحو المبین تحت العناوین 

ف تقییم اآلثار البیئیة ضعفیھا اكتشفوا  مجاالتعلى الھیئة یضا بیئیة واالجتماعیة أراء اللجنة الخب أطلعکما الواردة أدناه. 
ل ووضع تدابیر لتحلیزز اتعأن شأنھا د عززت أو من لالحقة قت اسادرالم أبدوا رضاھم عن أن انھواالجتماعیة، رغم أ

. وأبلغوا الھیئة أن أوجھ القصور في التقییم والتي قاموا بتحدیدھا قد تم معالجتھا أو سیتم المالئمةالتخفیف من المخاطر 
البیئي لسد  التعویضمعالجتھا من خالل تعدیل خطة العمل الخاصة بإعادة التوطین وخطة عمل التنوع البیولوجي وخطة 

 بسري، باإلضافة إلى األنشطة المزمعة للمسوح األثریة.
 

البیئة للھیئة أن التقییم ھو األول الذي تم إعداده بموجب قانون تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة الجدید، أوضحت وزارة  .43
وبالتالي، فھو جزء من عملیة تعلم. وعالوة على ذلك، أكدت الوزارة أنھ تمت معالجة أوجھ القصور األولیة في التقییم في 

البیئي للسد. كما علمت الھیئة من الوزارة أن جمیع المحاجر  التعویضخطة خطط التنفیذ المختلفة التي تمت صیاغتھا، مثل 
وأكدت المقابالت التي أجریت مع  ستخضع لتقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة وفقا لإلطار القانوني اللبناني لتقییم تلك اآلثار.

على المیاه في منطقة بیروت، مع االلتزام السلطات اللبنانیة وإدارة البنك ضرورة أن یساعد المشروع في تلبیة الطلب 
 استكمال بناء السد. بالتشریعات المحلیة وسیاسات البنك ذات الصلة حتى تاریخھ، وإلى أن یتم االنتھاء من

 

كان التصور السائد الذي وصل إلى الھیئة من األشخاص المتضررین والمنظمات غیر الحكومیة  البدائل. دراسة .44
یین ھو أن بناء السد تقرر بالفعل منذ سنوات وأن دراسة تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة لبدائل ھذا وعدد من الخبراء المحل

المشروع لم یتم إجراؤھا بدقة ولم تھدف إلى التأثیر على عملیة صنع القرار. یعتقد مقدمو الطلب أنھ من خالل تنفیذ مجموعة 
ھذه البدائل استخدام المیاه الجوفیة وینابیع المیاه العذبة، إلى جانب تنظیم  من البدائل األخرى یمكن تجنب بناء السد. ومن بین

أفضل الستخدام اآلبار الموجودة، وتحلیة المیاه، وتجمیع میاه األمطار، ومعالجة میاه الصرف الصحي. ویقولون إن ھذه 
سد بسري. وخالل اجتماع مع  تضررة منالمالبدائل مجدیة مالیا ومستدامة وآثارھا السلبیة أقل على البیئة والمجتمعات 

 منظمات المجتمع المدني، أبلغت الھیئة أیضا بأن تحلیة المیاه بدیل قابل للتطبیق.
 

من ناحیة أخرى، أبلغت إدارة البنك الھیئة بأن تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة قد درس البدائل األخرى لبناء السد،  .45
میاه األمطار، وإعادة استخدام میاه الصرف والحد من فاقد المیاه وتحلیة المیاه، لكنھا لن بما في ذلك المیاه الجوفیة، وجمع 

. فضال عن ذلك، فإن إعادة استخدام 2035ملیون متر مكعب بحلول عام  345توفر كمیات كافیة لسد العجز الذي سیبلغ 
أن إلى الھیئة  شیرة، وھو ما ال یملكھ لبنان حالیا. وتمیاه الصرف وتحلیة المیاه تحتاجان بنیة تحتیة إضافیة وموارد طاقة كبیر

ملیار دوالر عن تكلفة  5.5و 1.2أن تحلیة میاه البحر ستكلف لبنان مبلغا إضافیا یزید بین  یوضحستراتیجي االلبیئي التقییم ا
 54السدود والخزانات المقترحة لتوفر نفس كمیة المیاه.

                                                           
 .109، االستراتیجیة الوطنیة لقطاع المیاه، ص 2015 54
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قد تم تجاھلھ عند إعداد المشروع.  2014تقییم موارد المیاه الجوفیة لعام  إلى ادعاء مقدمي الطلب بأنالھیئة  وتشیر .46
أن تقییم موارد المیاه إلى الھیئة  شیرإعداد ھذا التقریر وتقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة في نفس الوقت تقریبا، ت جرى وبینما 

للمیاه الجوفیة التي تقع في مناطق تتسم بدرجة كبیرة أشار إلى أن "معظم األحواض الساحلیة  2014الجوفیة في لبنان لعام 
الجوفیة الداخلیة التي ال  وعالوة على ذلك، فإن "معظم أحواض المیاه 55من العمران تعكس عجزا كبیرا في التوازن المائي".

ورغم أن التقییم  56.تتصل مباشرة بالبحر تعاني انخفاضا في مستوى المیاه ویرجع ذلك أساسا إلى االستغالل المفرط للمكامن"
یشیر إلى وجود فائض إجمالي في مخزونات المیاه على المستوى الوطني إال أن معظم األحواض الساحلیة في مناطق تتسم 

أن العجز في المیاه الجوفیة یبلغ  الھیئة سجلت كما  57بدرجة كبیرة من العمران تكشف عن عجز كبیر في التوازن المائي.
، وأن الكثیر من األحبواض الساحلیة تعاني من تسرب المیاه 58مكعب سنویا في كل عام جفافملیون متر  150أكثر من 

المالحة. سمعت الھیئة من كل األطراف أن اآلبار غیر القانونیة تجاوزت عدد اآلبار القانونیة بنسبة ثالثة إلى واحد وأن 
 ة.االستغالل المفرط ھو السبب الرئیسي في انخفاض مستوى المیاه الجوفی

 
الھیئة في استعراضھا  سجلتالبدائل لم یدرس الینابیع البحریة بالقدر الكافي. و دراسة وأشار مقدمو الطلب أیضا إلى أن .47

لإلستراتیجیة الوطنیة لقطاع المیاه أنھ على الرغم من أن التقییم أشار إلى  2015ستراتیجي الذي أجري عام للتقییم البیئي اال
یة من خالل اآلبار الداخلیة كان أمرا ممكنا، فقد أشار التقییم أیضا إلى أنھ یحتاج إلى مزید من أن استغالل الینابیع البحر

الھیئة أن التقییم  لمتومع ذلك، ع 59الدراسات بما في ذلك فحص الموقع ومعدالت التدفق وجودة المیاه، ودالالت التكلفة.
 60للبحوث العلمیة إجراء دراسات تفصیلیة.یشیر إلى أن وزارة الطاقة والمیاه طلبت من المجلس الوطني 

 
ستراتیجي كما سمعت الھیئة من مقدمي الطلب أن تقییم اآلثار البیئة واالجتماعیة للمشروع ال یتسق مع التقییم البیئي اال .48

منطقة الضوء على النقص الحاد في المیاه في یسلطان ن یالتقییمترى الھیئة أن . ومن خالل قراءتھا الخاصة، 2015لعام 
في التقییم البیئي اإلستراتیجي،  المثارةاآلثار البیئیة واالجتماعیة الكبیرة للسدود  تسجل الھیئةبیروت الكبرى وجبل لبنان. و

ستراتیجي الھیئة كذلك أن التقییم البیئي اال تسجلأیضا أنھ یمكن التخفیف من بعضھا، وإن لم یكن كلھا. وأخیرا،  تسجللكنھا 
س عادة بدیل عدم اتخاذ إجراء. ومع ذلك، یشرح التقییم أن السدود التسعة قید اإلنشاء أو في مراحل التخطیط یشیر إلى أنھ یدر

 61المتقدمة (بما في ذلك سد بسري) تعتبر جزءاً من بدیل عدم اتخاذ إجراء بسبب النقص الحاد في المیاه الذي یعاني منھ لبنان.
ستراتیجي مرھون بضمان عدم وجود قضایا بیئیة معلقة یمكن أن تضر بالنظام اال وتشیر الھیئة إلى أن تقریر التقییم البیئي

  62اإلیكولوجي للبنان أو تراثھ الطبیعي.

 
خالل زیارتھا إلى وادي بسري، اجتمعت الھیئة بخبیر في مجال التنوع البیولوجي من طرف  التنوع البیولوجي. .49

مقدمي الطلب الذین أوضحوا أن تقییم المشروع للتنوع البیولوجي غیر كاٍف ألنھ یقلل من القیمة اإلیكولوجیة للمنطقة. وبالتالي 

                                                           
 .13، ص 2014موارد المیاه الجوفیة في لبنان  تقییم 55
 .12، ص 2014تقییم موارد المیاه الجوفیة في لبنان  56
 .13، ص 2014تقییم موارد المیاه الجوفیة في لبنان  57
 .72، ص 2014تقییم موارد المیاه الجوفیة في لبنان  58
 .xiلمیاه، ص ، التقییم البیئي االستراتیجي لالستراتیجیة الوطنیة لقطاع ا2015 59
 .xi، التقییم البیئي االستراتیجي لالستراتیجیة الوطنیة لقطاع المیاه، ص 2015 60
 .x، التقییم البیئي االستراتیجي لالستراتیجیة الوطنیة لقطاع المیاه، ص 2015 61
 .x، التقییم البیئي االستراتیجي لالستراتیجیة الوطنیة لقطاع المیاه، ص 2015 62
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والتي تستند إلى ھذه التقییمات، اعتبرھا الخبیر غیر كافیة.  فإن تدابیر التخفیف والحد من المخاطر التي یقترحھا المشروع،
وتم إبالغ الھیئة أن وادي بسري یضم إحدى الغابات األكثر شھرة في لبنان والتي یسافر العدید من الناس من مختلف أنحاء 

م ألغراض السیاحة البیئیة، البلد إلیھا. وخالل اجتماع مع المنظمات غیر الحكومیة، علمت الھیئة أیضا أن وادي بسري یستخد
شخص یزورون المنطقة لممارسة ریاضة المشي لمسافات  3000وأن ھناك العدید من المسارات في الوادي، وأن أكثر من 

 طویلة كل عام.
 

ووفقا لمقدمي الطلب واألطراف األخرى الذین التقتھم الھیئة، ال یتضمن تقییم التنوع البیولوجي أي تقدیر لخدمات  .50
، وال یتضمن أي معلومات عن النباتات الطبیة. وجرى نھریةنوعا فقط، لیس من بینھا أي أنواع  50النظام البیئي، وحدد 

لمنطقة لم یُدرس بعد بالتفصیل. ووفقا لمقدمي الطلب، فإن دراسات االتحاد الدولي إبالغ الھیئة كذلك بأن التنوع البیولوجي في ا
لحفظ الطبیعة تجري حالیا ولم تبدأ جھود اإلدراج في القائمة الحمراء إال مؤخرا في لبنان، وبالنسبة لوادي بسري على وجھ 

استمعت الھیئة إلى شكاوى بشأن نقص المعلومات التحدید، لم یتم إجراء أي دراسات على الطیور والنباتات حتى اآلن. كما 
عن كیفیة إجراء تقییمات التنوع البیولوجي. ووفقا لما یقولھ مقدمو الطلب، فإن إجراء دراسة مناسبة سوف یستغرق عاما على 

تحدیث تقییم  األقل، لتشمل كل الفصول، وكان ینبغي إجراؤھا قبل اتخاذ قرار بناء السد. وبینما سمع مقدمو الطلب أنھ سیتم
 التنوع البیولوجي، فإنھم ال یعرفون كیف ومتى أو أن تقییما للتنوع البیولوجي یغطي الفصول األربعة قد بدأ بالفعل.

 
وتفھم الھیئة من مناقشاتھا مع المسؤولین الحكومیین وموظفي البنك أن تقییم التنوع البیولوجي "السریع" لم یكن سوى  .51

اإلیكولوجي لتقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة من أجل تحدید القواعد األساسیة. في أغسطس/آب المرحلة األولى من التقییم 
أن تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة ینطوي إلى الھیئة  شیر، تم إجراء مرحلة أكثر تفصیال من التقییمات اإلیكولوجیة. وت2013

المشروع وتنفیذه وما بعد ذلك، وأنھا وثیقة حیة یمكن تعدیلھا مع  على خطة عمل للتنوع البیولوجي، تتضمن إجراءات إلعداد
تقدم المشروع. وتتضمن العناصر األساسیة لخطة عمل التنوع البیولوجي: (أ) إعداد قوائم بالمعلومات البیولوجیة لألنواع أو 

د علیھا؛ (ج) تحدید تدابیر التخفیف من الموائل المختارة؛ (ب) تحدید حالة الحفاظ على النظم اإلیكولوجیة واألنواع التي تعتم
المخاطر؛ (د) وضع الخطط والجداول الزمنیة والترتیبات المؤسسیة لتنفیذ خطة عمل التنوع البیولوجي. كما أوضحت الھیئة 

ة، أن خطة لالستعواض البیئي تكمل خطة عمل التنوع البیولوجي. مع ذلك، علمت الھیئة من أعضاء اللجنة البیئیة واالجتماعی
أن جوانب التنوع البیولوجي السابقة في تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة كانت ضعیفة وغیر كافیة؛ ومع ذلك، شعر الخبراء 

ستعالج أوجھ القصور  التعویضأن الدراسات اإلضافیة والتدابیر التعویضیة المزمعة في خطة عمل التنوع البیولوجي وخطة 
أن تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة یتضمن خطة لرصد التنوع البیولوجي، إلى ھیئة أیضا ال تشیرھذه. باإلضافة إلى ذلك، 

 ستتم خالل مراحل ما قبل البناء والبناء والتشغیل. ،تشمل تدابیر إلجراء مسوح لتحدیث مؤشرات التنوع البیولوجي ذات الصلة
 

البیئي  التعویضواستمعت الھیئة من وزارة البیئة ومجلس اإلنماء واإلعمار واللجنة البیئیة واالجتماعیة إلى أن خطة  .52
تھدف إلى تعویض ضیاع الموائل من خالل تعزیز الحفاظ على الموائل المكافئة وسیتم االنتھاء منھا قبل بدء البناء. وعلم 

لبیئیة واالجتماعیة، المدرجة في وثائق العقد، تعرض بالتفصیل اإلجراءات التي یتعین الفریق أیضاً أن خطة المقاول لإلدارة ا
على المقاول القیام بھا لدعم أنشطة معینة في إطار خطة عمل التنوع البیولوجي. فضال عن ذلك، أكدت وزارة البیئة للھیئة 

 یة واالجتماعیة.أن اللجنة البیئیة واالجتماعیة وافقت على خطة المقاول لإلدارة البیئ
 

 وعلمت الھیئة من موظفي البنك في المكتب القطري بلبنان إنھ یتواصل بانتظام مع األطراف المھتمة فیما یتعلق ب .53
التنوع البیولوجي. وتدرك الھیئة أن فریق البنك قد سھل الوصول إلى اللجنة البیئیة واالجتماعیة ونظم مؤتمرات  ھواجس
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أو المھتمة. وأبلغت إدارة البنك الھیئة بأن المشاورات جاریة بشأن تحدید نطاق خطة  المتضررة ھاتفیة بین الخبراء واألطراف
 ، ولكن بعض المنظمات غیر الحكومیة اختارت عدم المشاركة في ھذه الجلسات.التعویض

 
زارة أن البیئي لسد بسري. وأوضحت الو التعویضواجتمعت الھیئة أیضا بممثلین من وزارة البیئة لمناقشة خطة  .54

ستغطي مستجمعات المیاه وموائلھا وبیئتھا بالكامل. ویشمل ذلك استعادة المناطق الطبیعیة للغابات وإعادة  التعویضخطة 
تأھیل المدرجات الزراعیة التقلیدیة، واإلدارة الزراعیة، وأنشطة السیاحة البیئیة. وعرفت الھیئة أیضا من وزارة البیئة أن 

بیئي أجریت عن طریق البلدیات والمجتمعات المحلیة والمنظمات غیر الحكومیة. وأوضح ممثلو ال التعویضمشاورات بشأن 
والمھام المتعلقة  شروط المرجعیةالھیئة على ال وقد حصلتالوزارة كذلك أنھ تم التعاقد مع استشاري لبدء أنشطة تحدید النطاق. 

 ، وكذلك التقریر األولي.التعویضبإعداد خطة 
 

وبالنظر إلى التحلیالت والمعلومات المقدمة أعاله وعدم وجود خصائص للتنوع البیولوجي تتطلب اھتماما خاصا،  .55
ترى الھیئة أن إجراء تقییم سریع للتنوع البیولوجي ھو بصفة مبدئیة أداة صحیحة لتحدید حجم تدابیر التخفیف من تأثیر 

ضعیفة في تقییم اآلثار البیئیة  بدتجوانب استعراض التنوع البیولوجي المشروع على التنوع البیولوجي. وعلى الرغم من أن 
واالجتماعیة في ذلك الوقت، فقد أدرج المشروع اآلن التدابیر الالزمة لتحدید أي آثار محتملة على التنوع البیولوجي والنظم 

 م بھا.اإلیكولوجیة المحلیة والتخفیف منھا من خالل اإلجراءات اإلضافیة التي سیتم القیا
 

خالل زیارتھا لمست الھیئة بواعث قلق جدیة بشأن الطبیعة الجیولوجیة  شاط الزلزالي.نالطبیعة الجیولوجیة وال .56
بشأن سالمة المجتمعات المجاورة واستدامة المشروع.  ھواجسوالنشاط الزلزالي في منطقة المشروع وما یتصل بذلك من 

ون الھیئة أن منطقة المشروع تتكون بشكل أساسي من الصخور الرملیة والحجر وأبلغ أفراد المجتمع المحلي والخبراء المحلی
الجیري المسامي، وتتأثر باالنھیارات األرضیة العادیة، مما یجعل المنطقة غیر مناسبة لبناء السدود. وسمعت الھیئة أن لجنة 

لتجنب أي تسرب من الخزان. وزعم البعض سالمة السد قدمت المشورة إلى الوكالة المنفذة إلجراء أعمال التجصیص والعزل 
ؤدي اآلن إلى زیادة غیر متوقعة في تكلفة المشروع، مما یجعلھ أقل جدوى من الناحیة المالیة، في حین تسه األعمال أن ھذ
 جزءا من دراسة الجدوى.ت في المیزانیة وكان ةمدرج تكان األعمالالمشروع أن  القیمون على أوضح

 
للھیئة أن وثائق المشروع وممثلي الوكالة المنفذة ذكروا أن الصدع الواقع تحت سد بسري  كما أوضح مقدمو الطلب .57

لیس نشطا، بینما توجد دراسات تقول بعكس ذلك. وتم إبالغ الھیئة عن سبعة زالزل كبرى في تاریخ لبنان وتحدیدا زلزال 
ع مع السكان المحلیین من القرى المحیطة الذي كان مركزه على مقربة شدیدة من موقع سد بسري. وفي اجتما 1956عام 

بسد بسري المزمع، قیل للھیئة إنھ ال توجد معلومات عن تصمیم السد متاحة للجمھور، لذلك لم یكن بوسعھم الحكم على 
 1956صحتھا. واستمعت الھیئة إلى روایات لعدة أشخاص یعیشون بالقرب من الموقع دمرت قراھم ومنازلھم في زلزال عام 

على سالمتھم إذا وقع زلزال مماثل. وعرفت الھیئة أن المشاورات العامة التي أجریت بخصوص المشروع لم تركز  ویخشون
للھیئة عن إحباطھم من عدم سؤالھم عن تجربتھم  1956على مسألة النشاط الزلزالي. عبر األشخاص الذین عانوا من زلزال 

 من مناقشة مخاوفھم أثناء عملیة التشاور. عدم تمكنھمو
 

اللجنة الدولیة للسدود توصیات  وقیل للھیئة أن سد بسري جرى تصمیمھ وتحلیلھ وفقا ألحدث اإلجراءات حسب .58
الكبیرة. ویذكر رد اإلدارة أن تصمیم السد یتبع أفضل الممارسات الدولیة في مجال السالمة، وقد أكد الخبراء العالمیون في 
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إضافي وإعداد  دراسة سالمة السد ذلك للھیئة. وقد نصح ھؤالء الخبراء في وقت سابق مجلس اإلنماء واإلعمار بإجراءلجنة 
نماذج لألحداث الزلزالیة الختیار التصمیم األنسب للسد. وتدرك الھیئة أن ھذا التحلیل وتلك النماذج قد أجریت وأن لجنة 

اإلدارة أن التصمیم  تتغییرات وافق علیھا مجلس اإلنماء واإلعمار. وذكرت اقترحسالمة السد قامت بمراجعة التصامیم و
أن الوزن اإلضافي للخزان لن  توأوضح الذي یراعي حركة األرض الزلزالیة یكفي للصمود أمام زلزال قد یسببھ خزان.

 خذ في االعتبارأُ  ، فقدزلتصمیم سد بسري المقاوم للزالل ھ بالنسبةأن تیزید بشكل كبیر من خطر حدوث ھزة أرضیة، وأكد
درجات عند  7بقوة زلزال مضربي انزالقي  سیناریو - بحد أقصى معقولقد ینجم عن زلزال  یستلزم تقییما للسالمة زلزاال

اإلدارة أنھ كما یراعي تصمیم سد بسري تحمل التحركات األرضیة التي یستبعدھا تقییم سالمة السدود  تكما ذكر .صدع روم
 في مواجھة الزالزل، فإنھ سیتحمل أشد التأثیرات ألقوى زلزال ناشئ عن خزان.

 
عد وكیفیة وقوع أنھ رغم وجود درجة من عدم الیقین فیما یتعلق بمو لقائھم بالھیئةأكد أعضاء لجنة سالمة السد خالل  .59

زلزال، ُوضعت بعض االفتراضات استنادا إلى البیانات التاریخیة والعلمیة والجیولوجیة لتصمیم السد بحیث یتحمل مخاطر 

الزلزال األكثر تدمیرا. وأوضحوا أن الوزن اإلضافي لخزان بھذا الحجم المحدود لن یزید بشكل كبیر من خطر حدوث ھزة 

قوع زلزال، ستكون قوتھ أقل بكثیر من زلزال بحد أقصى معقول وفقا للمعاییر الدولیة. وأبلغت أرضیة. ومع ذلك، في حالة و

لجنة سالمة السد ومجلس اإلنماء واإلعمار ووزارة الطاقة والمیاه الھیئة أن تصمیم السد "شدید التعقید" لضمان سالمة الھیكل 

 في حالة حدوث أي نشاط زلزالي.
 

 
بخبراء المجلس الوطني للبحوث العلمیة، الذین أكدوا أنھم لم یتلقوا، حتى وقت االجتماع، أي واجتمعت الھیئة أیضا  .60

معلومات تتعلق بتصمیم أو تفاصیل سد بسري، ولم یتم استشارتھم بشأنھ. وأوضحوا أن مخاطر حدوث زلزال موجودة دائما 

. وأشاروا أیضا إلى أن أي سد یمكن أن یزید في كل لبنان، مع وجود صدوع قادرة على إحداث زالزل بقوة ثماني درجات

من الطبیعة الزلزالیة للمنطقة، ولكنھم یدركون أیضا أن سد بسري یمكن تصمیمھ وتنفیذه بحیث یمكنھ تحمل ھزة أرضیة. كما 

 أكد المجلس الحاجة إلى المیاه في منطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان وأن الطوبولوجیا تجعل البدائل األخرى صعبة.
 

 
تخلص الھیئة إلى أن المخاطر المرتبطة بالزالزل، سواء من حیث األضرار المحتملة على السد أو اآلثار الالحقة في  .61

اتجاه مصب النھر، وكذلك إمكانیة حدوث الزالزل الناجمة عن السد نفسھ ھي أمور خطیرة للغایة تتطلب اھتماما كبیرا وفقا 

 لم تجد الھیئة أدلة على عدم االلتزام بأفضل المعاییر الدولیة حتى اآلن. ألفضل المعاییر والنھج الدولیة. ومع ذلك
 

 
الھیئة أن  وعلمتخالل زیارتھا إلى سد بسري، تفقدت الھیئة كنیسة مار موسى وأطالل دیر مجاور.  التراث الثقافي. .62

المجتمعات المجاورة تستخدم الكنیسة إلقامة احتفال مھم كل عام. كما زار فریق الھیئة موقعا یضم أربعة أعمدة رومانیة، تقع 

داخل المنطقة المزمع أن تضم الخزان، والتي قد تكون جزءا من مجمع أثري أكبر. وسمع الفریق من السكان المحلیین أن 

سفل المعبد الروماني. كما تعرفت الھیئة على المواقع الحضاریة األخرى في منطقة خزان السد التي معبدا فینیقیا ربما یقع أ

تثیر قلق المجتمعات المحلیة المتضررة، بما في ذلك جسر من العصر الروماني، وكھوف قدیمة تضم مقابر وكذلك مسارات 

فة، عرفت الھیئة أن لوادي بسري تراثا وتاریخا دینیا للحج قد تكون جزءا من طریق الحریر القدیم. وخالل اجتماعات مختل



18 

مھما یعودان لقرون مضت، إذ یضم مسارات مقدسة مھمة تقطعھ في أماكن مختلفة. وأوضح السكان أیضا أنھ نظرا لقیمتھ 

 الحضاریة وطبیعتھ المقدسة، یمكن أن یجذب الوادي الكثیر من السیاح، وھو ما یمكن أن یتأثر اآلن بالسد.

 

تمعت الھیئة بخبیر أثري محلي كان یرى أن المسوح األثریة التي جرت للمشروع خفضت من القیمة الحضاریة واج .63

لوادي بسري. وتدرك الھیئة أن ھناك اتفاقا بین الكثیر من علماء اآلثار في لبنان على أن األعمدة الرومانیة ھي على األرجح 

موقع قدیم، ولكن معظمھا لم تتم دراستھ  200نطقة المشروع تضم نحو جزء من مجمع أكبر. أخبر مقدمو الطلب الھیئة أن م

حتى اآلن، وحتى لو جرت الدراسات خالل عملیة بناء السد، فھم یخشون من إزالة مواقع تاریخیة من سیاقھا. وأبلغوا الھیئة 

تتطلب مزیدا من الوقت. وأضافوا أن ھناك جھودا إلدراج وادي بسري ضمن قائمة الیونسكو للمواقع المحمیة، لكن ھذه الجھود 

 أن المشاورات المتعلقة بالمشروع لم تركز على التراث الثقافي.
 

 
وتعي الھیئة أن المشروع سیتسبب في نقل كنیسة مار موسى والدیر المجاور لھا إلى منطقة أعلى تقع خارج منطقة  .64

إدارة البنك ومجلس  تة لالحتفاالت والتجمعات. وأوضحالخزان لكنھا ستكون قریبة من المجتمعات المحلیة التي تستخدم الكنیس

المسألة خضعت لمناقشات مستفیضة خالل المشاورات في مرحلة إعداد المشروع، وأن  هھذاإلنماء واإلعمار للھیئة أن 

 السلطات الكنسیة وافقت على تفكیك ھذین الموقعین ونقلھما.
 

 
رفت أن لدیھا بعض المخاوف من أن تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة وتحدثت الھیئة مع اللجنة البیئیة واالجتماعیة وع .65

یقلل من القیمة األثریة لوادي بسري. كما أكدت اللجنة أن موقع األعمدة الرومانیة یحتاج لتنقیب موسع وإجراءات للحمایة. 

قریبا، سیكون ھناك ما یكفي من الوقت  بشكل مكثفعمل الومع ذلك، ترى اللجنة أنھ إذا تم توفیر میزانیة كافیة وبدأت جھود 

واإلمكانیة الكتشاف وتسجیل األطالل واتخاذ قرار مستنیر حول كیفیة المضي قدما. كما أوضحت أن تأخیر المشروع أمر 

 تحتاج إلى مزید من الوقت لتكون محمیة بشكل مناسب. مھمةقیم حضاریة  في حال اكتشافممكن 

 
لدراسات األثریة األولیة اكتملت وأن ھناك بحوثا إضافیة مفصلة جاریة، بما في ذلك إدارة البنك الھیئة بأن ا توأبلغ .66

. وتدرك الھیئة أن 2019والثاني مزمع في فبرایر/شباط  2018، واحد أجري في یونیو/حزیران انمسحان جیومورفولوجی

المفصل بناء على معلومات تقییم اآلثار المقاول، باالشتراك مع المدیریة العامة لآلثار والمتاحف، سیجري التحقیق األثري 

البیئیة واالجتماعیة والمسحین. أكد كل من اللجنة البیئیة واالجتماعیة والبنك أن اللجنة ستراجع التحقیق األثري المفصل. 

القرارات  وعلمت الھیئة أن المشروع سیوفر میزانیة للمسوح األثریة وأنھ بعد االنتھاء منھا، ستتخذ المدیریة العامة لآلثار

بشأن الخطوات التالیة لحمایة أي بقایا أثریة أو نقلھا. وباإلضافة إلى ذلك، تم إبالغ الھیئة أن العمل األساسي لم یبدأ بعد وأن 

ة أن البحوث وجھود اإلنقاذ اآلثریة ستجري ئ. كما علمت الھیبھبدء لالمدیریة العامة لآلثار تنتظر الموافقة على المیزانیة ل

د السد، وأن ھناك توقعات بوجود بقایا أثریة في موقع المشروع، ولكن قرار إزالتھا أو تركھا سیتخذ على أساس خالل تشیی

 یؤكد رد اإلدارة أن جھود الحفاظ على البقایا اآلثریة ستكتمل قبل ملء الخزان.ونتائج المسوح. 
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خالل زیارتھ إلى موقع المشروع، تم إبالغ فریق الھیئة أن وادي بسري معروف تاریخیا بالزراعة  موارد الرزق. .67
بسبب خصوبتھ ومواسمھ الزراعیة الطویلة. وأبلغ المزارعون المحلیون الھیئة أن الظروف في وادي بسري تسمح بثالث 

من الوادي. وأوضح أعضاء المجتمع المحلي أن  % من إنتاج الفراولة في لبنان یأتي50دورات زراعة سنویا، وأن حوالي 
الفراولة المزروعة في وادي بسري تستخدم في السوق اللبنانیة وكذلك للتصدیر إلى بلدان مثل ألمانیا وفرنسا. ویزعم 
المزارعون المحلیون أن سد بسري سیحرمھم من تربة عالیة الجودة، وأن التعویضات التي حصلوا علیھا كانت منخفضة 

یة. وخالل اجتماع مع ممثلي المنظمات الحكومیة، قیل للھیئة إن بعض القرى في المنطقة ال تزال تنتفع من القنوات المائیة للغا
التاریخیة تستخدم میاه األنھار من أجل الري بالجاذبیة، ویشعر السكان المحلیون بالقلق إزاء تأثیر سد بسري على شبكات 

ظمات غیر الحكومیة عن اعتقادھم بأن تھجیر المجتمعات الزراعیة یتعارض مع الري تلك. كما عبر بعض ممثلي المن
 ستراتیجیة الوطنیة لالمركزیة.اال

 
وجاء في رد اإلدارة أن تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة حلل استخدام األراضي وأن القیم الزراعیة أخذت في االعتبار  .68

أن تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة أقر  البنك إدارة تالسوق. وأوضح على نحو مناسب عند تقدیر التعویضات وفقا لسعر
بالقیمة االقتصادیة العالیة ألشجار الصنوبر، وأن نقابة عمال ومزارعي الصنوبر في لبنان أشارت إلى أن قیمة التعویضات 

ة یبیئكما أخبرت اللجنة ال 63دوالرا للشجرة وفقا لعمرھا بدا مناسبا. 667دوالر و 200التي حددتھا لجنة االستمالك بین 
 واالجتماعیة الھیئة بأنھا تعتبر أن التقییمات ومبالغ التعویضات مقبولة.

 
الھیئة من إدارة البنك ومجلس اإلنماء واإلعمار واللجنة البیئیة واالجتماعیة أنھ یمكن لمالك األراضي غیر  وعلمت .69

لعملیة استمالك األراضي وإعادة التوطین الراضین عن مبلغ التعویض الطعن في التقییم. وأوضحت اللجنة للھیئة أن التخطیط 
عامة. وعلمت الھیئة من اللجنة أنھ تم تعدیل خطة عمل إعادة التوطین لتعویض المستأجرین عن استثماراتھم  ةكان جیدا بصور

ستأجرون في تحسین إنتاجیة األرض. وأوضحت اللجنة البیئیة واالجتماعیة للھیئة أن الكثیر من األنشطة الزراعیة یضطلع بھا م
ھلین للحصول على تعویض لكنھم یعتبرون من یین غیر مؤرلسوالالجئین لبنانیون والجئون سوریون. وعلمت الھیئة أن ا

 لسد.ء ابناء ثناأعمل لھم ص توفیر فرة أو لمتحداألمم ل ایة لمساعدتھم من خالرجات لمناقشاالفئات الضعیفة، وأن ا
 

تصمیم  المسترشد بھا فيرنامج تبادل المنافع، والذي نتج عن المشاورات اإلدارة ومجلس اإلنماء واإلعمار أن ب تذكر .70
المشروع وتدابیر التخفیف، سیضمن حصول السكان المحلیین في المجتمعات المجاورة على فوائد كافیة من بناء المشروع 

یة في المنطقة، وتعزیز فرص وتشغیلھ. ووفقا لإلدارة، سیعمل البرنامج على تحسین الخدمات المجتمعیة والرفاھة االجتماع
العمل وضمان استفادة المجتمعات المحیطة من منافع تنمیة ضفاف بحیرة الخزان. وعلمت الھیئة من مجلس اإلنماء واإلعمار 

 لشروط المرجعیةأن الخطة الرئیسیة لمنطقة سد بسري وتنمیة ضفاف بحیرة الخزان قید اإلعداد، وأطلع المجلس الھیئة على ا
 ومھام ھذه الخطة.

 
أبلغ مقدمو الطلب الھیئة أن السدود السابقة بلبنان لم تحقق نجاحا وقالوا إن  الجوانب البیئیة والصحیة األخرى .71

إستراتیجیة تركز على السدود ال تتسم باالستدامة. وساقوا عدة أمثلة، بما في ذلك سد بریصا في الشمال والذي اكتمل في عام 
الطلبات لم یجمع أي میاه بسبب الظروف الجیولوجیة والھیدرولوجیة للمنطقة. كما زعم مقدمو الطلب ا لمقدمي ق، ووف2012

                                                           
 .31رد اإلدارة، ص  63
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وجود أوجھ قصور شملت عدم توفر ما یكفي من المیاه، وتسرب المیاه، وسوء اإلدارة، واآلثار االجتماعیة والبیئیة السلبیة 
قرعون، وسد شبروح، وسد بلعة، وسد الذلك سد جنة، وسد  كالتلوث، وذلك فیما یتعلق بعدد من السدود األخرى، بما في

 حمانا.
 

، أدى 2002، الذي أقر في عام 444تقر الھیئة بأوجھ القلق تلك وتحیط علما بحقیقة أن قانون حمایة البیئة اللبناني رقم  .72
. والھدف الرئیسي 2012ام الصادر ع 8633إلى إجراء تقییم األثر البیئي، والذي أصبح مطلبا قانونیا بموجب المرسوم رقم 

من تقییم األثر البیئي ھو تقییم أي مشروع تنموي مزمع، خاص أو عام، من حیث تأثیراتھ المحتملة على البیئة اللبنانیة ووضع 
ع التأثیرات. وأوضحت وزارة البیئة للھیئة أن تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة لھذا المشرو ھذه تدابیر وشروط متنوعة للحد من

ھو نتیجة  2015ستراتیجي لعام ھو أول تقییم یجري إعداده بموجب ھذا القانون الجدید. كما تدرك الھیئة أن التقییم البیئي اال
مباشرة لنھج األثر البیئي الجدید. وتشیر الھیئة إلى أن الخطوات التي تم اتخاذھا من خالل مشروع البنك الدولي لتزوید بیروت 

مویلھ اإلضافي تھدف أیضاً إلى تحسین القدرات وإصالح ضعف اإلدارة، وتوفیر المیاه الصالحة للشرب الكبرى بمیاه الشرب وت
 64ة للحد من تسرب المیاه في بیروت.إلى المقیمین في منطقة المشروع وتحدید حاالت تسرب المیاه والقیام بأنشط

 
قلقھم بشأن تأثیر السد على األحوال الجویة المحلیة، وعبر عدد من السكان المحلیین الذین التقت بھم الھیئة كذلك عن  .73

بما في ذلك مخاطر زیادة الرطوبة والضباب، والتداعیات ذات الصلة على النباتات المحلیة، بما في ذلك غابة الصنوبر. 
ر ببناء الخزان وملئھ. وتشیر الھیئة إلى أن تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة وجد أن إجمالي األمطار التي تھطل سنویا ال یتأث

أشارت إلى أن تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة  لكن الھیئة 65%.55% إلى 48ومع ذلك، فإن الرطوبة النسبیة ستزداد من 
 66اعتبر تأثیرھا معتدال ولم یقرر تدابیر تخفیف محددة.

 
وخالل زیارتھ لوادي بسري اجتمع فریق الھیئة مع سكان من القرى المحیطة بالسد وقد أبلغوه بأنھم ال یفھمون من  .74

ء بالمیاه فقط خالل أشھر الشتاء. وتشیر الھیئة إلى أن تقییم اآلثار البیئیة ىأین ستأتي المیاه الكافیة للسد، إذ أن نھر األولي یمتل
اه في النھر ووجد أن الخزان سوف یمتلئ بشكل طبیعي في الشتاء والربیع بكمیات كبیرة من واالجتماعیة درس تدفقات المی

المیاه من األمطار التي تضیع ھدرا في البحر. كما أوضح أعضاء المجتمع المحلي أنھم عانوا من نقص المیاه في قراھم 
تفیدوا من السد بل سیعانون من آثاره السلبیة. من أنھم لن یس ویخشون أن یؤدي السد إلى تفاقم الوضع. وعبروا عن خشیتھم

وتشیر الھیئة إلى أن خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة، التي أعدھا مجلس اإلنماء واإلعمار، دعت المجلس إلى وضع خطة 
ة أن محلیة متكاملة (الخطة الرئیسیة) لمنطقة سد بسري وضفاف بحیرة الخزان. وخالل مناقشاتھا مع المجلس علمت الھیئ

الخطة الرئیسیة ستعتمد إطار تخطیط متكامل یأخذ في االعتبار أیضا برنامج اقتسام المنافع وخطة التعویض البیئي. وتدرك 
الھیئة أن إعداد الخطة الرئیسیة مطروحة للمناقصة حالیا. وستتضمن الخطة الرئیسیة جوانب محددة مثل خطة إدارة التنوع 

الناتجة،  والتنمیة، وخطة إعادة التحریج، وإدارة األنقاض، والصحة العامة والسالمة، البیولوجي، وخطة التعویض البیئي
 وبناء القدرات والتدریب وعلم اآلثار والممتلكات الثقافیة.

                                                           
، ومذكرة التقییم المسبق لمشروع تزوید بیروت الكبرى بمیاه 12مذكرة التقییم المسبق للمشروع للتمویل اإلضافي لمشروع تزوید بیروت الكبرى بمیاه الشرب، ص  64

 .5-4الشرب، ص 
 .163تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة، صفحة  65
 .xlviمن  xxxixتقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة، صفحة  66
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كما سمعت الھیئة من أعضاء المجتمع المحلي عن ارتفاع معدالت اإلصابة بالسرطان والوفیات في القرى المحیطة  .75
، والتي عزاھا السكان المحلیون الذین تحدثت إلیھم الھیئة إلى المیاه الملوثة. وعبر عدة أشخاص عن قلقھم قرعونالببحیرة 

من أن میاه بسري عندما تكون راكدة في الخزان ستصبح ملوثة أیضا وقد یكون لذلك تأثیرات صحیة. وینتاب عدة أشخاص 
ستختلط المیاه القادمة من سد بسري بمیاه سد قرعون ونھر  إذیروت، تحدثت إلیھم الھیئة القلق بشأن جودة المیاه التي تصل ب

اللیطاني الملوثة في غیاب التدابیر المالئمة لمعالجة المیاه. وتشیر الھیئة إلى أن تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة لمشروع سد 
دادات منطقة بیروت الكبرى، بما في ذلك بسري یناقش الجوانب المتعلقة بجودة المیاه في مصدر المیاه المخصص لزیادة إم

وعالوة على ذلك، یشیر التقییم إلى أن محطة معالجة المیاه في وردانیة  67المتطلبات المتوقعة لمعالجة المیاه قبل التوزیع.
ربیع صممت للتعامل مع الطبقات المائیة في الخزان، الناتجة عن التدفقات الباردة الكبیرة من جراء ذوبان الثلوج في ال

والتدفقات الدافئة قلیلة الحجم خالل فصلي الصیف والخریف. وتفید الھیئة بأن تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة یوفر برنامجا 
للرصد، تم التعاقد علیھ مع استشاري مؤھل تحت إشراف وزارة البیئة، للتحقق من أي مواد ضارة بالصحة والتحقیق في 

 68مصادرھا األصلیة.
 

أوضح مقدمو الطلب أن ھناك حركتین بیئیتین كبیرتین في لبنان ھما  المشاركة واإلفصاح عن المعلومات.التشاور و .76

منظمة  40منظمة غیر حكومیة، والتجمع اللبناني لحمایة البیئة، الذي یضم حوالي  60الحركة البیئیة اللبنانیة وھي شبكة تضم 

لیق على تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة لسد بسري. ووفقا لمقدمي غیر حكومیة، وزعموا أنھ لم تتم دعوة أي منھما للتع

الطلب، فقد تم نشر المعلومات المتعلقة بالمشاورات العامة التي أجراھا تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة من خالل ُعمد القرى 

و دعوة األطراف المعنیة. ویقول مقدمو المحیطة ومن خالل إعالن صحفي، ولكن لم یتم بذل جھود إضافیة بعد ذلك إلعالم أ

القیمین على الطلب إن أیا من مجموعات المجتمع المدني المھتمة لم تكن على علم بالمشاورات. وأوضح مقدمو الطلب أن 

على علم بوجود ھذه المجموعات واھتمامھا ألنھا شاركت في مشاورات سابقة تخص سدودا أخرى في لبنان.  واالمشروع كان

ن عر صة للتعبیرلجمیع علی فط لعدم حصول اباإلحباورھم شعن عالھیئة مع ع جتماالمحلي في المجتمع ء اعضارب أعوأ

 روع.لمشاعلی رضوا عتم امقابلتھمت تن یذلص األشخاظم امعأن  وأكدواورات، لمشاء اثناروع ألمشظرھم بشأن انت جھاو

 
وفیما یتعلق بتفاعالتھم مع البنك الدولي، أوضح مقدمو الطلب أنھم التقوا عدة مرات مع موظفي المشروع في مكتب  .77

بیروت ومع اللجنة البیئیة واالجتماعیة ومع لجنة سالمة السد وأعربوا عن تقدیرھم لتسھیل البنك لھذه االجتماعات. ومع ذلك، 

 یتم أخذ مخاوفھم في الحسبان واستمر المشروع في المضي قدما. لم إذلم یكونوا راضین عن استجابة البنك 
 

وأبلغت وزارة البیئة الھیئة بأن مرسوم تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة ینص على إجراء مشاورات عامة في مرحلة  .78

نماء واإلعمار الھیئة تحدید نطاق المشروع ومرحلة إعداد التقریر النھائي، وأن ھذه المشاورات قد جرت. كما أبلغ مجلس اإل

بمشاوراتھ مع المجتمعات المحلیة وغیرھا من األطراف المعنیة بشأن تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة وخطة عمل إعادة 

التوطین. وأوضح أنھ تم اإلعالن عن جلسات التشاور ھذه في الصحف المحلیة قبل أسبوعین على األقل من إجراء المشاورات. 

س أن المشاورات كانت مستمرة خالل تنفیذ المشروع، وأنھ عیّن استشاریا لمتابعة تنفیذ خطة عمل إعادة كما أوضح المجل

                                                           
 .57-48مشروع تزوید بیروت الكبرى بمیاه الشرب، تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة، ص  67
 .xiviمشروع تزوید بیروت الكبرى بمیاه الشرب، تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة، ص  68
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التوطین، وإجراء مسح لمواقف المجتمعات المحلیة تجاه السد. وأبلغت وزارة البیئة الھیئة بأن المشاورات بشأن خطة التعویض 

 .البیئي لسد بسري تجري حالیا مع المجتمعات المتضررة
 

 
المشروعات مضطلع بھا في وتلقت الھیئة وثائق مستفیضة من إدارة البنك بشأن جھود التشاور وتبادل المعلومات ال .79

الثالثة التي مولھا البنك حتى اآلن. وتشمل الوثائق ملخصات المشاورات التي أجرتھا وحدة إدارة المشروع أثناء اإلعداد والتنفیذ. 
للمراسالت واالجتماعات بین فریق البنك، والمنظمات غیر الحكومیة واللجنة البیئیة وتتضمن الوثائق أیضا استعراضا 

واالجتماعیة ولجنة سالمة السد. تتضمن الوثائق أیضا معلومات حول مھام اللجنة البیئیة واالجتماعیة ولجنة سالمة السد. وتشیر 
ة تناولت التراث الثقافي وبواعث القلق المتعلقة بتلوث المیاه، الھیئة إلى أنھ وفقا للمعلومات المقدمة، فإن عدة اجتماعات تشاوری

فضال عن نزع الملكیة والتعویض. وتظھر المناقشات حول التنوع البیولوجي واآلثار البیئیة األخرى في عدد أقل من ملخصات 
 الماضیة.االجتماعات، وال تظھر بشكل واضح إال في التفاعالت المباشرة مع البنك في السنوات القلیلة 

 

 
وجاء في رد اإلدارة أن جھودا معینة بذلت لتحدید النساء وإشراكھن في عملیة التشاور. وأشار الرد إلى أنھ من بین  .80

امرأة إجماال حضروا جلسات التشاور الستة عشرة الخاصة بتقییم اآلثار  42امرأة، وأن  15من مالك األراضي، ھناك  109
ادة التوطین. ومع ذلك، تشیر الھیئة إلى أن ھذه األرقام ال تُظھر النسبة المئویة للنساء في البیئیة واالجتماعیة وخطة عمل إع

اإلدارة أنھ تم اإلعالن عن جمیع المشاورات العامة في  تھذه االجتماعات. وفیما یتعلق بالمنظمات غیر الحكومیة، ذكر
 قائمة وتعمل بشكل جید. الشكاوىالھیئة أن آلیة معالجة اإلدارة الصحف وكانت مفتوحة للجمھور. كما أبلغ 

 
 . استعراض الھیئة3ھـ.

 
من خالل مناقشاتھا مع مقدمي الطلب وأعضاء المجتمع المحلي والمسؤولین الحكومیین، تدرك الھیئة النقص الحاد  .81

لجة نقص إمدادات المیاه تُظھر في إمدادات المیاه في منطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان. وتدرك أیضا أن الحاجة إلى معا
مجموعة واسعة من ردود الفعل. وتشیر الھیئة إلى وجاھة الكثیر من بواعث القلق الموضحة في ھذا التقریر، بما في ذلك ما 
 یتعلق بتحلیل البدائل والمخاوف الخاصة بتقلیل قیمة التنوع البیولوجي والقیم األثریة لوادي بسري. وتود الھیئة التأكید على

 أن المالحظات الواردة في القسم السابق والمناقشة أدناه تركز على امتثال البنك الدولي لسیاساتھ وإجراءاتھ.
 

 
وتحیط الھیئة علما ببواعث القلق المبررة التي عبر عنھا أعضاء المجتمع المحلي فیما یتعلق بعدم الیقین المحیط  .82

منطقة معرضة للزالزل. استعرضت الھیئة التقاریر المتعلقة بتقییمات  بسالمة السد المزمع، ال سیما بالنظر إلى موقعھ في
أن اللجنة تتشكل من خبراء دولیین  أخذت بعین االعتبارالمخاطر وتصمیم السد الذي تم إعداده بإسھام من لجنة سالمة السد، و

الھیئة أن السد قد تم تصمیمھ وفقا في مجاالت تصمیم السدود/األساسات والجیولوجیا والھیدرولوجیا وعلم الزالزل. وتدرك 
لمتطلبات التصمیم الحدیثة وخضع لتقییم مخاطر الزالزل القویة. ومع ذلك، تشیر الھیئة إلى أن نشر المعلومات التي تتناول 
على وجھ التحدید سالمة السد كان ضعیفا وأنھ یمكن عمل المزید إلعالم المجتمعات المحلیة المتضررة بشكل مناسب لتخفیف 

 بواعث قلقھا الخطیرة ومخاوفھا الواضحة.
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كما تحیط الھیئة علما بأن ھناك عدة دراسات جاریة حالیا لمعالجة أوجھ القلق المتعلقة بالتنوع البیولوجي، والتراث  .83
لتقییم األثري، والمشاورات. وتالحظ الھیئة أن اللجنة البیئیة واالجتماعیة، التي تتألف من خبراء معترف بھم دولیا في مجال ا

البیئي، وعلم اآلثار وإعادة التوطین، تقوم بمراجعة األنشطة المزمعة في ھذه المناطق والتعلیق علیھا، واقترحت إجراءات 
مختلفة، تم تنفیذھا إلى حد كبیر وفقا لما تقولھ اللجنة. وترحب الھیئة بوجھ خاص بالتزام اإلدارة باتخاذ عدة إجراءات لمعالجة 

وتشمل ھذه اإلجراءات تعزیز  69.اإلدارةثیرت في الطلب، على النحو الموضح بمزید من التفصیل في رد بواعث القلق التي أ
عملیة المشاورات واستمرار زیارات بعثات اإلشراف والزیارات المیدانیة، ومواصلة المشاركة مع أصحاب المصلحة المعنیین 

اإلدارة أنھ  توضمان توثیق التقدم في خطط العمل المختلفة على الموقع اإللكتروني العام للمشروع كل ثالثة أشھر. كما أكد
 ذل جھود إضافیة لزیادة مشاركة المرأة في المشاورات.سیتم ب

 
 

وتشیر الھیئة إلى أنھ في إطار تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة، یجب تنفیذ بعض الخطط واإلجراءات أثناء عملیة  .84
واإلعمار في إعداد خطة التنفیذ، سواء قبل إنشاء السد أو خاللھ أو بعده. وفیما یتعلق بالتنوع البیولوجي، شرع مجلس اإلنماء 

بإنجاز  ااستعواض بیئي، لضمان عدم وجود خسارة صافیة في الموائل وتوفیر التعویض المناسب. والتزم إدارة البنك في ردھ
ھذه الخطة قبل أن یبدأ المقاول في بناء سد بسري. وینص رد اإلدارة كذلك على أنھ سیتم وضع خطة رئیسیة بشأن تجمیع 

. ووفقا لإلدارة، ستدمج ھذه الخطة جمیع إجراءات 2020ة الخزان، ومن المتوقع االنتھاء منھا بحلول عام المیاه وضفاف بحیر
خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة المتصلة بمنطقة التجمیع العلیا وضفاف بحیرة الخزان، بما في ذلك متطلبات إعادة التحریج 

وضح اإلدارة أیضا أن متطلبات اإلنشاء والتشغیل ھي جزء من التزامات تشئة. كما النا التنمیةوتدابیر حمایة جودة المیاه وإدارة 
المقاول الواردة في وثائق المناقصة وسیتم إدراجھا في خطة المقاول لإلدارة البیئیة واالجتماعیة، والتي سیقوم البنك بتنقیحھا 

 .2019ث من قبل البدء في أي أعمال، والمتوقعة حالیا في الربع الثاني أو الثال
 

 
وفیما یتعلق بالقیم األثریة في منطقة المشروع، تشیر الھیئة إلى أن الدراسات األثریة األولیة قد اكتملت ویجري إجراء  .85

دراسة أثریة مفصلة إضافیة، تشمل اثنین من المسوح الجیومورفولوجیة. ویقدم رد اإلدارة تأكیدا على أن الدراسة المفصلة 
المشروع وانھ تم إدراجھا في المیزانیة ونطاق أشغال عقد البناء. كما یلتزم رد اإلدارة بأن جھود  خالل مرحلة تنفیذ ستتم

 الحفاظ على البقایا األثریة ستكتمل قبل ملء الخزان.
 

 
كما یوضح الرد أن اللجنة البیئیة واالجتماعیة ولجنة سالمة السد ستواصالن تقدیم المزید من المشورة واإلشراف  .86

وع. وسیقوم استشاري رصد مستقل بتقییم تنفیذ خطة عمل إعادة التوطین، وسیقوم المھندس المشرف بمتابعة تنفیذ على المشر
 الخاصة بالمشروع. الشكاوىخطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة. كما یلتزم البنك بمواصلة مراقبة آلیة معالجة 

 

 
المجتمعات المحلیة المتضررة واألطراف المعنیة فیما یتعلق  وتؤكد الھیئة مجددا أن زیادة تبادل المعلومات مع أفراد .87

بسالمة السد، وخطة التعویض البیئي والمسوح والمنھجیات األثریة المستقبلیة یمكن أن تفید المشروع من خالل معالجة بواعث 
 القلق الواردة في ھذا التقریر.

 

                                                           
 .21و 20، وviiiو viiرد اإلدارة، ص  69
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 و. التوصیة
 

 ) التزام اإلدارة بمواصلة تعزیز عملیة التشاور؛1ما یلي: (خالل إعداد توصیتھا أخذت الھیئة في االعتبار  .88
) تأكید 3) التزام اإلدارة باستكمال اإلجراءات المبینة في ردھا، بما في ذلك الدراسات اإلضافیة التي نوقشت أعاله؛ (2(

ورد أعاله ومع مراعاة الفقرة اإلدارة على أن فریقي الخبراء الدولیین سیواصالن تقدیم المساندة للمشروع. وباإلضافة إلى ما 
، التي تنص على أن "ھیئة التفتیش ستتأكد مما إذا كان امتثال البنك أو الدلیل على نیتھ لالمتثال 1999الخامسة من توضیحات 

 مالئم ویعكس ھذا التقییم في تقاریره المقدمة إلى المجلس" ال توصي الھیئة بإجراء تحقیق.

 
التوصیة ال تحول دون إمكانیة تقدیم طلب للتفتیش مستقبال بناء على أدلة أو ظروف جدیدة وتشیر الھیئة إلى أن ھذه  .89

 غیر معروفة في وقت تقدیم الطلبات الحالیة.
 

 
الطلب بذلك.وإذا وافق مجلس المدیرین التنفیذیین على ھذه التوصیة، فإن الھیئة ستُخطر مقدمي  .90
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 2018أغسطس/ آب  6التاریخ: 
 

 إلى: السكرتیر التنفیذي لھیئة التفتیش
1818 H Street NW, MSN 10- 1007, Washington, DC 20433, USA 

 ipanel@worldbank.orgالبرید اإللكتروني: 
 
 
 
 

 تأثیرات مشروع سد بسري في لبنان. في التفتیش طلب
 
 
 
 

منظمة غیر حكومیة بیئیة تدعو إلى التنمیة المستدامة وحمایة البیئة  60نحن، الحركة البیئیة اللبنانیة، عبارة عن شبكة تضم 

 والعمال وممثلي المجتمع المحلي الُمرفقة عناوینھم وتوقیعاتھم بھذا الطلب.في لبنان. كما نمثل مجموعة من السكان المحلیین 
 

ونحن نكتب للتعبیر عن قلقنا العمیق بشأن بناء سد كبیر بتمویل من البنك الدولي في وادي بسري الواقع في منطقة ُمّصنفة 

ق البنك الدولي في بیروت، لكن خاب ظننا بسبب على أنھا محمیة طبیعیة. وقد نُقلت مخاوفنا بالفعل إلى السلطات المعنیة وفری

تجاھل الحكومة الرأي العام من جھة، وبسبب ردود خبراء البنك غیر الكافیة من جھة أخرى. وقد أوردنا ذلك بالتفصیل الحقا 

 في الطلب.

 
یخطط مجلس اإلنماء واإلعمار في لبنان للمشروع الذي یمولھ البنك الدولي ویقع على نھر األولي في واٍد ذي أھمیة إیكولوجیة 

المشروع إلى نقل المیاه إلى بیروت  یھدفوحضاریة وأثریة كبیرة. وفي إطار مشروع تزوید بیروت الكبرى بمیاه الشرب، 

المیاه. ویندرج مشروع تزوید بیروت الكبرى بمیاه الشرب ضمن االستراتیجیة  وضواحیھا من خزان بسري عبر خطوط نقل

 73. وسوف یستلزم سد بسري بناء ھیكل بارتفاع 2012الوطنیة لقطاع المیاه التي وافقت علیھا الحكومة اللبنانیة في عام 

 ت في منطقتي الشوف وجزین.بلدیا 10ھكتارا معظمھا من األراضي الزراعیة والطبیعیة من نحو  570مترا ومصادرة 

 
وألن المشروع یقوم على فھم غیر كاف للمیزان المائي في لبنان ولم یأخذ في االعتبار بشكل كامل البدائل الممكنة، فسینتج 

عنھ تفكیك مجمع أثري رائع وإغراق نظام بیئي فرید على ضفاف البحیرة والنھر. وسیدمر اقتصادا محلیا منتجا ویھدد سالمة 

 عات المحلیة. وسیُقام في منطقة تقول عدة دراسات إنھا غیر مالئمة من الناحیة الجیولوجیة.المجتم

 
وفي أعقاب احتجاج السكان المحلیین والمنظمات غیر الحكومیة، نود أن نلفت انتباه ھیئة التفتیش إلى األضرار الكارثیة 

ءات لسحب كل مساندة للسد. وإلى جانب انتھاك اللوائح للمشروع التي تفوق الفوائد المزعومة، وأن نحثھا على اتخاذ إجرا

اللبنانیة التي تنظم مثل ھذه الخطط التنمویة، ال یمتثل المشروع ألھداف البنك المتمثلة في محاربة الفقر والتخفیف من حدة 

، 2030یة، وأجندتھ لعام تغیر المناخ وتشجیع التنمیة المستدامة. عالوة على ذلك، فإن السد ال یلتزم بسیاسات البنك الوقائ

 وإطار العمل االجتماعي والبیئي الخاص بھ.
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 وفیما یلي توضیح للمسائل المختلفة التي تحتاج إلى اھتمام عاجل:
 
 
 

 الطبیعیة والغابات للثرواتأوال. التھدیدات 
 

وادي بسري واحداً من أھم األماكن الطبیعیة في البالد وجزءا من  2005تصنف الخطة الشاملة لترتیب األراضي اللبنانیة 
حدیقة إقلیمیة طبیعیة. ولألسف، فإن تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة لسد بسري یقلل بشكل ملحوظ من القیمة اإلیكولوجیة 

بشأن الموائل الطبیعیة وكذلك مع  OP/BP 4.04ور سیاسة العملیات/إجراءات البنكللوادي، وال یتوافق المشروع مع منش
 بشأن الغابات. OP/BP 4.36منشور سیاسة العملیات/إجراءات البنك 

 
أن صون الموائل الطبیعیة، شأنھ شأن اإلجراءات األخرى التي تحمي البیئة وتعزز أوضاعھا، یمثل أمراً ضروریاً للتنمیة "

 OP 4.04 لالستمرار على المدى الطویل."القابلة 
 

الطبیعیة بما في ذلك غابة صنوبر فریدة من نوعھا. وبسبب المیاه الضحلة  لكنوزیضم وادي نھر بسري مجموعة متنوعة من ا
المنتشرة في جنباتھ، یعد الوادي موئال مھما للطیور المھاجرة، وخصوصا اللقلق األسود، والعصفور الدوري األبیض، 

ركي، واألوزة البیضاء، والبجع األبیض (جمیعھا محمیة بموجب اإلتفاقیة األفریقیة األوراسیة للحفاظ على الطیور المائیة والك
المھاجرة التي وقعھا لبنان) وطائر الحوصل (األنواع شبھ المھددة باالنقراض وفقا لالتحاد الدولي للحفاظ على الطبیعة). كما 

ة لطیور الشواطئ والطیور المائیة وال یمكن مقارنتھا إال بأراضي عمیق الرطبة في البقاع أنھ منطقة استراحة وتغذیة مھم
الغربي. وال یمكن تعویض فقدان ھذا المشھد الفرید الواقع على خط الھجرة الغربیة في مكان آخر. وبالتأكید ھناك طیور 

لى مدار عام كامل وتشمل الفصول األربعة وھو یتطلب دراسة مستفیضة تمتد ع تحدیدھاأخرى مھمة في ھذه المنطقة، لكن 
 ما لم یتم القیام بھ مطلقا. ومن المھم اإلشارة إلى أن لبنان یقع عند ثاني أھم مسار للطیور المھاجرة في العالم.

 
یانات. وینص وافتقر مسح التنوع البیولوجي في تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة إلى الدقة إذ لم یجمع سوى القلیل جدا من الب

التقییم على أن مسح التنوع البیولوجي كان "سریعا" واستند إلى "زیارات قصیرة"، مما یجعل األرقام المدرجة غیر كاملة أو 
من األسماك  %50من الزواحف والبرمائیات تعتبر نادرة، و %37قاطعة. ومع ذلك، فحتى البیانات المقدمة لم تستغل جیدا: 

 الثدییات نادرة، إلخ. % من5تتطلب االھتمام، و

 
للتكلفة والمنافع. باإلضافة إلى  دراسة وعالوة على إھمال تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة لخدمات النظام البیئي، لم یتم إجراء

في ذلك، لم یقدم التقییم استراتیجیة مناسبة لالستعواض البیئي. ونعتقد أن المقترحات المبھمة المتمثلة في زراعة األشجار 
مكان آخر، أو إنشاء منطقة محمیة مشابھة إیكولوجیا، لیست معقولة، ألن التنوع البیولوجي في الوادي ال یمكن تعویضھ. 
وسیصل تأثیر السد إلى أبعد من حدوده المباشرة، لیطول النظام البیئي لمجرى النھر بأكملھ والغابات المحیطة بھ، ناھیك عن 

 مصب.التداعیات على النظام البیئي لل
 
عالوة على ذلك، یشیر تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة إلى التغیرات المناخیة المحلیة المحتملة لكنھ یتجاھل تأثیر بناء السد 
على تغیر المناخ العالمي. وقد أثبتت الدراسات أن السدود تلعب دورا سلبیا في دورة الكربون العالمیة وبالتالي تؤثر على 

 عن الكمیات الكبیرة من انبعاثات المیثان التي تطلقھا. مناخ األرض، ناھیك
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وفي اآلونة األخیرة، وفي أعقاب الطلب الثاني للجنة البیئیة واالجتماعیة، بدأ المقترض سلسلة من االجتماعات مع عدد قلیل من 
الممثلین المحلیین لمناقشة الحفاظ على الموئل الطبیعي "المكافئ"، وذلك قبل التوصل إلى فھم دقیق لموائل وادي بسري الطبیعیة، 

الذي ینص  OP4.04المحددة وتكالیفھا. ویعد ھذا انتھاكا إضافیا لمنشور سیاسة العملیات/إجراءات البنك  ووظائفھا اإلیكولوجیة
"تحلیالت ألي قضایا رئیسیة تتعلق بالموائل الطبیعیة، بما في ذلك تحدید مواقع الموائل الطبیعیة المھمة، والوظائف على إجراء 

واقع، وأولویات الحفاظ علیھا، وما یرتبط بذلك من احتیاجات التمویل المتكرر وبناء اإلیكولوجیة التي تؤدیھا، ودرجة التھدید للم
 . ولم یلتزم المقترض، بغض النظر عن مراقبة البنك الدولي المزعومة، بأي من التوصیات المذكورة أعاله.القدرات"

 
 المعیشیة. ھمع المحلي عبء تدھور أوضاعونتیجة لتقلیل ھذا المشروع من األھمیة اإلیكولوجیة لوادي بسري، سیتحمل المجت

 
 
 

 التھدیدات التي تجابھ التراث الحضاري ثانیا.
 

. في الواقع، تم التقلیل OP/BP 4.11مشروع سد بسري بعید كل البعد عن االمتثال لمنشور سیاسة العملیات/إجراءات البنك 
واالجتماعیة. فتاریخیا، ونظرا لموقعھ الجغرافي الفرید، كان بشدة من قیمة التراث الحضاري المادي في تقییم اآلثار البیئیة 

وادي بسري یستخدم لربط البحر المتوسط بسھل البقاع في لبنان. وھذا ما جعل وادي بسري مھما للغایة لألغراض العسكریة 
عماریة والدینیة والجمالیة واالجتماعیة واالقتصادیة والحضاریة، وھو ما یفسر فیض الوادي بالمواقع األثریة والتاریخیة والم

 موقعا عند المصب). 29موقعا عند المنبع و 83النفیسة (

 
ویعود تاریخ البقایا األثریة إلى العصر البرونزي والعصور الفارسي والھلینستي والروماني والبیزنطي والمملوكي والعثماني. 

سو والمدیریة العامة لآلثار والمتاحف، ووسام خلیل من والدراسات التي أجراھا فریق المسح البولندي اللبناني من جامعة وار
الجامعة اللبنانیة، ومسح إسباني عن علم الكتابات المنقوشة، تؤكد جمیعھا القیمة التاریخیة االستثنائیة للوادي. كما أقرت ھذه 

وتشمل المواقع التي یجب ال تزال معظم البقایا تحت األرض.  إذالدراسات بإمكانیة العثور على اكتشافات في المستقبل، 
دراستھا بشكل أكبر مسارات تاریخیة، وقریة، ومجمع معبد، وجسرا رومانیا، ومقابر، ودیرا، وبیوتا، وغیرھا. وكانت كنیسة 
مار موسى القدیمة، المقرر تفكیكھا، مركزا لألنشطة االجتماعیة والثقافیة ومكانا للقاء بالنسبة لمختلف المجتمعات المحلیة في 

 ) واتفاقیات الیونسكو.37طقة. والكثیر من ھذه المواقع محمیة بموجب القانون اللبناني (القانون رقم المن
 
 
"عندما یحتمل أن یكون للمشروع آثار سلبیة على الموارد الحضاریة المادیة، یحدد المقترض التدابیر المناسبة لتجنب أو 
تخفیف ھذه التأثیرات كجزء من عملیة التقییم البیئي. ویجوز أن یمتد نطاق ھذه االجراءات من عملیات حمایة كاملة للموقع 

 عملیات انقاذ وتوثیق أینما یحتمل فقدان جزء من الموارد الحضاریة أو فقدانھا بالكامل."لى اجراءات تخفیف انتقائیة، شاملة إ
OP 4.11 

 
ویستعرض البنك ویناقش مع المقترض النتائج والتوصیات المتعلقة بالموارد الحضاریة المادیة في تقریر التقییم البیئي لتحدید "

 OP 4.1 ئة لقیام البنك بتمویلھ."ما إذا كانت توفر أساسا كافیا لتجھیز المشروع توط
 

ونعتقد أن قیمة التراث الحضاري المادي في وادي بسري والتراث الثقافي غیر المادي المرتبط بھ جدیرة بالحمایة الكاملة 
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. وكان یجب أن یسبق قرار بناء ھیكل ضخم في المنطقة إجراء مسح OP 4.11للموقع كما یقتضي منشور سیاسة العملیات 
ال أن یأتي بعده. وكان اختیار البنك الدولي لتمویل السد قبل تكوین رؤیة شاملة عن القیمة -راث الحضاري المادي شامل للت

صادم للمنظمات غیر الحكومیة والمجتمع المحلي. إن تفكیك القریة التاریخیة والمعبد واألطالل  خبرالتاریخیة للوادي بمثابة 
 في حالة المشھد الحضاري لوادي بسري، أن یعوض عن الخسائر.التاریخیة ونزعھا من سیاقھا ال یمكن، 

 
 
 
 

 األضرار التي تھدد الزراعة ثالثاً.
 
إن الخصائص الجغرافیة لوادي بسري، وخاصة ارتفاعھ وتكوینھ وقربھ من الساحل، تجعلھ مناسبا لممارسة زراعیة كثیفة، 

زراعتھا في سھل البقاع الشھیر في لبنان. وتنتشر األنشطة الزراعیة تشمل مجموعة متنوعة من الفواكھ والخضر التي ال یمكن 
في جمیع أنحاء منطقة خزان بسري، في مجرى النھر والمصب، وعلى سفوح التالل المجاورة. وتشمل حقوال مفتوحة یجري 

من  %57في الواقع، حرثھا بطرق مختلفة، وتزرع محاصیل مختلفة، وأراضي بورا أو تقام علیھا بیوت زراعیة بالستیكیة. 
ملیون دوالر. أما بالنسبة  125المنطقة المتأثرة تضم نشاطا زراعیا منتجا. وتقدر العائدات السنویة للزراعة في المنطقة بنحو 

دوالرا للواحدة، في  330للتعویضات النقدیة للمالك، فقد قدر تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة أشجار الصنوبر القدیمة بمبلغ 
دوالر، ناھیك عن تكالیف موارد  9000و 4000عاما في السوق یتراوح بین  75أن سعر شجرة صنوبر عمرھا  حین

النظام البیئي المرتبطة بھا والمحصول السنوي. وھذا أحد األمثلة على العدید من الحاالت التي تُظھر بخس القیمة غیر المقبول 
 لمصلحة من المساءلة.للموارد الزراعیة، والتي تھدف إلى إعفاء أصحاب ا

 
 
 
 

 رابعا. دراسة البدائل غیر كافیة
 

) أن الحلول المستندة إلى الطبیعة، مقارنة بالسدود، ضروریة 2018أوضح تقریر األمم المتحدة عن التنمیة المائیة في العالم (
المیاه التي تحقق منافع مشتركة  . وأكد التقریر على الحاجة إلى حلول إدارة2030من خطة التنمیة المستدامة  6لتحقیق الھدف 

تتجاوز مجرد النتائج الھیدرولوجیة. وتشمل ھذه المنافع المشتركة ضمان األمن الغذائي والحد من مخاطر الكوارث وتعزیز 
ة العمل الالئق. وقدم التقریر دلیال واضحا على أن تكالیف الحلول القائمة على الطبیعة أقل عند مقارنتھا مع الخیارات البدیل

للبنیة التحتیة الرمادیة. والكثیر من ھذه البدائل، على الرغم من أھمیتھا التامة لقضیتنا، لم تخضع للدراسة على اإلطالق في 
 تقییم األثر البیئي لسد بسري، في حین كانت دراسة البدائل األخرى غیر وافیة.

 
 
 

ما لم تنعدم البدائل األخرى المجدیة للمشروع  لطبیعیة"ال یساند البنك المشروعات التي تنطوي على تحویل كبیر للموائل ا
 وموقعھ"

OP 4.04 
 

 المیاه الجوفیة: •
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". 1970) إن "آخر دراسة وطنیة لتقییم المیاه الجوفیة تعود إلى عام 2014یقول تقییم اآلثار االجتماعیة والبیئیة لسد بسري (

ملیون متر مكعب، وأن  500الطبیعیة السنویة للمیاه الجوفیة ھو  ومن ثم، فقد تبنت االفتراض القدیم بأن معدل إعادة التغذیة
مالیین متر مكعب، مما یؤدي إلى عجز سنوي  705استخراج المیاه الجوفیة على الصعید الوطني، من ھذه اآلبار، یبلغ 

 مالیین متر مكعب. 205مقداره 

 
 2014الطاقة آخر دراسة وطنیة لتقییم المیاه الجوفیة في  في الواقع، نشر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالشراكة مع وزارة

وھو العام نفسھ الذي نُشر فیھ تقییم األثر البیئي االستراتیجي. وكشف التقییم المفصل عن نتائج غیر مسبوقة تتعلق بالمیزان 
 ).1الجوفیة" (المرفق  المائي ومخزون المیاه الجوفیة في لبنان. وقد أوضح أن "ھناك فائضا إجمالیا في مخزون المیاه

 
من إجمالي الموارد المائیة المتجددة، التي  %53ووفقاً للتقییم الجدید، فإن كمیات التغذیة الطبیعیة للمیاه الجوفیة في لبنان تبلغ 

ملیون متر مكعب. وفي حین یقدر السحب من المیاه الجوفیة من خالل الجداول والینابیع  7263و 4728تتراوح بین 
ملیون متر  2140ملیون متر مكعب، فإن التوازن المائي للمخزون إیجابي، ویتراوح بین  2588اج ما یقرب من واالستخر

ملیونا في العام المطیر. وأضاف التقییم أن معظم أحواض المیاه الجوفیة ال تعاني  4775مكعب في العام الذي یشھد جفافا و
 أقل من الواقع. 1970ة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في عام من اإلجھاد، وأن القیم الواردة في الدراسة القدیم

 
بدائل سد بسري. ومن المھم مالحظة أن األرقام الواردة في دراسة  دراسة وتتناقض ھذه النتائج مع األرقام التي قام علیھا

، ومن المفارقات أن تقییم اآلثار 2013كانت متاحة بالفعل للمقترض منذ عام  2014برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام 
صة في لبنان. ومن الواضح البیئیة واالجتماعیة لسد بسري، أشار إلى نفس الدراسة عند الحدیث عن عدد اآلبار غیر المرخ

 بالتالي أن النتائج الجدیدة المتعلقة بالتوازن المائي الوطني قد تم رفضھا عن قصد، لصالح خیار السد.
 
 
 

 الینابیع البحریة: •
 

البیئیة یوجد في لبنان عدد كبیر من ینابیع المیاه العذبة البحریة التي ال تزال غیر مستغلة. ومع ذلك، لم یدرس تقییم اآلثار 
ستراتیجیة الجدیدة لقطاع المیاه في لبنان ستراتیجي لإل) ھذا الخیار. واقترح التقییم البیئي اإل2014واالجتماعیة لسد بسري (

نوعي  دراسة ) النظر في ھذا البدیل كأحد الخیارات المجدیة. وقام المركز الوطني للبحوث العلمیة في لبنان بإجراء2015(
ستراتیجي، فإن استغالل الینابیع البحریة في یع وتوصل لنتائج إیجابیة للغایة. ووفقاً للتقییم البیئي اإلوكمي لبعض ھذه الیناب

 الداخل أمر مجد من الناحیة االقتصادیة في عدة سیناریوھات مجربة (تدفقات وأعماق مختلفة).

 



6 

 ستراتیجیة الوطنیة لقطاع المیاه.الخامسا. مخالفة تقییم األثر البیئي ل
 

، فإننا نعتقد أنھ 2012بما أن مشروع سد بسري ھو جزء ال یتجزأ من االستراتیجیة الوطنیة لقطاع المیاه المعتمدة في عام 
یجب النظر إلى تأثیر وكفاءة المشروع في ضوء ھذا اإلطار الخاص. لذا من المھم اإلشارة إلى أن تقییم األثر البیئي 

بتمویل من البنك الدولي. وأعقبھ شھادة موافقة من  2015ع المیاه تم تنفیذه في عام االستراتیجي لالستراتیجیة الوطنیة لقطا
 وزارة البیئة تنص على وجوب احترامھ وتطبیقھ.

 
وأوصى التقییم البیئي االستراتیجي بتقلیص برنامج السدود نظرا لتداعیاتھ االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة. ووصف على 

ھ "نھم في التھام األرض" وانتقد استغاللھ الموارد بقدر غیر معقول. وباإلضافة إلى ذلك، اعتبر وجھ التحدید سد بسري بأن
التقییم السدود المقترحة أكثر اإلجراءات التي "تدعو إلى الندم" على مقیاس نسبة الحساسیة إلى عدم الیقین، بالنظر إلى 

غیر المحسوبة عن طریق التسرب. واقترح التقییم بدائل للحد  الظروف الھیدروجیولوجیة للبنان والمخاطر "الحتمیة" للمیاه
 من المخاطر والكلفة لسوء التكیف المحتمل.

 
، امتنعت وزارة الطاقة والمیاه 8213/2012وعلى الرغم من أن التقییم الممول من البنك الدولي قد أُعد وفقا لمرسوم لبنان 

 عن قبول التوصیات أو حتى التعلیق علیھا.

 
ومع ذلك، وبالنظر إلى أن التقییمات البیئیة واالجتماعیة االستراتیجیة ضروریة في إطار العمل البیئي واالجتماعي للبنك 
الدولي، فإننا نعتقد أنھ ینبغي احترام توصیات تقییم األثر البیئي االستراتیجي الخاصة باالستراتیجیة الوطنیة لقطاع المیاه. كما 

) لالستراتیجیة 2015) وحده، مع تجاوز تقییم األثر البیئي االستراتیجي (2014األثر البیئي لسد بسري (نعتقد أن اعتماد تقییم 
إن البنك "یعمل مع المقترضین لتحدید  إذالوطنیة الشاملة لقطاع المیاه، یتناقض مع رؤیة البنك الدولي للتنمیة المستدامة، 

 ت التنمیة الوطنیة [...] ".المبادرات واألھداف االستراتیجیة لمعالجة أولویا
 
 

 سادساً. مخالفة أھداف التنمیة المستدامة واستراتیجیة الحمایة االجتماعیة
 
 

وأھداف التنمیة المستدامة.  2030تحقیق أجندة  فيمع األمم المتحدة للمساعدة  بشكل موسعتشارك مجموعة البنك الدولي 
وتتوافق رؤیة المیاه الواردة في أھداف التنمیة المستدامة واتفاق باریس مع مھمة البنك الدولي الرامیة إلى إنھاء الفقر المدقع 

احد محدد على و "بناء رخاء مشترك بطریقة مستدامة". غیر أن مشروع سد بسري ینتھك ھذه الشروط بالتركیز على ھدف و
 حساب الكثیر من األھداف األخرى.

 
: "حمایة وترمیم النظم اإلیكولوجیة المتصلة بالمیاه، بما في ذلك الجبال والغابات واألراضي الرطبة واألنھار 6-6المقصد 

 وفي حین أن مشروعات السدود یمكن أن تنجح في بعض ".2020ومستودعات المیاه الجوفیة والبحیرات، بحلول عام 
السیاقات، فإن المشاكل البیئیة التي یعاني منھا بلدنا الصغیر تتفاقم إلى مستویات مثیرة للقلق، وال بد من حمایة موجودات 
النظم البیئیة المتبقیة وتعزیزھا. ویؤدي بناء سد ضخم في واحدة من المناطق الطبیعیة األكثر أھمیة المتبقیة إلى تفاقم تدھور 

 البیئة في البلد.
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: "ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفیذ ممارسات زراعیة متینة تؤدي إلى زیادة اإلنتاجیة 4-2د المقص
والمحاصیل، وتساعد على الحفاظ على النظم اإلیكولوجیة، وتعزز القدرة على التكیّف مع تغیر المناخ وعلى مواجھة أحوال 

ن تدریجیا نوعیة األراضي والتربة، بحلولالطقس الشدیدة وحاالت الجفاف والفیضانات وغیرھا من ا  لكوارث، وتحّسِ
ھكتارا من األراضي المنتجة التي تشتد الحاجة إلیھا، مما یترتب علیھ كلفة خارجیة  150سیغمر سد بسري  ".2030عام 

خصوبة التربة في لبنان. وعندما سألنا عن ھذه المسألة في اجتماعنا مع خبراء البنك الدولي في یولیو/تموز  مخزونیتكبدھا 
، تجاھلوا على نحو صادم القیمة الزراعیة لوادي بسري، قائلین "یمكنكم زراعة خضراواتكم في وادي البقاع". ونحن 2017

خدمات الزراعیة الالمركزیة، ویقلل من حقیقة تصنیف لبنان في مرتبة نعتقد أن ھذا التصریح یتعارض مع االتجاه العالمي لل
األراضي الزراعیة، مما یعني أن البلد في حاجة ماسة إلى زیادة رقعة أراضیھ  منخفضة للغایة في مؤشر نصیب الفرد من

 الزراعیة بدالً من تدمیرھا.
 

اإلیكولوجیة البریّة، وإدارة الغابات على نحو مستدام، : "حمایة واستعادة وتشجیع االستخدام المستدام للنظم 15الھدف 
یعد وادي بسري واحدا من  ومكافحة التصحر، ووقف تدھور األراضي وعكس مساره ووقف خسارة التنوع البیولوجي".

 )، مما یجعلھ منطقة إیكولوجیة2005أقل المناطق عرضة للتصحر في لبنان (الخطة الشاملة لترتیب األراضي اللبنانیة 
إستراتیجیة یتعین الحفاظ علیھا. ومع ذلك، فإن تقییم األثر البیئي لسد بسري ال یذكر التصحر إال كسبب محتمل لتناقص ھطول 
األمطار ویستخدمھ كحجة لبناء السد. ومع ذلك، فإن تقییم األثر البیئي ال یولي اھتماما لألبعاد المتعددة للقضیة، وال سیما أثر 

 النظم اإلیكولوجیة على تفاقم التصحر.إزالة الغابات وتدمیر 

 
"تأخذ في االعتبار أھمیة وجود شبكات ضمان وأخیرا، ال یتوافق السد أیضا مع إستراتیجیة الحمایة االجتماعیة للبنك الدولي التي 

واكتساب  اجتماعي تعمل بشكل جید وتشجع سیاسات فعالة للعمالة المنتجة التي تساعد الناس على الوصول إلى أسواق العمل
. وسیؤدي سد بسري إلى فقدان العدید من السكان المھارات سواء أثناء التعافي من األزمات االقتصادیة أو في األوقات العادیة"

 المحلیین وظائفھم.
 
 
 

 سابعاً. غیاب التشاور والمشاركة الفعالة
 
وفقاً إلطار العمل االجتماعي والبیئي للبنك الدولي، فإن إشراك أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمعات المحلیة 
والمتضررون من المشروعات المقترحة واألطراف المعنیة األخرى، ھو شرط لتمویل المشروع. ومع ذلك، في سجالت 

جتماعیة لسد بسري، كان الموقف العام للجمھور في األماكن األربعة المشاورات العامة التي أجراھا تقییم اآلثار البیئیة واال
التي شملتھا المشاورات (بلدیات عماطور، ومزرعة الشوف، وبسري، ومزرعة الضھر) یعارض بشدة بناء السد. عبر الناس 

 ك.عن رفضھم لمعدالت التعویض وفقدان التنوع البیولوجي وفقدان الوظائف واألراضي المنتجة وغیر ذل

 
كانت ھناك ست نساء فقط  إذإلى جانب ذلك، كان ھناك عدم مساواة مثیر للقلق فیما یتعلق بتمثیل الجنسین بین الحاضرین، 

یحضرن الجلسات إجماال. فضال عن ذلك، لم تتم دعوة المنظمات البیئیة غیر الحكومیة إلى االجتماعات، على الرغم من 

ما یعني غمر موائل طبیعیة مھمة. ودعیت المنظمات البیئیة غیر الحكومیة إلى تقییمات التخطیط لبناء السد في منطقة محمیة، م
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سابقة تتعلق باألثر البیئي لسدود أخرى وعبرت عن قلقھا بشأن تأثیر ھذه المشاریع على البیئة، وھو ما یفسر التھمیش المتعمد 

 %5.69فقط من سكان المنطقة و %0.083ر الجلسات لتلك المنظمات في المشاورات العامة لھذا التقییم. وبشكل عام، حض

 من إجمالي عدد مالك األراضي.

 
وزعم فریق البنك الدولي المسؤول عن المشروع أنھ تم إخطار الجمھور باالجتماعات من خالل بعض الصحف. ومع ذلك، 

ي ودلیل العملیات للتقییم البیئي لم یتمكنوا من تفسیر سبب انخفاض نسبة المشاركة في ھذه الجلسات. ووفقا للمرجع األساس

للبنك الدولي، یُطلب من المقترضین ضمان مشاركة أصحاب المصلحة في التخطیط والتصمیم بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، 

واستخدام مجموعة متنوعة من أسالیب التشاور للوصول إلى جمھور متنوع. كما یؤكدان على أھمیة االتصال بالمجموعات 

 المھا بكیفیة المشاركة وموعدھا ومكانھا، وذلك باستخدام أكثر من وسیط للوصول إلیھا.المستھدفة وإع

 
من سكان القرى المتضررة (...) اعترضوا على تھمیشھم، وأبدوا معارضتھم لبناء السد بتوقیع إلتماس  1500كما أن نحو 

 ).3سا على اإلنترنت (المرفق ). باإلضافة إلى ذلك، وقع مواطنون من لبنان وبلدان أخرى إلتما2(المرفق 
 
 
 

 ثامنا. المخاوف المتعلقة بالجیولوجیا وعلم الزالزل
 

 توصیات المجلس الوطني للبحوث العلمیة:
 
المجلس ھو المؤسسة العامة المركزیة المسؤولة عن البحوث والقرارات العلمیة في لبنان. وأصدر مركز األبحاث الجیوفیزیائیة 

 توصیات حول بناء السدود في منطقة جبل لبنان التي تضم وادي بسري.التابع للمجلس عدة 

 
وقد نصت التوصیات على أن جمیع مشاریع السدود في جبل لبنان الذي تغلب الترسبات الكارستیة على تكوینھ تتطلب دراسات 

فضل المتخصصین في سنوات كحد أدنى) ویجب أن تمنح الضمانات العلمیة من أ 10علمیة واسعة لفترة زمنیة طویلة (

الطبقات الكارستیة. وفي ھذا الصدد، حث المجلس الوطني للبحوث العلمیة الحكومة على تأجیل أي مشروع من ھذا النوع لم 

 یحظ بھذا اإلقرار.

 
 وأكد المجلس أن جفاف ودیان جبل لبنان لھ أكبر اآلثار الضارة على البیئة الساحلیة التي تستقبل كمیات تقل باستمرار من

المیاه العذبة، ومنھا: ارتفاع ملوحة وحرارة میاه البحر، وفقر محتوى األكسجین، ونضوب الكتلة الحیویة البحریة، وتغیر 

المناخ في المناطق الساحلیة. إن اقتران النشاط الزلزالي العمیق مع تدفق المیاه في الصدوع والشقوق السطحیة ھو، وفقا 

كز في فترة زمنیة معینة وحول الودیان. كما إن تركیز خزانات السدود في جبل لبنان للمجلس، مصدر متوالیات زلزالیة تتر

 ینتج عنھ نشاط زلزالي جدید تماماً على المنطقة. كما یرى المجلس أنھ یمكن دراسة حلول بدیلة لنقل المیاه العذبة إلى بیروت.
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 خزان:المخاطر التسرب والنشاط الزلزالي الناجم عن 
 

والبحیرة المتصلة بھ سوف یقعان بشكل مباشر فوق صدع رئیسي نشط، صدع بسري، وھو ما یمكن أن یشكل إن سد بسري 

 مشكلة خطیرة من وجھة نظر زلزالیة.

 
ووفقا للعدید من الخبراء فإن تسرب میاه السد إلى باطن األرض من خالل صدع بسري أمر ال مفر منھ وسیحفز النشاط 

تاذ الجیولوجیا توني نمر إن صدع بسري یرتبط بصدع روم النشط الذي تسبب في الزلزال الزلزالي بشكل طبیعي. یقول أس

ن تحفیز أي نشاط زلزالي سیغیر أنظمة اإلجھاد الدقیقة حول صدع روم، وھو ما قد یؤدي إلى موجات إ، و1956المدمر عام 

وقد یكون لوزن عمود المیاه في البحیرة المستقبلیة من النشاط الزلزالي الذي ال یمكن التنبؤ بھ، ال من حیث الحجم وال القوة. 

 تأثیرات مشابھة أیضا.

 
وفي ضوء ما سبق، فإن أي مسطح مائي وراء سد بسري المزمع قد یؤدي إلى زلزال كبیر مماثل للزالزل المذكورة في 

 ).5و 4 تاریخ لبنان. ومرفق بھذا الطلب وثیقة منفصلة عن األمور الجیولوجیة والزلزالیة (المرفقان
 

 تاسعا. مخاوف أخرى
 

 إمكانیة الحصول على میاه الشرب:
 
"توفیر المیاه الصالحة للشرب لبیروت" ھي صیغة یستخدمھا مجلس اإلنماء واإلعمار وفریق البنك الدولي للترویج للمشروع. 

المعالجة في "وردانیة" لمجرد ومع ذلك، وبناء على المعلومات الواردة من مجلس اإلنماء واإلعمار، سیتم تجھیز محطة 

معالجة تلوث میاه الصرف الصحي، وذلك بدون معدات خاصة للوصول إلى مستوى المیاه الصالحة للشرب وال لمعالجة 

تلوث میاه سد قرعون التي ستمتزج مع ماء سد بسري. وعلى عكس الوضع الحالي حیث یتم توفیر میاه الشرب من نبع جعیتا 

 قة بیروت الكبرى مطلقا على میاه صالحة للشرب من سد بسري.الطبیعي، لن تحصل منط

 
 المقالع:

 
من المتوقع أن تأتي المواد الخام المستخدمة في الردم الصخري في موقع السد من محاجر خارج منطقة المشروع مباشرة. 

ت البیئیة لھذه المحاجر التي تزید الكلفة ولم یقدم تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة لسد بسري تفاصیل كافیة عن الموقع والتأثیرا

البیئیة الكبیرة بالفعل للسد. ویفترض التقییم أن الصخور "ستأتي على األغلب من محجر تجاري یقع بالقرب من منطقة صیدا، 

 كیلومترا تقریبا من موقع السد". 15على بعد 

 
بالقرب من بسري،  صمعروود في منطقتي كفرفالوس وفي اآلونة األخیرة، من المقرر فیما یبدو الموافقة على محجر جدی

ألسباب من بینھا بناء السد. وسوف یدمر المحجر نحو ملیوني متر مربع من الغابات البكر والمناظر الطبیعیة الخالبة، مع 

 جمیع خدمات النظام اإلیكولوجي التي توفرھا.
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 عاشرا. الشكاوي السابقة
 

 شكوى إلى خبراء البنك: كما ذكرنا سابقا، حاولنا كثیرا تقدیم
 

 .2017بدأنا االتصال مع خبراء البنك في مایو/أیار  -

 .2017أرسلنا عدیدا من الدراسات والتقاریر التي تدعم قضیتنا في یونیو/حزیران  -

وأتبعنا ذلك بإرسال تعلیقات إضافیة في یولیو/تموز  2017یولیو/تموز  5التقینا مع خبراء البنك في  -

 ).7و 6(المرفقان  2017وأغسطس/آب 
 

 
 غیر مرضیة: لمخاوفنا) 8كانت استجابة خبراء البنك الدولي (المرفق  -

 
 

للبدائل في تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة. إال أن ھذا ال یجیب على بواعث  دراسة فقد جاء فیھا أنھ تم إجراء •

البدائل كان غیر شامل كما یبرھن التقییم البیئي االستراتیجي لالستراتیجیة الوطنیة لقطاع  دراسة قلقنا من أن

 .2015المیاه في عام 

 كانت اإلجابات على مخاوفنا بشأن عیوب خطة عمل التنوع البیولوجي عامة ومراوغة. •

 التاریخیة"."توثیق األدلة  وتركزت اإلجابة بشأن التراث الحضاري المادي بشكل أساسي على •

 وكانت اإلجابة على أھداف التنمیة المستدامة انتقائیة للغایة، كما لو أن المیاه ھي منتج منفصل في البیئة. •

 نا الرئیسیة.ھواجس الجزء المتعلق بالنشاط الزلزالي الناتج عن الخزان لم یرد على  •

ختلفة التي بناھا المقترض نفسھ، وتوصیات لم تكن ھناك إجابة على مخالفة اللوائح المحلیة، وإخفاقات السدود الم •

 المجلس الوطني للبحوث العلمیة، ومسألة التصحر، وغیرھا كثیر.
 
 

 12وبناء على طلبنا، عقدت اجتماعات افتراضیة مع خبراء اللجنة البیئیة واالجتماعیة في مكتب البنك الدولي ببیروت في 

 ر. ومع ذلك، كانت نتائج المناقشات غیر مرضیة لألسباب التالیة:مایو/أیا 25فبرایر/شباط و 23ینایر/كانون الثاني و

 
استندت موافقة مجلس اإلنماء واإلعمار وفریق الخبراء التابع للبنك الدولي على السد إلى حد كبیر على "تقریر حول تقییم  -

". 2014الجدید ومصادر النشاط الزلزلي لتقییم المخاطر الزلزالیة لموقع سد بسري، إلیاس عطا، مایو/أیار  الوضع التكتوني

"دون اھتمام یذكر ببقیة الدراسات الجیولوجیة والزلزالیة للمنطقة. وأعلن التقریر أن صدعي روم وبسري لیسا متصلین 

) 2005؛ دایرون، 1956؛ حجار، 1945بقة (دوبرتریت، بعضھما ببعض. یتناقض ھذا الزعم مع جمیع الدراسات السا

 .2014ویستند إلى بضعة أشھر فقط من الدراسات النظریة وعدد قلیل جدا من الزیارات إلى الموقع في مایو/أیار 

 
یبدو أن تركیز الھیئة أنصب على سالمة السد كھیكل، بغض النظر عن موقعھ (أي عند تقاطع صدعین نشطین) وما یمكن  -

 ینتج عن وجود سد وبحیرة في تلك المنطقة المحددة. أن



11 

(المزید في  وي علیھا المنطقةلم یبد أن الفریق على وعي تام بالتحدیات الجیولوجیة والزلزالیة واإلنشائیة التي تنط  -

 ):10، 9المرفقین 

لى ا تحت السد المقترح لیس نشطاً. وكانت ھذه اإلفادة الخاطئة واالفتقار الواقع أحد الخبراء یظن أن صدع بسري كان   -

 المعرفة بحقیقة جیولوجیة وزلزالیة بسیطة أمراً صادماً.

) خارج السیاق، وأظھرت فھماً غیر كاٍف للمادة المشار إلیھا، 2006كانت إشارة الفریق إلى منشور (نمر والمغراوي   - 

 توضیحیّاً من المؤلف ذاتھ، طوني نمر، وھو عضو في فریق خبراء الحركة البیئیّة اللبنانیّة.وھو ما تطلّب رداً 

لم یبد أن اللجنة تقّدر حقیقة أن تكوینات الوادي الصخریة ستتسبب حتماً في تغلغل میاه البحیرة وتلویثھا لمنسوب المیاه   -  
  الجوفیة في المنطقة.
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 مرفقات طلب التفتیش
 

 (متاحة لھیئة التفتیش عند طلبھا)
 
 
 

 ھل ینضب مخزون المیاه الجوفیة في لبنان حقا؟ -: تفنید خرافات المیاه الجوفیة في لبنان 1الملحق. 

 : التماسات محلیة (باللغة العربیة)2الملحق. 

 اإلنترنت: التماسات على 3الملحق. 

 د. طوني نمر -: مشروع سد بسري من منظور الجیولوجیا وعلم الزالزل 4الملحق. 

 د. طوني نمر -: فیما یتعلق بالنشاط الزلزالي الناجم عن خزان سد بسري 5الملحق. 

 2017یولیو/تموز  -الحركة البیئیة اللبنانیة  -: استعراض مشروع سد بسري الموجھ إلى البنك الدولي6الملحق. 

 - الحركة البیئیة اللبنانیة -مخاطر النشاط الزلزالي الناجم عن خزان  -: استعراض مشروع سد بسري 7الملحق. 

 2017أغسطس/آب 

 : رد البنك الدولي8الملحق. 

 2018-1-12: مالحظات على اجتماع صندوق النقد الدولي بتاریخ 9الملحق. 

  2018-01-12 -أثناء اجتماع البنك الدولي: مالحظات على أوجھ القصور الجیولوجي 10الملحق. 

 م. خولي -وأسئلة أخرى مھمة 

 : مقتطفات من التقییم البیئي االستراتیجي الستراتیجیة قطاع المیاه الجدیدة في لبنان11الملحق. 
 

 : توصیات المجلس الوطني للبحوث العلمیة12الملحق. 
 

 المیاه الجوفیة؟: سیاسات المیاه والسیاسة في لبنان: أین 13الملحق. 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 الملحق الثاني
 
 

 اإلدارة مجلسرد 
 

 الملحق الثاني
 
 

 اإلدارة مجلسرد 
 

 الملحق الثاني
الملحق الثاني



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الملحق الثاني
 
 

 اإلدارة مجلسرد 
 
 



 

 



  i 

 إدارة البنك الدولي على الطلب المقدم إلى ھیئة التفتیش الستعراض  مجلسرد 
 ، ومشروع إمداد المیاه في بیروت الكبرى (P125184)مشروع زیادة إمدادات المیاه في لبنان 

)P103063) وتمویلھ اإلضافي ،(P165711( 
 

تزوید  )، ومشروعP125184اإلدارة باستعراض الطلب المقدم إلى ھیئة التفتیش لفحص مشروع زیادة إمدادات المیاه ( مجلسقام 
 2018أغسطس/آب  6)، والذي تلقتھ الھیئة في P165711)، وتمویلھ اإلضافي (P103063بیروت الكبرى بمیاه الشرب (

 اإلدارة بإعداد الرد التالي. سمجل). وقام RQ18/05( 2018سبتمبر/أیلول  12وسّجلتھ في 
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 الخریطة
 43987البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر رقم  .1الخریطة 

 
 الملحقات

 
 االدعاءات والردود .1الملحق 
 الحساسة بیئیاً والبنیة التحتیة الكبیرة للمیاه في لبنانموقع المناطق  .2الملحق 
 بشأن الممتلكات الثقافیة 37القانون اللبناني رقم  .3الملحق 
 موجز المصادر البدیلة المحتملة المعتِمدة على بناء سدود وغیر المعتِمدة على بناء سدود .4الملحق 
 2014لبنان" مقتطف من "تقییم موارد المیاه الجوفیة في  .5الملحق 
 المشاورات التي ُعقدت فیما یخص مشاریع المیاه في لبنان .6الملحق 
 الشكاوىكتیب معلومات حول آلیة معالجة  .7الملحق 
 التواصل مع المنظمات غیر الحكومیة .8الملحق 

 
 



  iv 

 
 المختصرةاالختصارات واألسماء 

AFGBWSP التمویل اإلضافي لمشروع إمداد المیاه في بیروت الكبرى 
AC لجنة االستئنافات 

BAP خطة العمل المعنیة بالتنوع البیولوجي 
BMLWE مؤسسة میاه بیروت وجبل لبنان 

CDR مجلس اإلنماء واإلعمار 
CESMP خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة لإلنشاء 

CSO  المجتمع المدنيمنظمات 
DGA المدیریة العامة لآلثار والمتاحف 
ESIA تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة 

ESMP خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة 
EC لجنة االستمالك 

GHG غازات الدفیئة 
GoL الحكومة اللبنانیة 

GBWSP مشروع تزوید بیروت الكبرى بمیاه الشرب 
GBML  الكبرى وجبل لبنانمنطقة بیروت 
GRM  الشكاوىآلیة رفع  
GRS  بالبنك الدولي الشكاوىدائرة معالجة 

ICOLD  لسدود الكبیرةلاللجنة الدولیة 
MCE زلزال بحد أقصى معقول 
MoE وزارة البیئة 

MoEW وزارة الطاقة والمیاه 
Mw (وحدة لقیاس الزالزل) درجة العزم 

NPMPLT  األراضي اللبنانیةالخطة الشاملة لترتیب 
NWSS االستراتیجیة الوطنیة لقطاع المیاه 

NGO منظمات غیر حكومیة 
OBE زلزال ال یعطل التشغیل 

PAPs المتضررون من المشروع 
PMU وحدة إدارة المشروع 
RAP خطة عمل إعادة التوطین 
RTE زلزال ناشئ عن خزان 
SEE زلزال یستلزم تقییماً للسالمة 
TTL  فریق العملرئیس 
UfW المیاه غیر المحسوبة 

WSAP مشروع زیادة إمدادات المیاه 
 
 
 
 
 

 

 



  v 

 موجز وافٍ 
 

(المشار إلیھ فیما بعد  IPN Request RQ 18/05، سّجلت ھیئة التفتیش طلب تفتیش برقم 2018سبتمبر/أیلول  12في  .1

) (مشروع سد بسري أو مشروع P125184باسم "الطلب") بشأن مشروع زیادة إمدادات المیاه في منطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان (

)، والممولة كلھا من Pl65711) وتمویلھ اإلضافي (Pl03063زیادة إمدادات المیاه)؛ ومشروع تزوید بیروت الكبرى بمیاه الشرب (

 الدولي لإلنشاء والتعمیر (المشار إلیھ فیما بعد باسم "البنك الدولي" أو "البنك"). البنك
 

 الطلب المقدم إلى ھیئة التفتیش والمعلومات المرجعیة
 

ساعات  3-1منذ عشرات السنین والشعب اللبناني یعاني نقصاً حاداً في إمدادات المیاه؛ إذْ ال یحصل على المیاه غالباً إال لمدة  .2
وبالتالي یعتمد السكان  میاً نتیجة محدودیة الموارد المائیة في لبنان، وقصور البنیة التحتیة، وتدني مستوى إدارة الموارد المائیة.یو

على المیاه غیر المعبأة ومیاه الصھاریج باھظة التكلفة، والتي تؤثر على الفقراء على نحو غیر متناسب. إن لبنان بلد یعاني من ندرة 

ع عدم التأكد من مصادر إمدادات المیاه غیر المعبأة. وتتعرض المیاه الجوفیة لالستغالل المفرط بدرجات غیر مستدامة، كما المیاه، م

ألف بئر  20. ویقّدر العدد اإلجمالي لآلبار الخاصة الفردیة المرخصة بـنحو إلیھا میاه البحر تسربتعاني المكامن الجوفیة الساحلیة من 

ألف بئر إضافیة غیر قانونیة. وتعتبر سعة تخزین  60الكبرى وجبل لبنان. عالوة على ذلك، یوجد ما یقدر بحوالي في منطقة بیروت 

% (منطقة 85% من إجمالي الموارد مقارنة بالمتوسط اإلقلیمي البالغ 6المیاه السطحیة متدنیة جداً في لبنان، إْذ ال یجري تخزین سوى 

 الشرق األوسط وشمال أفریقیا).

 
انتھت من وضع االستراتیجیة الوطنیة  2012أعلنت الحكومة اللبنانیة إصالح قطاع المیاه باعتباره أولویة وطنیة، وفي عام  .3

، التي یھدف تنفیذھا إلى تخفیف حدة تفاقم النقص في إمدادات المیاه وتدھور نوعیتھا في منطقة بیروت الكبرى 2012لقطاع المیاه 
مع أصحاب  2012وتم التشاور بشأن االستراتیجیة الوطنیة لقطاع المیاه  من سكان لبنان. %40ر من وجبل لبنان، التي تضم أكث

 المصلحة ومناقشتھا معھم. وأكدت استراتیجیة البنك الدولي للمساعدة بشأن قطاع الموارد المائیة، والتي أعقبت ذلك، النتائج التي توصلت

. وسیتطلب تنفیذ ھذه االستراتیجیة مالئموتشیر إلى أن "االستراتیجیة الوطنیة لقطاع المیاه برنامج إلیھا االستراتیجیة الوطنیة لقطاع المیاه، 

یوجد تجزئتھا إلى أجزاء صغیرة، وتقسیم عملیة تنفیذھا على مراحل وفقاً لألولویات وتوفّر التمویل". واستناداً إلى التقدیرات الحالیة، ال 

في المطلوب من المیاه غیر المعبأة في منطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان؛ وبالتالي فال بد من مصدر واحد یمكنھ تغطیة الحجم اإلضا

تنویع المصادر (بدائل متنوعة معتِمدة على بناء سدود وغیر معتِمدة على بناء سدود) لضمان األمن المائي في منطقة بیروت الكبرى 

السد المقرر إنشاؤه على نھر األولي/بسري (سد بسري) بوصفھ جزءا  2012یاه وجبل لبنان. وقد حددت االستراتیجیة الوطنیة لقطاع الم

 ضروریا في البنیة التحتیة إلمدادات المیاه بغرض التصدي للمشكالت التي یواجھھا سكان منطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان.

 
، بشكل متزامن مع 2012تیجیة الوطنیة لقطاع المیاه تعكف الحكومة اللبنانیة على تنفیذ التدابیر المؤسسیة التي ُحددت في االسترا .4

ملیون متر مكعب من المیاه في منطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان بحلول  345ضخ استثمارات في البنیة التحتیة، وذلك لسد العجز البالغ 
، صادق على الالئحة 2017تمبر/أیلول سب 17بشأن تنظیم قطاع المیاه، وفي  221، أقر مجلس النواب قانون المیاه رقم 2000وفي  .2035

قدم خدمة إمدادات التنظیمیة لقطاع المیاه، والتي كانت معلماً بارزاً لقطاع المیاه في لبنان. كما تساند الحكومة اللبنانیة أیضاً الجوانب المؤسسیة لم

أت المؤسسة تتحول من اإلمداد المتقطع للمیاه إلى المیاه في منطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان، وھو مؤسسة میاه بیروت وجبل لبنان. وقد بد

 اإلمداد المستمر، كما تعكف على تنفیذ أنشطة متعلقة بالحفاظ على المیاه، ضمن أمور أخرى.

 
فھذا المشروع یھدف إلى تخفیف أثر ندرة المیاه في أرجاء منطقة بیروت  بمشروع سد بسري. قمتعلالقلق الیثیر الطلب  .5
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 لبنان. وسیضمن مصدراً بالغ األھمیة للمیاه غیر المعبأة یسھم في توفیر خدمات میاه میسورة منتظمة لسكان المنطقة.الكبرى وجبل 

 
سیترتب علیھ ما یلي: (أ) غمر نظام إیكولوجي فرید على ضفاف النھر  یزعم مقدمو الطلب أن إنشاء مشروع سد بسري .6

تھدید سالمة المجتمعات المحلیة؛ و(د) التأثیر على مجمع أثري غیر عادي؛ و(ھـ)  والبحیرة؛ و(ب) تدمیر اقتصاد محلي منتج؛ و(ج)

 إقامة السد في منطقة غیر مالئمة جیولوجیّاً.

 
 اإلدارة مجلسرد 

 
وقد ُحللت  مقدمي الطلب بشأن اآلثار المحتملة التي قد تنشأ عن مشروع سد بسري.مخاوف  ةاإلدارة بدق مجلساستعرض  .7

بدقة أثناء إعداد المشروع في إطار العنایة الواجبة من جانب البنك الدولي وُحددت إجراءات التخفیف المالئمة للتصدي  ھواجس ھذه ا

 ألي آثار سلبیة متبقیة، ویجري حالیاً تنفیذ ھذه اإلجراءات.

 
فقد ُعقدت  ن الناحیة األثریة.اً للبدائل واآلثار البیئیة واالجتماعیة وأھمیة الموقع مدراسة تضّمن إعداد مشروع سد بسري .8

مشارك في إطار تقییم األثر البیئي واالجتماعي، وخطة عمل إعادة التوطین، وخطة اإلدارة  400جلسة مشاورات عامة مع أكثر من  16

ت من مالك األراضي، كما جر 200البیئیة واالجتماعیة، وقد أثرت ھذه المشاورات تصمیم المشروع. وشارك في ھذه المشاورات 

آخرین. یساعد الرصد الشامل لخطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة وخطة عمل إعادة التوطین، باإلضافة إلى  109مقابالت فردیة مع 

 التشاور المستمر مع أصحاب المصلحة، على ضمان تنفیذ إجراءات التخفیف التي تم تحدیدھا، والتصدي ألي مشاكل جدیدة قد تظھر.

 
 ، أجرى فریق المشروع اتصاالت مكثفة مع ممثلي مقدمي الطلب بشأن المسائل المثارة في الطلب.2017منذ شھر مایو/أیار  .9

وتبادل الفریق اتصاالت مفصلة عن طریق البرید اإللكتروني، وعقد أربعة اجتماعات مباشرة، ویّسر ثالثة اجتماعات بین مقدمي الطلب 

روع سد بسري (لجنة سالمة السد)، واللجنة المستقلة لخبراء الشؤون البیئیة واالجتماعیة واللجنة المستقلة لخبراء سالمة السد التابعة لمش

 (اللجنة البیئیة واالجتماعیة).

 
فقد أجرت الحكومة اللبنانیة  اإلدارة أن مشروع سد بسري سلیم فنیاً مع استناد تصمیمھ إلى دراسات علمیة. مجلسیرى  .10

وفي أوائل الثمانینیات. وخالل الفترة من یونیو/حزیران  1974و  1954صائیة میدانیة، وذلك في دراسات جدوى تمھیدیة ودراسات استق

، 2011، أعدت الحكومة اللبنانیة دراسة جدوى ودراسات استقصائیة بشأن مشروع سد بسري. وفي 1995إلى أبریل/نیسان  1994

حدیثاً لتحدید تكلفة إنشاء السد. وھناك دراسات إضافیة عدیدة بشأن سالمة  تم تحدیث دراسة الجدوى استناداً إلى البیانات المائیة المتوفرة

السد أُعدت بشكل مرٍض، وھي: (أ) خطة اإلشراف على أعمال البناء والرقابة على الجودة؛ و(ب) خطة األجھزة؛ و(ج) خطة التشغیل 

 والصیانة األولیة؛ و(د) إطار خطة االستعداد للطوارئ.
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یخص مشروع سد بسري، شّكلت الحكومة اللبنانیة لجنة سالمة السد ولجنة الشؤون البیئیة واالجتماعیة، اللتین  ما في .11
، 2013وقدمت لجنة سالمة السد توصیات محددة بشأن التصمیم المحّدث في نوفمبر/تشرین الثاني  تضمان خبراء معترفاً بھم دولیاً.

. كما أكدت الجدوى الفنیة العامة، وسالمة التصمیم، وتقدیرات التكلفة، وخطط سالمة 2014ومن جدید في مارس/آذار ویونیو/حزیران 

السد. وتضّمن التصمیم التفصیلي ومستندات المناقصة توصیات لجنة سالمة السد بشأن الجوانب المائیة والجیوتقنیة والزلزالیة. وتساعد 

البیئیة واالجتماعیة وخطة عمل إعادة التوطین بما یتسق مع أفضل الممارسات اللجنة البیئیة واالجتماعیة على رصد تنفیذ خطة اإلدارة 

 والمعاییر الدولیة وسیاسات اإلجراءات الوقائیة للبنك الدولي.

 
اإلدارة أن أصحاب المصلحة في مشروع سد بسري أحیطوا علماً وجرت مشاورتھم من خالل التزوید بالمعلومات  مجلسیرى  .12

وباإلضافة إلى ھذه المشاورات، یتشاور فریق المشروع روتینیاً مع األفراد المتضررین من المشروع أثناء  ).6ق والمشاورات (الملح

). 8البعثات اإلشرافیة. رد فریق المشروع على االستفسارات المقدمة من المتضررین من المشروع والمنظمات غیر الحكومیة (الملحق 

 لیة التشاور وتعزیزھا، وسیلتمس الفرص لذلك.اإلدارة یدرك أھمیة تدعیم عم مجلسلكن 

 
في ھا ، وفي العمل على تنفیذة ببناء السدودالمتعلق اإلدارة أن البنك لم یأل جھداً في تطبیق سیاساتھ وإجراءاتھ مجلسیرى  .13

اإلدارة رصد تنفیذ مشروع سد بسري، كما أنھ  مجلسسیواصل  سیاق ھذا المشروع. ولم یبدأ العمل بعد في إنشاء مشروع سد بسري.

ملتزم باالحتفاظ بحوار مفتوح وشامل مع أصحاب المصلحة كافة أثناء تنفیذ المشروع، وذلك قبل إنشاء سد بسري وأثناءه على السواء. 

 تشمل التدابیر التي سیتم اتخاذھا مستقبالً ما یلي:

 
، ویواصل وتیرة مرتفعةروع على تنفیذ بعثات إشرافیة وزیارات میدانیة بلزیادة تدعیم عملیة التشاور، سیداوم فریق المش -

االنخراط مع أصحاب المصلحة المعنیین، وال سیما النساء، ویضمن توثیق ما یتحقق من تقدم في خطط العمل العدیدة 
 المذكورة فیما یلي وإتاحتھ للجمھور. 

 
) ضمن تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة قبل أن یشرع المقاول سینتھي العمل في وضع خطة التعویض اإلیكولوجي (البیئي -

وقبل الموافقة على المشروع، وافقت  .2024إلى  2019في أعمال إنشاء سد بسري، والذي یُتوقع أن تدوم من منتصف 

جتماعیة سلسلة من الخطط وزارة البیئة والبنك الدولي على تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة. یشمل تقییم اآلثار البیئیة واال

والتدابیر التي یجب تنفیذھا أثناء فترة تنفیذ المشروع. وسیتم االنتھاء من بعض الخطط والتدابیر قبل أعمال اإلنشاء، وبعضھا 

أثناء إنشاء السد وبعضھا بعده. وقد شرع مجلس اإلنماء واإلعمار في إجراءات ما قبل اإلنشاء الواردة في خطة العمل المعنیة 

التنوع البیولوجي، والتي تتضمن إعداد خطة تعویض إیكولوجي مفصلة ومحددة جیداً. ستضمن خطة التعویض اإلیكولوجي ب

 عدم تكبّد فقدان صاٍف في الموائل الطبیعیة من خالل التعویض الكافي عن الموائل المفقودة في منطقة الخزان.
 

تستند  .2020الخزان، ومن المتوقع أن یتم االنتھاء منھا بحلول سیتم وضع خطة رئیسیة لمستجمع المیاه وضفاف بحیرة  -

ھذه الخطة الرئیسیة إلى توصیات تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة، وستدمج كافة تدابیر خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة 

تطلبات إعادة التحریج، وتدابیر المتعلقة بمنطقة مستجمع المیاه العلوي وضفاف بحیرة خزان بسري المستقبلي، بما في ذلك م

 حمایة نوعیة المیاه، وإدارة التنمیة الناجمة عن المشروع.
 

تعتبر متطلبات اإلنشاء والتشغیل جزءاً من التزامات المقاول المشمولة في مستندات المناقصة، وسیتم تضمینھا في خطة  -
سیوافق البنك على خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة لإلنشاء التي یضعھا المقاول قبل  اإلدارة البیئیة واالجتماعیة لإلنشاء.
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 .2019الشروع في أي أشغال، ویُتوقع أن یكون ذلك في الربع الثاني أو الثالث من 

 
تنفیذ بالفعل، تم االنتھاء من الدراسات االستقصائیة األثریة المبكرة. توجد دراسة استقصائیة أثریة إضافیة مفصلة قید ال -

ستستند الدراسة االستقصائیة األثریة إلى المعلومات المستمدة من تقییم  وسیتم االنتھاء من جھود الحفظ قبل ملء الخزان.

وأما الدراسة االستقصائیة المفصلة فمن المقرر إجراؤھا في فترة تنفیذ  1اآلثار البیئیة واالجتماعیة ومن مسحي التضاریس.

 ضمینھا في نطاق العمل وفي الموازنة التقدیریة لبناء سد بسري.المشروع، وقد تم ت

 
ستواصل لجنتا الخبراء المستقلتان (لجنة سالمة السدود ولجنة الشؤون البیئیة واالجتماعیة) تقدیم مشورة إضافیة  -

ادة التوطین، كما سیواصل استشاري رصد مستقل أیضاً أعمال التقییم بشأن تنفیذ خطة عمل إعواإلشراف على المشروع. 

 الشكاوىوسیتولى مھندس اإلشراف رصد تنفیذ خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة. وسیواصل البنك رصد أداء آلیة رفع 

 لوظائفھا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
 .2019والمسح التالي سیجري في شھر فبرایر/شباط  2018تم إجراء مسح واحد في شھر یونیو/حزیران  1



  1 

 أوالً: مقدمة
 

(المشار إلیھم فیما بعد  IPN Request RQ I8/05، سّجلت ھیئة التفتیش طلب تفتیش برقم 2018سبتمبر/أیلول  12في  .1

) (مشروع سد بسري أو مشروع PI25I84باسم "الطلب")، بشأن مشروع زیادة إمدادات المیاه في منطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان (

، والممولة جمیعھا (P165711) وتمویلھ اإلضافي (PI03063وت الكبرى بمیاه الشرب (زیادة إمدادات المیاه)، ومشروع تزوید بیر

 من البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر (المشار إلیھم فیما بعد باسم "البنك الدولي" أو "البنك").

 

ویقدم خلفیة عن المشروعات؛  تحتوي ھذه الوثیقة على األقسام اآلتیة: القسم الثاني ویتناول الطلب؛ والقسم الثالث .تنظیم النص .2

اإلدارة التفصیلیة علیھا، وذلك في  مجلسادعاءات مقدمي الطلب مع ردود  1اإلدارة. ویعرض الملحق  مجلسوالقسم الرابع ویتناول رد 

ن؛ وأما الملحق خریطة تبین موضع المناطق ذات الحساسیة البیئیة والبنیة التحتیة للمیاه الكبیرة في لبنا 2صورة جدول. ویعرض الملحق 

فھو جدول ملخص تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة للبدائل المعتِمدة  4بشأن الممتلكات الثقافیة؛ وأما الملحق  37فھو القانون اللبناني رقم  3

؛ 2014لبنان لسنة على مقتطف من تقییم موارد المیاه الجوفیة في  5على بناء سدود وغیر المعتِمدة على بناء سدود؛ فیما یحتوي الملحق 

كتیب معلومات المشروع حول  7ملخصاً للمشاورات التي جرت في إطار إعداد المشروعات وتنفیذھا؛ ویضم الملحق  6ویقدم الملحق 

ملخصاً التصاالت فریق المشروع والھیئة المسؤولة عن تنفیذ المشروع مع  8التي وضعھا المقترض؛ ویضم الملحق  الشكاوىآلیة رفع 

 غیر الحكومیة. المنظمات
 
 
 

 الطلب ثانیاً: 
 

فرداً من األھالي  42منظمة غیر حكومیة بیئیة، تمثل  60تقدمت بطلب التفتیش الحركة البیئیّة اللبنانیّة، وھي شبكة تضم  .3

وفوضوا الحركة والعمال وأفراد المجتمع المحلي (المشار إلیھم فیما بعد باسم "مقدمو الطلب"). طلب مقدمو الطلب الحفاظ على السریة، 

 البیئیّة اللبنانیّة بتمثیلھم. ویشتمل الطلب أیضاً على العدید من المرفقات التي نوردھا فیما یلي:

 

 ھل ینضب مخزون المیاه الجوفیة في لبنان حقا؟ " -ات المیاه الجوفیة في لبنان نتفنید خرا. 1 -
 

 . إلتماسات محلیة (باللغة العربیة)2 -

 

 ت. إلتماسات على اإلنترن3 -

 
 الدكتور طوني نمر -. مشروع سد بسري من منظور الجیولوجیا وعلم الزالزل 4 -

 

 للدكتور طوني نمر"فیما یتعلق بالنشاط الزلزالي الناجم عن خزان سد بسري" . 5 -

 

 
 2017یولیو/تموز  -الحركة البیئیّة اللبنانیّة  -. استعراض مشروع سد بسري الموّجھ إلى البنك الدولي 6 -



  2 

 
 2017أغسطس/آب  -الحركة البیئیّة اللبنانیّة  -مخاطر النشاط الزلزالي الناجم عن خزان  -لمشروع سد بسري  . استعراض7 -

 
 . رد البنك الدولي8 -

 
 2018-1-12. مالحظات على اجتماع صندوق النقد الدولي بتاریخ 9 -

 
 م الخولي -وأسئلة أخرى مھمة  12/01/2018 -. مالحظات على أوجھ القصور الجیولوجي أثناء اجتماع البنك الدولي 10 -

  
 في لبنان . مقتطفات من التقییم البیئي االستراتیجي الستراتیجیة قطاع المیاه الجدیدة11 -

 
 . توصیات المجلس الوطني للبحوث العلمیة12 -

 
 . سیاسات المیاه والسیاسة في لبنان: أین المیاه الجوفیة؟13 -

 
مقدمي الطلب حول  ھواجس ، تتمحور 1على الرغم من تسجیل الطلب ضد ثالثة مشاریع، وعلى النحو الوارد في الفقرة  .4

بما أن االدعاءات  .P125184مجموعة متنوعة من اآلثار المحتملة التي قد تترتب على إنشاء سد على نھر األولي/بسري، وھو المشروع 

ً على ذلك المشروع  مجلسالمنفذة في إطار مشروع سد بسري، یركز رد الواردة في الطلب تركز على األنشطة  اإلدارة أیضا

)P125184)) ال على المشروعین اآلخرین ،P103063  وP165711.( 

 

 التسعة الواردة في الطلب ضمن خمس فئات: ھواجس یمكن تنظیم ا .5

 
یّدعي الطلب (أ) وقوع ضرر محتمل على الموائل الطبیعیة والغابات والزراعة والمناخ العالمي ومصادر المیاه؛  الجوانب البیئیة: -

و(ب) عدم اكتمال تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة (تحلیل التكلفة والمنافع البیئیة، تدابیر التخفیف، التعویض البیئي، مسح التنوع 

 ).2015تقییم البیئي االستراتیجي لسنة البیولوجي، المحاجر، مخالفة ال

 
یدعي الطلب وقوع ضرر محتمل على (أ) المواقع األثریة والتاریخیة والدینیة والجمالیة؛  الجانب األثري وجانب التراث الثقافي: -

 و(ب) وضع الحمایة الذي تتمتع بھ ھذه المناطق.

 
 یدعي الطلب ما یلي: (أ) االفتقار إلى المشاورات والمشاركة الكافیتین؛ و(ب) التعویض البخس عن الموارد الزراعیة. الجوانب االجتماعیة: -

 
 البدائل مع تعّمد استخدام أرقام غیر دقیقة بخصوص المیاه الجوفیة. دراسة یدعي الطلب عدم اكتمال تحلیل البدائل والمیزان المائي: -

 

یدعي الطلب وجود (أ) مخاطر نشاط زلزالي؛ و(ب) الحاجة إلى المزید من الدراسات على الطبقات  زالیة:الجوانب الجیولوجیة والزل -

 الجیریة.
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، التقى فریق المشروع مقدمي الطلب أربع مرات، ویّسر ثالثة اجتماعات بین مقدمي الطلب وكل 2017منذ شھر مایو/أیار  .6

 بشأن المشروع، ورد على استفسارات مقدمي الطلب. من لجنة سالمة السد واللجنة البیئیة واالجتماعیة
 
 
 

 خلفیة عامة عن المشروع ثالثاً: 
 قطاع المیاه 

لبنان بلد یعاني من اإلجھاد المائي، وال یقدم مستوى الخدمة المتوقع في البلدان المماثلة، وال سیما في شھور الصیف. نظراً  . 7
منطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان أثناء شھور الصیف الستة. وتعتبر التكلفة للعجز المائي، یشیع نظام تخصیص الحصص لسكان 

وتتعرض المیاه الجوفیة  الكلیة التي تتحملھا األسرة نظیر توفیر المیاه مرتفعة نتیجة البدائل باھظة التكلفة، والفقراء ھم األشد تضرراً.

ویوجد عدد كبیر من اآلبار في  .إلیھا میاه البحر تسربلجوفیة الساحلیة من مستویات غیر مستدامة، كما تعاني المكامن ابلالستغالل المفرط 
ألف بئر غیر قانونیة. بعض المناطق  60ألف بئر خاصة فردیة مرخصة باإلضافة إلى  20منطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان، وھي حوالي 

ساعات یومیاً أثناء  3نان، ال تحصل على إمدادات میاه إال لمدة % من سكان لب40في منطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان، التي یسكنھا أكثر من 

% من دخلھا 13% و1الصیف، مما یدفع السكان إلى شراء میاه الصھاریج أو المیاه المعبأة بتكلفة باھظة. وتنفق األسرة في المتوسط ما بین 

سكان منطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان الذین یعیشون تحت  % من30على المیاه حسب الموسم ومستوى نقص المیاه، مما یشكل عبئاً على الـ 

 1دوالرات للفرد في الیوم. 4خط الفقر الوطني البالغ 

 

ً لضرورة التحرك على وجھ السرعة، قامت الحكومة اللبنانیة بوضع وإقرار االستراتیجیة الوطنیة لقطاع المیاه  .8 وإدراكا
وفي مارس/آذار  القطاعات لتحسین إدارة خدمات المیاه والموارد المائیة في عموم لبنان.، وذلك بھدف وضع خطة شاملة متعددة 2012

، وافق مجلس الوزراء على ھذه االستراتیجیة الوطنیة التي تحدد األولویات الوطنیة في قطاع المیاه. وتم التشاور بشأن 2012

شتھا معھم. وتشیر استراتیجیة البنك الدولي للمساعدة بشأن قطاع مع أصحاب المصلحة ومناق 2012االستراتیجیة الوطنیة لقطاع المیاه 

. وسیتطلب تنفیذ االستراتیجیة تجزئتھا إلى أجزاء صغیرة، وتقسیم مالئماالستراتیجیة الوطنیة لقطاع المیاه برنامج الموارد المائیة إلى أن "
یة السد المقرر إنشاؤه على نھر األولي/بسري بوصفھ جزءا وحددت االستراتیج 2".تنفیذھا على مراحل وفقا لألولویة وتوفر التمویل

ضروریا في البنیة التحتیة إلمدادات المیاه للتصدي للمشكالت التي یواجھھا سكان منطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان وعددھم أكثر من 

 ملیون نسمة. 1.6

 

، 2012دون تنفیذ االستراتیجیة الوطنیة لقطاع المیاه جعلت الحكومة اللبنانیة من إصالح قطاع المیاه أولویة وطنیة، ومن  .9
سیظل سكان منطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان محرومین من إمكانیة الحصول على إمدادات میاه مستمرة وجیدة النوعیة. ھناك حاجة 

ً بحلول عام  345إلى إمدادات میاه غیر معبأة إضافیة قدرھا  من المائي لمنطقة بیروت لتحقیق األ 2035ملیون متر مكعب سنویا
لتقییم البنیة التحتیة واإلجراءات المؤسسیة، وتعكف على تنفیذ  3وقد انتھت الحكومة اللبنانیة من دراسات عدیدة الكبرى وجبل لبنان.

ه غیر المعبأة الالزمة استناداً إلى التقدیرات الحالیة، ال یوجد مصدر واحد یمكنھ تغطیة ھذا الحجم اإلضافي من المیا االستراتیجیة الوطنیة.

لمنطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان؛ وبالتالي فال بّد من تنویع المصادر (بدائل متنوعة معتِمدة على بناء سدود وغیر معتِمدة على بناء 

                                                           
1  
 . البنك الدولي.LB-68313. تقریر رقم: 2012). 2016-2012استراتیجیة المساعدة لقطاع المیاه في لبنان ( 2

https://hubs. worldbank.org/docs/imagebank/Pages/docProfile.aspx?nodeid= 16561274 
 ، وتحلیل بدائل سد بسري.2014، وتقییم المیاه الجوفیة 2012االستراتیجیة الوطنیة لقطاع المیاه  3



  4 

وجدت الحكومة  سدود)، وال بّد من إجراءات مؤسسیة لضمان األمن المائي في المنطقة. عند تقییم البدائل غیر المعتِمدة على بناء سدود،

بعة سدود، اللبنانیة أن الحجم لیس كافیاً لتلبیة العجز. وقد أخذ التحلیل الذي أجراه تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة للبدائل في اعتباره أر

وفي  ملیون متر مكعب على الترتیب. 95و 125وھي بسري وجنة وشرق الدامور وغرب الدامور. وتبلغ أحجام میاه سدي بسري وجنة 

وقت إعداد تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة، لم تكن دراسات سدي الدامور قد اكتملت، وبالتالي فمدى أحجام المیاه التي یوفرھا ھذان 

ملیون متر مكعب. وستقترب كمیة المیاه المجمعة التي توفرھا السدود األربعة من  155إلى  42السدان، حسب المصادر، یتفاوت من 

). أما سد جنة فقید اإلنشاء، ویُتوقع 4ملیون متر مكعب من المیاه في منطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان (الملحق  345لبالغ سد العجز ا

 أن یبدأ إنشاء مشروع سد بسري في غضون بضعة أشھر؛ وأما موقعا الدامور ففي مرحلة الدراسة.

 

بالتزامن مع اإلجراءات المتعلقة  2012الوطنیة لقطاع المیاه  یة المبینة في االستراتیجیةتیجب تنفیذ اإلجراءات المؤسس .10
، أقر مجلس 2000وفي عام  بالبنیة التحتیة، وذلك لضمان سد عجز المیاه الذي تعاني منھ منطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان.

الالئحة التنظیمیة لقطاع المیاه، ، صادق على 2017سبتمبر/أیلول  17بشأن تنظیم قطاع المیاه، وفي  221النواب قانون المیاه رقم 

ت والتي كانت معلماً بارزاً لقطاع المیاه في لبنان. وقد ُسن قانون المیاه بغرض تحقیق ما یلي: (أ) توضیح حقوق والتزامات كل من الھیئا

دة الخدمات وتحسین استدامتھا؛ العامة المعنیة بتقدیم خدمات المیاه؛ و(ب) تمكین مؤسسات المیاه المنشأة حدیثاً في مناطق لبنان من زیا

ادات و(ج) إنشاء أطر مساءلة متبادلة بین المستھلكین ومؤسسات المیاه اإلقلیمیة. وفي الوقت الراھن تساند الحكومة اللبنانیة مقدم خدمة إمد

د المتقطع إلى اإلمداد المستمر المیاه في المنطقة، وھو مؤسسة میاه بیروت وجبل لبنان، في الجوانب المؤسسیة، داعمة انتقالھا من اإلمدا

للمیاه. وتعكف المؤسسة على تنفیذ أنشطة من قبیل (أ) تركیب عدادات میاه؛ و(ب) رصد وإدارة مصادر المیاه المتزایدة؛ و(ج) إقامة 

لقطاع الخاص، شراكات مع القطاع الخاص استناداً إلى مستھدفات األداء، كالحد من التسرب مثالً؛ و(د) إبرام تعاقدات مبتكرة مع ا

میة كالتصمیم والبناء والتشغیل، استعداداً لتطبیق نھج "التصمیم والبناء والتشغیل ونقل الملكیة" مستقبالً، وذلك كما تنص الالئحة التنظی

دمات المیاه لقطاع المیاه. یعكف البنك الدولي وشركاء آخرون على مساندة الحكومة اللبنانیة ومقدم خدمة إمدادات المیاه لزیادة كفاءة خ

 المقدمة لسكان لبنان.

 
 المشروعات

 
یتمثل الھدف اإلنمائي لمشروع تزوید بیروت الكبرى بالمیاه وتمویلھ  .مشروع تزوید بیروت الكبرى بالمیاه وتمویلھ اإلضافي .11

اإلضافي في زیادة كمیات میاه الشرب المتاحة لسكان منطقة المشروع داخل بیروت الكبرى وجبل لبنان، بمن فیھم قاطنو األحیاء 

ل المرافق. سیقوم المشروع بنقل المیاه منخفضة الدخل بجنوب بیروت، وفي تعزیز قدرات مؤسسة میاه بیروت وجبل لبنان في تشغی

غیر المعبأة من خزان جون، الذي یضم خلیطاً من میاه نھر األولي/بسري ونھر اللیطاني وبحیرة عنان والعدید من الینابیع. ویجري حالیاً 

وتمویلھ اإلضافي أیضاً تعزیز تنفیذ إنشاء محطة للمعالجة وخزانات وبنیة تحتیة للتوزیع في إطار ھذه المشاریع. كما یتضمن المشروع 

مع التشغیل واألداء المالي لمؤسسة میاه بیروت وجبل لبنان واالنتقال إلى خدمة إمدادات المیاه المستمرة في المناطق المستھدفة بالتزامن 

قدمي الطلب لم یثیروا أي برنامج مستند إلى األداء للحد من التسربات. وعلى الرغم من إشارة طلب التفتیش إلى ھذه المشاریع، إال أن م

 ادعاءات ضد مشروع تزوید بیروت الكبرى بالمیاه وتمویلھ اإلضافي.
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یتمثل الھدف اإلنمائي للمشروع في زیادة حجم المیاه المتاحة لمنطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان. وقد  .مشروع سد بسري .12

، بمشروع سد بسري 4البدائل الذي تم إجراؤه بتكلیف من الحكومة اللبنانیة، وتم تضمینھ في تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة دراسة أوصى

إنشاء سد واإلشراف  5باعتباره الخطوة الفوریة التالیة لتأمین المیاه غیر المعبأة لمنطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان. یشمل ھذا المشروع

ملیون متر مكعب من میاه الشرب على نھر األولي/بسري. سیتم نقل المیاه المخزنة في الخزان الذي سیقیمھ المشروع  125علیھ لتوفیر 

إلى خزان جون من خالل نفق تحت األرض (انظر الخریطة). إن مشروع سد بسري ومشروعي تزوید بیروت الكبرى بالمیاه، مع أنھا 

خر، یتمم بعضھا بعضا، وكل منھا سیساند تأمین المیاه غیر المعبأة وإمكانیة الحصول على میاه غیر مرتبطة ارتباطاً مباشراً أحدھا باآل

لسكان بیروت الكبرى وجبل لبنان، وال سیما في شھور الصیف الجافة عندما تشتد الحاجة إلى المیاه. یتوقع أن یكون  6میسورة الكلفة

 حصول على میاه الشرب لسكان بیروت الكبرى وجبل لبنان.لمشروع سد بسري أثر إیجابي كبیر بتوفیر إمكانیة ال

 

ُوضع مشروع سد بسري في فئة التقییم البیئي (أ). وتم إثراء تصمیم المشروع بتقییم  .واالجتماعیةالبیئیة  اإلجراءات الوقائیة .13

 2012 اآلثار البیئیة واالجتماعیة وتدابیر التخفیف المصاحبة. وتم إعداد تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة وفقاً لقرار وزارة البیئة لسنة

ار البیئیة واالجتماعیة لجمیع المشاریع التي تندرج في الفئة (أ). وتنطبق على المشروع بشأن تقییم األثر البیئي، والذي یتطلب تقییم اآلث

)، والموارد الحضاریة المادیة OP/BP 4.04)، والموائل الطبیعیة (OP/BP 4.01سیاسات اإلجراءات الوقائیة التالیة: التقییم البیئي (

)OP/BP 4.11) والغابات ،(OP/BP 4.36 القسري ()، وإعادة التوطینOP/BP 4.12) وسالمة السدود ،(OP/BP 4.37 .(

ن استعرض البنك واعتمد تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة الشامل، الذي یتضمن خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة وخطة عمل إعادة التوطی

ارات معتِمدة على بناء سدود وغیر معتِمدة على بناء اً للبدائل لتسعة خیدراسة وخطط سالمة السد. ونفّذ تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة

 ).4سدود (الملحق 
 

عن  أجرت الھیئة المسؤولة عن تنفیذ مشروع سد بسري، وھي مجلس اإلنماء واإلعمار، مشاورات واتبعت عملیة لإلفصاح .14
، 2014لمشروع سد بسري في یونیو/حزیران  وما زالت وزارة البیئة، التي وافقت على تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة .المعلومات

وأما خطة العمل المعنیة بالتنوع البیولوجي فیما قبل اإلنشاء فھي قید التنفیذ.  منخرطة في تنفیذ خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة ورصدھا.

على الشروط  2018بنك في یونیو/حزیران في إطار تنفیذ تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة/خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة، وافق ال

المرجعیة للخطة الرئیسیة لتنمیة مستجمع المیاه وضفاف بحیرة الخزان ضمن مشروع سد بسري، وسیدشن مجلس اإلنماء واإلعمار 

عت في تعمل بشكل جید، وقد ُوض الشكاوىدعوة لتقدیم خطابات النوایا في الربع التالي. یشتمل مشروع سد بسري على آلیة لرفع 

كما شّكل مجلس اإلنماء واإلعمار أیضاً  7عندما بدأت عملیات االستمالك. 2016وتلقت شكواھا األولى في أوائل  2014یونیو/حزیران 

لجنتین من الخبراء المستقلین، إحداھما معنیّة بسالمة السد وھي لجنة سالمة السد، واألخرى معنیّة بالشؤون البیئیة واالجتماعیة وھي 

 شؤون البیئیة واالجتماعیة.لجنة ال

 

                                                           
 .105، ص 7، القسم 2014تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة لمشروع سد بسري بتاریخ مایو/آیار  4
مثل بناء محطة الطاقة الكھرومائیة وتوسعة محطة وردانیة لمعالجة المیاه، وذلك كتمویل مواٍز لمشروع سد بسري الخاص بالبنك  یمّول البنك اإلسالمي للتنمیة بعض األنشطة 5

 الدولي.
لمیاه من الصھاریج الخاصة راء اسیسمح تأمین المیاه غیر المعبأة للسكان باالعتماد على شبكة المیاه الحكومیة وخفض إنفاق األسر على المیاه نتیجة للحد من عبء كلفة ش 6
 المیاه المعباة المكلفة. أو
أیضا السجل خالل بعثات یحتفظ مجلس اإلنماء واإلعمار بسجل آللیة معالجة المظالم ویتم تبادلھ مع فریق المشروع عبر البرید اإللكتروني. ویراجع فریق المشروع  7

المساحة، وتاریخ الشكوى، والتسجیل، وتاریخ المشاورات، وموضوع الشكوى، والرد/التصحیحات،  اإلشراف. ویحتوي السجل على معلومات عن رقم القطعة، ومنطقة
 الرد، وتاریخ تسویة المظالم. وتاریخ
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 المشاریع ضع الحاليوال .15

 

وافق مجلس المدیرین التنفیذیین للبنك الدولي على قرض مشروع تزوید بیروت  تزوید بیروت الكبرى بمیاه الشرب.مشروع  -

ملیون دوالر  90، وتمویلھ اإلضافي بقیمة 2010دیسمبر/كانون األول  16ملیون دوالر في  200الكبرى بمیاه الشرب بقیمة 

. وأما قرض التمویل 2012دیسمبر/كانون األول  4. ودخل قرض المشروع حیز النفاذ في 2018یونیو/حزیران  15في 

. 2020نوفمبر/تشرین الثاني  30اإلضافي للمشروع فلم یدخل بعد حیز النفاذ. تاریخ اإلقفال للقرض والتمویل اإلضافي ھو 

 %.45.17وتشّكل المبالغ المنصرفة حتى تاریخھ 

 

ملیون دوالر في  474سري بقیمة وافق مجلس المدیرین التنفیذیین للبنك الدولي على قرض مشروع سد ب مشروع سد بسري.  -

یونیو/حزیران  30. تاریخ اإلقفال ھو 2015دیسمبر/كانون األول  15. ودخل القرض حیز النفاذ في 2014سبتمبر/أیلول  30

 %. ولم یبدأ العمل بعد على إنشاء سد بسري.35.96، وقد بلغ معدل الصرف 2024
 

 

 
 ذات صلةمسائل  رابعاً: 

 طلب التفتیش السابق 

، تلقت الھیئة طلب 2010نوفمبر/تشرین الثاني  4في  مشروع تزوید بیروت الكبرى بمیاه الشرب. -طلب التفتیش السابق   .16

تفتیش یتعلق بمشروع تزوید بیروت الكبرى بمیاه الشرب الذي كان مقترحاً آنذاك، حیث ادعى مقدمو الطلب مخاوف بخصوص اآلتي: 

. 2010دیسمبر/كانون األول  13اإلدارة برّده یوم  مجلسي تعرفة المیاه و(ج) توفّر المیاه. وقد تقدم نوعیة المیاه و(ب) الزیادة ف (أ)

اإلدارة، قدمت ھیئة التفتیش تقریرھا وتوصیتھا بعدم التحقیق، واللذین وافق علیھما  مجلسوفي أعقاب دراسات إضافیة اضطلع بھا 

اإلدارة  مجلس. ویوصي التقریر بالرصد وتوفیر موارد كافیة لتنفیذ المشروع، و2013أبریل/نیسان  8مجلس المدیرین التنفیذیین في 

ً ملتزم بذلك. ویعتبر تنفیذ المشروع وما تحقق من تقدم تجاه بلوغ أھدافھ اإلنمائیة ُمرضیین  . یقوم فریق المشروع بأنشطة إشرافیة نسبیا

 متكررة (كل شھرین في المتوسط).

 

 ).71التي أثیرت في الطلب الحالي، ال یوجد ما یرتبط بھیئة التفتیش السابقة (الدعوى رقم  ھواجسالومن بین  . 17

 

ً مشروع تزوید بیروت الكبرى بمیاه الشرب وتمویلھ اإلضافي، فإن  .18  على الرغم من أن طلب التفتیش یذكر أیضا
 القلق المثار مناإلدارة إلى أنھ ال یوجد في  مجلسیشیر  ،وفوق ذلك المثارة في الطلب ركزت على مشروع سد بسري. ھواجسال

 مقدمي الطلب ما یتصل صلة مباشرة بمشروع تزوید بیروت الكبرى بمیاه الشرب وتمویلھ اإلضافي.
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 اإلدارة مجلسرد  خامساً: 
 

 مقدمي الطلب بشأن اآلثار المحتملة التي قد تنشأ عن مشروع سد بسري، ویؤكد ھواجس اإلدارة وبدقة مجلساستعرض   .19
أثناء مرحلة إعداد المشروع، وذلك وفقاً لسیاسات البنك الدولي وإجراءات العنایة الواجبة  بالعمقُحللت  ھواجسلأن ھذه ا لس المج

معھا بشكل مالئم في إطار تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة، اإلدارة أن آثار المشروع المحتملة تم التعامل  مجلسالخاصة بھ. ویرى 
وخطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة، وخطة عمل إعادة التوطین، والتي تم التشاور بشأنھا على نطاق واسع وتتسم بالشمول وتخضع 

تى بدأ إنشاء سد بسري. وقد تضّمن إعداد مشروع ھناك العدید من تدابیر التخفیف قید التنفیذ فعالً، وبعضھا اآلخر سیتم تنفیذه م للرصد.
اً للبدائل وتقییمات لآلثار البیئیة واالجتماعیة، وللجانب األثري للموقع. وتم إثراء تصمیم المشروع وتدابیر التخفیف دراسة سد بسري

ً إلى وضع برنامج لتقاسم بمشاورات تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة وخطة عمل إعادة التوطین. كما أفضت نتائج المشاور ات أیضا
 8المنافع.

 
)، أجرى فریق المشروع اتصاالت مكثفة مع ممثلي مقدمي الطلب 2017الماضیة (أي منذ مایو/أیار  18على مدى الشھور الـ   .20

انخرط  ).8(الملحق بشأن المسائل المثارة في الطلب، وتبادل الفریق اتصاالت مفصلة بالبرید اإللكتروني مع عقد اجتماعات مباشرة 
بالبنك الدولي، مع مقدمي الطلب ورّد على استفساراتھم. التقى فریق المشروع  الشكاوىفریق المشروع، بمشورة ومساندة من دائرة معالجة 

مو الطلب مقدمي الطلب في مناسبات عدة، وقاموا بزیارات إلى الموقع الستعراض المسائل التي أثارھا مقد الشكاوىوموظفو دائرة معالجة 
على أرض الواقع. وقد أتاح البنك وصول مقدمي الطلب إلى خبراء البنك وكل من لجنتي سالمة السدود والشؤون البیئیة واالجتماعیة 

 لمشروع سد بسري، ویّسر تفاعلھم معھم. كما أتاح البنك أیضاً التقاریر والدراسات ذات الصلة لممثلي مقدمي الطلب.
 

اإلدارة أن مشروع سد بسري ُصمم استناداً إلى دراسات علمیة نفذھا خبراء محلیون ودولیون على مستوى  مجلسیؤكد   .21
أجرت الحكومة اللبنانیة دراسات جدوى واستقصاءات  عالمي، واستُعرض بمعرفة كل من لجنتي الخبراء فضالً عن خبراء البنك الدولي.

، أعدت الحكومة 1995إلى أبریل/نیسان  1994مانینیات. ومن یونیو/حزیران وأوائل الث 1974و 1954میدانیة عدیدة، وذلك في 
، تم تحدیث دراسة الجدوى في ضوء البیانات المائیة المتوفرة 2011اللبنانیة دراسة جدوى واستقصاءات بشأن مشروع سد بسري. وفي 

. وھناك أربع دراسات حول سالمة السد أُعدت بشكل مرٍض، حدیثاً؛ كما أخذت في اعتبارھا أیضاً أسعار السوق الجدیدة لتكلفة إنشاء السد
وھي: (أ) خطة اإلشراف على أعمال البناء والرقابة على الجودة؛ و(ب) خطة األجھزة؛ و(ج) خطة التشغیل والصیانة األولیة؛ و(د) 

 إطار خطة االستعداد للطوارئ.
 

على مستوى عالمي. ودرست اللجنة بالتفصیل (أ) تصمیم  تشكلت لجنة سالمة السد لمشروع سد بسري، وتتألف من خبراء  .22
وقدمت اللجنة توصیات محددة  الحاجز/األساس؛ و(ب) األوضاع الجیولوجیة؛ و(ج) األوضاع الزلزالیة؛ و(د) األوضاع الھیدرولوجیة.

دت على الجدوى الفنیة العامة، . وأك2014، ثم في مارس/آذار ویونیو/حزیران 2013بشأن التصمیم المحّدث في نوفمبر/تشرین الثاني 
وسالمة التصمیم، وتقدیرات التكالیف، وخطط سالمة السد. وتضّمن التصمیم التفصیلي ووثائق المناقصات توصیات لجنة سالمة السد. 

 كذلك استعرض كل من لجنة سالمة السد والبنك التصمیم وخطط سالمة السد بشكل كامل ووافقا علیھما.

                                                           
ى منافع مالئمة من لتالل) علسیضمن برنامج تقاسم المنافع أن تحصل المجتمعات المحلیة المجاورة (أي مالك األراضي في الوادي ممن ستغُمر أراضیھم والقرى المحیطة با 8

نطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان. بناء المشروع وتشغیلھ. ویتمثل الغرض من ھذا البرنامج في تقاسم المنافع الناشئة عن خزان سد بسري بخالف مستھلكي إمدادات المیاه في م
جتماعیة في مختلف أنحاء المناطق المتضررة من أعمال اإلنشاءات والغمر؛ (ب) وعلى وجھ التحدید، فإن البرنامج سیساعد على: (أ) تحسین الخدمات المجتمعیة والرفاھة اال

 العمل المتاحة.ضمان تقاسم المجتمعات األھلیة المحیطة للمنافع الناشئة عن أعمال التنمیة الالحقة لضفاف البحیرة والمناطق المجاورة؛ (ج) زیادة فرص 
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الشؤون البیئیة واالجتماعیة من خبراء في مجاالت مختلفة، وقد درسوا بالتفصیل (أ) الجوانب البیئیة و(ب) تتألف لجنة   .23
وتساعد اللجنة في رصد تنفیذ خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة وخطة عمل إعادة التوطین  الجوانب االجتماعیة و(ج) الجوانب األثریة.

 ر الدولیة وسیاسات اإلجراءات الوقائیة للبنك الدولي.بما یتسق مع أفضل الممارسات والمعایی
 

فقد رفع بعض المتضررین  اإلدارة إلى أن ھناك دعوى قضائیة مرفوعة اعتراضاً على مشروع سد بسري. مجلسویشیر   .24

ع ملكیة منطقة مشروع أمام مجلس الشورى یطعنون فیھا بعدم قانونیة قرار الحكومة اللبنانیة بنز 2015من المشروع دعوى قضائیة في 

كان االدعاء الرئیسي الذي أثاره المّدعون أن اآلثار البیئیة لم  10ویعتبر مجلس الشورى أعلى محكمة إداریة في لبنان. 9سد بسري.

تخضع للدراسة الوافیة فیما یخص منطقة مشروع سد بسري، بالمخالفة للقانون. ومجلس الشورى مكلّف اآلن باستعراض ما إذا كان 

اإلدارة علماً  مجلسبنزع ملكیة منطقة مشروع سد بسري یستوفي متطلبات القانون اللبناني أم ال. وقد أحیط  2015رار الصادر في الق

 اإلدارة عن كثب. مجلسبأن مجلس الشورى سیصدر قراراً في الدعوى في األشھر القادمة. وھذه مسألة قضائیة وطنیة یراقبھا 

 

 اإلدارة. ونناقش فیما یلي المسائل المحددة. مجلسبالردود التفصیلیة ل مصحوبةادعاءات المطالبین  1یعرض الملحق  . 25

 الجوانب البیئیة

 تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة

اإلدارة أن تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة یحتوي على نتائج مسوح التنوع البیولوجي التي نُفذت، ویشمل  مجلسیرى   .26
كما یشمل تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة أیضاً على خطة مفصلة  ،العدید من البدائل القابلة للتطبیق، وتحلیالً للتكالیف والفوائد

وقد وافق البنك الدولي ووزارة البیئة اللبنانیة على  توي على تدابیر للتصدي لآلثار التي تم تحدیدھا.لإلدارة البیئیة واالجتماعیة تح

 .2014یونیو/حزیران  2تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة في 

 التنوع البیولوجي

التي نُفذت في إطار تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة والتي نبینھا فیما یلي، إلى أن  11خلصت مسوح التنوع البیولوجي . 27
ل "لن یتسبب في تحوُّ ". جذري مشروع سد بسري  وأُجري التقییم اإلیكولوجي على مرحلتین (انظر أدناه  12للموائل الطبیعیة الحرجة

وصفت األحوال اإلیكولوجیة األساسیة لمشروع سد بسري  2012المرحلة األولى في  للتعرف على وصف المسوح والمنھجیة).

 وُصممت بحیث یتم تكرارھا أثناء مسوح ما بعد اإلنشاء باتباع المنھجیة ذاتھا أو أخرى محّدثة. وأما المرحلة الثانیة في أغسطس/آب 

ا وإعدادھا في صورتھا النھائیة. وقد نفذ ھذفقد تضمنت تقییماً أكثر تفصیالً وكذلك مشاورة بشأن خطة العمل المعنیة بالتنوع البیولوجي 

المسح فریق من المتخصصین، من ضمنھم متخصص في علم الثدییات ومتخصص في علم بیئة النبات ومتخصص في علم بیئة المیاه 

العذبة ومتخصص في علم الزواحف والبرمائیات ومتخصص في علم الطیور. شمل التقییم اإلیكولوجي المفصل مساحة قدرھا 

 تحیط بمنطقة سد بسري المستقبلي، وتضّمن مسوحاً مفصلة على النحو التالي: 13كیلومترات 5

                                                           
 (مرسوم االستمالك). 2015یونیو/حزیران  4الرسمیة بتاریخ ، منشور في الجریدة 2066مرسوم االستمالك رقم  9

ؤولة عن مراجعة قرارات مجلس شورى الدولة ُمكلف بالمساعدة في صیاغة ومراجعة التشریع الذي ستصدره السلطة التشریعیة وبأن یكون المحكمة اإلداریة العلیا المس 10
 المحاكم اإلداریة األقل درجة.

من لنباتات، وثالثة من األسماك، وأنواعا من الالفقاریات، وثالثة أنواع من البرمائیات والزواحف، وأربعة أنواع من الطیور، وخمسة أنواع نوعا من ا 11حدد المسح  11
 الثدییات لھا قیمة تستدعي الحفظ واالنتباه الخاص.

 .9الملحق ز، ص  -تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة  12
 .10الملحق ز، ص  -تماعیة تقییم اآلثار البیئیة واالج 13
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والذي نُفذ سیراً على األقدام في قطاعات طولیة محددة مسح الغطاء النباتي والخضري (بما في ذلك رسم خرائط للموائل)،  -

دود ھذه المجتمعات، ولتسجیل األنواع الحیة الموجودة، سلفاً للحصول على فھم للمجتمعات النباتیة في المنطقة، وللتعرف على ح

 ولتقریر التوزیع المحتمل لألنواع المھددة؛

 

التي نُفذت من خالل الصید بالكھرباء (طریقة شائعة تستخدم لصید السمك ألغراض مسوح األسماك والالفقاریات الكبیرة،  -

 المسح والرصد)؛

 

خالل دراسة ورصد الحیوانات النشطة خالل فترتین من النھار واللیل، مع  التي نُفذت منمسوح الزواحف والبرمائیات،  -

 التركیز على المسطحات المائیة وموائل على ضفافھا وفي أطرافھا؛

 

ً من نقطة ثابتة لمدة  - وأفضى إلى تسجیل كافة األنواع التي دقیقة،  20مسح الطیور، الذي نُفذ باستخدام طریقة العّد انطالقا

 ذه الفترة في أماكن مختلفة وأوقات مختلفة في الموائل النمطیة بمنطقة معینة؛لوحظت أثناء ھ
 

الذي نُفذ من خالل نُھج مباشرة وغیر مباشرة. نُفّذ النھج غیر المباشر أثناء النھار من خالل المسوح سیراً على مسح الثدییات،  -

حص الكھوف والجحور. ونُفّذ النھج المباشر بطریقین: المسوح العالمات الثانویة كآثار األقدام. كما تم أیضاً ف وتسجیلاألقدام، 

اللیلیة باستخدام مْركبة وكشاف، والمسوح بكامیرات التحكم عن بعد، مع اختیار موضع ھذه الكامیرات بحیث یغطي مزیجاً من 

 أنواع الموائل والمواقع في منطقة الدراسة.

 

تدابیر تخفیف لتغییر موضع بعض األنواع، وتقلیل اآلثار من خالل خیارات  تضمنت خطة العمل المعنیة بالتنوع البیولوجي  .28
تحدید توقیت أو تسلسل إنشاء سد بسري، والتعویض عن الموائل التي ال یمكن إنقاذھا. تشاورت الحكومة اللبنانیة بشأن خطة العمل 

وتندرج تدابیر   من تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة.المعنیة بالتنوع البیولوجي وقدرت میزانیة لھا وأفصحت عنھا، وھي تشكل جزءاً 

التخفیف ضمن الفئتین التالیتین: (أ) سیجري مجلس اإلنماء واإلعمار مزیداً من الدراسات، ویمارس أنشطة للرصد، وینظم عملیة نقل 

على المقاول اتخاذھا على النحو  لمواضع بعض األنواع، ویضمن المخصصات الالزمة للتدفقات البیئیة؛ و(ب) اإلجراءات التي یجب

 المشمول في العقد وسیتم ذكره بمزید من التفصیل في خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة لإلنشاء.
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 : موقع خزان سد بسري المخطط1الصورة 
 
 

 

 : موقع خزان سد بسري المخطط2الصورة 
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 التسعیر على أساس التكلفة
اً للتكلفة والمنافع یحدد دراسة التكلفة والمنافع الكلي للمشروع، یتضمن تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة دراسة باإلضافة إلى  .29

 قیمة تكالیف الرعایة الصحیة الناجمة عن النقص في إمدادات المیاه الواصلة إلى المستفیدین من المشروع مقابل اآلثار البیئیة المتوقعة
یضاً: (أ) فقدان منافع النظام اإلیكولوجي (المنتجات الغذائیة الخشبیة، والمنتجات الغذائیة غیر الخشبیة، كما یعالج التحلیل أ للمشروع.

والرعي، والترفیھ، والصید، وامتصاص الكربون، والتنوع البیولوجي) الناجم عن ھذا المشروع؛ و(ب) عملیات التنمیة حول الخزان؛ 

خلص تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة إلى أن فوائد توفیر إمدادات من المیاه  ه مصب النھر.و(ج) اآلثار على المناطق الواقعة في اتجا

من التكلفة المرتبطة ببناء سد بسري، وال سیما بالنظر إلى تدابیر التخفیف  الجیدة النوعیة لسكان بیروت المتنامیة أعدادھم ھي أعلى كثیراً 

 المقرر تنفیذھا والتي ھي قید التنفیذ.

 
 عادة التحریجإ

 
تفّصل خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة العدید من األنشطة لتخفیف اآلثار البیئیة واالجتماعیة الناجمة عن المشروع، بما  . 30

وتغطي ھذه التدابیر رصد نوعیة المیاه وإدارة التنوع البیولوجي وإنشاء شبكة للصرف الصحي في قرى  في ذلك غرس األشجار.

 مستجمع المیاه العلوي. وفیما یخص األشجار، واستناداً إلى التقییم اإلیكولوجي والمسح االجتماعي المفّصل، تذھب تقدیرات تقییم اآلثار

ھكتاراً. وتذھب تقدیرات خطة عمل إعادة التوطین إلى أنھ سیلزم قطع  82رجیة ستفقد البیئیة واالجتماعیة إلى أن المنطقة الح

ویتضمن تقییم اآلثار البیئیة  14شجرة حرجیة، غالبیتھا أشجار صنوبر وبلوط والبقیة أشجار محصولیة). 38147شجرة ( 110814

خرى (حتى في مواقع اإلنشاء). ویوصي تقییم اآلثار واالجتماعیة تدابیر لخفض عدد األشجار المقطوعة، وللحفاظ على األشجار األ

البیئیة واالجتماعیة بإعادة التحریج، وذلك في إطار الخطة الرئیسیة لمستجمع المیاه وضفاف بحیرة الخزان في مشروع سد بسري، 

حد سواء. وقد وافق فریق  وذلك بغرض السیطرة على أحمال الترسبات المتجھة إلى الخزان وكتدبیر تعویضي عن الموئل المفقود على

، وسیدشن مجلس اإلنماء واإلعمار عملیة المشتریات 2018المشروع على الشروط المرجعیة لھذه الخطة الرئیسیة في یولیو/تموز 

 .2020، ویُتوقع أن یتم االنتھاء من الخطة بنھایة 2018بحلول دیسمبر/كانون األول 

 
 المقالع إدارة

 
وینص على تدابیر التخفیف قالع البیئیة واالجتماعیة المخاطر البیئیة واالجتماعیة المحتملة وآثار المیتناول تقییم اآلثار   .31

% من مواد إنشاء السد من داخل منطقة الخزان، مما یحد بدرجة كبیرة من االعتماد على المحاجر 80سیتم الحصول على حوالي  الكافیة.

التجاریة القائمة. ویقیّم تقییم اآلثار البیئیة  لمقالعجدیدة أو استخدام ا قالعلبیة المرتبطة بإنشاء مالخارجیة وبالتالي یخفض اآلثار البیئیة الس

واالجتماعیة آثار الحفر المحتملة والحصول على المواد من منطقة الخزان، ویتضمن تدابیر تخفیف للحد من ھذه اآلثار. فإذا دعت الحاجة 

جدید، یوفر تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة إطاراً لقواعد ومبادئ تقییم اآلثار، وتحلیل البدائل، وتدابیر التخفیف التي یجب على  قلعإلى م

 المقاول اتباعھا.

 

الحاجة  ، إذا دعتالجدیدة المحتملة قالعتشمل التزامات المقاول إعداد تقییم مفصل لآلثار البیئیة واالجتماعیة فیما یخص الم . 32

جدید. یحتوي تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة على برنامج رصد شامل لتدابیر  قلعإلیھا، والتي سیوافق علیھا البنك قبل استخدام أي م

ومي یتولى استشاري اإلشراف مھمة اإلشراف الی: سیوجد نھج متعدد المستویات في اإلشراف وتنفیذ تدابیر التخفیف التخفیف التي تم تحدیدھا.

                                                           
 .94من  40وثیقة التقییم المسبق للمشروع، ص  14
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یة على المقاول، وستشرف الھیئة التي تتولى اإلدارة والتنفیذ على إدارة العقد، وأما لجنة الشؤون البیئیة واالجتماعیة فستشرف على العمل

 وتضمن الرقابة على الجودة، فیما سیوفر فریق المشروع اإلشراف الشامل على خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة.
 

 الثقافي الجانب األثري والتراث
 

ال یوجد ضمن مواقع التراث الثقافي الموجودة في المنطقة المتأثرة بالمشروع ما ھو خاضع للحمایة بموجب اتفاقیة حمایة  .33
أو  2003أو اتفاقیة حمایة التراث الثقافي غیر المادي لسنة  1972التراث الثقافي والطبیعي العالمي (اتفاقیة التراث العالمي) لسنة 

 بشأن الممتلكات الثقافیة. 37اللبناني رقم القانون 

 
وتم إعداد مشروع سد بسري بحیث یستوفي متطلبات سیاسات البنك، بما في ذلك منشور سیاسة العملیات/إجراءات  .34

. ویعتبر إجراء مسح أثري ممنھج أحد متطلبات مشروع سد بسري، ویجب تنفیذه أثناء تنفیذ المشروع. OP/BP 4.11البنك 
تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة معلومات بشأن الدراسات والمسوح التي جرت فیما مضى داخل المنطقة المتأثرة ویعرض 

واستناداً إلى ھذه المسوح الموجودة من قبل، حدد تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة أن المنطقة تنطوي على شواھد تشیر إلى أنھا  بالمشروع.

ھو ما یسوغ إجراء مسح ممنھج، والذي یعتبر من متطلبات المشروع وقد ُحدد لھ مخصص في میزانیة المشروع. كانت مأھولة منذ قرون، و

لبناء توافق في الرأي على المنھجیة واإلجراءات التدخلیة، أشرك فریق المشروع العدید من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المدیریة العامة و

 ة بالتراث الثقافي في لبنان، والباحثین المعترف بھم، وأجرى مشاورات مستفیضة مع المجتمعات المحلیة.لآلثار والمتاحف، وھي السلطة المعنی

 
كما ینص مشروع سد بسري على إجراء مسح أثري، وذلك بإجراء تنقیب اختباري لتمحیص األطالل األثریة في المنطقة  .35

لى وجھ التحدید تمحیص أربعة أعمدة جرانیتیة موجودة داخل الخزان سیشمل ھذا ع المتأثرة بمشروع سد بسري وتوثیقھا وتقییمھا.

 ).3المخطط إنشاؤه وھي على األرجح أطالل معبد من العصر الروماني (انظر الصورة 

 

تم اعتبار كنیسة مار موسى الحبشي موقعا دینیا أثناء إعداد المشروع، وقررت خطة عمل إعادة التوطین أن للمبنى  .36
بناء على ذلك، وبالتشاور مع الطائفة  ).4من تاریخ وأنشطة وتقالید قیمة عالیة لدى أتباع الطائفة (انظر الصورة  وما یرتبط بھ

 الدینیة المتضررة، سیمول المشروع عملیة نقل الكنیسة وما یرتبط بھا من أطالل مبنى سابق إلى أرض أعلى مستوى. أثناء البعثة اإلشرافیة

، التقى فریق المشروع األسقف الماروني، الذي قال إنھ ھو وأبناء طائفتھ وافقوا على النقل ویضعون اللمسات 2017 التي نُفذت في یولیو/تموز

 النھائیة على مكان الموقع الذي ستنقل إلیھ الكنیسة واألطالل المرتبطة بھا بمساندة من مجلس اإلنماء واإلعمار.
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 : أعمدة جرانیتیة من العصر الروماني3الصورة 

 

 

 : كنیسة مار موسى الحبشي4الصورة 
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 الجوانب االجتماعیة
 

 التشاور ومشاركة أصحاب المصلحة
 

المجتمعات المحلیة. فقد أجرى مجلس اإلنماء واإلعمار المشاورات  ھواجس بذل مشروع سد بسري جھوداً كبیرة لمعالجة  .37
بشأن تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة وخطة عمل إعادة التوطین أثناء اإلعداد، وذلك اتساقاً مع سیاسات البنك الدولي، والتي شارك 

ك األراضي وأفراد المجتمع المحلي ومنظمات فیھا طیف واسع من أصحاب المصلحة، بمن فیھم على سبیل المثال ولیس الحصر مال
بخصوص المشاورات التي جرت  ).6المجتمع المدني. داوم الفریق على ھذه المشاورات أثناء تنفیذ المشروع حتى تاریخھ (الملحق 

لمنظمات غیر مشاورات مع مختلف أصحاب المصلحة، كالمتضررین من المشروع والمجتمعات المحلیة وا تقداإلعداد، عُ مرحلة أثناء 

وتم  بالمشروع.تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة وخطة عمل إعادة التوطین الخاصین الحكومیة ومنظمات المجتمع المدني، في إطار إعداد 

. وحضر ھذه 16الـ  مشاورةال اتاإلعالن عن إشعار جلسات المشاورات العامة في الصحف المحلیة قبل أسبوعین من موعد إجراء جلس

أسرة، ساعد في  1200من مالك األراضي، وأُجري مسح شمل  109شخص. كما جرت أیضاً مقابالت فردیة مع  400الجلسات أكثر من 

جلسة في مختلف البلدیات منذ بدء تنفیذ  12عقدت الحكومة اللبنانیة  إذوتواصلت المشاورات أثناء التنفیذ،  إثراء تصمیم المشروع.

 المشروع.

 

تم اإلفصاح عن المواد ذات العالقة كمسودة تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة  مشروع جلسات مشاورات مختارة كمراقب.حضر فریق ال .38

. ویمكن 2014یونیو/حزیران  2وخطة عمل إعادة التوطین داخل لبنان، باللغتین اإلنجلیزیة والعربیة، وفي دار المعلومات التابعة للبنك الدولي في 

ً على الموقع اإللكتروني لمجلس اإلنماء واإلعمار.االطالع على جم باإلضافة إلى تقییم اآلثار البیئیة  15یع أدوات سیاسات التدابیر الوقائیة أیضا

على  2016نوفمبر/تشرین الثاني  30) في 7(الملحق  الشكاوىبشأن آلیة رفع  16واالجتماعیة وخطة عمل إعادة التوطین، تم توزیع كتیب

 22و 12جمیع القرى الست الكائنة بالقرب من منطقة المشروع، وفیما بعد ُوّزع أثناء الزیارات المیدانیة إلى البلدیات والقرى األخرى یومي 
وني لمجلس اإلنماء واإلعمار. تتوفر معلومات إضافیة ومقاطع . ھذا الكتیب متاح أیضاً باللغة العربیة على الموقع اإللكتر2016دیسمبر/كانون األول 

باإلضافة إلى المشاورات التي أجراھا  تمارس نشاطھا بالفعل. الشكاوىآلیة رفع  17فیدیو قصیرة على الموقع اإللكتروني للمشروع التابع للبنك.

). لم 8راد (تم اختیارھم عشوائیاً) أثناء البعثات اإلشرافیة (الملحق مجلس اإلنماء واإلعمار، تشاور فریق المشروع مع المتضررین من المشروع األف

والرصد  الشكاوىأو مسائل إضافیة أثناء ھذه المشاورات مقارنة بالمعلومات المستمدة من آلیة رفع  ھواجس یثر المتضررون من المشروع أي 

 الخارجي.

 

تشمل ھذه المشاركة آلیة  ة والتشاور معھم طوال تنفیذ المشروع.طبّق المشروع آلیات إضافیة لتیسیر إشراك أصحاب المصلح .39

 لمعلومات المشروع: الموجھ، والنشر الشكاوىرصد خارجي مستقلة، وآلیة رفع 

 

قام مجلس اإلنماء واإلعمار بتعیین استشاري رصد خارجي مستقل لرصد تنفیذ خطة عمل  - آلیة الرصد الخارجي المستقلة -
إعادة التوطین. وقد أجرى االستشاري مشاورات إضافیة من خالل المسوح. وحتى تاریخھ، تم إجراء مسحي رصد خارجي 

ررین من المشروع. یغطي المسح األول بنظام العیّنة. واستناداً إلى ھذین المسحین، یحظى المشروع بتأیید غالبیة المتض
%، 20% من ھذه العینة للمشروع، ومعارضة 70المتضررین من المشروع المقیمین في منطقة السد، وكشف عن تأیید 

                                                           
15 http://www.cdr.gov.lb/eng/bisri.asp 2016نوفمبر/تشرین الثاني  25، ھذا الكتیب تم اإلفصاح عنھ على موقع آلیة معالجة المظالم یوم. 
16 GBWSAP.pdf-http://www.cdr.gov.lb/study/bisri/Booklet 
17 p://projects.worldbank.org/P 125184 ?lang=enhtt 
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% موقفاً محایداً. وأما المسح الثاني فیغطي المتضررین من المشروع المقیمین في منطقة الخزان، وكشف عن تأیید 10واتخاذ 
، والمسح الثاني في الربع 2017%. نُفذ المسح األول في الربع الثالث من 42العینة لسد بسري، ومعارضة % من ھذه 57

ً إلى الفرق في موضع العینة. وسیستعرض استشاري الرصد 2018األول من  . ویمكن أن یُعزى الفرق في النتائج جزئیا
بب إضافي لھذه الفروق. في غضون ذلك، عزز مجلس اإلنماء الخارجي النتائج المستمدة من المسح التالي ویحاول تحدید أي س

 المواطنین وعالجھا. ھواجس واإلعمار برنامج التواصل والتفاعل الخاص بھ لتحدید 
  

ویتولى مجلس اإلنماء واإلعمار إدارة ھذه اآللیة ویطلع فریق المشروع  ، وتؤدي وظائفھا بشكل جید.الشكاوىتم وضع آلیة رفع  -
وى عن طریق البرید اإللكتروني الستعراضھ. كما یستعرض فریق المشروع أیضاً ھذا السجل أثناء البعثات على سجل الشكا

اإلشرافیة. یحتوي ھذا السجل على معلومات عن رقم قطعة األرض ومنطقة السجل العقاري وتاریخ الشكوى والتسجیل وتاریخ 
ریخ قرار مجلس اإلنماء واإلعمار. ویتعلق معظم الشكاوى المشاورة وموضوع الشكوى والرد/التصحیحات وتاریخ الرد وتا

 شكوى وتم تسویتھا جمیعاً. 180بدقة مساحة قطعة األرض وعدد األشجار وصحة أسماء المالّك. وحتى تاریخھ تم تلقي 
 

عن تقییم  سیتم نشر معلومات المشروع على النحو المشار إلیھ في الفقرات السابقة. تم اإلفصاح - نشر معلومات المشروع -
اآلثار البیئیة واالجتماعیة وخطة عمل إعادة التوطین وھما متاحتان للجمھور. ویوجد عرض تقدیمي عن المشروع قبل كل 
جلسة مشاورات، وتم توزیع كتیب معلومات المشروع في منطقة المشروع وتحمیلھ على الموقع اإللكتروني لمجلس اإلنماء 

 ).7واإلعمار (انظر الملحق 
 

 ھواجس وتضمنت ھذه ا معینة أثیرت أثناء المشاورات وعالجھا من خالل تدابیر التخفیف المستھدفة. ھواجس تم توثیق  .40
) 3) ضمان إمكانیة الحصول على الوظائف والفرص األخرى للسیاحة؛ و(2) الحصول على میاه الشرب في منطقة بسري؛ و(1ما یلي: (

) ضرورة الحصول على 4والتاریخي والثقافي كدیر مار موسى وغیره من األطالل التاریخیة؛ و(ضرورة الحفاظ على مواقع التراث األثري 
) 6) وتحسین إمدادات المیاه للسكان القریبین من السد ولیس لسكان بیروت وحدھم؛ و(5أراض منتجة في المناطق الواقعة قبل السد وبعده؛ و(

) العوائد من المشروع على 7التعویض عن األراضي التي سیجري استمالكھا؛ و(وسائل التعویض عن األراضي المستحوذ علیھا وعدالة 
) حمایة البیئة من التلوث. 9) المسائل المتعلقة بمیاه الصرف قبل إنشاء السد وبعده؛ و(8السكان المحلیین اقتصادیاً ومن حیث فرص العمل؛ و(

، كما تتضمن برنامجاً لتقاسم المنافع، ھواجس طین التدابیر الالزمة لمعالجة ھذه اوتشمل خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة وخطة عمل إعادة التو
والتعویض عن األصول المتضررة بقیمة تكلفة االستبدال الكاملة، ومساندة إعادة تأھیل سبل كسب العیش، باإلضافة إلى التعویض النقدي، 

ویمكن االطالع على  فرصة عمل. 1000تنفیذ المشروع سیوفر أكثر من  وتوفیر فرص العمل للسكان المحلیین. وتذھب التقدیرات إلى أن
 .6ملخص المشاورات في الملحق رقم 

 

 اإلدارة أن جھوداً كبیرة بُذلت كي تضم المشاورات النساء ومالك األراضي والمنظمات غیر الحكومیة. مجلسیرى  .41
 

فیما یخص  16الـ مشاورات ال اتامرأة حضرت جلس 42مجموعھ ، تشیر الوثائق إلى أن ما فیما یخص التشاور مع النساء -
ً لخطة عمل إعادة التوطین، جرت المشاورات مع  إعداد خطة عمل إعادة التوطین وتقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة. وفقا

شاورات. فعلى سبیل المراعاة الالزمة للمساواة بین الجنسین، كما بُذلت جھود معینة لتحدید وإشراك النساء في جلسات الم
من مالك األراضي باإلضافة إلى التشاور  109المثال، وفي إطار إعداد خطة عمل إعادة التوطین، ُعقدت مقابالت خاصة مع 

امرأة. باإلضافة إلى ذلك، ُجمعت بیانات مصنفة حسب نوع الجنس من المسح الذي شمل  15مع الجمھور، وكان من بینھم 
 ي عملیة إعداد مشروع سد بسري.أسرة معیشیة كي تُثر 1200
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وكما سبق وأشرنا، فإن  18من مالّك األراضي المتضررین من المشروع. 861یوجد  - بشأن المشاورات مع مالك األراضي -

مشارك حضروا جلسات المشاورات العامة، كان نصفھم من مالك األراضي. ومع األخذ في االعتبار كل من  400أكثر من 

% من مالك األراضي المتضررین. 35، تكون المشاورات شملت أكثر من 109الـ  فردیةال تمقابالالاالجتماعات العامة و

% من مالك األراضي غیر 50% من مالك األراضي، مما یعني أن المشاورات شارك فیھا أكثر من 30وتغیّب حوالي 

 المتغیبین.

 

تم اإلعالن عن جمیع المشاورات مع الجمھور العام من  - بشأن التشاور مع المنظمات غیر الحكومیة/منظمات المجتمع المدني -

خالل الصحف المحلیة وكانت مفتوحة للمنظمات غیر الحكومیة/منظمات المجتمع المدني كافة. وحضر المشاورات العدید من 

 ).6ممثلي المنظمات غیر الحكومیة/منظمات المجتمع المدني (الملحق 

اإلدارة أنھ تم التشاور مع المتضررین المحلیین من المشروع أثناء إعداد المشروع وتنفیذه. وبذل المشروع  مجلسیؤكد  .42
 ھم:ھواجس جھوداً لضمان إتاحة المعلومات حول المشاورات عالنیة لألفراد المتضررین وإتاحة الفرصة لھم للتعبیر عن 

العامة في أماكن مختلفة، للمؤسسات من أصحاب المصلحة، عقدت جلسات المشاورات  - مكان وتوقیت جلسة المشاورات -
وللمتضررین من المشروع بین أھالي القریة القریبة من سد بسري المقترح، وسكان بیروت الكبرى. وتقرر عقد جلسات 

أیام التشاور مع أھالي القرى في عطالت نھایة األسبوع، ومع مستھلكي المیاه من سكان بیروت في ساعة مبكرة من مساء 
 العمل، وذلك لتمكین أقصى عدد من األطراف المعنیة من الحضور.

 
تم اإلعالن عن جمیع جلسات المشاورات العامة في الصحف المحلیة قبل أسبوعین من موعد انعقاد كل جلسة.  - عملیة التشاور -

ثیق كافة نتائج المشاورات واإلفصاح وكانت جلسات التشاور مفتوحة لألطراف المعنیة كافة. واتسمت العملیة بالشفافیة، وتم تو
لعامة الجمھور. األھم من ذلك أن المشاورات عملیة مستمرة، وستتواصل أثناء تنفیذ المشروع. كما یمكن للناس أیضاً  اعنھ

 .الشكاوىھم من خالل آلیة رفع ھواجس إرسال 
 

مفتوحة ال للمتضررین  الشكاوىتمارس نشاطھا بالفعل. آلیة رفع  الشكاوى. آلیة رفع عملیة مستمرة من إشراك المواطنینتوجد  -
ً ألھالي القرى كافة في منطقة المشروع والجمھور. ولم یتم استالم شكاوى بخصوص تھمیش  من المشروع فحسب، بل أیضا

أو مسح اآلراء الذي أجراه استشاري الرصد  الشكاوىأشخاص متضررین أو أصحاب مصلحة آخرین، سواء من خالل آلیة رفع 
. كما توافي الشكاوىالخارجي المستقل للمشروع. أثناء كل بعثة إشرافیة، یستعرض فریق البنك الدولي سجل شكاوى آلیة رفع 

برید اإللكتروني. بال الشكاوىالھیئة التي تتولى اإلدارة والتنفیذ فریق البنك الدولي بالملف الذي یحتوي على سجل شكاوى آلیة رفع 
ویحتوي ھذا السجل على معلومات عن رقم قطعة األرض ومنطقة السجل العقاري وتاریخ طلب الشكوى والتسجیل وتاریخ 

 قرار مجلس اإلنماء واإلعمار. المشاورة وموضوع الشكوى والرد/التصحیحات وتاریخ الرد وتاریخ

 

 التعویض عن استمالك األراضي

ھكتاراً من  570مستأجراً) واستمالك حوالي  43مالك أراض و 6أسرة ( 49النقل المادي لـ یشمل مشروع سد بسري  .43
. توجد بعض العقارات السكنیة المتضررة، لكن ال توجد داخل منطقة المشروع مواقع تجاریة أو صناعیة وال قطعة 999األرض تضم 

یة االستمالك، وقد أصدرت لجنة االستمالك قرارات تعویض بشأن مرافق بنیة تحتیة عامة مھمة أو منشآت مجتمعیة. تحقق تقدم في عمل
قطعة أرض. ومنذ إعداد خطة عمل إعادة التوطین األصلیة، حدثت بعض التغیرات الطفیفة في عدد قطع األرض  999من أصل  993

                                                           
 یلھم في ھذه العملیة.غطى استبیان تعداد السكان جمیع مالك األراضي. وتم إخطار مالك األراضي الغائبین عن طریق الصحف المحلیة. واستعان بعضھم بمحامین لتمث 18
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المتاحة التي تثبت حدوث انخفاض  ومالك األراضي والعاملین والمستأجرین ومالك األراضي الغائبین وغیر الغائبین فضالً عن الشواھد
في القیمة السوقیة لألرض الواقعة في منطقة المشروع منذ تقییم خطة عمل إعادة التوطین لثمن األرض. سیقوم مجلس اإلنماء واإلعمار 

 بتحدیث خطة عمل إعادة التوطین في ملحق لتوثیق ھذه التغیرات.
 

 قیمةوتحدد لجنة االستمالك، المستقلة عن مجلس اإلنماء واإلعمار،  .اتمنھجیة موحدة لتحدید قیمة التعویض ن الىانیفتقر لب . 44

استناداً إلى عوامل كثیرة، كالتشاور مع المتضررین من المشروع واألسعار المعلنة والمعامالت التي جرت مؤخراً والموقع  اتالتعویض
لجنة االستمالك للتعویض عن الوحدة مقارنة بالمعدالت الواردة في خطة عمل إعادة التوطین. واستخدام األراضي. وقد تفاوتت معدالت 

دوالر للمتر المربع،  33.33دوالر إلى  13.33فئة من األرض مع معدالت تعویض تتراوح من  11فخطة عمل إعادة التوطین تشمل 
 دوالر للمتر المربع. 26.66دوالراً إلى  20التعویض من وأما تصنیف اللجنة لفئات األرض فیختلف عن ذلك، وتتراوح معدالت 

 

تثبت الشواھد المتاحة أن تحدید قیمة التعویض أعلى من األسعار السوقیة لألصول المتضررة، وھو ما یعكس تكلفة  .45
طلب البنك الدولي من مجلس اإلنماء واإلعمار تقدیم شواھد على أن  الكامل حسبما تقتضي خطة عمل إعادة التوطین. االستبدال

وقد استعان استشاري الرصد الخارجي بخبیر تثمین عقاري  19أسعار السوق لألصول المتضررة.أمعدالت التعویض كانت أعلى من 
إلعمار معلومات تبین أن معدالت اختیرت بشكل عشوائي في منطقة المشروع. وقدم مجلس اإلنماء وا 20مستقل قام بتقییم قطعة أرض
% في المتوسط. وقد رأى فریق المشروع، من 20-15سعار السوق لألرض في منطقة المشروع بنسبة ألجنة االستمالك أعلى من أ

دوالرات للمتر المربع، وھذا أقل من معدالت تعویض لجنة  10و 5خالل استشاري، أن أسعار مبیعات األراضي مؤخراً تتراوح بین 
ستمالك. واستعان الفریق بخبیر تثمین عقاري آخر مستقل لتقییم المزید من قطع األرض في منطقة المشروع، وسیتم إعداد التقریر في اال

 .2019صورتھ النھائیة في موعد أقصاه الربع األول من 
 

ت إلى لجنة االستئنافات وفقاً على الرغم من الشواھد المتاحة على أن معدالت التعویض تفوق سعر السوق، قُدمت استئنافا . 46
وجدیر بالذكر أن عملیة االستئناف تتم بال أي تكلفة على المتضررین من المشروع وتتیح  .للعملیة المبینة في خطة عمل إعادة التوطین

من أصل  598، تقدم مالك األراضي باستئنافات بخصوص 2018سبتمبر/أیلول  24لھم فرصة الحصول على تعویض أعلى. وحتى 
من تلك الطعون. وتسیر عملیة االستئناف بشكل جید، وجاءت القرارات  339قطعة أرض، وأصدرت لجنة االستئنافات قرارھا بشأن  999

 المتخذة حتى اآلن في صالح المتضررین من المشروع، وقد أعرب جمیع من أجریت معھم مقابالت عن نیتھم اتباع قرار لجنة االستئنافات.

 یل البدائلالمیزان المائي وتحل

 المیزان المائي
(الذي یشیر إلیھ الطلب) وجود عجز في المیاه الجوفیة یبلغ نحو  2014أّكد تقییم موارد المیاه الجوفیة في لبنان  . 47

 )، ویرتبط بھ تراجع في نوعیة المیاه الجوفیة ھناك.5ملیون متر مكعب في منطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان (الملحق  150
متر مكعب باعتباره حجم إعادة التغذیة (بمعنى المخزون اإلجمالي) الوارد في  7263و 4728المدى الذي یتراوح بین  یذكر الطلب

". یأخذ في حسبانھ الفواقد في البحر وفواقد االرتشاح العمیق ال. لكن ھذا التقییم یوضح أن ھذا المدى التقدیري "2014تقییم سنة 

وفیة (بمعنى كمیة المیاه الجوفیة المتاحة لالستخدام القابلة لالستخراج) أقل من ذلك؛ بما أن الفواقد في وبالتالي فصافي مخزون المیاه الج

                                                           
من استشاري  تطلب )2) تقدم مجموعة من الحاالت الموثقة لعملیات حدیثة على األراضي في منطقة المشروع، و(1طلب فریق المشروع من آلیة معالجة المظالم أن: ( 19

 المراقبة الخارجیة جمع معلومات عن أسعار السوق الحالیة لألراضي في منطقة المشروع.
التوطین تقییم قطعة أرض واحدة بناء على طلب فریق المشروع، وذلك إلثبات أن قیمة التعویض التي تحددھا المفوضیة األوروبیة تضمن الرصد المستقل لخطة إعادة  20

 تعكس تكلفة االستبدال.
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، 

 البحر وفواقد االرتشاح العمیق تُخصم من حجم إعادة التغذیة.

 البدائل دراسة

من السیناریوھات البدیلة بما في ذلك تسع سیناریوھات لخیارات معتِمدة على بناء سدود  مجموعة واسعةالبدائل  دراسة وفرت .48
وجد التحلیل أن البدائل غیر المعتِمدة على بناء سدود ستزید إمدادات المیاه لكنھا لن تستطیع تغطیة حجم المیاه  وغیر معتِمدة على بناء سدود.

. وال بد من تنویع المصادر 2035كعب والذي تحتاج إلیھ منطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان بحلول ملیون متر م 345غیر المعبأة اإلضافي البالغ 

. السدود األربعة التي أخذت في 2035ملیون شخص بحلول  3.5ضماناً لألمن المائي لھذه المنطقة ولخدمة سكانھا المتوقع أن یبلغ عددھم 

 95و 120وجنة  اعیة ھي بسري وجنة وشرق الدامور وغرب الدامور. یبلغ حجم میاه سدي بسريتقییم اآلثار البیئیة واالجتم دراسة االعتبار في

 لذلكت، وملیون متر مكعب على الترتیب. وفي الوقت الذي جرى فیھ إعداد تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة، لم تكن دراسات سدي الدامور قد اكتمل

ملیون متر مكعب. وبالتالي فالكمیة اإلجمالیة التي  153إلى  42فإن حجم المیاه التي یوفرھا سدا الدامور یتفاوت، حسب المصادر، من حوالي 

). 4 الملحق ملیون متر مكعب من المیاه (انظر 345توفرھا ھذه السدود (بسري وجنة وشرق الدامور وغرب الدامور) تقترب من سد العجز البالغ 

 سد جنة قید اإلنشاء، وأما إنشاء سد بسري فیُتوقع أن یبدأ في غضون بضعة أشھر؛ وأما موقعا الدامور ففي مرحلة الدراسة.

 
) یمكن أن یستوفي الموقع متطلبات حجم 1( البدائل إلى أن موقع سد بسري یتیح عدداً من المزایا المھمة: دراسة تخلص .49

) أرضیة الخزان تقع تحت طبقة من 2أو أطول من ذلك؛ و( 2035وت الكبرى وجبل لبنان حتى عام التخزین الكبیر الالزم لمنطقة بیر

) یمكنھ تحقیق أقل تكلفة لحجم الوحدة لمنطقة 4) ینطوي على تكالیف ضخ منخفضة أو ال تُذكر؛ و(3الرواسب السفلیة قلیلة التسرب؛ و(

حجمھ وفعالیة التكالیف الخیار ذا األولویة، وتم تقییم الموقع باعتباره مقبوالً من بیروت الكبرى وجبل لبنان. اعتُبر سد بسري بالنظر إلى 

 منظور االعتبارات البیئیة واالجتماعیة والفنیة واالقتصادیة والمالیة.

 
(أي ینابیع شكا)، مع تفاوت  21شمال لبنانفي  بةذالعوتتعلق المعلومات المتاحة بشأن الحصول على میاه الینابیع البحریة .50

ملیون متر مكعب، وھي كمیة غیر كافیة لسد العجز البالغ  68ملیون و 34تقدیرات األحجام المتاحة، إذ ینخفض بعضھا إلى 
ابیع ملیون متر مكعب من المیاه والمشار إلیھ آنفاً. باإلضافة إلى ذلك، ستدعو الحاجة إلى بنیة تحتیة معقدة لنقل المیاه من الین 345

كما یتفاوت التدفق في  البحریة العذبة الموجودة بعیداً عن منطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان، التي تحتاج أمّس الحاجة إلى المیاه.

یة الینابیع البحریة أیضاً تبعاً للموسم، ویمكن أن تكون المیاه ذات محتوى ملحي مرتفع. وتتم تغذیة ھذه الینابیع من خالل المكامن الجوف

 ساحلیة، وھي عرضة لخطر االستغالل الجائر والتلوث من عملیات التصریف النھري.ال

 

                                                           
 ھذه الینابیع في شمال لبنان بعیدة عن منطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان وتتطلب بنیة تحتیة معقدة لجلب المیاه إلى المنطقة. 21
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 الجوانب الجیولوجیة واآلثار الزلزالیة المحتملة

تعتبر اإلدارة أن تصمیم السد أنجز بحسب أفضل الممارسات الدولیة في مجال تدابیر السالمة، ویستند إلى تقییم مخاطر الزالزل   .51
أجرت الحكومة اللبنانیة دراسة تقییم مخاطر الزالزل أثناء مرحلة  .ة خبراء السدود المستقلّةئتم تأكیده من قبل ھیالمناسب، الذي 

ً لھا. وقد أجریت ھذه التقییمات وفق أحدث  إعداد المشروع لتحدید خصائص الزالزل المحتملة والتي یقتضي ان یكون السد مقاوما

مقاربات االحتمالیة والحتمیة لمخاطر الزالزل، بما في ذلك تقییم الخصائص النیوتكتونیة لموقع سد األسالیب العلمیة التي تعتمد على ال

  بسري والمصادر الزلزالیة القریبة.

استنادا إلى نتائج ). MCEم تصمیم مشروع سد بسري لیكون مقاوماً للھزات االرضیة الناتجة عن اقصى معدالت الزالزل الممكنة (ت  .52

مخاطر الزالزل، أجرى االستشاري المكلّف بمھام التصمیم دراسة دینامیكیة رقمیة لثبات السد بھدف تحدید مستوى الھبوط األقصى تقییم 

، واكد بنتیجة ھذه الدراسات على سالمة السد وقدرة مقاومتھ في حالة الزالزل  لقّمة السد، واالنخساف والھبوط والتشوه في جسم السدّ 

و"المعدالت   Operating Basis Earthquake (OBE)عدالت المعروفة علمیاً لقوة الزالزل: "المعدالت التشغیلیة": للزالزل تبعاً للم

، ووفقًا إلرشادات التصمیم للوقایة من الزالزل الموضوعة من قبل الجنة Safety Evaluation Earthquake (SEE)الوقائیة": 

اسات التكتونیة ودراسة تقییم مخاطر الزالزل التي أجریت على السّد بعین االعتبار مجمل أخذت الدر. (ICOLD)الدولیة للسدود الكبیرة 

الزالزل المعروف ب"المعدل . ان معدل قوة 1956و 1837البیانات حول الزالزل بما فیھا الزلزالین االخیرین على فالق روم في العامین 

یمكن تعریفھ على انھ اقوى معدل لزلزال یمكن تكھن حدوثھ على فالق معین، او تبعاً لفترة معاودة تبلغ عشرة االف سنة،  )SEEالوقائي" (

الزالزل بالمعدل الوقائي المطلوب والممكن توقعھ وفقاً  بسري لمقاومة تم تصمیم سدأي اشد بكثیر من قوة الزالزل خالل الماضي القریب. 

تمت مراجعة تقاریر التقییم الزلزالي من قبل ھیئة خبراء السدود درجات.  7الممكنة على فالق روم، وھو بمقدار ألعلى معدالت الزالزل 

 التي وافقت علیھ بدورھا.

تم تصمیم مشروع سد بسري وفقًا لمتطلبات التصمیم للوقایة من الزالزل الحدیثة، مع األخذ بعین االعتبار إمكانیة ان یولد السد نفسھ   . 53
فقد تّم التأكید على سالمة السد وقدرة مقاومتھ للزالزل  وعلیھ، Reservoir-Triggered Earthquakes (RTE)زات أرضیة ھ

الوزن اإلضافي لبحیرة سد بسري لن یؤدي الى اي زیادة تذكر في الطاقة الزلزالیة. ان الزیادة في الطاقة التي ان . بالمعدالت الوقایة المطلوبة

فیما یتعلق بنظریة إمكانیة ان تولد السدود تنتج عن تعبئة البحیرة ھي فعلیاً ضئیلة بالمقارنة مع الطاقة الزلزالیة التي یمكن ان تولد زلزال(*). 

دراسة ذلك فقط في حاالت ارتفاع منسوب المیاه عن مئة متر (االرتفاع األقصى لمنسوب المیاه في بحیرة بسري سیكون  ھزات أرضیة، فیجدر

إن النشرة أضعاف عن سعة بحیرة بسري) (**) (***).  10تزید عن ملیار متر مكعب (أي أكثر بـ م)، وإذا كانت سعة تخزین البحیرة  70فقط 

لیة للسدود الكبیرة حول دراسة مخاطر الزالزل تؤكد على ان إمكان تولید المیاه المخزنة خلف السدود لھزات للجنة الدو 137الدوریة رقم 

یة أرضیة، غیر واردة اال في حالة توفر بعض الشروط. تولید المیاه المخزنة خلف السدود لھزات أرضیة ممكن فقط في حالة توفر الشروط الطبیع

الق المسبب لزلزال یجب ان یكون اساساً قابل للحراك زلزالیاً. ھذا التعریف یؤكد أن تعبئة البحیرة (والتسبب بزالزل مسبقاً لذلك. وھذا یعني ان الف

ة البحیرة، من جرائھا) ال یمكنھا أن تغیر العملیات التكتونیة الكامنة والمخاطر الزلزالیة في موقع السد. من المرجح أن یكون أي زلزال بسبب تعبئ

ملیون متر  125متًرا) وسعة البحیرة الصغیرة نسبیًا ( 70ضنا حصولھ، ذات نسبة ضئیلة نسبیاً نظراً لالرتفاع المحدود لسد بسري (في حال افتر

ً ألعلى معدالت SEEبالمعدل الوقائي" المطلوب (مكعب). بجمیع األحوال لقد تّم تصمیم سد بسري لمقاومة الزلزال " ) والممكن توقعھ وفقا

 درجات على فالق روم. 7نة حتى بمعدل الزالزل الممك

 

   
 الختام واإلجراءات المقبلة
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اإلدارة أن البنك لم یدخر جھداً في تطبیق سیاساتھ وإجراءاتھ، وفي العمل على تنفیذ بیان رسالتھ في سیاق ھذا  مجلسیرى  . 54

اإلدارة أن حقوق مقدمي الطلب أو مصالحھم لم تتأثر، ومن المستبعد أن تتأثر، بشكل مباشر وسلبي بأي  مجلسنتیجة لذلك یرى  المشروع.
ذ مشروع فعل أو ترك للفعل من جانب البنك نتیجة عدم اتباع البنك سیاساتھ وإجراءاتھ للعملیات فیما یتعلق بالتصمیم والتقییم المسبق و/أو تنفی

 سد بسري.
 

اإلدارة رصد تنفیذ مشروع سد بسري وھو ملتزم باالحتفاظ  مجلسسیواصل  في إنشاء مشروع سد بسري. ولم یبدأ العمل  .55
تشمل اإلجراءات التي  بحوار مفتوح وشامل مع كافة أصحاب المصلحة أثناء تنفیذ المشروع، قبل إنشاء سد بسري وأثنائھ على السواء.

 سیتم اتخاذھا مستقبالً ما یلي:
 

ویواصل  22،وتیرة مرتفعةعملیة التشاور، سیداوم فریق المشروع على تنفیذ بعثات إشرافیة وزیارات میدانیة بلزیادة تعزیز  -
االنخراط مع أصحاب المصلحة المعنیین، ویضمن توثیق التقدم المحرز في خطط العمل العدیدة، المذكورة فیما یلي، على 

 تُبذل جھود إضافیة لزیادة مشاركة المرأة في المشاورات.وس موقع المشروع العام على شبكة اإلنترنت كل ربع سنة.
 

سینتھي العمل على وضع خطة التعویض اإلیكولوجي لتقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة قبل أن یشرع المقاول في أعمال  -
وقبل الموافقة  .]المراجع، 2024[التاریخ الصحیح  2014 إلى 2019إنشاء سد بسري، والتي یُتوقع أن تدوم من منتصف 

على المشروع، وافقت وزارة البیئة والبنك الدولي على تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة. یشمل تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة 
سلسلة من الخطط واإلجراءات التي یجب تنفیذھا أثناء فترة تنفیذ المشروع. وسیتم االنتھاء من بعض الخطط واإلجراءات قبل 

إلنشاء، وبعضھا أثناء إنشاء السد وبعضھا بعده. وقد شرع مجلس اإلنماء واإلعمار في بنود إجراءات ما قبل اإلنشاء أعمال ا
المتضمنة في خطة العمل المعنیة بالتنوع البیولوجي، والتي تتضمن إعداد خطة تعویض إیكولوجي محددة جیداً ومفصلة. 

صاٍف في الموائل الطبیعیة، وأن یتم التعویض الكافي عن الموائل المفقودة  ستضمن خطة التعویض اإلیكولوجي عدم تكبّد فقدان
 في منطقة الخزان.

 

تعتبر ھذه  .2020الخزان، ومن المتوقع أن یتم االنتھاء منھا بحلول  ضفاف بحیرةلمستجمع المیاه و 23ستوضع خطة رئیسیة -
ة، وستدمج كافة تدابیر خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة المتعلقة الخطة الرئیسیة إحدى توصیات تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعی

خزان بسري، بما في ذلك متطلبات إعادة التحریج، وتدابیر حمایة نوعیة المیاه،  ضفاف بحیرةبمنطقة مستجمع المیاه العلوي و
. والغرض من استمالكھامن أعلى منسوب للمیاه، والتي تم بالفعل  15الـ األمتار . أول منطقة عازلة ھي ناتجةال نمیةوإدارة الت

ھذه المنطقة العازلة األولى تأمین منطقة الخزان وطریق/ممشى صغیر محیط بھ. كما ستحدد الخطة الرئیسیة أنواعاً إضافیة 
األراضي حول الضفاف والمنطقة  ومختلفة من المناطق العازلة استناداً إلى خصائص الحوض وستقوم بتحدید مناطق استخدام

 متراً. 15العازلة األولى الممتدة لمسافة 
 

تعتبر متطلبات اإلنشاء والتشغیل جزءاً من التزامات المقاول المتضمنة في مستندات المناقصة، وسیتم تضمینھا في خطة  -

                                                           
، واستقر رئیس 2015الماضیة، كانت بعثات اإلشراف تتم كل شھرین. وأصبح مقر رئیس فریق العمل المشارك في لبنان منذ شھر سبتمبر/أیلول  18الـ األشھر خالل  22

ن خالل زیادة وتیرة الزیارات للموقع واالتصال . ھذا الوجود المیداني المتزاید سیزید من تعزیز إشراف البنك الدولي ورقابتھ م2018یولیو/تمو  9فریق العمل اعتباًرا من 
ء فریق إدارة المشتریات والمالیة في المباشر مع النظراء أثناء وخالل بعثات اإلشراف. باإلضافة إلى ذلك، یوجد مقر اثنین من خبراء اإلجراءات الوقائیة الثالثة وجمیع أعضا

 بیروت أو البلدان المجاورة.
 .2020ومن المتوقع االنتھاء من الخطة بحلول نھایة عام  2018في یولیو  شروط المرجعیةد القام فریق المشروع باعتما 23
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وسیوافق البنك على ھذه الخطة الخاصة بالمقاول قبل البدء في أي أشغال، وھو ما یتوقع  اإلدارة البیئیة واالجتماعیة لإلنشاء.

 .2019حالیاً في الربع الثاني أو الثالث من 

 

االنتھاء من االستقصاءات األثریة المبكرة. یوجد استقصاء أثري إضافي مفصل قید التنفیذ بالفعل، وسیتم االنتھاء من تم  -
ً مفصالً  خزان.جھود الحفظ قبل ملء ال سیجري المقاول، باالشتراك مع المدیریة العامة لآلثار والمتاحف، استقصاء أثریا

استناداً إلى المعلومات المستمدة من تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة ومن مسحي التضاریس، والتي تمثل المرحلة األولى من 

تقصاء المفصل خالل فترة تنفیذ المشروع وتم تضمینھ في نطاق ومن المخطط إجراء االس 24ھذا االستقصاء األثري المفصل.

 األشغال وفي میزانیة عقد إنشاء سد بسري.

 

ستواصل لجنتا الخبراء المستقلتان (لجنة سالمة السدود ولجنة الشؤون البیئیة واالجتماعیة) تقدیم مشورة إضافیة واإلشراف  -
ً  على المشروع. تقییم تنفیذ خطة عمل إعادة التوطین، وسیتولى مھندس اإلشراف  كما سیواصل استشاري رصد مستقل أیضا

 رصد تنفیذ خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة.
 

 

                                                           
 .2019والمسح التالي سیجري في شھر فبرایر/شباط  2018تم إجراء مسح واحد في شھر یونیو/حزیران  24
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 1الملحق 
 االدعاءات والردود

 الرد االدعاء/المسألة الرقم

وألن المشروع یقوم على فھم غیر كاف لتوازن المیاه  عام: .1

في لبنان ولم یأخذ في االعتبار بشكل كامل البدائل الممكنة، 

فسینتج عنھ تفكیك مجمع أثري رائع وإغراق نظام بیئي 

فرید على ضفاف البحیرة والنھر. وسیدمر اقتصادا محلیا 

طقة منتجا ویھدد سالمة المجتمعات المحلیة. وسیُقام في من

تقول عدة دراسات إنھا غیر مالئمة من الناحیة الجیولوجیة. 

وفي أعقاب احتجاج السكان المحلیین والمنظمات غیر 

الحكومیة، نود أن نلفت انتباه ھیئة التفتیش إلى األضرار 

الكارثیة للمشروع التي تفوق الفوائد المزعومة، وأن نحثھا 

لى جانب على اتخاذ إجراءات لسحب كل مساندة للسد. وإ

انتھاك اللوائح اللبنانیة التي تنظم مثل ھذه الخطط التنمویة، 

ال یمتثل المشروع ألھداف البنك المتمثلة في محاربة الفقر 

والتخفیف من حدة تغیر المناخ وتشجیع التنمیة المستدامة. 

عالوة على ذلك، فإن السد ال یلتزم بسیاسات البنك الوقائیة، 

ر العمل االجتماعي والبیئي ، وإطا2030وأجندتھ لعام 

 الخاص بھ.

أصحاب المصلحة كافة  للبنك تاریخ طویل في المشاركة في لبنان وقد عمل عن كثب مع
لجمع الشواھد المطلوبة لكي یستنیر بھا تصمیم المشروع. ویستعین المشروع بلجنتین 

سالمة السد)، مستقلتین من الخبراء، وھما اللجنة المستقلة لخبراء سالمة السد (لجنة 
واللجنة المستقلة لخبراء الشؤون البیئیة واالجتماعیة (لجنة الشؤون البیئیة واالجتماعیة)، 

 لضمان الجودة العالیة في إعداد المشروع وتنفیذه.
 

النقص البالغ في المیاه في لبنان. یعاني سكان لبنان منذ عقود من عدم كفایة خدمات 
ید في المیاه في البلد واالفتقار إلى البنیة التحتیة الالزمة إمدادات المیاه نتیجة للنقص الشد

وتتعرض المیاه الجوفیة لالستغالل المفرط، كما تعاني المكامن  وإدارة الموارد المائیة.

. یوجد في منطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان إلیھا میاه البحر تسربالجوفیة الساحلیة من 

ألف بئر غیر قانونیة.  60باإلضافة إلى  ألف بئر خاصة فردیة مرخصة، 20حوالي 

% 6وتعتبر سعة تخزین المیاه السطحیة متدنیة جداً في لبنان، إذ ال یجري تخزین سوى 

%، 85من إجمالي الموارد مقارنة بمتوسط منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا البالغ 

خدمة إمدادات المیاه، مع كما أنھ ال یتم تجمیع میاه األمطار الموسمیة. وقد دفعت عدم كفایة 

حصول بعض المناطق في منطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان على إمدادات میاه لمدة ال 

میاه تزید على ثالث ساعات یومیاً أثناء الصیف، السكان إلى شراء المیاه المعبأة و

ین صھاریج باھظة التكلفة. وتتراوح تكلفة ھذه البدائل على األسرة المعیشیة المتوسطة بال

% من 30% من دخلھا تبعاً للموسم ونقص المیاه، وھو ما یشكل عبئاً على الـ 13و 1

 4سكان منطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان الذین یعیشون تحت خط الفقر الوطني البالغ 

دوالرات للفرد في الیوم. وسیعزز مشروع سد بسري مصدر إمدادات المیاه للتصدي 

كبرى وجبل لبنان، مما یحد من الضغوط االقتصادیة على لنقص المیاه في منطقة بیروت ال

 األشد فقراً.

تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة لمشروع سد بسري دقیق ویغطي الجوانب المتعلقة باآلثار 
 ویتضمن:والتنوع البیولوجي بشكل مالئم. 

 

 2004في معلومات شاملة عن الجوانب المتعلقة باآلثار، كالمسحین اللذین أجریا   (أ)

بمعرفة فریق مسح بولندي لبناني من معھد اآلثار التابع للمركز البولندي  2005و

لآلثار في جامعة وارسو والمدیریة العامة لآلثار والمتاحف. شمل المسح وادي بسري 

والتالل المحیطة بحثاً عن األطالل األثریة. عالوة على ذلك سیمول مشروع سد 

نقیبات استكشافیة، والتي ستتیح الفرصة لفھم أدق بسري مسوحاً أثریة إضافیة وت

 لتاریخ ھذه المنطقة، حدیثاً وفیما قبل التاریخ؛
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تقییم إیكولوجي مفصل یشمل كافة األنواع الرئیسیة، والذي خلص إلى أن مشروع سد   (ب)  

 بسري "لن یتسبب في تحویل كبیر للموائل الحرجة"؛
 

 تدابیر التخفیف للحد من اآلثار وضمان عدم تكبد فقدان صاٍف في الموائل القائمة.  (ج)
 

فسوف یساند التنمیة االجتماعیة االقتصادیة  .یوفر مشروع سد بسري العدید من الفوائد

وھدف البنك المتمثل في تخفیض أعداد الفقراء، وذلك بتحسین إمكانیة الحصول على 

ملیون شخص یسكنون منطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان.  1.6إمدادات المیاه ألكثر من 

نقصاً حالیاً. وستسمح وسیخفض التكالیف المتكبدة لتكملة خدمات المیاه العمومیة التي تشھد 

الطرق المطورة الستیعاب حركة مرور اإلنشائیة والتشغیلیة في منطقة المشروع بتحسین 

إمكانیة الوصول إلى المستوطنات المجاورة، وھذا بدوره سیؤدي إلى تحسین مستوى 

الحصول على الرعایة الصحیة والخدمات االجتماعیة والتعلیم وفرص العمل، وبالتالي 

ً یحسن نوع  للسكان المحلیین. یة الحیاة عموما
 

وفقاً لسیاسة عملیات  تصمیم سد بسري األوضاع الجیولوجیة لموقع بسري. یراعيو

، شكلت الحكومة اللبنانیة لجنة مستقلة من خبراء OP 4.37البنك الدولي 

والتي استعرضت  1سالمة السدود، وتعرف أیضاً باسم لجنة سالمة السد،

ریر التصمیم التفصیلي، بما في ذلك نظام لإلنذار وقدمت توصیات بشأن تق

جدیر  المبكر ودراسات لسالمة السد، وأكدت الجدوى الفنیة للسد وسالمتھ.

بالذكر أن األخطار الزلزالیة والطبیعة الكارستیة للموقع أُخذتا في االعتبار في تصمیم 

ادرة عن اللجنة الدولیة السد، وذلك وفقاً ألحدث المعاییر وإرشادات التصمیم الزلزالي الص

 .21-20لسدود الكبیرة. انظر أیضاً البندین ل
 

 مجلسلألسباب المذكورة أعاله، یعتقد  .وإطار العمل البیئي واالجتماعي 2030خطة عام 

. ویشیر 2030اإلدارة اعتقاداً جازماً أن أھداف المشروع وتصمیمھ یتفقان مع خطة عام 

اإلدارة إلى أن إطار العمل البیئي واالجتماعي الجدید للبنك ال یسري على ھذا  مجلس

المشروع؛ لكن المشروع أُعد بحیث یستوفي متطلبات سیاسات البنك الدولي الواجبة 

 التطبیق.

 

                                                           
المتعلقة بالسالمة في تصمیم السد. ما لم یوافق الفریق على التصمیم، لن یقوم فریق الخبراء المستقل المعني بسالمة السدود مسؤول عن استعراض جمیع الجوانب الفنیة و 1

) الھیدرولوجیا. 4) علم الزالزل ؛ و (3) الجیولوجیا ؛ (2) تصمیم جسم السد / األساس ؛ (1البنك بتمویل تشیید السد. یتكون الفریق من أربعة خبراء یغطون أربعة جوانب: (
ً وھؤالء ھم خبراء فنیون بارز وكارستیة. اجتمع الفریق واستعرض التصمیم المقترح من  ون دولیًا عملوا على إنشاء سدود بما في ذلك تلك القائمة في مناطق نشیطة زلزالیا

كذلك تقدیرات التكلفة وخطط . وقد أكد الفریق الجدوى التقنیة والسالمة في التصمیم، و2014ومارس/آذار ویونیو/حزیران  2013الخبیر االستشاري في نوفمبر/تشرین الثاني 
 سالمة السدود.
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 التي أثیرت في الطلب.ستقدم الردود التفصیلیة التالیة المزید من اإلیضاحات بشأن المسائل   

 تھدیدات الموائل الطبیعیة 

 والغابات

 

تصنف الخطة الشاملة لترتیب األراضي اللبنانیة  .2

وادي بسري باعتباره من أھم المشاھد الطبیعیة  2005

في لبنان وجزءاً من المتنزه الطبیعي اإلقلیمي. ولألسف 

فإن تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة لسد بسري لم یعط 

القیمة اإلیكولوجیة للوادي حقھا مطلقاً، وال یتقید 

 OP/BPیاسة العملیات/إجراءات البنك المشروع بس

المعنیة بالموائل الطبیعیة وكذلك سیاسات  4.04

المعنیة  OP/BP 4.36العملیات وإجراءات البنك 

إن صون الموائل الطبیعیة، شأنھ شأن " بالغابات.
اإلجراءات األخرى التي تحمي البیئة وتعزز أوضاعھا، 

المدى یمثل أمراً ضروریاً للتنمیة المستدامة على 
 OP 4.04سیاسة العملیات  ".الطویل

 

یشمل وادي نھر بسري مجموعة متنوعة من الموائل 

الطبیعیة بما في ذلك أحراج الصنوبر الفریدة. ویعتبر 

الوادي، بمیاھھ الضحلة الشاسعة، موئالً مھماً للطیور 

المھاجرة، وال سیما اللقالق السوداء والدُّوري األبیض 

والكركي واإلوز العراقي األبیض والبجع األبیض (وكلھا 

حمایة بموجب االتفاق بشأن حفظ الطیور خاضعة لل

األسیویة المھاجرة الموقّع  -األوروبیة  -المائیة األفریقیة 

علیھا لبنان) والبجع البلقاني (وھو نوع شبھ مھدد 

باالنقراض وفقاً لالتحاد الدولي لحمایة الطبیعة). وادي 

بسري منطقة مھمة لالستراحة والتغذیة للطیور الساحلیة 

ائیة وال تضاھیھ إال منطقة األراضي الرطبة والطیور الم

"عّمیق" في غرب البقاع. وال یمكن تعویض فقدان ھذا 

المشھد الطبیعي الفرید الموجود على مسار الھجرة 

الغربي في أي مكان آخر. وال بد أن ھناك طیوراً أخرى 

یتطلب دراسة  تحدیدھامحل اھتمام في ھذه المنطقة، لكن 

كاملة وتشمل الفصول األربعة،  تفصیلیة على مدار سنة

وھو شيء لم یتم إجراؤه قط. من المھم أن نذكر أن لبنان 

 یقع على ثاني أھم طریق لھجرة الطیر في العالم.

اإلدارة أن تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة الخاص بالمشروع أخذ في  مجلسیرى 
ود في المنطقة، وقّیم اآلثار اعتباره المشھد الطبیعي والغابات والتنوع البیولوجي الموج

 واقترح تدابیر التخفیف حسب االقتضاء.
 

إلى أن سد بسري من بین  2005أشارت الخطة الشاملة لترتیب األراضي اللبنانیة لسنة 

وأنھ من بین  2العدید من مشاریع السدود التي خططت لھا وزارة الطاقة والمیاه،

وقد وافقت وزارة البیئة، المسؤولة عن حمایة  3االستثمارات ذات األولویة المتوسطة.

 .2014المواقع الطبیعیة في لبنان، على تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة في یونیو/حزیران 
 

المعنیة بالموائل  OP 4.04أخذ إعداد المشروع في اعتباره متطلبات سیاسة العملیات 

تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة الطبیعیة. خلص االستقصاء المفصل الذي نُفذ في إطار 

ل كبیر للموائل الطبیعیة الحرجة".  إلى أن "المشروع لن یتسبب في تحوُّ

نبیّن فیما یلي بالتفصیل المسوحات التي أجریت فیما یخص  .الموائل الطبیعیة والتنوع البیولوجي

 الموائل الطبیعیة في منطقة مشروع سد بسري في إطار تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة:

الذي نُفذ سیراً  مسح الغطاء النباتي والخضري (بما في ذلك رسم خرائط للموائل)، •

على األقدام في قطاعات طولیة محددة سلفاً للحصول على فھم للمجتمعات النباتیة 

في المنطقة، وللتعرف على حدود المجتمعات، ولتسجیل األنواع الحیة الموجودة، 

 ولتقریر التوزیع المحتمل لألنواع المھددة؛

الل الصید بالكھرباء (طریقة التي نُفذت من خ مسوح األسماك والالفقاریات الكبیرة، •

 شائعة تستخدم لصید السمك ألغراض المسح والرصد)؛
 

التي نُفذت من خالل الدراسة والرصد للحیوانات  مسوح الزواحف والبرمائیات، •

النشطة خالل فترتین من النھار واللیل، مع التركیز على األجسام المائیة، والموائل 

 الشاطئیة وأطرافھا؛

دقیقة،  20الذي نُفذ باستخدام طریقة العّد انطالقاً من نقطة ثابتة لمدة  مسح الطیور، •

وسُجلت من خاللھ كافة األنواع التي لوحظت أثناء ھذه الفترة في أماكن مختلفة وأوقات 

 مختلفة في الموائل النمطیة بمنطقة معینة؛

                                                           
 .VI-11وص ص  23، الجدول IV-71ص ص  :(NPMPLT) 2005الخطة الشاملة لترتیب األراضي اللبنانیة  2
 .25، الجدول IV-74: ص ص 2005الخطة الشاملة لترتیب األراضي اللبنانیة  3
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اآلثار البیئیة كان مسح التنوع البیولوجي في تقییم  

واالجتماعیة بعیداً كل البعد عن الدقة، مع جمع أقل القلیل 

من البیانات. وینص تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة على 

أن تقییم التنوع البیولوجي كان "سریعاً" ومستنداً إلى 

"زیارات قصیرة"، مما یجعل األرقام المذكورة منقوصة 

انات المقدمة لم یتم وغیر قاطعة. ومع ذلك فحتى البی

% من الزواحف والبرمائیات 37استغاللھا جیداً: فھناك 

% من األسماك یحتاج 50المذكورة تعتبر نادرة، وھناك 

 % من الثدییات نادرة، وغیر ذلك.5إلى اھتمام، و

، ونُفّذ من خالل طرق مباشرة وغیر مباشرة. نُفّذ النھج غیر المباشر أثناء مسح الثدییات •

مشاھدات األمارات الثانویة  وتسجیلالنھار من خالل المسوح سیراً على األقدام، 

كالمسارات وآثار األقدام والفرو والفضالت. كما تم أیضاً فحص الكھوف والجحور 

ات وبقایا الحیوانات. ونُفّذ النھج المباشر بحثاً عن الخفافیش وأمارات وجود الحیوان

وكشاف قوي لتسلیط الضوء على  4×4بطریقین: المسوح اللیلیة باستخدام مركبة 

الحیوانات في توقیتین مختلفین، قبل منتصف اللیل أو بعده؛ والمسوح بكامیرات الرصد 

ة الدراسة، كامیرا یتم التحكم فیھا عن بعد في منطق 18تم وضع  إذبالتحكم عن بعد، 

متر على األقل بین إحداھا واألخرى. اختیرت مواقع الكامیرات  100على مسافة 

 لتغطیة مزیج من أنواع الموائل ومواضعھا في منطقة الدراسة:

 

نوعاً من  11حدد التقییم اإلیكولوجي الذي أجري في إطار تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة 

الحیاة النباتیة، وثالثة أنواع من األسماك والالفقاریات الكبیرة وثالثة أنواع من البرمائیات 

 والزواحف وأربعة أنواع من الطیور وخمسة أنواع من الثدییات ذات القیمة على صعید الحفظ

لنقل موقع بعض األنواع والحد من  مناسبةومحل اھتمام خاص. وقد ُوضعت تدابیر تخفیف 

اآلثار على بعضھا اآلخر من خالل اختیار توقیت أو تسلسل أعمال إنشاء سد بسري. وأما 

الموائل التي ال یمكن إنقاذھا فسیتم التعویض عنھا حسب توزیع األنواع السابقة وفقاً لتقییم 

ئیة واالجتماعیة. سلط التقییم الضوء على أن أسماك البلیني التي تعیش في المیاه اآلثار البی

"ال تعتبر حالیاً مھددة باالنقراض حول البحر المتوسط وفقاً لالتحاد الدولي التي  -العذبة 
تتمتع بقیمة خاصة على صعید الحفظ ألنھا اختفت من معظم األنھار في  - لحمایة الطبیعة"

من نھري األولي والدامور بالقرب من  ةن وجودھا قاصر على األجزاء السفلیلبنان ویبدو أ

المصاّب. وبالتالي أوصى تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة بالحفاظ على التدفق البیئي 

واالستفادة من تكنولوجیات معابر األسماك للحد بفعالیة من اآلثار ذات الصلة (تقییم اآلثار 

 ).19ص  البیئیة واالجتماعیة،

 

تم تضمین خطة عمل تفصیلیة معنیة بالتنوع البیولوجي في تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة 

"تحدید اإلجراءات المقترح اتخاذھا للموائل واألنواع ذات القیمة على صعید الحفظ بغرض 
 وتضمنت المحددة أعاله بھدف الوصول إلى "عدم تكبّد فقدان صاٍف" في التنوع البیولوجي".

إجراًء سیتم تنفیذھا قبل اإلنشاء وأثناءه، ثم أثناء تشغیل سد بسري. وقد  14خطة العمل 

استھل مجلس اإلنماء واإلعمار بالفعل إجراءات ما قبل اإلنشاء، على النحو الموضح بمزید 

أدناه، البنود المتعلقة باإلنشاء والتشغیل جزء من التزامات  3من التفصیل في الرد على البند 

قاول في مستندات المناقصة وسیتم بیانھا عندما یعد المقاول خطة اإلدارة البیئیة الم

واالجتماعیة لإلنشاء. سیوافق البنك على خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة لإلنشاء قبل البدء 

 في أیة أشغال.
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ال یشمل التقییم البیئي االستراتیجي لالستراتیجیة الوطنیة لقطاع المیاه منطقة بسري  .الطیور  

). وقد قیمت األثار الواقعة على الطیور 2أو النھر كمواقع ذات حساسیة بیئیة (انظر الملحق 

تقییماً جیداً في تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة. وتضّمن التقییم كالً من استعراض المواد 

لمنشورة والمشاھدات المیدانیة باستخدام المنھجیات المذكورة أعاله. وتضّمن تقییم الطیور ا

كافة أنواع الطیور المقیمة والمھاجرة المارة بمنطقة المشروع. أكد تقییم اآلثار البیئیة 

واالجتماعیة أن منطقة بسري ال تعتبر حرجة بالنسبة لطرق ھجرة أنواع الطیر المھددة 

ومن بین أنواع الطیر الموجودة في منطقة المشروع، حدد تقییم اآلثار البیئیة  باالنقراض.

"أربعة مھددة باالنقراض (اللقلق األبیض والعقاب المنقط الصغیر والبجع واالجتماعیة 
األبیض الذي یمر بالمنطقة فقط والعقاب ذو األصابع القصیرة الذي ینشط داخل حدود 

یم اآلثار البیئیة واالجتماعیة أشار إلى أن "حفظھا یتوقف . غیر أن تقیالموقع وخارجھا)"

 على مناطق أخرى غیر موقع بسري".

 

ھكتاراً من الغابات  82تذھب تقدیرات تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة إلى أن  .الغابات

في المنطقة. وتذھب تقدیرات خطة عمل إعادة التوطین إلى أنھ سیلزم قطع ستُفقد 

شجرة حرجیة، غالبیتھا أشجار صنوبر وبلوط والبقیة أشجار  38147(شجرة  110814

ویتضمن تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة تدابیر لتقلیل عدد األشجار  14محصولیة).

المقطوعة، وللحفاظ على األشجار األخرى (حتى في مواقع اإلنشاء). ویوصي تقییم اآلثار 

لك في إطار الخطة الرئیسیة لمستجمع المیاه البیئیة واالجتماعیة بإعادة التحریج، وذ

وضفاف بحیرة الخزان في مشروع سد بسري، وذلك بغرض السیطرة على أحمال 

الترسبات المتجھة إلى الخزان وكتدبیر تعویضي عن الموئل المفقود على حد سواء، على 

شروط أدناه. وافق فریق المشروع على ال 3النحو المبین بمزید من التفصیل في البند 

؛ وسیدشن مجلس اإلنماء واإلعمار 2018المرجعیة لھذه الخطة الرئیسیة في یولیو/تموز 

دعوة لتقدیم خطابات النوایا بشأن الخطة الرئیسیة في الربع التالي. ومن المتوقع أن تنَجز 

 .2020ھذه الخطة بحلول نھایة 

 

یرة" المشار إلیھما في ألغراض التوضیح، فإن عبارتي "التقییم السریع" و"الزیارات القص

غیر المرحلة األولى من التقییم  یخصاالتقییم اإلیكولوجي لتقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة لم 

، والتي نُفذت لتحدید أوضاع خط األساس اإلیكولوجیة لمنطقة المشروع 2012في 

أخرى  و"ُصممت لتكرارھا أثناء مسوح ما بعد اإلنشاء باتباع المنھجیة ذاتھا ومنھجیة

، نُفذت مرحلة مفصلة من التقییم اإلیكولوجي تم التشاور 2013محّدثة". في أغسطس/آب 

 أثناءھا بشأن خطة العمل المعنیة بالتنوع البیولوجي وأُعدت في صیغتھا النھائیة.
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باإلضافة إلى إغفال تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة  .3

للتكلفة  دراسة النظام اإلیكولوجي، لم یُجرلخدمات 

والمنافع. وفوق ذلك، لم ینص تقییم اآلثار البیئیة 

واالجتماعیة على استراتیجیة مالئمة للتعویض البیئي. 

وفي اعتقادنا أن المقترحات المبھمة المتمثلة في غرس 

أشجار في مكان آخر، أو إنشاء منطقة محمیة مماثلة 

ولة؛ بعد أن ثبت أن التنوع إیكولوجیاً، لیست معق

البیولوجي في الوادي ال یمكن استبدالھ. سیتجاوز أثر 

السد حدوده المباشرة بدرجة كبیرة، مؤثراً على النظام 

اإلیكولوجي لمجرى النھر بأكملھ واألحراج المحیطة بھ، 

 ناھیك عن أثره على النظام اإلیكولوجي للمصب.

 

وفي اآلونة األخیرة وفي أعقاب طلب اللجنة البیئیة 

واالجتماعیة الثاني، استھل المقترض سلسلة من 

االجتماعات مع بعض الممثلین المحلیین لمناقشة حفظ 

موئل طبیعي "معادل" وذلك قبل الحصول على فھم تام 

لموائل وادي بسري الطبیعیة ووظائفھا اإلیكولوجیة 

عملیات انتھاك إضافي لسیاسة  المعینة وتكالیفھا. وھذا
التي تؤكد على إجراء "تحلیالت  OP 4.04البنك الدولي 

ألي مسائل رئیسیة تتعلق بالموائل الطبیعیة، بما في ذلك 
تحدید مواقع الموائل الطبیعیة المھمة، والوظائف 
اإلیكولوجیة التي تؤدیھا، ودرجة التھدید للمواقع، 

ن احتیاجات للتمویل وأولویات الحفظ، وما یرتبط بھا م
ولم یلتزم المقترض، بصرف  المتكرر وبناء القدرات".

النظر عن رصد البنك الدولي المزعوم، بأي من 

 التوصیات سالفة الذكر.

 

نتیجة لتقلیل المشروع من األھمیة اإلیكولوجیة لوادي 

بسري، سیتحمل المجتمع المحلي عبء تدھور 

 المعیشیة. ھأوضاع

 لبیئیة واالجتماعیة للمشروع وفقاً لمتطلبات سیاسة البنك. وھو یشملأُعد تقییم اآلثار ا
اً للتكلفة والمنافع البیئیة، وتقییماً للتنوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي دراسة

 في المنطقة.
 

یقیّم تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة التكالیف الصحیة الناجمة عن النقص في إمدادات 

كما یعالج التحلیل أیضاً:  المستفیدین من المشروع مقابل اآلثار البیئیة للمشروع.المیاه إلى 

(أ) فقدان منافع النظام اإلیكولوجي (المنتجات الغذائیة الخشبیة، والمنتجات الغذائیة غیر 

الخشبیة، والرعي، والترفیھ، والصید، وامتصاص الكربون، والتنوع البیولوجي) الناجم 

و(ب) عملیات التطویر العمراني حول الخزان؛ و(ج) اآلثار على عن ھذا المشروع؛ 

المناطق الواقعة في اتجاه مصب النھر. یخلص تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة إلى أن 

فوائد إمدادات المیاه جیدة النوعیة لسكان بیروت المتزایدین عدداً أعلى بكثیر من التكلفة 

بالنظر إلى تدابیر التخفیف المخطط تنفیذھا والتي المرتبطة ببناء سد بسري، وال سیما 

 123التنفیذ. قید

 

 

لم یبدأ إنشاء السد بعد، واستناداً إلى المسوح المفصلة والشاملة التي أجریت من خالل تقییم 
اآلثار البیئیة واالجتماعیة، فإن المشروع "لن یتسبب في تحّول كبیر في الموائل الطبیعیة 

 الحرجة".
 

اآلثار البیئیة واالجتماعیة بمعاییر معینة إلعادة التحریج، وقد أطلع مجلس  یوصي تقییم
على الخطة األولیة التي تحتوي على  اإلنماء واإلعمار وزارة البیئة ووزارة الزراعة

وعلى ھذا األساس، سیتم االنتھاء من وضع خطة تعویض إیكولوجي محددة  مختلف البدائل.

أغسطس/آب -. ُعقدت مشاورات أثناء یولیو/تموز2019ومفصلة أثناء الربع األول من 

، وتألفت من اجتماعات مع مختلف السلطات الوطنیة وأجھزة إدارة المناطق 2018

المحمیة والدوائر األكادیمیة والمؤسسات البحثیة والسلطات المحلیة والمنظمات غیر 

الجولة األولى من  الحكومیة بما في ذلك ممثلو الحركة البیئیّة اللبنانیّة. واستھدفت

المشاورات تضمین وجھات نظر أصحاب المصلحة بشأن المنھجیات التي ستُستخدم 

 الخطة. لوضع

 
، اآلثار خارج حدود منطقة 2-8، الفصل یتناول تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة

ویشمل ھذا اآلثار المترتبة على منطقة مستجمع المیاه العلوي،  المشروع.

عة بعد السد، واآلثار على بیئة المصب (بما في ذلك تقدیر الحد والمناطق الواق

األدنى من التدفق البیئي للحفاظ على النظام اإلیكولوجي للمصب)، واآلثار على 

المیاه الجوفیة، واآلثار المؤقتة أثناء اإلنشاء (بما فیھا اآلثار خارج الموقع)، 

 4حلي.وانبعاثات غازات الدفیئة، واآلثار على المناخ الم

                                                           
 
 
2  
3  
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استناداً إلى المسح الذي أجراه استشاري الرصد الخارجي المستقل لخطة عمل إعادة التوطین   

من مالك األرض غیر المتغیبین،  56ومن بین عینة ضمت  5،االستمالكفیما یخص عملیة 

 46تبین أنھ من أصل  6% من دخل األسرة في المتوسط؛ وفي مسح آخر،18تمثل الزراعة 

% من دخل األسرة في المتوسط. لكن 12من مالك األرض غیر المتغیبین، تمثل الزراعة 

الجدیر بالمالحظة أن الدخل من الزراعة یتحقق من جمیع األراضي المملوكة لألسرة ال من 

 قطع األرض التي تم استمالكھا وحدھا.

البیئیة واالجتماعیة باإلضافة إلى ذلك، أشار تقییم اآلثار  .4

إلى إمكانیة حدوث تغیرات مناخیة محلیة، لكنھ أغفل أثر 

إنشاءات السدود على تغیر المناخ العالمي. فقد أثبتت 

الدراسات أن السدود تلعب دوراً سلبیاً في دورة الكربون 

العالمیة وبالتالي تؤثر على مناخ األرض، ناھیك عما 

 غاز المیثان. تولده من كمیات كبیرة من انبعاثات

یتضمن تقییم  یتناول تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة اآلثار المحتملة على تغیّر المناخ.

اآلثار البیئیة واالجتماعیة فصالً حول تغیر المناخ والموارد المائیة (تقییم اآلثار البیئیة 

)، كما یتضمن التقییم (تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة، ص 63-57واالجتماعیة، ص 

 ) أیضاً اآلثار المحتملة على تغیّر المناخ.163

 
یصف التقییم وصفاً جیداً اآلثار على المناخ واحتمال انبعاث غازات الدفیئة بما فیھا غاز 

المیثان وثاني أكسید الكربون. ویناقش تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة اآللیات التي یمكن أن 

تنبعث بھا غازات الدفیئة من الخزان، بما في ذلك انبعاث الغازات الذائبة أثناء ھطول 

مطار والریاح، والغطاء الخضري في منطقة السحب من الخزان، ومدخالت مستجمع األ

المیاه العلوي (وال سیما من الصرف الصحي والجریان السطحي)، وانحالل التربة المغمورة 

والكتلة الحیویة، ونمو وانحالل النباتات المائیة، وفقاقیع المیثان (نتیجة انخفاض الضغط 

و العوالق وانحاللھا، وإزالة الغاز عند منفذ التوربین، وانبعاثات الھیدروستاتیكي)، ونم

مستجمع المیاه السفلي. ویتضمن تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة تدابیر واضحة للحد من 

ملیون دوالر في مشاریع  23انبعاثات غازات الدفیئة من الخزان، بما في ذلك استثمار 

اه العلوي، وإزالة الغطاء الخضري والتربة الصرف الصحي في منطقة مستجمع المی

العضویة قبل ملء الخزان، وتوفیر إمكانیات الخلط المیكانیكي للمیاه لمنع تكوین الطبقات، 

ورصد نوعیة المیاه. وبھذه التدابیر، سیتم خفض انبعاث غازات الدفیئة إلى أدنى حد. وحتى 

تم تركیبھا، تذھب تقدیرات التقییم إلى بالنسبة لمحطات الطاقة الكھرومائیة الصغیرة التي سی

غرام من مكافئ ثاني أكسید الكربون/كیلوواط ساعة، وھو  15-5أن بصمة الكربون ستكون 

معدل أقل كثیراً من أي محطة طاقة حراریة في لبنان، وبناء على ذلك یمكن اعتبار ھذه 

تاج الطاقة النظیفة من الطاقة طاقة نظیفة. قّدرت وثیقة التقییم المسبق للمشروع مزایا إن

ألف طن من مكافئ ثاني أكسید الكربون في  29مرافق الطاقة الكھرومائیة للمشروع بـ 

 7السنة. 

                                                           
 .2018سبتمبر/أیلول  5الثانیة، المراقبة والتقییم الخارجیان لتنفیذ خطة إعادة التوطین لمشروع تزوید منطقة بیروت الكبرى بإمدادات المیاه، التقریر النھائي الموجة  5
 .2018أبریل/نیسان  24یاه، التقریر النھائي الموجة األولى، التقییم الخارجیان لتنفیذ خطة عمل إعادة التوطین لمشروع تزوید منطقة بیروت الكبرى بإمدادات المالرصد و 6
 .4-3-2-8الفصل  -تقییم األثر البیئي واالجتماعي  7
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مشروع سد  التھدیدات التي تواجھ التراث الثقافي. .5

بسري بعید كل البعد عن االلتزام بسیاسة 

. والحقیقة أن OP/BP 4.11العملیات/إجراءات البنك 

التراث الثقافي قُدر بقیمة بخسة للغایة في تقییم اآلثار 

البیئیة واالجتماعیة. فتاریخیاً ونظراً لموقعھ الجغرافي 

الفرید، استُخدم وادي بسري للربط بین البحر المتوسط 

ما جعل وادي بسري مھما ل البقاع في لبنان. وھذا وسھ

ما وھو لألغراض االجتماعیة االقتصادیة والثقافیة، للغایة

یفسر ثراءه بالمواقع ذات القیم األثریة والتاریخیة 

 عند المنبعموقعاً  83والمعماریة والدینیة والجمالیة (

 ).عند المصبموقعاً  29و

 

ور البرونزي والفارسي ویعود تاریخ ھذه اآلثار إلى العص

والھلنستي والروماني والبیزنطي والمملوكي والعثماني. 

إن الدراسات التي أجراھا فریق المسح البولندي اللبناني 

التابع لجامعة وارسو والمدیریة العامة لآلثار والمتاحف، 

والباحث في الجامعة اللبنانیة وسام خلیل، ومسح إسباني 

میعھا قیمة الوادي التاریخیة للنقوش األثریة، قد أكدت ج

غیر العادیة. كما أوضحت ھذه الدراسات أیضاً إمكانیة 

التوصل إلى اكتشافات مستقبلیة؛ ألن معظم اآلثار ما 

زالت مطمورة في باطن األرض. وتشمل المواقع التي 

تحتاج إلى مزید من الدراسة مدقات تاریخیة وقریة 

یراً ومنازل ومجمع معابد وجسراً رومانیاً ومقبرة ود

وغیرھا. وقد ظلت كنیسة مار موسى الحبشي، التي من 

المقرر تفكیكھا، زمناً طویالً كمحور لممارسات اجتماعیة 

ثقافیة ونقطة التقاء لمختلف المجتمعات المحلیة في 

المنطقة. ویخضع الكثیر من ھذه المواقع للحمایة بموجب 

 لیونسكو.) واتفاقیات ا37القانون اللبناني (القانون رقم 

"عندما یُحتمل أن تكون للمشروع تأثیرات ضارة على 

الموارد الثقافیة المادیة، یحدد المقترض التدابیر المالئمة 

لتجنب ھذه التأثیرات أو تخفیفھا في إطار عملیة التقییم 

البیئي. وقد تتراوح ھذه التدابیر من الحمایة الكاملة 

لك عملیات للمواقع إلى التخفیف االنتقائي، بما في ذ

إنقاذھا وتوثیقھا، وذلك في الحاالت التي قد یتعرض فیھا 

 جزء من الموارد الثقافیة المادیة أو كلھا للضیاع".

 )OP 4.11(سیاسة العملیات 

أُعد مشروع سد بسري بحیث یستوفي متطلبات سیاسات البنك. ویعتبر إجراء مسح أثري 
 أثناء تنفیذ المشروع. علیھالعمل شامل وممنھج أحد متطلبات المشروع، ویجب 

 

یتیح تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة معلومات حول المسوح الحالیة والدراسات التي  .المسح

جرت في منطقة تأثیر مشروع سد بسري؛ واستناداً إلى ھذه المسوح، قرر تقییم اآلثار البیئیة 

منذ قرون من الزمن، مما یسوغ واالجتماعیة أن المنطقة تنطوي على شواھد تبیّن أنھا مأھولة 

إجراء مسح ممنھج، وھذا المسح أحد متطلبات المشروع ومرصود لھ مخصص في میزانیة 

 المشروع.

 

أجرى فریق المشروع مقابالت، وتشاور مع العدید من علماء اآلثار الذین ھم على درایة 

بوادي بسري، ونّسق مع المدیریة العامة لآلثار والمتاحف، وھي الجھة المعنیة بالتراث 

الثقافي في لبنان، ولم یعرب أحد عن معارضة أو اختالف مع الطریقة التي یخطط بھا 

ات االستقصائیة األثریة في منطقة تأثیر مشروع سد بسري. المشروع إلجراء الدراس

ویتمثل الھدف من المسح األثري والتنقیب االختباري المنصوص علیھما في إطار المشروع 

في بحث اآلثار الموجودة في منطقة تأثیر مشروع سد بسري وتوثیقھا وتقییمھا. وسیشمل 

األربعة التي ھي على األرجح أطالل  ھذا على وجھ التحدید األعمدة الغرانیتیة السوداء

 معبد یعود إلى العصر الروماني.

 

استناداً إلى اآلثار واألطالل اإلنشائیة والمسوح األثریة السابقة في منطقة تأثیر مشروع 

سد بسري، اتفق البنك والحكومة اللبنانیة على القیام بدراسة استقصائیة وتنقیب شاملین في 

ة األربعة ونقل كنیسة مار موسى الحبشي واألطالل المرتبطة بھا. منطقة األعمدة الغرانیتی

تعاقد مجلس اإلنماء واإلعمار والمدیریة العامة لآلثار والمتاحف مع مركز دولي لبحوث 

وسیواصل مقاول إنشاء سد  8اآلثار، والذي بدأ الدراسة االستقصائیة األثریة المفصلة.

ثار والمتاحف ھذه الدراسة. وترد ھذه الدراسة في بسري باالشتراك مع المدیریة العامة لآل

نطاق أشغال عقد إنشاء سد بسري وفي میزانیتھ. یتطلب تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة 

البدء في الدراسة وعملیة الحفظ بعد الموافقة على المشروع، واالنتھاء منھما أثناء إنشاء 

 السد لكن قبل ملء الخزان.

                                                           
ومن المخطط إجراء المسح التالي في شھر  2018بدأ التحقیق األثري المفصل بالمسوحات الجیومورفولوجیة؛ وتم إجراء مسح واحد في شھر یونیو/حزیران  8

 .2019فبرایر/شباط 
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"یستعرض البنك ویناقش مع المقترض النتائج  
والتوصیات المتعلقة بجوانب الموارد الثقافیة المادیة في 

التقییم البیئي، ویقرر ما إذا كانت تتیح أساساً كافیاً لتجھیز 
المشروع توطئة لقیام البنك بتمویلھ". (سیاسة العملیات 

OP 4.11.( 
 

في اعتقادنا أن قیمة التراث الثقافي المادي في وادي 

بسري، والتراث الثقافي غیر الملموس المرتبط بھ، 

یستحقان الحمایة الكاملة للموقع وفقاً لسیاسة العملیات 

OP 4.11 وینبغي إجراء مسح شامل للتراث الثقافي .

المادي قبل قرار إنشاء مبنى ضخم في المنطقة ال بعده. 

ار البنك الدولي بتمویل السد قبل أن یكون رؤیة لقد كان قر

كاملة عن قیمة الوادي التاریخیة خبراً صادماً للمنظمات 

غیر الحكومیة والمجتمع المحلي. وال یمكن لتفكیك القریة 

التاریخیة والمعبد واألطالل وإبعادھا عن قیمتھا البیئیة أن 

یعوض عن الخسائر في حالة المشھد الثقافي لوادي 

 ي.بسر

تم تحدید كنیسة مار موسى الحبشي أثناء مشاورات مكثفة مع  .كنیسة مار موسى الحبشي

المجتمع المحلي في مرحلة إعداد المشروع، وقررت خطة عمل إعادة التوطین أن للمبنى 

وما یرتبط بھ من تاریخ وأنشطة وتقالید قیمة عالیة لدى أتباع الطائفة. بناء على ذلك، 

فة الدینیة المتضررة، خصص المشروع میزانیة لنقل الكنیسة وما یرتبط وبالتشاور مع الطائ

بھا من أطالل مبنى سابق إلى أرض أكثر ارتفاعاً. وأثناء البعثة اإلشرافیة التي نُفذت في 

، التقى فریق المشروع األسقف الماروني، الذي قال إنھ ھو وأبناء طائفتھ 2017یولیو/تموز 

للمسات النھائیة على مكان الموقع الذي ستُنقل إلیھ الكنیسة وافقوا على النقل ویضعون ا

 واألطالل المرتبطة بھا بمساندة من مجلس اإلنماء واإلعمار.

 

إن مواقع التراث الثقافي الموجودة في المنطقة المتأثرة بالمشروع لیست خاضعة للحمایة 

التراث العالمي) لسنة بموجب اتفاقیة حمایة التراث الثقافي والطبیعي العالمي (اتفاقیة 

أو القانون اللبناني رقم  2003أو اتفاقیة حمایة التراث الثقافي غیر المادي لسنة  1972

 بشأن الممتلكات الثقافیة. 37

 

 ولن یقوم مشروع سد بسري بتفكیك قریة تاریخیة.

 

اإلدارة أن اإلجراءات المتخذة في إطار المشروع للتعامل مع التراث  مجلسیعتبر  

 .OP 4.11الثقافي المادي تتفق مع سیاسة العملیات 
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الخصائص الجغرافیة  األضرار التي ستصیب الزراعة. .6
لوادي بسري، وال سیما ارتفاعھ وتضاریسھ وقربھ من 

تشمل مكثفة،  یةزراعممارسة الساحل، تجعلھ مناسباً ل
متنوعة من الفواكھ والخضروات التي ال تتسنى  تشكیلة

زراعتھا في وادي البقاع الشھیر في لبنان. وتنتشر األنشطة 
ة خزان بسري، الزراعیة انتشاراً واسعاً في عموم منطق

وفي منطقة المنبع والمصب، وعلى سفوح التالل المتاخمة. 
وھي تشمل حقوالً مفتوحة یجري حرثھا بطرق مختلفة، 
وتزرع محاصیل مختلفة، وأراضي بورا أو تقام علیھا 

% من األرض 57بیوت زراعیة بالستیكیة. والحقیقة أن 
عة المتأثرة یجري علیھا نشاط زراعي إنتاجي. وتدر الزرا

ملیون دوالر.  125في المنطقة إیرادات سنویة تقدر بنحو 
وفیما یخص التعویضات النقدیة المقدمة إلى المالك، حدد 

تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة قیمة أشجار الصنوبر العتیقة 
دوالراً، وأما السعر السوقي لشجرة صنوبر  330بمبلغ 

ر، ھذا دوال 9000و 4000سنة فیتراوح بین  75عمرھا 
خالف تكلفة موارد األنظمة اإلیكولوجیة المرتبطة بھا 

ومحصول الفاكھة السنوي. وھذا مجرد مثال واحد من أمثلة 
كثیرة تبیّن التقدیر البخس وغیر المقبول لقیمة الموارد 
 الزراعیة بھدف إعفاء أصحاب المصلحة من المساءلة.

التي سیتم استمالكھا  570الـ  الھكتارات اإلدارة إلى أنھ من بین مجلسیشیر 
 150%، أو حوالي 26.7لصالح المشروع، ال تشكل األراضي الزراعیة إال 

 125ھكتاراً. وتقل اإلیرادات السنویة المحققة من األراضي الزراعیة كثیراً عن 
 ملیون دوالر وفقاً إلحصاءات الفاو.

 

 6580ھناك ما مجموعھ  استخدام األراضي واإلیرادات المحققة من األرض الزراعیة.
). ویحلل 2014كیلومتراً مربعاً من األراضي تعتبر أراضي زراعیة في لبنان (البنك الدولي 

% 26.7تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة استغالل األراضي. وال تشكل األرض الزراعیة إال 
%) ونسبة أخرى 26التي سیتم استمالكھا. وھي تشمل حقوالً مفتوحة ( 570الـ  الھكتارات من

% مزروعة بالمحاصیل أو تغطیھا صوبات زراعیة أو أراِض بور (تقییم اآلثار 0.7قدرھا 
). ووفقاً إلحصاءات الفاو، یدر القطاع الزراعي 86ص ، 9-6البیئیة واالجتماعیة القسم 

 % من إجمالي الناتج المحلي في لبنان. واستناداً إلى إجمالي الناتج المحلي لسنة3.5حوالي 
ھكتاراً من األرض الزراعیة لن تسھم في إجمالي الناتج المحلي إال بمبلغ  150، فإن 2017

ملیون دوالر في المتوسط. وبالتالي فاإلیرادات السنویة التي تدرھا األرض الزراعیة  0.4قدره 
 ملیون دوالر. 125في منطقة المشروع أقل كثیراً من 

اآلثار البیئیة واالجتماعیة بالقیمة االقتصادیة الكبیرة یعترف تقییم  تحدید قیمة أشجار الصنوبر.
ألشجار الصنوبر. وقد جاء فیھ: "ألشجار الصنوبر قیمة اقتصادیة كبیرة بفضل جوز الصنوبر 

كیلوغراماً  40فشجرة واحدة من الصنوبر الثمري یمكنھا إنتاج حوالي  المأكول الذي تنتجھ.
جار في الھكتار الواحد من غابات الصنوبر الثمري من المخاریط الثمریة. ویتراوح عدد األش

كیلوغراماً من المخاریط الثمریة، یُستخرج منھا  8000شجرة، تنتج  260و 200ما بین 
 دوالراً للكیلوغرام الواحد". 70كیلوغراماً من جوز الصنوبر المأكول، تباع مقابل  320

). ویتراوح معدل التعویض الفعلي 214، ص 3-7-8(تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة: القسم 
دوالراً  667-200الذي حددتھ لجنة االستمالك، المستقلة عن مجلس اإلنماء واإلعمار، بین 

للشجرة حسب نضجھا. وتشیر المناقشات غیر الرسمیة مع رابطة منتجي الصنوبر في لبنان 
 إلى أن مبالغ التعویض التي قررتھا لجنة االستمالك تبدو كافیة.

أوضح تقریر األمم المتحدة  دراسة غیر وافیة للبدائل. .7
) أن الحلول 2018العالمي عن تنمیة الموارد المائیة (

السدود، ضروریة لتحقیق ب مقارنةً المستندة إلى الطبیعة، 
. وأكد 2030من أھداف خطة التنمیة المستدامة  6الھدف 

التقریر على الحاجة إلى حلول إلدارة المیاه تحقق منافع 
مشتركة تتجاوز مجرد النواتج المائیة. وتشمل مثل ھذه 

المنافع المشتركة ضمان األمن الغذائي والحد من مخاطر 
ق. وقدم التقریر شواھد الكوارث وتوفیر فرص العمل الالئ

أقل عند واضحة على أن تكالیف الحلول المستندة إلى الطبیعة 
خیارات البنیة التحتیة الرمادیة البدیلة. وإن كثیراً  مقارنتھا مع

من ھذه البدائل، وإْن كان وثیق الصلة تماماً بحالتنا ھذه، لم 
 یخضع للدراسة مطلقاً في تقییم األثر البیئي لسد بسري، وأما

"ال یدعم   البدائل األخرى فقد خضعت لدراسة غیر وافیة.
البنك المشاریع التي تنطوي على تحویل كبیر للموائل 
 الطبیعیة ما لم تنعدم البدائل المجدیة للمشروع وموقعھ"

 )OP 4.04(سیاسة العملیات 

، بما في اً مكثفاً للبدائل في إطار تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیةدراسة أجرى المشروع
 ذلك تسعة سیناریوھات لخیارات معتِمدة على بناء سدود وغیر معتِمدة على بناء سدود.

 
مفصل للبدائل فیما یخص المشروع. وتناول التحلیل البدائل المعتِمدة  دراسة وقد أُجري

على بناء سدود (بسري وجنة وشرق الدامور وغرب الدامور) وغیر المعتِمدة على بناء 
سدود (التحلیة، وإعادة تغذیة المیاه الجوفیة، وتجمیع میاه األمطار، والحد من تسربات 

، وتقییم اآلثار البیئیة 4أدناه، الملحق  8(انظر البند  الشبكة، وإعادة استخدام میاه الصرف)
). وقد استعرض البنك الدولي ھذه التحلیالت، 130-105، ص 7واالجتماعیة، الفصل 

وبحث الجوانب الفنیة واالجتماعیة والبیئیة واالقتصادیة لكل موقع، وقام بزیارات میدانیة 
حكومیین واستشاریین فنیین ومنظمات  إلى العدید من المواقع، وعقد لقاءات مع مسؤولین

 غیر حكومیة.
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البدائل بتقییم اآلثار  دراسة ُعقدت ست جلسات تشاور مع أصحاب المصلحة بشأن قسم  

البدائل أنھ ال یوجد مصدر أحادي یكفي  دراسة ). وقد وجد6 لحقالبیئیة واالجتماعیة (الم

لتلبیة الطلب المتنامي لمنطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان على المیاه وسد الفجوة المائیة 

البدائل إلى أن استدامة  دراسة . ویشیر2035ملیون متر مكعب حتى عام  345البالغة 

یل تتطلب تنفیذ برنامج المیاه الالزمة لمنطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان على المدى الطو

من االستثمارات واإلصالحات. ویشمل ھذا البرنامج أنشطة غیر معتِمدة على بناء سدود 

فضالً عن تطویر مصادر میاه جدیدة من خالل نھج متعدد المراحل لبناء السدود. وقد 

أوصي بإنشاء سد على نھر بسري باعتباره الخطوة الفوریة التالیة لتأمین المیاه غیر 

 معبأة لمنطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان.ال

 

كما تعكف الحكومة اللبنانیة أیضاً على تنفیذ الترتیبات المؤسسیة المبیّنة في االستراتیجیة 

، بالتزامن مع اإلجراءات الخاصة بالبنیة التحتیة، وذلك لسد 2012الوطنیة لقطاع المیاه 

أُقر قانون  2000. وفي 2035بحلول عجز المیاه في منطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان 

، صادق مجلس النواب على الالئحة 2017سبتمبر/أیلول  17، وفي 221المیاه رقم 

التنظیمیة لقطاع المیاه، والتي كانت معلماً بارزاً لقطاع المیاه في لبنان. كما تعكف الحكومة 

بیروت وجبل لبنان، في اللبنانیة أیضاً على مساندة مقدم خدمة إمدادات المیاه، مؤسسة میاه 

الجوانب المؤسسیة. وقد بدأت المؤسسة تتحول من اإلمداد المتقطع للمیاه إلى اإلمداد 

المستمر، وتعمل على تنفیذ أنشطة من قبیل اآلتي: (أ) تركیب عدادات میاه؛ و(ب) رصد 

لى وإدارة الموارد المائیة المتزایدة؛ و(ج) إقامة شراكات مع القطاع الخاص استناداً إ

مستھدفات األداء، كالحد من التسرب مثالً؛ و(د) التعاقد المبتكر مع القطاع الخاص، 

كالتصمیم والبناء والتشغیل، استعداداً لتطبیق نھج "التصمیم والبناء والتشغیل ونقل الملكیة" 

مستقبالً، وذلك كما تنص الالئحة التنظیمیة لقطاع المیاه. ویعكف البنك الدولي وشركاء 

 على مساندة الحكومة اللبنانیة ومقدمي خدمة إمدادات المیاه لزیادة كفاءة خدماتآخرون 

 المیاه األساسیة المقدمة لسكان لبنان. 

یزعم  المیاه الجوفیة. -الدراسة غیر الوافیة للبدائل  .8

) أن 2014تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة لسد بسري (

"آخر دراسة وطنیة لتقییم المیاه الجوفیة یعود تاریخھا 

". وبناء على ذلك فھو یتبنى االفتراض 1970إلى عام 

القدیم القائل بأن معدل إعادة التغذیة الطبیعي السنوي 

غ ملیون متر مكعب، فیما یبل 500للمیاه الجوفیة ھو 

سحب المیاه الجوفیة على المستوى الوطني، من ھذه 

مالیین متر مكعب إجماالً، مما یسفر بالتالي  705اآلبار، 

 مالیین متر مكعب. 205عن عجز سنوي بمقدار 

اإلدارة أي شواھد تؤید الزعم بتجاھل معلومات واردة في تقییم  مجلسال یجد 
ت دراسة التقییم وجود عجز في . وقد أّكد2014موارد المیاه الجوفیة في لبنان 

ملیون متر مكعب في منطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان  150المیاه الجوفیة یبلغ 
)، ویرتبط بھ تراجع في نوعیة المیاه الجوفیة ھناك. وال یوجد تضارب 5(الملحق 

بین االستنتاج الذي خلص إلیھ ھذا التقییم وقرار بناء سد بسري من عدمھ. 
البدائل الخیارات اإلضافیة المعتِمدة  دراسة المیاه الجوفیة، بَحث ونظراً للعجز في

 على بناء سدود وغیر المعتِمدة على بناء سدود.



  33 

 

 الرد االدعاء/المسألة الرقم

الحقیقة أن آخر دراسة وطنیة لتقییم المیاه الجوفیة نُشرت  

في ذات العام الذي أُعد فیھ التقییم االستراتیجي لألثر 

، بمعرفة برنامج األمم المتحدة 2014وھو البیئي، 

اإلنمائي وبالشراكة مع وزارة الطاقة. وكشف التقییم 

المفصل عن نتائج غیر مسبوقة بخصوص المیزان المائي 

في لبنان ومیزانیة المیاه الجوفیة. وقد أوضح أن "ھناك 

 ).1فائضاً كلیاً في میزانیة المیاه الجوفیة" (المرفق 

 

ووفقاً لھذا التقییم الجدید، یصل معدل إعادة التغذیة 

% من إجمالي 53الطبیعیة للمیاه الجوفیة في لبنان إلى 

 7263و 4728یتراوح بین  إذالموارد المائیة المتجددة، 

ملیون متر مكعب. وعلى الرغم من أن إعادة تغذیة المیاه 

ي الجوفیة من خالل الجداول والینابیع والسحب تقدر بحوال

ملیون متر مكعب، فإن المیزان المائي في  2588

ملیون متر  2140المیزانیة إیجابي، حیث یتراوح بین 

ملیون متر مكعب للسنة  4675مكعب للسنة الجافة و 

المطیرة. وأضاف التقییم أن معظم أحواض المیاه الجوفیة 

لیست عرضة لإلجھاد، وأن القیم المشار إلیھا في الدراسة 

أجراھا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في  القدیمة التي

 مقّدرة بالنقص. 1970

 

 دراسة وتتعارض ھذه النتائج مع األرقام التي استند إلیھا

البدائل لسد بسري. من المھم أن نشیر إلى أن األرقام 

 2014الواردة في دراسة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

ما تقییم ، وأ2013كانت متاحة بالفعل للمقترض منذ 

اآلثار البیئیة واالجتماعیة لسد بسري، وللمفارقة، فقد أشار 

إلى الدراسة ذاتھا عند ذكر أعداد اآلبار غیر المرخصة 

في لبنان. وبالتالي فمن الواضح أن النتائج الجدیدة 

بخصوص المیزان المائي الوطني أُغفلت عمداً ومحاباةً 

 لخیار بناء السد.

یئیة واالجتماعیة للمشروع االستراتیجیة الوطنیة لقطاع المیاه یستخدم تقییم اآلثار الب

، والتي استعرضت تحدیات وفرص قطاع المیاه بشكل شامل، وأكدت أن مشروع 2012

ما زال استثماراً لھ األولویة لتأمین وإمداد  -الذي سبق أن ُحدد في الخمسینیات  -سد بسري 

بنان. وأكدت االستراتیجیة الوطنیة لقطاع میاه إضافیة إلى منطقة بیروت الكبرى وجبل ل

أن العجز المائي في عموم لبنان مرتفع ویتم تعویضھ جزئیاً باالستخراج  2012المیاه 

ملیون متر مكعب من المیاه الجوفیة. وتؤكد االستراتیجیة الوطنیة ودراسة  200الجائر لـ 

ً  2014 9تقییم موارد المیاه الجوفیة في لبنان  كبیراً في مستویات المیاه أن ھناك انخفاضا

. ویُعزى ھذا االنخفاض إلى االستغالل الجائر للمكامن 1970الجوفیة مقارنة بمستویات 

الجوفیة غیر الساحلیة. وأظھرت المكامن الجوفیة الساحلیة مستویات مماثلة من المیاه 

وحلولھا مكان المیاه إلیھا میاه البحر  تسربالجوفیة (مقارنة بمستویات السبعینیات) نتیجة 

 .التي جرى اإلفراط في استخراجھا

 

 ونبّین فیما یلي الخیارات األخرى غیر المعتِمدة على بناء سدود:

 

إلى أن  2012تذھب تقدیرات االستراتیجیة الوطنیة لقطاع المیاه  :المیاه غیر المحسوبة

نسبة المیاه غیر المحسوبة أو المیاه التي ال تدر إیرادات في منطقة بیروت الكبرى وجبل 

%، وتشمل الفواقد التجاریة والمادیة. وال یمثل الفاقد من المیاه إال جزءاً 40لبنان تبلغ 

 10ملیون متر مكعب، 40حجم المتاح على أقصى تقدیر ضئیالً من ھذا الرقم. وسیكون ال

وھي كمیة غیر كافیة لسد العجز المائي الذي تعاني منھ منطقة بیروت الكبرى وجبل 

 .2035ملیون متر مكعب بحلول  345لبنان والبالغ 

 

ال یكفي تجمیع میاه األمطار لسد الفجوات المائیة أثناء موسم الجفاف  :تجمیع میاه األمطار

أشھر. وحتى االفتراضات األكثر  7-6نى محدودیة األمطار)، الذي یمكن أن یمتد إلى (بمع

من خالل میاه األمطار التي یتم تجمیعھا  11تفاؤالً، وربما غیر الواقعیة، تقدر المیاه المتاحة

ملیون متر مكعب، وھي كمیة غیر كافیة لسد العجز  120ملیون متر مكعب و 50بما بین 

 بیروت الكبرى وجبل لبنان.المائي في منطقة 

 

تستھلك تحلیة میاه البحر مستویات عالیة للغایة من الطاقة، ربما تتراوح  12:تحلیة میاه البحر

میغاواط سنویاً تبعاً للتكنولوجیا المستخدمة (التقطیر الومضي متعدد  130إلى  30من 

المراحل أو التناضح العكسي). ولبنان بلد یعاني بالفعل من نقص في الطاقة، وبالتالي 

من الطاقة نظراً للفجوة الحالیة التي یعاني منھا في  سیصعب تأمین ھذا الطلب اإلضافي

 قطاع الطاقة.

 

                                                           
 أجرى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التقییم نیابة عن وزارة الكھرباء والمیاه. 9

ھي صفر، بینما في الواقع في جمیع أنحاء العالم، فإن أفضل أنظمة األداء تتراوح المحسوبة یعتبر ھذا الرقم مبالغًا فیھ نظًرا ألنھ یفترض أن المیاه غیر  10
 المحسوبة. % من المیاه غیر10 إلى %5 من
 وى توسع المدن.المساحة الالزمة لتخزین میاه األمطار في منطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان بحیث یمكن استخدامھا خالل موسم الجفاف غیر واقعیة بسبب مست 11
 المتوسط. ھناك جانب بیئي لتحلیة المیاه ألنھ ینتج كمیات كبیرة من المحالیل الملحیة، التي یجب التخلص منھا في البحر 12
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یتطلب ھذا الخیار طاقة وتخزیناً وبنیة  إعادة استخدام میاه الصرف الصحي كمیاه للشرب:

تحتیة للمعالجة الثالثیة وشبكات. كما یتطلب أیضاً قبول الناس لمیاه الصرف الصحي 

المعالجة ألغراض الشرب. وتُظھر التجارب العالمیة أن القبول االجتماعي لھذا الخیار 

بیئیة واالجتماعیة إلى صعب. ومع ذلك فحتى مع كل متطلباتھ، تذھب تقدیرات تقییم اآلثار ال

ملیون متر مكعب على أقصى تقدیر،  125أن إعادة استخدام میاه الصرف الصحي ستوفر 

 ملیون متر مكعب. 345وھي كمیة غیر كافیة لسد العجز المائي البالغ 

 

إلى أن العجز  13 2014تذھب تقدیرات تقییم موارد المیاه الجوفیة في لبنان  المیاه الجوفیة:

ملیون متر مكعب.  150منھ مكامن المیاه الجوفیة في بیروت وجبل لبنان یبلغ  الذي تعاني

وبالتالي فخیار المیاه الجوفیة ال یستطیع حالیاً تأمین احتیاجات منطقة بیروت الكبرى وجبل 

 345، أي 2035لبنان من المیاه، وسیظل غیر كاٍف لتلبیة االحتیاجات المستقبلیة في 

 ملیون متر مكعب.

 

متراً مكعباً باعتباره كمیة إعادة  7263و 4728ویذكر الطلب النطاق الذي یتراوح بین 

. لكن ھذا التقییم یوضح أن ھذا 2014التغذیة (بمعنى المخزون اإلجمالي) الواردة في تقییم 

وھكذا  یأخذ في حسبانھ الفواقد في البحر وفواقد االرتشاح العمیق". ال"النطاق التقدیري 

المیاه الجوفیة الصافي (بمعنى كمیة المیاه الجوفیة القابلة لالستخدام والتي یمكن فإن مخزون 

إنھا تساوي كمیة إعادة التغذیة مطروحاً منھا (أ) الفواقد  إذاستخراجھا) أقل من ذلك؛ 

العمیق (الشكل أدناه یوضح الفرق  رتشاحالجانبیة و(ب) الفواقد في البحر و(ج) فواقد اال

 یة الصافیة ومخزون المیاه الجوفیة).بین إعادة التغذ

 

 

                                                           
. كما یالحظ 1970، وأشار إلى انخفاض كبیر في مستویات المیاه الجوفیة مقارنة بعام 1970بتحدیث تقییم المیاه الجوفیة الوطني الشامل  2014قام تقییم عام  13

 بل لبنان حیث معدل الزحف العمراني مرتفع.تدھور نوعیة المیاه في مكامن المیاه الساحلیة بسبب تسرب میاه البحر، بما في ذلك في منطقة بیروت الكبرى وج
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البدائل. یبلغ حجم میاه  دراسة الخیارات المعتِمدة على بناء سدود في إطار 4یبیّن الملحق   

ملیون متر مكعب على الترتیب. وفي وقت إعداد تقییم  95و 120سّدي بسري وجنة 

اآلثار البیئیة واالجتماعیة، لم تكن دراسات سّدي الدامور قد اكتملت، وبالتالي فحجم المیاه 

ر ملیون مت 155إلى  42الذي یوفره ھذان السدان یتفاوت، تبعاً للمصادر، من حوالي 

مكعب. ویقترب الحجم اإلجمالي الذي توفره ھذه السدود (بسري وجنة وشرق الدامور 

ملیون متر  345وغرب الدامور)، في حالة بنائھا جمیعاً، من سد العجز المائي البالغ 

). سد جنة قید اإلنشاء، ویُتوقع أن یبدأ إنشاء سد بسري في غضون 4مكعب (انظر الملحق 

 دامور ففي مرحلة الدراسة.بضعة أشھر، وأما سدا ال

یتمتع لبنان  الینابیع البحریة. -الدراسة غیر الوافیة للبدائل  .9

بعدد كبیر من الینابیع البحریة العذبة غیر المستغلة بعد. 

) لم 2014لكن تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة لسد بسري (

یدرس ھذا الخیار. اقترح التقییم البیئي االستراتیجي 

) ھذا 2015لالستراتیجیة الجدیدة لقطاع المیاه في لبنان (

نوعي  دراسة . وقد تم بالفعلأحد الخیارات المجدیةالبدیل ك

وكمي لبعض ھذه الینابیع بمعرفة المجلس الوطني للبحوث 

نتائج إیجابیة للغایة. ووفقاً للتقییم ل وصل العلمیة في لبنان وت

البیئي االستراتیجي، یعتبر االستغالل البري للینابیع البحریة 

مجدیاً اقتصادیاً فیما یخص العدید من السیناریوھات 

 (تدفقات وأعماق مختلفة). المجّربة

البدائل تسعة خیارات، مما أتاح طائفة واسعة من السیناریوھات البدیلة.  دراسة بحث
) لالستراتیجیة الجدیدة لقطاع المیاه في لبنان 2015ویبّین التقییم البیئي االستراتیجي (

 إذأن احتمال الحصول على المیاه من الینابیع البحریة أمر معقد واألحجام غیر مؤكدة، 
 ملیون متر مكعب. 68و 34ما بین  تنخفض في بعض المراجع إلى

 

(أي ینابیع شكا)، مع تفاوت  14المعلومات المتاحة ھي عن الینابیع البحریة شمال لبنان

ملیون متر  68ملیون متر مكعب و 34ینخفض بعضھا إلى  إذتقدیرات األحجام المتاحة، 

في منطقة ملیون متر مكعب  345مكعب، وھي كمیة غیر كافیة لسد العجز المائي البالغ 

. كما یتفاوت التدفق في الینابیع البحریة أیضاً 2035بیروت الكبرى وجبل لبنان بحلول 

تبعاً للموسم، ویمكن أن تكون المیاه ذات محتوى ملحي مرتفع. ویجري تغذیة ھذه الینابیع 

من خالل المكامن الجوفیة الساحلیة، وھي عرضة لخطر االستغالل الجائر والتلوث من 

تصریف النھري. باإلضافة إلى ذلك، سیتطلب ھذا بنیة تحتیة معقدة لنقل المیاه عملیات ال

من الینابیع البحریة العذبة الموجودة بعیداً عن منطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان، حیث 

 الحاجة إلى المیاه ھي األشّد.

مخالفة تقییم األثر البیئي االستراتیجي لالستراتیجیة  .10
بما أن مشروع سد بسري جزء ال  المیاه.الوطنیة لقطاع 

یتجزأ من االستراتیجیة الوطنیة لقطاع المیاه التي اعتُمدت 

، نرى ضرورة النظر إلى تأثیر المشروع 2012في 

وكفاءتھ في ضوء ھذا اإلطار المعین. وبالتالي فمن المھم 

أن نذكر أن تقییم األثر البیئي االستراتیجي لالستراتیجیة 

بتمویل من البنك  2015المیاه أجري في  الوطنیة لقطاع

الدولي. وأعقبتھ شھادة موافقة من وزارة البیئة تنص على 

 ضرورة احترامھ وتطبیقھ.

اإلدارة أن تقییم األثر البیئي االستراتیجي لالستراتیجیة الوطنیة لقطاع المیاه  مجلسیرى 
 وتقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة للمشروع متوافقان.

 
من الوثیقتین تحدد التأثیرات البیئیة للسدود (بما في ذلك ضرورة استمالك األراضي فكٍل 

واستخدامات األراضي والتأثیرات على المشھد الطبیعي وغمر الغابات واألنظمة 

اإلیكولوجیة الشاطئیة والتأثیرات ذات العالقة بالخزان والحاجة إلى إدارة المنطقة العازلة) 

ھذه التأثیرات في االعتبار أثناء التخطیط لسدود مستقبلیة.  وتعترف بضرورة أن تؤخذ

عولجت ھذه اآلثار في تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة لمشروع سد بسري، ُووضعت تدابیر 

 كافیة لتخفیفھا.

                                                           
 ھذه الینابیع تقع في شمال لبنان بعیدة عن منطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان وتتطلب بنیة تحتیة معقدة لجلب المیاه إلى المنطقة. 14
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أوصى تقییم األثر البیئي االستراتیجي بتقلیص برنامج  

السدود في ضوء تداعیاتھ االجتماعیة واالقتصادیة 

والبیئیة. ووصف سد بسري تحدیداً بأنھ "نھم في ابتالع 

األرض" وانتقد استغاللھ الموارد بقدر غیر معقول. 

باإلضافة إلى ذلك اعتبر التقییم السدود المقترحة تدابیر 

لغایة" على مقیاس نسبة الحساسیة إلى عدم "مؤسفة ل

الیقین، وذلك بالنظر إلى أوضاع لبنان المائیة والمخاطر 

"الحتمیة" لفواقد المیاه باالرتشاح. واقترح التقییم بدائل 

 للحد من مخاطر سوء التكیف وتكلفتھ.

 

وعلى الرغم من أن التقییم الممول من البنك الدولي 

اللبناني رقم أُعد بما یتفق مع المرسوم 

، امتنعت وزارة الطاقة والمیاه عن 8213/2012

 قبول التوصیات أو حتى التعلیق علیھا.

 

لكن باعتبار أن التقییمات البیئیة واالجتماعیة 

االستراتیجیة ضروریة في اإلطار البیئي واالجتماعي 

للبنك الدولي، نرى ضرورة احترام توصیات تقییم األثر 

ستراتیجیة الوطنیة لقطاع المیاه. البیئي االستراتیجي لال

كما نرى أیضاً أن اعتماد تقییم األثر البیئي لسد بسري 

) وحده، مع تجاوز تقییم األثر البیئي 2014(

) لالستراتیجیة الوطنیة لقطاع المیاه 2015االستراتیجي (

الشاملة، یتناقض مع رؤیة التنمیة المستدامة للبنك 

المقترضین لتحدید إن البنك "یعمل مع  إذالدولي، 

المبادرات واألھداف االستراتیجیة لمعالجة أولویات 

 التنمیة الوطنیة [...]".

یسلط التقییم البیئي االستراتیجي الضوء على الحقیقة المتمثلة في أن لبنان یواجھ نقصاً 

شدیداً في المیاه لدرجة أنھ حتى خیار "عدم اتخاذ إجراء" یستلزم استكمال تسعة سدود (بما 

"من الواضح أن [...] حتى في ظل سیناریوھات الطلب المتحفظة،  فیھا سد بسري):
سیكون لبنان في خطر مواجھة نقص شدید في المیاه في المستقبل القریب، وال سیما في 

حالة انخفاض میاه األمطار. وباختصار فإن أي بدیل واقعي على صعید "عدم اتخاذ 
جاریة التي ھي بالفعل في مرحلة متقدمة من التخطیط إجراء" یستلزم استكمال المبادرات ال

واإلنشاء الجاري تنفیذه بالفعل، شریطة أال تكون ھناك مسائل بیئیة عالقة ذات أھمیة كبیرة 
 لبیئة لبنان وتراثھ الطبیعي، لكن ھذا مرھون باالستثمارات الجدیدة".

 

األرض" في سیاق وصف عام استخدم التقییم البیئي االستراتیجي التعبیر "نھم في ابتالع 

لتأثیرات السدود مقارنة بمصادر إمدادات المیاه األخرى، ولم یتم إفراد مشروع سد بسري 

بھذا الوصف، لكنھ استخدم كإیضاح لضرورة استمالك قطع من األراضي الخاصة عند 

 إنشاء السد.

 

المذكورة في التقییم البیئي  ھواجس یتناول تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة للمشروع ھذه ا

إن تصمیم السد یشتمل على خطة طوارئ مالئمة، وقد جرت مشاورات  إذاالستراتیجي؛ 

 عامة موسعة وحصلت خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة على موافقة وزارة البیئة.
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مخالفة أھداف التنمیة المستدامة واستراتیجیة  
 الحمایة االجتماعیة.

 

مع األمم  بشكل موسعتشارك مجموعة البنك الدولي  .11

وأھداف  2030المتحدة في المساعدة على تحقیق أجندة 

التنمیة المستدامة. وتتسق الرؤیة الخاصة بالمیاه 

المنصوص علیھا في أھداف التنمیة المستدامة واتفاق 

باریس مع رسالة البنك الدولي المتمثلة في إنھاء الفقر 

المدقع و"تعزیز الرخاء المشترك على نحو مستدام". 

مشروع سد بسري ینتھك ھذه الشروط بالتركیز لكن 

 على ھدف واحد معین على حساب األھداف األخرى.

البنك الدولي ملتزم بالمساھمة في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة من خالل العملیات 
التي یساندھا. لكن جدیر بالمالحظة أن أھداف التنمیة المستدامة ال تؤلف متطلبات 

 مجلسسیاسة البنك وال تخضع الستعراض مدى االمتثال بمعرفة ھیئة التفتیش. ویرى 
بنان على تحقیق ھدفي الحد من الفقر وتعزیز الرخاء اإلدارة أن المشروع سیساعد ل

 المشترك.
 

بزیادة إمكانیة الحصول على میاه الشرب في منطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان، بما في 

% من 30ألف نسمة (حوالي  460ذلك أحیاء جنوب بیروت التي یعیش فیھا أكثر من 

دوالرات في الیوم، یساھم  4سكان منطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان) على أقل من 

المشروع في تضییق ھوة التفاوت الكبیرة الموجودة في المناطق التي یسكنھا المستفیدون من 

المشروع. وسیعزز توفیر إمكانیة حصول منخفضي الدخل على المیاه تعزیزاً مباشراً 

 ت نفسھ.وإیجابیاً من قدرة لبنان على الحد من الفقر، مع تعزیز الرخاء المشترك في الوق

 

ینص تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة على تدابیر تخفیف لما تم تحدیده من تأثیرات على 

البیئة واألراضي الزراعیة ونوعیة المیاه للحد من ھذه التأثیرات بقدر اإلمكان. ویشیر 

یة في اإلدارة إلى أن وزارة البیئة اللبنانیة وافقت على تقییم اآلثار البیئیة واالجتماع مجلس

، وذلك رھناً بتضمین مالحظاتھا، التي أُخذت في االعتبار في 2014یونیو/حزیران  5

 15خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة.

: "حمایة وترمیم النظم اإلیكولوجیة 6-6المقصد  .12
المتصلة بالمیاه، بما في ذلك الجبال والغابات واألراضي 

الجوفیة والبحیرات، الرطبة واألنھار ومستودعات المیاه 
على الرغم من أن مشاریع السدود  ".2020بحلول عام 

یمكن أن تفلح في سیاقات معینة، فإن المشكالت البیئیة 

التي یعاني منھا بلدنا الصغیر تتفاقم إلى مستویات مثیرة 

للقلق، وال بد من حمایة موجودات النظم البیئیة المتبقیة 

واحدة من م في وتعزیزھا. وسوف یتسبب بناء سد ضخ

المتبقیة في تفاقم التدھور  الطبیعیة األكثر أھمیةطق االمن

 البیئي في البلد.

البنك الدولي ملتزم بالمساھمة في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة من خالل العملیات 
التي یساندھا. لكن جدیر بالمالحظة أن أھداف التنمیة المستدامة ال تؤلف متطلبات 

 .ھیئة التفتیش تخضع الستعراض االمتثال بمعرفة سیاسة البنك وال

                                                           
 .8الفصل  -تقییم األثر البیئي واالجتماعي  15
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: "ضمان وجود نظم إنتاج غذائي 4-2المقصد  .13
مستدامة، وتنفیذ ممارسات زراعیة متینة تؤدي إلى 

زیادة اإلنتاجیة والمحاصیل، وتساعد على الحفاظ على 
التكیّف مع تغیر األنظمة اإلیكولوجیة، وتعزز القدرة على 

المناخ وعلى مواجھة أحوال الطقس الشدیدة وحاالت 
ن  الجفاف والفیضانات وغیرھا من الكوارث، وتحّسِ

 ".2030نوعیة األراضي والتربة تدریجیاً، بحلول عام 

ھكتاراً من األراضي المنتجة  150سیغمر سد بسري 

التي یحتاج الناس إلیھا أشد الحاجة، مما یسفر عن كلفة 

خصوبة التربة في لبنان. وعندما  مخزونجیة یتكبدھا خار

ُسئل موظفو البنك الدولي عن ھذه المسألة في اجتماعنا 

، أغفلوا بشكل صادم القیمة 2017المنعقد في یولیو/تموز 

الزراعیة لوادي بسري، قائلین "یمكنكم زراعة 

خضرواتكم في وادي البقاع بدالً من ھذا". ونرى أن ھذه 

قض مع االتجاه العالمي في مجال الخدمات العبارة تتنا

الزراعیة الالمركزیة، ویسيء تقدیر حقیقة أن لبنان یحتل 

مكانة متأخرة جداً على مؤشر نصیب الفرد من األراضي 

الزراعیة، مما یعني أن البلد بحاجة ماسة إلى زیادة 

 أراضیھ الزراعیة بدالً من تدمیرھا.

حقیق أھداف التنمیة المستدامة من خالل العملیات البنك الدولي ملتزم بالمساھمة في ت
التي یساندھا. لكن جدیر بالمالحظة أن أھداف التنمیة المستدامة ال تؤلف متطلبات 

 .ھیئة التفتیشسیاسة البنك وال تخضع الستعراض االمتثال بمعرفة 

: "حمایة واستعادة وتشجیع االستخدام 15الھدف  .14
البرّیة، وإدارة الغابات على  المستدام للنظم اإلیكولوجیة

نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدھور 
األراضي وترمیم األراضي المتدھورة، ووقف فقدان 

یعتبر وادي بسري من المناطق  التنوع البیولوجي".

األقل عرضة للتصحر في لبنان (الخطة الشاملة لترتیب 

یة )، مما یجعلھ منطقة إیكولوج2005األراضي اللبنانیة 

استراتیجیة یلزم الحفاظ علیھا. لكن تقییم األثر البیئي 

لسد بسري ال یذكر إال التصحر كسبب محتمل لتراجع 

معدالت ھطول األمطار ویستخدمھ كحجة مؤیدة لبناء 

السد. غیر أن تقییم األثر البیئي ال یعیر اھتماماً لألبعاد 

المتعددة لھذه المسألة، وخصوصاً تأثیر إزالة األحراج 

 وتدمیر النظام اإلیكولوجي، على تفاقم التصحر.

البنك الدولي ملتزم بالمساھمة في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة من خالل العملیات 
التي یساندھا. لكن جدیر بالمالحظة أن أھداف التنمیة المستدامة ال تؤلف متطلبات 

 تفتیش.سیاسة البنك وال تخضع الستعراض مدى االمتثال بمعرفة ھیئة ال
 

 .2فیما یخص إزالة األحراج، یرجى االطالع على الرد على البند 
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أخیراً فإن السد ال یتسق أیضاً مع استراتیجیة الحمایة  .15

االجتماعیة للبنك الدولي التي "تأخذ في اعتبارھا أھمیة" 

وجود شبكات أمان اجتماعي تؤدي وظائفھا بشكل جید، 

وتروج لسیاسات التوظیف المنتج الفعالة التي تساعد 

الناس على الوصول إلى أسواق العمل وتراكم المھارات، 

سواًء أثناء التعافي من األزمات االقتصادیة أم في األوقات 

العادیة". وسوف یتسبب سد بسري في فقدان العدید من 

 األھالي لوظائفھم.

. وھي 2012تعتبر استراتیجیة الحمایة االجتماعیة والعمل وثیقة رؤیة نشرھا البنك في 

تنص على استراتیجیة البنك الدولي في مجال الحمایة االجتماعیة والعمل. كما تؤكد على 

اإلدارة أن تأثیر المشروع یتسق مع  مجلسعمل البنك في البلدان التي یساندھا. ویرى 

لكن االستراتیجیة ال تؤلف متطلبات سیاسة البنك وال  االستراتیجیة.األھداف المبینة في 
 تخضع الستعراض مدى االمتثال بمعرفة ھیئة التفتیش.

 الفعالةغیاب التشاور والمشاركة  
 

وفقا لإلطار البیئي واالجتماعي للبنك الدولي، یعتبر  .16

إشراك أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمعات 

المحلیة والمتضررون من المشاریع المقترحة وغیرھم 

ً من األطراف المعنیة،  لتمویل المشروع. لكن في  شرطا

سجالت المشاورات العامة الخاصة بتقییم اآلثار البیئیة 

بسري، نجد أن الموقف العام لفئات واالجتماعیة لسد 

الجمھور األربعة التي تم التشاور معھا (محلیات 

عماطور ومزرعة الشوف وبسري ومزرعة الضھر) 

كان معارضاً بشدة إلنشاء سد بسري. وأعرب الناس 

عن رفضھم لمعدالت التعویض وفقدان التنوع 

البیولوجي وفقدان الوظائف واألراضي المنتجة، 

 ذلك. وغیر

أجرى مجلس اإلنماء واإلعمار مشاورات بشأن تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة وخطة 
عمل إعادة التوطین أثناء إعدادھما مع طائفة واسعة من أصحاب المصلحة، كمالك 

األراضي وأفراد المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني. واستمرت ھذه المشاورات 
التي أثیرت أثناء  ھواجس . ویجري العمل على معالجة اأثناء تنفیذ المشروع حتى تاریخھ

 ھذه المشاورات.
 

جرت مشاورات مع طائفة واسعة من أصحاب المصلحة،  .المشاورات المكثفة أثناء اإلعداد

كالمتضررین من المشروع والمجتمعات المحلیة والمنظمات غیر الحكومیة ومنظمات 

المجتمع المدني، وذلك في إطار إعداد تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة وخطة عمل إعادة 

أماكن مختلفة إلعداد  جلسة مشاورات عامة في 16التوطین الخاصین بالمشروع. ُعقدت 

). وتم 1تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة وخطة عمل إعادة التوطین (انظر الجدول 

عن إخطار جلسات المشاورات العامة في الصحف المحلیة قبل أسبوعین من  اإلعالن

شخص، نصفھم من مالك األراضي.  400كل جلسة. وحضر ھذه الجلسات أكثر من  موعد

من مالك األراضي، وأُجري مسح  109ك، جرت مقابالت فردیة مع باإلضافة إلى ذل

 أسرة. 1200 شمل
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. المشاورات العامة بشأن مشروع سد بسري أثناء مرحلة 1الجدول   
 )2014-2012( اإلعداد

تاریخ اإلعالن عن  المكان تاریخ المشاورة الرقم
 اإلخطار

 عدد المشاركین

أبریل/نیسان  3 1
2012 

مجلس اإلنماء واإلعمار 
 وسط بیروت

مارس/آذار  27-29
2012 

16 

أبریل/نیسان  10 2
2012 

مارس/آذار  29-27 بلدیة مزرعة الضھر
2012 

23 

أبریل/نیسان  12 3
2012 

مارس/آذار  29-27 بلدیة دمیت
2012 

46 

أبریل/نیسان  21 4
2012 

مارس/آذار  29-27 بلدیة قرطبا
2012 

28 

أبریل/نیسان  24 5
2012 

مارس/آذار  29-27 بلدیة الحدث
2012 

25 

مایو/أیار  4-3، 1 بلدیة بیروت 2012مایو/أیار  5 6
2012 

43 

 ینایر/كانون 30 7
 2013الثاني 

مجلس اإلنماء واإلعمار 
 وسط بیروت

26 ،28-29 
ینایر/كانون الثاني 

 

13 

فبرایر/شباط  2 8
2013 

 29-28، 26 بلدیة المیدان
ینایر/كانون الثاني 

 

36 

فبرایر/شباط  2 9
2013 

 29-28، 26 بلدیة مزرعة الضھر
ینایر/كانون الثاني 

 

15 

فبرایر/شباط  6 10
2013 

 29-28، 26 بلدیة الحدث
ینایر/كانون الثاني 

 

10 

 فبرایر/شباط 9 11
2013 

 29-28، 26 بلدیة عماطور
ینایر/كانون الثاني 

 

28 

فبرایر/شباط  9 12
2013 

 29-28، 26 بلدیة مزرعة الشوف
ینایر/كانون الثاني 

 

35 

أبریل/نیسان  25 13
2014 

أبریل/نیسان  18-16 بلدیة عماطور
2014 

15 

أبریل/نیسان  25 14
2014 

أبریل/نیسان  18-16 بلدیة مزرعة الشوف
2014 

28 

أبریل/نیسان  26 15
2014 

أبریل/نیسان  18-16 قاعة كنیسة بسري
2014 

43 

أبریل/نیسان  26 16
2014 

أبریل/نیسان  18-16 بلدیة مزرعة الضھر
2014 

10 

جلسة  12تواصلت المشاورات أثناء التنفیذ. عقدت الحكومة اللبنانیة  .المشاورات أثناء التنفیذ

 ).2مشاورات في بلدیات مختلفة (انظر الجدول 
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 )2017-2016: قائمة باالجتماعات بین مجلس اإلنماء واإلعمار والجمھور (2الجدول   

 
عدد  الموضوع المكان/الحاضرون التاریخ

 المشاركین

 5 اجتماع عام الحرف ومزرعة الضھر 9/11/2016

 15 اجتماع عام مزرعة الشوف وخربة بسري 11/11/2016

في مقر مجلس اجتماع  مزرعة الشوف وعماطور 15/12/2016
 اإلنماء واإلعمار

3 

 5 توزیع كتیب وملصق مزرعة الشوف وعماطور 19/12/2016

بسري والحرف والمیدان ودیر  22/12/2016
 المخلص

 6 توزیع كتیب وملصق

مزرعة الشوف وبسابا وبسري  31/01/2017
 والحرف

 25 اجتماع عام

 9 اجتماع عام مزرعة الضھر وخربة بسري 22/02/2017

نقل كنیسة مار  كاھن قضاء صیدا 22/02/2017
 موسى الحبشي

2 

اجتماع بیئي (وجود اللجنة  محمیة الشوف 22/03/2017
 البیئیة واالجتماعیة)

3 

 12 اجتماع عام عماطور 29/03/2017

نقل كنیسة مار موسى  مزرعة الضھر والكاھن 18/03/2017
 الحبشي

 اجتماع واحد
 الكاھن مع

بلدیات منطقة جزین:  اتحاد 22/05/2017
المیدان والحرف وبسري 

 وبحنین وبنواتي

 21 اجتماع عام

 خربة بسري 28/9/2017
 المیدان -بسري 

 10 اجتماع عام

 12االثنین 
یونیو/حزیران 

2017 

 2 اجتماع مع المختار خربة بسري

اجتماع المتضررین من  دیر المخلص 26/6/2018
المشروع مع فریق الشؤون 

 واالجتماعیةالبیئیة 

2 
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تضمنت الموضوعات الرئیسیة محل االھتمام التي نوقشت أثناء المشاورات   

المذكورة أعاله التأثیرات على اآلثار التاریخیة الحالیة والمخاطر الزلزالیة والتدھور 

 البیئي والتأثیرات على التنوع البیولوجي وتحلیل البدائل.

 

تم تعیین استشاري مستقل للرصد الخارجي لرصد تنفیذ خطة  .آلیة الرصد الخارجي المستقلة

عمل إعادة التوطین. وجرت مشاورات إضافیة بمعرفة االستشاري من خالل المسوح. 

یغطي المسح األول المتضررین من المشروع المقیمین في منطقة السد، وكشف عن تأیید 

% موقفاً محایداً. وأما المسح 10%، واتخاذ 20ومعارضة % من ھذه العینة للمشروع، 70

الثاني فیغطي المتضررین من المشروع المقیمین في منطقة الخزان، وكشف عن تأیید 

%. نُفذ المسح األول في الربع الثالث من 42% من ھذه العینة لسد بسري، ومعارضة 57

عزى الفرق في النتائج . ویمكن أن یُ 2018، والمسح الثاني في الربع األول من 2017

جزئیاً إلى االختالف في المكان. وسیستعرض استشاري الرصد الخارجي النتائج المستمدة 

من المسح التالي ویحاول تحدید أي سبب إضافي لھذه الفروق. في غضون ذلك، عزز 

 مجلس اإلنماء واإلعمار برنامج التواصل

 

ي قائمة بعملھا بالفعل. ویستعرض ، وھالشكاوىتم وضع آلیة رفع  .الشكاوىآلیة رفع 

الذي یحتفظ بھ مجلس  الشكاوىفریق البنك، أثناء كل بعثة إشرافیة، سجل شكاوى آلیة رفع 

اإلنماء واإلعمار. كما یوافي المجلس فریق البنك بھذا السجل عن طریق البرید اإللكتروني. 

العقاري وتاریخ ویحتوي ھذا السجل على معلومات عن رقم قطعة األرض ومنطقة السجل 

الشكوى والتسجیل وتاریخ المشاورة وموضوع الشكوى والرد/التصحیحات وتاریخ الرد 

شكوى، تم تسویتھا  180وتاریخ قرار مجلس اإلنماء واإلعمار. وتم حتى تاریخھ تلقي 

جمیعا. وتتعلق غالبیة ھذه الشكاوى بدقة مساحة قطعة األرض وعدد األشجار وصحة 

 أسماء مالك األرض.

 

نُشرت معلومات المشروع بشكل جید. وتم اإلفصاح عن تقییم  .نشر معلومات المشروع

اآلثار البیئیة واالجتماعیة وخطة عمل إعادة التوطین وھما متاحان للجمھور 

). ویتم إجراء عرض تقدیمي حول المشروع قبل كل جلسة مشاورات. 3 الجدول (انظر

البلدیات الواقعة في منطقة المشروع، توزیع كتیب معلومات المشروع في جمیع  وتم

: كتیب معلومات 7وتحمیلھ على الموقع اإللكتروني لمجلس اإلنماء واإلعمار (انظر الملحق 

 المشروع).
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. االستعدادات لدراسة تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة وخطة عمل إعادة التوطین 3الجدول   
 عنھماواإلفصاح 

 التعلیق تاریخ التقدیم تقریر

إعداد تقریر دراسة 
تقییم اآلثار البیئیة 

واالجتماعیة (مجلس 
اإلنماء واإلعمار/تقییم 

اآلثار البیئیة 
واالجتماعیة، 

 )2014 مایو/أیار

مایو/أیار 
2014 

وافقت وزارة البیئة على تقییم اآلثار البیئیة 
في واالجتماعیة للمشروع، وستواصل مشاركتھا 

تنفیذ ومتابعة خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة 
 على النحو الوارد وصفھ في التقییم.

 
تم اإلفصاح عن تقییم اآلثار البیئیة 

واالجتماعیة/خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة 
للجمھور في لبنان وفي دار المعلومات التابعة 

. ویمكن 2014یونیو/حزیران  2للبنك الدولي في 
على جمیع أدوات سیاسات اإلجراءات  االطالع

الوقائیة أیضاً على الموقع اإللكتروني لمجلس 
 اإلنماء واإلعمار.

إعداد تقریر دراسة 
خطة عمل إعادة 
التوطین (مجلس 

اإلنماء واإلعمار/تقییم 
اآلثار البیئیة 

واالجتماعیة، 
 )2014 مایو/أیار

 مایو/أیار
2014 

بالتشاور الوثیق تم إعداد خطة عمل إعادة التوطین 
 مع المتضررین من المشروع.

 
وأُفصح عن ھذه الخطة للجمھور في لبنان وفي 

المعلومات التابعة للبنك الدولي في  دار
. ویمكن االطالع على 2014یونیو/حزیران  2

جمیع أدوات سیاسات اإلجراءات الوقائیة أیضاً 
 على الموقع اإللكتروني لمجلس اإلنماء واإلعمار.

 

) 1الرئیسیة التي أثیرت أثناء المشاورات ما یلي: ( ھواجس تضمنت ا .المثارة ھواجس ا

) ضمان إمكانیة الحصول على الوظائف 2الحصول على میاه الشرب في منطقة بسري؛ و(

) ضرورة الحفاظ على مواقع التراث األثري والتاریخي 3والفرص األخرى للسیاحة؛ و(

) ضرورة الحصول 4(والثقافي مثل كنیسة مار موسى وغیرھا من األطالل التاریخیة؛ و

) العودة بالنفع على السكان 5على أراض منتجة في المناطق الواقعة قبل السد وبعده؛ و(

) وسائل التعویض عن األراضي 6القریبین من السد دون االقتصار على سكان بیروت؛ و(

) تمتع السكان 7التي سیتم استمالكھا وعدالة التعویض عن األراضي المنزوعة ملكیتھا؛ و(

) المسائل المتعلقة 8محلیین بعوائد المشروع، على الصعید االقتصادي وفرص العمل؛ و(ال

 ) حمایة البیئة من التلوث.9بمیاه الصرف قبل إنشاء السد وبعده؛ و(

بتدابیر متضمنة في خطة اإلدارة  ھواجس عالج المشروع ھذه ا .ھواجس تدابیر معالجة ا

البیئیة واالجتماعیة وخطة عمل إعادة التوطین، ومنھا برنامج لتقاسم المنافع، والتعویض 

في المتن  46-44عن األصول المتضررة بقیمة تكلفة االستبدال الكاملة (انظر الفقرات 

النقدي،  الرئیسي)، ومساندة إعادة تأھیل سبل كسب العیش، باإلضافة إلى التعویض

وتوفیر فرص العمل للسكان المحلیین. وتذھب التقدیرات إلى أن تنفیذ المشروع سیوفر 

 فرصة عمل. 1000أكثر من 
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تم توثیق جمیع المشاورات وتلخیصھا جیداً (انظر الملحق  .ملخص المشاورات  

6( 

باإلضافة إلى ذلك، كان ھناك تفاوت مثیر للقلق بین  .17

الجنسین من الحاضرین؛ فلم یحضر الجلسات إجماالً غیر 

نسوة. عالوة على ذلك، لم تُدع المنظمات غیر  6

الحكومیة البیئیة إلى االجتماعات مع أنھ من المقرر بناء 

السد في منطقة محمیة، وسیغمر موائل طبیعیة مھمة. وقد 

نظمات غیر الحكومیة البیئیة إلى تقییمات اآلثار ُدعیت الم

 البیئیة السابقة الخاصة بسدود أخرى وأعربت عن 

ھا بشأن التأثیر البیئي لھذه المشاریع، وھو ما ھواجس

یفسر التھمیش المتعمد للمنظمات غیر الحكومیة البیئیة في 

المشاورات العامة بشأن ھذا التقییم لألثر البیئي. وإجماالً 

% من مجموع سكان 0.083حضر الجلسات إال لم ی

 % من مجموع مالك األراضي.5.69المنطقة و 

اإلدارة أن جھوداً كبیرة بُذلت إلشراك النساء ومالك األراضي والمنظمات غیر  مجلسیرى 
 الحكومیة في المشاورات.

 
لجلسات امرأة  42وفیما یخص التشاور مع النساء، تشیر الوثائق إلى حضور ما مجموعھ 

بشأن إعداد خطة عمل إعادة التوطین وتقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة. ووفقاً  16التشاور الـ 

لخطة عمل إعادة التوطین، جرت المشاورات مع المراعاة التامة للمساواة بین الجنسین، كما 

، وفي بُذلت جھود معینة لتحدید النساء وإشراكھن في جلسات المشاورات. فعلى سبیل المثال

من مالك األراضي  109إطار إعداد خطة عمل إعادة التوطین، جرت مقابالت خاصة مع 

امرأة. باإلضافة إلى ذلك،  19باإلضافة إلى التشاور مع عامة الجمھور، وكان من بینھم 

أسرة كي تُثري عملیة  1200ُجمعت بیانات مصنفة حسب نوع الجنس من المسح الذي شمل 

 إعداد مشروع سد بسري.
 

مالك أرض متضرراً من المشروع. وكما ھو  861یوجد  .المشاورات مع مالك األراضي

مشارك حضروا جلسات المشاورات  400مبین في جمیع الردود السابقة، فإن أكثر من 

الـ المقابالت الفردیة العامة، نصفھم من مالك األراضي. وبأخذ كل من المشاورات العامة و

% من مالك األراضي. وھناك 35شاورات شملت أكثر من في االعتبار، تكون الم 109

% من مالك األراضي متغیبون، مما یعني أن المشاورات شارك فیھا أكثر من 30حوالي 

 % من مالك األراضي غیر المتغیبین.50

تم اإلعالن عن جمیع  .المشاورات مع المنظمات غیر الحكومیة/منظمات المجتمع المدني

ل الصحف المحلیة وكانت مفتوحة أمام كافة المنظمات غیر المشاورات العامة من خال

الحكومیة/منظمات المجتمع المدني. وحضر المشاورات العدید من ممثلي المنظمات غیر 

 ).6الحكومیة/منظمات المجتمع المدني (انظر الملحق 

زعم فریق البنك الدولي المسؤول عن المشروع أنھ تم  .18

عن طریق بعض الصحف. إخطار الجمھور باالجتماعات 

لكن الفریق لم یفسر سبب ضعف اإلقبال البالغ على 

الجلسات. وفقا لدلیل التقییمات البیئیة وأدلة عملیات البنك 

الدولي، على البلدان الُمقترضة أن تضمن إشراك أصحاب 

المصلحة في التخطیط والتصمیم بأكفأ ما یمكن، وأن 

ر للوصول تستخدم مجموعة متنوعة من أسالیب التشاو

إلى طائفة واسعة من فئات الجمھور العام. كما تؤكد أیضاً 

على أھمیة االتصال بالفئات المستھدفة وإخطارھا بالكیفیة 

التي یمكنھا أن تشارك بھا وموعد ذلك ومكانھ، وذلك 

 باستخدام أكثر من وسیلة للوصول إلیھم.

اإلدارة أنھ كانت ھناك مشاركة كافیة من السكان المحلیین في  مجلسیرى 
المشاورات أثناء إعداد المشروع وتنفیذه. وقد بذل المشروع جھوداً لضمان 

إتاحة المعلومات حول المشاورات لألفراد المتضررین وإتاحة الفرصة لھم للتعبیر 
 ھمھواجس عن 

 

ُعقدت جلسات المشاورات العامة في أماكن مختلفة،  - مكان وتوقیت المشاورات  -

للمؤسسات من أصحاب المصلحة، ولألھالي المتضررین من المشروع في القریة 

القریبة من مشروع سد بسري المقترح، وسكان بیروت الكبرى. وتقرر عقد جلسات 

من التشاور مع القرى في عطالت نھایة األسبوع، ومع سكان بیروت في ساعة مبكرة 

 مساء أیام العمل، وذلك لتمكین أقصى عدد من األطراف المعنیة من الحضور.
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شخص من سكان القرى المتضررة  1500احتج حوالي  

(تم تحریر األسماء) على تھمیشھم، وأعربوا عن 

معارضتھم إلنشاء السد بالتوقیع على التماس 

ذلك، قام مواطنون ). باإلضافة إلى 2 (المرفق

من لبنان وحول العالم بالتوقیع على التماس  مختلفون

 ).3على اإلنترنت (المرفق 

تم اإلعالن عن جمیع جلسات المشاورات العامة في الصحف المحلیة  - عملیة التشاور  -

قبل أسبوعین من موعد عقد كل جلسة تشاور. وكانت جلسات التشاور مفتوحة لكافة 

األطراف المعنیة. واتسمت العملیة بالشفافیة، وتم توثیق كافة نتائج المشاورات 

عملیة مستمرة، وستتواصل  واإلفصاح عنھا للجمھور. األھم من ذلك أن المشاورات

ھم من ھواجس أثناء تنفیذ المشروع. كما یمكن للمعنیین بھذا الموضوع أیضاً إرسال 

 .الشكاوىخالل آلیة رفع 

 

تمارس نشاطھا  الشكاوى. وآلیة رفع توجد عملیة مستمرة قوامھا إشراك المواطنین  -

روع فحسب، بل تمتد على المتضررین من المش الشكاوىبالفعل. وال تقتصر آلیة رفع 

أیضاً إلى سكان القرى كافة في منطقة المشروع وعامة الجمھور. لم یتم استالم شكاوى 

بخصوص تھمیش أشخاص متضررین أو أصحاب مصلحة آخرین، سواء من خالل 

أو مسح اآلراء الذي أجراه استشاري الرصد الخارجي المستقل  الشكاوىآلیة رفع 

 للمشروع.

  والزالزل المتعلقة بالجیولوجیا ھواجس ا 

 توصیات المجلس الوطني للبحوث العلمیة: .19

 

المجلس الوطني للبحوث العلمیة ھو المؤسسة العامة 

المركزیة المسؤولة عن البحوث ووضع السیاسات العلمیة 

في لبنان، وقد أصدر مركز األبحاث الجیوفیزیائیة التابع 

إنشاء السدود في للمجلس العدید من التوصیات حول 

 منطقة جبل لبنان التي تضم وادي بسري.

 

ونصت التوصیات على أن جمیع مشاریع السدود في 

جبل لبنان الذي یغلب علیھ الترسبات الجیریة تتطلب 

دراسات علمیة مكثفة موزعة على فترة زمنیة طویلة 

سنوات كحد أدنى) وینبغي أن تحصل على  10(

خصائیین في الطبقات أفضل األ من ةالعلمی اتالضمان

المجلس الوطني للبحوث  حثالجیریة. وفي ھذا الصدد 

أي مشروع من ھذا النوع ما  على تأجیلالعلمیة الحكومة 

 .اتلم یحصل على ھذه الضمان

اإلدارة أن تصمیم السد یتبع أفضل الممارسات الدولیة من حیث  مجلسیرى 
ھ تللمخاطر الزلزالیة، وھو ما أكدالسالمة ویستند إلى تقییمات سلیمة  تدابیر
سد. لجنة  سالمة ال

 

أجرت الحكومة اللبنانیة تقییمات للمخاطر الزلزالیة أثناء إعداد المشروع لتحدید خصائص 

الزالزل المحتملة التي یلزم أن یكون السد قادراً على تحّملھا. وتمت ھذه التقییمات باستخدام 

ذلك تقییم الوضع التكتوني الحدیث لموقع مشروع سد أحدث نُّھج االحتمال والیقین، بما في 

 بسري والمصادر الزلزالیة القریبة.

 

دینامیكیة عددیة  اتدراسة واستناداً إلى نتائج تقییمات األخطار الزلزالیة، أجرى المصمم

للسد لتقدیر حجم استقرار القشرة وعملیات اإلزاحة والتشوھات القّصیّة، وأكد سالمة السد 

ً تقییمیستلزم قیاساً على الزلزال الذي ال یعطل التشغیل وزلزال  لسالمة، وذلك وفقاً ل ا

 لسدود الكبیرة.للتوجیھات التصمیم الزلزالي للجنة الدولیة 
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أكد المجلس الوطني للبحوث العلمیة أن جفاف ودیان جبل  

لبنان لھ أشد اآلثار ضرراً على البیئة الساحلیة التي تستقبل 

میاھاً عذبة تقل باستمرار، ومنھا: ارتفاع ملوحة وحرارة 

میاه البحر، وفقر محتوى األكسجین، ونضوب الكتلة 

المناخ في المناطق الساحلیة. األحیائیة البحریة، وتغیر 

ویُعتبر اقتران النشاط الزلزالي العمیق وتدفق المیاه في 

الصدوع والشقوق السطحیة، وفقاً للمجلس الوطني، مصدر 

متوالیات زلزالیة متركزة في فترة زمنیة معینة وحول 

األودیة. كما یُنتج غمر خزانات السدود بالماء في سیاق 

اً جدیداً تماماً على المنطقة. ویقول جبل لبنان نشاطاً زلزالی

المجلس الوطني للبحوث العلمیة أیضاً إنھ من الممكن 

 النظر في حلول بدیلة لنقل المیاه العذبة إلى بیروت.

شملت تقییمات األخطار الزلزالیة كافة بیانات الزالزل التاریخیة، بما في ذلك 

یتم تحدید حركة . و1956و 1837أحدث زلزالین مدمرین حول صدع روم في 

ً تقییمیستلزم أرض زلزال  لسالمة بناء على أكبر زلزال یُتصور وقوعھ في ل ا

آالف  10حدود المعقول على امتداد صدع معروف، أو فترة عودة قوامھا حوالي 

 سنة، وھو أشد كثیراً من زالزل الماضي القریب.

ً تقییمیستلزم ُصمم مشروع سد بسري لتحمل حركة األرض في زلزال  لسالمة والتي ل ا

 7ستنشأ عن زلزال بحد أقصى معقول على صدع روم، وھو زلزال مضربّي انزالقي بقوة 

 درجات.

وقد راجعت لجنة سالمة السد، المؤلفة من خبراء على مستوى عالمي، تقاریر التقییم 

 وقامت بتأكیدھا.

زلزالیاً وفیما یخص عبارة "غمر خزانات السدود في سیاق جبل لبنان ینتج نشاطاً 
 فیما یلي. 20جدیداً تماماً على المنطقة"، انظر الرد المفصل على البند 

: سیقع أخطار التغلغل والنشاط الزلزالي الناجم عن خزان .20

سد بسري والبحیرة المرتبطة بھ بشكل مباشر فوق صدع 

رئیسي نشط، وھو صدع بسري، وھو ما قد یثیر مشكلة 

 خطیرة من منظور علم الزالزل.

 

ووفقاً للعدید من الخبراء، فإن تغلغل میاه السد تحت 

سطح األرض من خالل صدع بسري أمر حتمي وسیثیر 

یقول أستاذ العلوم  بطبیعة الحال نشاطاً زلزالیاً.

الجیولوجیة طوني نمر إن صدع بسري متشابك مع 

المدمر،  1956صدع روم النشط الذي تسبب في زلزال 

یغیر أنظمة اإلجھاد وإن أي نشاط زلزالي مستحث س

الدقیقة المحیطة بھذا الصدع األخیر، مما قد یؤدي إلى 

موجات من النشاط الزلزالي الذي ال یمكن التنبؤ بھ، ال 

من حیث الحجم وال القوة. وقد یكون لوزن عمود ماء 

 البحیرة المستقبلیة أیضا آثار مماثلة.

اإلدارة أن تصمیم السد یتبع أفضل الممارسات  مجلسیرى كما سبق وأشرنا، 
الدولیة من حیث تدابیر السالمة ویستند إلى تقییمات سلیمة للمخاطر الزلزالیة، 

 وھو ما أكدتھ لجنة سالمة السد.
 

حالة  -وفقاً لنشرة اللجنة الدولیة المعنیة بالسدود الكبیرة حول الخزان والنشاط الزلزالي 

ال الناشئ عن خزان اتضح بشكل كبیر وتم التوصل إلى توافق في المعارف، فإن فھم الزلز

زلزال ناشئ عن خزان عبارة عن استجابة  الُمستحث فيالرأي على أن النشاط الزلزالي 

مادیة من منطقة ما بقشرة األرض لغمر الخزان عند استیفاء شروط محددة بعینھا. وال یمكن 

ود ما یلزم من شروط مسبقة طبیعیة. وھذا یعني أن یستحث الغمر نشاطاً زلزالیاً إال في وج

أن الصدع السببي الذي یمكنھ إحداث انطالق الطاقة الزلزالیة قریب بالفعل من أوضاع 

االنھیار، وبالتالي فاإلجھادات اإلضافیة وانتشار الضغط المسامي نتیجة غمر الخزان 

 یمكنھما التسبب في انطالق الطاقة الزلزالیة.
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في ضوء ما سبق، فإن أي مسطح مائي مستقبلي خلف سد  

بسري المقرر إنشاؤه یمكنھ أن یؤدي إلى وقوع زلزال 

كبیر مماثل للزالزل المذكورة في تاریخ لبنان. ونرفق بھذا 

الطلب وثیقة منفصلة تتناول المسألة الجیولوجیة والزلزالیة 

 ).5، 4بالتفصیل (المرفقان 

ویؤكد ھذا التعریف أن التحفیز الناتج عن الغمر ال یمكنھ تغییر العملیات التكتونیة 

الوزن المضاف للخزان  ولن یزید األساسیة والخطر الزلزالي في موقع الزلزال.

المغمور أي انطالق للطاقة الزلزالیة زیادة كبیرة؛ ألن الزیادة في الطاقة الكامنة نتیجة 

 الغمر ال تُذكر عملیاً من منظور حجم انطالق الطاقة الزلزالیة الفعلي.

 

وبما أن مشروع سد بسري ُصمم وفقاً ألحدث متطلبات التصمیم الزلزالي، والتي یتعین 

ً تقییمیستلزم ا أن یتحمل السد حركات األرض الناتجة عن زلزال بموجبھ لسالمة بأمان تام، ل ا

إن أشد زلزال من  إذفھذا یعني أنھ أیضاً مصمم لتحمل آثار أكبر زلزال ناشئ عن خزان، 

ً تقییمیستلزم ھذه الفئة لن یكون أقوى من زلزال   لسالمة.ل ا

 

لسدود لغیل حول العالم وفقاً للجنة الدولیة ألف سد كبیر منشأ وقید التش 60یوجد حوالي 

الكبیرة. وبأخذ الخزانات الكبیرة الكثیرة القائمة قید التشغیل في الحسبان، لم یُسجل إجماالً إال 

إمكانیة وقوع عدد ضئیل جداً من الزالزل الناشئة عن خزانات. وفقا لنشرة اللجنة الدولیة 

لزلزال ناشئ عن خزان، منھا أربعة تعتبر  حالة 39، وردتنا 137لسدود الكبیرة رقم ل

 ، وذلك على النحو التالي:6.0زالزل كبیرة من ھذه الفئة وتزید شدتھا على 

مكعب) في الھند  ملیون متر 2780أمتار وسعة خزان  103سد كوینا الثقلي (بارتفاع  •

 )؛6.3(درجة العزم = 

مكعب)  ملیون متر 4750مترا وسعة خزان  120(بارتفاع  سد كریماستا الركامي •

 )؛6.3في الیونان (درجة العزم = 

 ملیون متر 13896أمتار وسعة خزان  105سد ھسینفینغكیانغ المدعوم (بارتفاع  •

 )؛6.1مكعب) في الصین (درجة العزم = 

مكعب)  ملیون متر 160368مترا وسعة خزان  122سد كاریبا القوسي (بارتفاع  •

 ).6.25على الحدود بین زامبیا وزیمبابوي (درجة العزم = 

استناداً إلى استعراض آلیات الزالزل الناشئة عن خزانات والتجارب العالمیة مع 

 السدود التي تعرضت لمثل ھذه الزالزل، یمكن أن نخلص إلى االستنتاجات التالیة:

 العالم. مقارنة بإجمالي عدد الخزانات الكبیرة في. حاالت الزالزل الناشئة عن خزانات قلیلة جداً 1

 . یجب التمییز بین نوعین من الزالزل یرتبطان بالخزانات:2

الزالزل غیر التكتونیة المرتبطة بكھوف الكارست وحفر المناجم وإعادة تعدیل   •

 ،4-3السطحیة الضحلة، وعادة ما تكون شدتھا أقل من  ةاإلجھاد في الطبق

كتونیة المرتبطة بصدوع سببیة قریبة مع إجھادات قائمة على شفا الزالزل الت • 

االنھیار وتستحثھا المیاه الموجودة في الخزان، وال تتجاوز في شدتھا شدة 

 .6.3الزالزل العفویة. الحد األعلى لقوة زلزال ناشئ عن خزان تم رصده ھو 
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ملیون متر مكعب. وضربت  125متراً وسعة خزانھ  70. یبلغ ارتفاع سد بسري 3  

متر، ویُعتقد أنھا حدثت في  100الزالزل الناشئة عن خزانات سدوداً یزید ارتفاعھا على 

أضعاف خزان  10األحوال التي تجاوزت فیھا سعة الخزان ملیار متر مكعب (أكثر من 

 17؛ 16مشروع سد بسري). 

  أخرى ھواجس  

: "توفیر میاه الشرب إمكانیة الحصول على میاه الشرب .21

لبیروت" صیاغة یجري استخدامھا من جانب مجلس 

اإلنماء واإلعمار وفریق المشروع التابع للبنك الدولي 

ترویجاً للمشروع. لكن استناداً إلى المعلومات المستمدة من 

المعالجة في مجلس اإلنماء واإلعمار، سیتم تجھیز محطة 

"وردانیة" بحیث تقتصر على معالجة تلوث میاه الصرف، 

وذلك دون تجھیزات خاصة للوصول إلى مستوى میاه 

الشرب وال لمعالجة تلوث میاه سد قرعون التي سیتم خلطھا 

بمیاه سد بسري. وعلى النقیض من الوضع الراھن حیث 

ل یتم توفیر میاه الشرب من ینبوع جعیتا الطبیعي، لن تحص

 منطقة بیروت الكبرى أبداً على میاه شرب من بسري.

اإلدارة على ثقة من أن المشروع سیساعد على زیادة حجم  مجلسإن 
 المیاه المتاحة لمنطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان.

 
مجھزة لمعالجة المیاه  اإلدارة أن یوضح أن محطة معالجة المیاه في وردانیة مجلسویود 

 اآلتیة من خزان جون ال لمعالجة تلوث میاه الصرف.

 
، موضوع نوعیة المیاه وخلصت إلى أن "المیاه اآلتیة 71تناولت دعوى ھیئة التفتیش، ص 

من خزان جون ذات جودة كافیة یتسنى معھا لتكنولوجیات معالجة المیاه التقلیدیة إنتاج میاه 

 عاییر والمبادئ التوجیھیة الصحیة والجمالیة اللبنانیة والدولیة".صالحة للشرب تستوفي الم

: یُتوقع أن تُجلب المادة الركامیة الالزمة لسد المحاجر .22

بسري من محاجر تقع خارج منطقة المشروع مباشرة. ولم 

یتضمن تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة لسد بسري تفاصیل 

تأثیراتھا البیئیة، حیث  كافیة بشأن موقع ھذه المحاجر، أو

 أنھا تضیف إلى تكلفة السد اإلیكولوجیة الباھظة بالفعل.

یبدأ بعد ویتضمن تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة أحكاماً تتعلق  لمإنشاء السد 
 بالمحاجر.

% من مواد إنشاء 80"سیتم جلب حوالي   یشیر تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة إلى أنھ
مالیین متر مكعب من الركام) من داخل منطقة الخزان، مما یحد  6بنحو السد (تقدر 

بدرجة كبیرة من االعتماد على المحاجر الخارجیة وبالتالي یخفض اآلثار البیئیة السلبیة 
یتضمن التقییم  المرتبطة بإنشاء محاجر جدیدة أو استخدام المحاجر التجاریة القائمة".

فر والحصول على المواد من منطقة الخزان، ویتضمن تقییماً لآلثار المحتملة من الح

تدابیر تخفیف للحد من ھذه اآلثار. ستحدد خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة لإلنشاء 

جزء من التزامات المقاول) بالتفصیل كیف سیتم اتخاذ ھذه التدابیر ومن الذي  (وھي

ة واالجتماعیة تأكید ما إذا كان سیقوم باتخاذھا. ولم یتم أثناء إعداد تقییم اآلثار البیئی

 المقاول سیستخدم المحاجر الحالیة أو سیحتاج إلى فتح محجر جدید.

                                                           
درجة في ونتشوان بالصین  7.9البالغ قوتھ  2008مایو/آیار  12ھ محل خالف شدید ما إذا كان زلزال على الرغم من الزعم بأنھ حالة زلزال ناشئ عن سد، فإن 16
مترا، ویقع داخل بیئة  156ملیار متر مكعب ویبلغ ارتفاع المیاه فیھ  1.12تأثر بخزان سد زیبینجبو القریب. ویبلغ حجم خزان زیبینجبو، بإقلیم سیشوان الصیني،  قد

 ایة زلزالیا.تكتونیة نشطة للغ
ملیار متر  2.8أمتار، وتبلغ سعة الخزان  103). ویبلغ ارتفاع السد 1967درجة عند سد كیونا الھندي ( 6.3، كان أشد زلزال ناشئ عن سد قوتھ 1967في عام  17

 مرة). 20مكعب (أكبر من خزان بسري بأكثر من 
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یفترض تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة أن الصخور  

"ستُجلب على األرجح من محجر تجاري قائم بالقرب 

كیلومتراً  15منطقة صیدا، على مسافة حوالي  من

 موقع السد". من

 

وبدا في اآلونة األخیرة أن ھناك محجراً جدیداً بصدد 

كفر فالوس ومعروص  قریتيالحصول على الموافقة في 

بالقرب من بسري، ألغراض منھا إنشاء السد. وسیدمر 

ھذا المحجر حوالي ملیوني متر مربع من األحراج البكر 

قدمھ من واألراضي الطبیعیة الخالبة، مع كل ما ت

 خدمات األنظمة اإلیكولوجیة.

ومن ثم یتخذ الملحق (میم) الخاص بتقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة نھجاً إطاریاً للتقییم 

ینص على قواعد ومبادئ لتقییم آثار أي محجر جدید، إذا دعت الحاجة  إذالبیئي للمحاجر، 

یف التي ینبغي اتباعھا. ویؤكد تقییم إلیھ، وتحلیل البدائل الذي ینبغي إجراؤه، وتدابیر التخف

اآلثار البیئیة واالجتماعیة أنھ "لضمان التعامل مع ھذه األمور فیما یخص افتتاح أو إعادة 

افتتاح محاجر إلنشاء سد بسري، سیأخذ المقاول ھذه الوثیقة اإلطاریة ویعد تقییماً لآلثار 

ھذا الموقع المعین، وخطة المحجر، البیئیة متضمناً خطة اإلدارة البیئیة المصممة خصیصاً ل

وطریقة العمل، وخطة ما بعد االستخدام". وتحدد التزامات المقاول بشكل واضح متطلبات 

إعداد تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة ھذا، إذا دعت الحاجة إلیھ، وسیقوم البنك الدولي 

 دامھ.باستعراض ھذا التقییم والموافقة علیھ قبل السماح للمقاول باستخ

  الشكاوى السابقة 

كما ذكرنا آنفاً، فإننا بذلنا جھوداً كبیرة للتقدم بشكاوانا إلى  .23

 موظفي البنك الدولي:

 

بدأنا االتصال بخبراء البنك الدولي في مایو/أیار   -

2017. 

 

أرسلنا العدید من الدراسات والتقاریر التي تؤید   -

 .2017قضیتنا في یونیو/حزیران 

 

 2017یولیو/تموز  5التقینا خبراء البنك الدولي في   -

وتابعنا ذلك اللقاء بإرسال وثائق إضافیة في 

 ).7، 6(المرفقان  2017یولیو/تموز وأغسطس/آب 

 

 ) على 8لم یكن رد خبراء البنك الدولي (المرفق   -

 نا مرضیاً:ھواجس

للبدائل ضمن  دراسة جاء في الرد أنھ تم إجراء• 

 تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة. لكن ھذا ال یرد على 

البدائل لم یكن شامالً كما  دراسة نا بشأن أنھواجس

یثبت التقییم البیئي االستراتیجي لالستراتیجیة الوطنیة 

 .2015لقطاع المیاه في 

شامالً لالستجابة  مجلسیرى   ھواجس اإلدارة أن البنك بذل مجھوداً 
 الطلب. مقدمي

 

، عقد فریق المشروع العدید من االجتماعات مع المنظمات غیر 2017منذ مایو/أیار 

 ھواجس الحكومیة، من ضمنھا مقدمو الطلب. قدم فریق المشروع ردوداً مفصلة على 

المنظمات غیر الحكومیة وقدمھا أثناء اجتماع شخصي في حضور الخبراء الذین ساھموا 

ھم متخصصون في الجوانب البیئیة واالجتماعیة وسالمة السدود في الردود، ومن ضمن

والتواصل والمیاه والجیولوجیا المائیة/إدارة المیاه الجوفیة وجودة المیاه وتغیر المناخ والحد 

 من التسرب.

 جمیع التفاصیل. 8ویورد الملحق 
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المتعلقة بأوجھ  ناھواجس اتسم الرد على  •  

القصور التي شابت خطة العمل المعنیة 

 بالتنوع البیولوجي بالعمومیة والمراوغة.

تركز الرد المتعلق بالتراث الثقافي المادي  • 

بشكل رئیسي على "توثیق الشواھد 

 التاریخیة".

كان الرد على أھداف التنمیة المستدامة انتقائیاً  • 

 منفصالً في البیئة.كما لو كانت المیاه منتجاً 

لم یرّد الجزء المعني بالنشاط الزلزالي الناجم  • 

 نا الرئیسیة.ھواجس عن خزان على 

 

لم نتلق ردا على مخالفة اللوائح المحلیة، وإخفاقات مختلف 

السدود التي أقامھا المقترض نفسھ، وتوصیات المجلس 

 الوطني للبحوث العلمیة، ومسألة التصحر، وغیرھا الكثیر.

 

بناء على طلبنا، ُعقدت اجتماعات افتراضیة مع لجنة  .24

الخبراء البیئیین واالجتماعیین في مكتب البنك الدولي 

 23ینایر/كانون الثاني و  12في بیروت في 

مایو/أیار. لكن محصلة المناقشات  25فبرایر/شباط و 

 لم تكن مرضیة لألسباب التالیة:

 

استندت موافقة مجلس اإلنماء واإلعمار وفریق خبراء   -

البنك الدولي على السد إلى حد بعید إلى "تقریر عن تقییم 

الوضع التكتوني الحدیث والمصادر الزلزالیة لتقییم 

المخاطر الزلزالیة لموقع سد بسري، إلیاس عطا، 

"، مع إشارة محدودة للغایة إلى سائر 2014مایو/أیار 

ولوجیة والزلزالیة للمنطقة. أعلن التقریر الدراسات الجی

أن صدعي روم وبسري لیسا متصلین. ویتناقض ھذا 

؛ 1945االدعاء مع الدراسات السابقة (دوبرتریھ، 

) ویستند إلى مجرد 2005؛ دایرون، 1956الحجار، 

بضعة أشھر من الدراسة المكتبیة والقلیل جداً من 

 .2014الزیارات إلى الموقع في مایو/أیار 

اإلدارة أن یوضح أن فریق المشروع یسّر االجتماعات بین مقدمي  مجلسیود 
الطلب وكال اللجنتین المستقلتین، بما في ذلك توفیر إمكانیة استخدام تسھیالت 
مؤتمرات الفیدیو بمقر البنك الدولي في بیروت، والترجمة لضمان عدم وجود 

ت بكافة الوثائق أي عوائق أمام التواصل، وتزوید كال اللجنتین قبل االجتماعا
معلومات حول ھذه  8(یقدم الملحق  المقدمة من المنظمات غیر الحكومیة.

 االجتماعات).
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بدا أن محور تركیز الفریق ھو سالمة السد كمنشأة   - 

بصرف النظر عن مكان ھذا السد (أي عند ملتقى 

سد صدعین نشطین) وما یمكن أن ینشأ عن إقامة 

 وبحیرة مرتبطة بھ في تلك المنطقة المعینة.

لم یبد أن الفریق على وعي تام بالتحدیات الجیولوجیة   -

والزلزالیة واإلنشائیة التي تنطوي علیھا المنطقة 

 ):10، 9(المزید في المرفقین 

تحت الواقع كان أحد الخبراء یظن أن صدع بسري  • 

اإلفادة السد المقترح لیس نشطاً. وكانت ھذه 

الخاطئة واالفتقار إلى المعرفة بحقیقة جیولوجیة 

 وزلزالیة بسیطة أمراً صادماً.

كانت إشارة الفریق إلى منشور (نمر والمغراوي  • 

) خارج السیاق، وأظھرت فھماً غیر كاٍف 2006

للمادة المشار إلیھا، وھو ما تطلّب رداً توضیحیّاً 

فریق من المؤلف ذاتھ، طوني نمر، وھو عضو في 

 خبراء الحركة البیئیّة اللبنانیّة.

شّكل مجلس اإلنماء واإلعمار لجنة سالمة السد. عقدت اللجنة ستة اجتماعات  .سالمة السد

وقامت بعدد من الزیارات المیدانیةالستعراض مختلف تقاریر الدراسات االستقصائیة 

المناقصة وخطط سالمة  الجیولوجیة/الجیوتقنیة وتقریر تقییم المخاطر الزلزالیة ومستندات

 السد وما إلى ذلك.

 

أعضاء لجنة سالمة السد كلھم معروفون كخبراء على مستوى عالمي في تخصصاتھم، بما 

سنة من الخبرة المھنیة، والخدمة السابقة في لجان أخرى الستعراض  30في ذلك أكثر من 

 سالمة السدود، والتدریس في جامعات عریقة.

 

تمام اإلدراك أن موقع مشروع سد بسري موقع صعب، سواًء من  أدركت لجنة سالمة السد

الناحیة الجیولوجیة أو الزلزالیة أو الجیوتقنیة. وبالتالي فقد وّجھت مجلس اإلنماء واإلعمار 

ات وتقییمات شاملة الختیار أنسب نوع وتصمیم للسد في دراسة وجھة التصمیم إلى إجراء

ات وتقییمات شاملة، بما في ذلك للجوانب دراسة ءھذا الموقع. أكدت اللجنة أنھ تم إجرا

الجیولوجیة والزلزالیة والجیوتقنیة، فیما یخص مشروع سد بسري. واستناداً إلیھا، وقع 

االختیار على أنسب نوع وتصمیم للسد في ھذا الموقع، وتعتبر اللجنة أن تصمیم مشروع سد 

 بسري آمن. ونورد فیما یلي ملخصاً للنقاط:

 

ختیار على سد ركامي صخري بمیول سھلة جداً من الوجھ الخلفي والوجھ وقع اال  -

األمامي للسد مع تدریجات تثبیت واسعة. تعتبر السدود الركامیة الصخریة عموماً 

مستقرة بطبیعتھا في ظل أحمال الزالزل القصوى، وتمثل األنواع المفضلة من 

لسدود الكبیرة، للدولیة السدود في المناطق كثیرة النشاط الزلزالي (اللجنة ا

 )؛2000

 

تم توفیر خلوص حر كبیر (الفرق بین ارتفاع ذروة السد ومنسوب المیاه في الخزان)   -

 المیاه قمة السد حتى أثناء أعلى الفیضانات وأشد الزالزل؛ يالتقاء تخط

 

ستتم معالجة مرتكزات السد الصخریة والغطاء الصخري الرباعي في الوادي   -

تجنباً لعدم االستقرار الموضعي، وللسیطرة على االرتشاح، ولمنع حدوث التحاّت 

 (كالتحاّت النفقي). انظر المزید من التعلیقات فیما یلي ضمن البند (أ).

 

لزالیة بفضل ارتفاع المحتوى مادة األساس لیست عرضة للتمیّع أثناء الھزات الز -

الدقائقي والصلصالي. لكن كإجراء احترازي، تُزاد مقاومة التمیّع بدرجة أكبر بتركیب 

 أعمدة من الحصى والحجر ومصارف عمیقة في األساسات.
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لم یبد أن اللجنة تقّدر حقیقة أن تكوینات الوادي   • 

في تغلغل میاه البحیرة الصخریة ستتسبب حتماً 

 وتلویثھا لمنسوب المیاه الجوفیة في المنطقة.

بما أن مشروع سد بسري ُصمم وفقاً ألحدث التصمیمات الزلزالیة التي تقتضي أن   -

ً تقییمیستلزم یتحمل السد بأمان تام حركات األرض الناجمة عن زلزال  لسالمة، ل ا

زلزال ناشئ عن خزان (انظر أیضاً فسیكون قادراً أیضاً على تحمل آثار أقوى 

 فیما سبق). 20و 19المناقشة في البندین 
 

تم تصمیم السد وتحلیلھ وفقاً ألحدث اإلجراءات التي أوصت بھا اللجنة الدولیة  -

سدود الكبیرة. اثنان من أعضاء اللجنة ھما أیضاً عضوان في اللجنة الفنیة لل

لسدود لالسدود والتابعة للجنة الدولیة  الخاصة المعنیة بالجوانب الزلزالیة لتصمیم

 الكبیرة.
 

 تفاصیل تقییم األخطار الزلزالیة والتصمیم
 

استعرض الفریق الزالزل التصمیمیة للتصمیم الزلزالي لمختلف إنشاءات وعناصر 

ً تقییمیستلزم مشروع السد الكبیر: زلزال  لسالمة وزلزال ال یعطل التشغیل. فیما یخص ل ا

التصمیم المقاوم للزالزل لمشروع سد بسري، أُخذ في االعتبار وقوع زلزال على مستوى 

ً تقییمیستلزم زلزال  انحراف معیاري  1لسالمة، ویُعرف بأنھ حركة األرض الوسیطة + ل ا

ل. بالنسبة لزلزال بحد (المئین الرابع والثمانون) نتیجة سیناریو زلزال بحد أقصى معقو

 أقصى معقول، أُخذت سیناریوھات الزالزل التالیة في االعتبار:
 

كیلومتراً  12درجات على صدع الیمونة على بعد  7زلزال مضربّي انزالقي بقوة   -

 من الموقع.

على بعد  درجات على صدع جبل لبنان الدسري 7.8زلزال دسري (معكوس) بقوة   -

 كیلومتراً من الموقع. 35

 درجات على صدع روم. 7زلزال مضربّي انزالقي بقوة   -

 من بین سیناریوھات زلزال بحد أقصى معقول، فإن الزلزال األقصى شدة 

درجات) المرتبط بصدع روم یسیطر على حركة األرض التصمیمیة بمستوى زلزال  7(بقوة 

ً تقییمیستلزم   جي. 0.7بسري، مع مستوى ذروة تسارع أرضي مقداره لسالمة لمشروع سد ل ا
 

كیلومتراً. تختفي مظاھر  65صدع روم عبارة عن صدع مضربّي انزالقي بطول حوالي 

التضاریس الرباعیة على صدع روم على ما یبدو قبل عبور نھر األولي. تتفق مع ھذا 

ة الحدیثة اإلضافیة التي التقییم معظم األدبیات المنشورة والدراسات االستقصائیة التكتونی

أجراھا متخصصون. تدرك اللجنة أن الصدع ربما یتحول إلى صدع أعمى بالقرب من سد 

بسري ویستمر لمسافٍة ما شمال نھر األولي. لكن التصمیم الزلزالي المتحفظ لمشروع سد 

 بسري لن یتغیر سواء عبَر صدع روم محور السد أم لم یعبره، كما نبین فیما یلي.
 

. وبافتراض حدٍث واحد، فإن الشدة 1837وقع أحدث زلزال كبیر على صدع روم في 

. وقُّدر تباعد التمزق الصدعي بحوالي 7تساوي درجة عزم  1837المفترضة لزلزال 

متر واحد. وأشارت البیانات التاریخیة إلى عدم حدوث تصدع سطحي. تكون التباعدات 

تمزق الصدعي المضربّي االنزالقي السطحیة عموماً عند أقصاھا في منتصف ال

وتتالشى بشكل قطعّي مكافىء قرب النھایة (بمعنى أن نھر األولي في النھایة الشمالیة 

 سنتیمترات على أقصى تقدیر). 10سیشھد تباعداً بنحو 
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حتى لو افترضنا حدوث تباعد یصل إلى متر واحد تحت السد، وھو أمر مستبعد للغایة،   

فسیحدث ھذا التباعد في الطبقة الصخریة الواقعة تحت الراسب الرباعي الواقع تحت السد 

متر على األقل. وسیكون ھذا التباعد، لو ُوجد، أقل كثیراً على سطح  100الذي یبلغ سمكھ 

اقع تحت السد مباشرة، والذي یمكنھ امتصاص مثل ھذا التباعد بأمان الراسب الرباعي الو

 تام بفضل امتطاطیتھ الطبیعیة.

 

والتي ستنشأ عن زلزال  84یستند التصمیم المقاوم للزالزل إلى حركة أرض في المئین 

على مسافة كیلومترین. مرة أخرى، لن تتغیر حركة األرض التصمیمیة  7بدرجة عزم 

جي) سواء عبَر صدع روم محور السد أم لم یعبره،  0.7األرضي = (ذروة التسارع 

 ُصمم مشروع سد بسري لكي یقاوم مثل ھذه األحمال الزلزالیة بأمان تام. وقد

 

 السیطرة على االرتشاح والتحاتّ 
 

استعرضت لجنة سالمة السد بدقة مسألة نفّاذیة الموقع مع األخذ في االعتبار وجود حجر 

واستعرضت التدابیر الالزمة لتأمین المستوى المطلوب من منع نفاذ جیري كارستي، 

 الماء، بما في ذلك إجراءات مواجھة الطوارئ.

 

الداخلي، بما في  تضمن التصمیم وسائل شاملة للسیطرة على االرتشاح والتحاتّ 

ذلك إنشاء جدار حاجز عمیق وستار إسمنتي. وستسمح أنفاق التفتیش بحقن 

إسمنت إضافي إذا لزم األمر، وذلك استناداً إلى االستقصاءات الجیوتقنیة 

والخرائط الجیولوجیة لمنطقة السد والخزان، بما في ذلك عملیات إضافیة بتوجیھ 

 من لجنة سالمة السد.

 

بات المحتملة من خالل الجانب األیمن للوادي في المرتكزات وفي الطبقة للتصدي للتسر

الصخریة الواقعة تحت الرواسب الرباعیة، یتمیز الستار اإلسمنتي بتصمیم خاص، ویمكن 

إحداث ثقوب حفر إضافیة في المرحلة المبكرة من أشغال اإلنشاء لتوفیر ستار إسمنتي 

 إضافي إذا ُوجد ھذا ضروریاً.

 

ت السد، فقد ُصمم الستار اإلسمنتي أیضاً لكي یكون عمیقاً بدرجة كافیة للتعامل مع أما تح

 التسرب المحتمل، ویمكن حقن إسمنت إضافي بإنشاء أنفاق وآبار إذا لزم األمر.
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في المرتكز األیسر، فإن الجدار الفاصل، المقترح إنشاؤه في الحجر الرملي وفي امتداده   

 أیضاً، سیحول دون حدوث أي میل إلى التحاّت النفقي.

 

متراً خالل الرواسب  120سیتم إنشاء جدار حاجز خرساني بالستیكي بعمق حوالي 

متر  200سبق حتى عمق نحو الرباعیة على قاع الوادي. وقد بُنیت جدران مماثلة فیما 

 في مواقع سدود أخرى برواسب رباعیة وفي الصخور.
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 والبنية التحتية الكب��ة للمياه �� لبنان
ً
 موقع املناطق ا�حساسة بيئيا
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 بشأن الممتلكات الثقافیة 37القانون اللبناني رقم 

 

 

 

 تحدید الممتلكات الثقافیة وإدارتھا وحمایتھا) بشأن 2008أكتوبر/تشرین األول  20( 37یمكن االطالع على القانون رقم 

 الموقع: ھذا على
 

37 2008.pdf-Nr.-content/blogs.dir/2647/fi les/2015/06/Law-origin.hypotheses.org/wp-https://f 
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 المحتملة المعتِمدة على بناء سدود وغیر المعتِمدة على بناء سدودموجز المصادر البدیلة 

 

 18موجز المصادر البدیلة المحتملة المعتِمدة على بناء سدود

 تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة ھي بسري وجنة وشرق الدامور وغرب الدامور. دراسة السدود األربعة التي أخذت في االعتبار في

وفي وقت إعداد تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة،  ملیون متر مكعب على الترتیب. 95و 120یبلغ حجم میاه سّدي بسري وجنة المزمعین 

إلى  42لم تكن دراسات سّدي الدامور قد اكتملت، وبالتالي فإن حجم المیاه التي یوفرھا ھذان السدان یتفاوت، تبعاً للمصادر، من حوالي 

ملیون متر مكعب. وتقترب الكمیة اإلجمالیة التي توفرھا ھذه السدود (بسري وجنة وشرق الدامور وغرب الدامور) من َسد العجز  155

ملیون متر مكعب. سد جنة قید اإلنشاء، وأما إنشاء سد بسري فیُتوقع أن یبدأ في غضون بضعة أشھر، وأما موقعا  345المائي البالغ 

 اسة.الدامور ففي مرحلة الدر

 البدائل لتقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة دراسة الجدول مستمد من
 النتائج السلبیات اإلیجابیات المشروع

حجم تخزین أكبر یلبي احتیاجات منطقة •  بسري
بیروت الكبرى وجبل لبنان حتى عام 

 على األقل أو لمدة أطول؛ 2030
یستخدم مرافق النقل والمعالجة والتخزین • 

 إضافیة محدودة؛بتكلفة 
توجد في قاع الخزان رواسب قلیلة • 

 النفاذیة؛
 تكالیف الضخ منخفضة أو ال تُذكر؛• 
أدنى تكلفة لحجم الوحدة المسلّمة إلى • 

 منطقة بیروت الكبرى.

 استمالك األراضي؛ اآلثار التاریخیة والثقافیة؛• 
 مخاطر ترسیب مرتفعة؛• 

 مخاطر زلزالیة یلزم تخفیفھا.• 

ھو الموقع الوحید الذي سیلبي  سد بسري
الطلب بمنطقة بیروت الكبرى وجبل 

لبنان على المدى الطویل بأسلوب فعال 
من حیث التكلفة؛ جرت دراسات إضافیة 
تتعلق بجیولوجیا الخزان، ومحور السد، 

ومنع نفاذ الماء، ومخاطر الزالزل، 
ومخاطر الترسیب، وذلك بغرض توفیر 

التصمیم المعلومات التي یسترشد بھا 
 النھائي للسد.

األراضي التي سیتم استمالكھا غیر •  غرب الدامور
 منتجة في معظمھا؛

 تضاریس موقع السد مالئمة؛• 
قد یستخدم بعض مرافق مشروع تزوید • 

 بیروت 
 الكبرى بمیاه الشرب.

 سعة تخزین صغیرة؛• 
 من المستبعد أن یدعم تولید الطاقة الكھرومائیة؛• 
 محطة معالجة وخطوط نقل جدیدة؛الحاجة إلى • 
 تكالیف ضخ كبیرة.• 

حجم تخزین المیاه أقل بكثیر منھ 
في بسري أو شرق الدامور، كما أن 
التكوین الجیولوجي لموقع السد أقل 

مالءمة. أّي سد یُبنى على ھذا 
الموقع سیكون ذا منسوب میاه 

منخفض للحد من التسرب الجانبي 
 و/أو أن یكون جزءاً من برنامج

االستخدام التكمیلي مع المیاه 
 الجوفیة.

جیولوجیا موقع السد أفضل مما ھي علیھ •  شرق الدامور
 في غرب الدامور؛

 تضاریس موقع السد مالئمة؛• 
حجم تخزین أكبر یلبي احتیاجات منطقة • 

بیروت الكبرى وجبل لبنان حتى عام 
 أو لمدة أطول؛ 2030

 ارتفاع التسرب الجانبي؛• 
 إلى محطة معالجة وخطوط نقل جدیدة؛الحاجة • 
 ؛J6تكالیف عالیة لمعالجة الطبقات النفاذة • 
 تكالیف ضخ كبیرة؛• 
 عرضة النھیار الكتل من منحدرات الخزان.• 

بالرغم من حجم التخزین الكبیر 
والتكوین الجیولوجي األفضل نسبیاً من 

 ھواجس  المخططغرب الدامور، یثیر 
خطیرة بشأن التسرب الجانبي الزائد 

 المحتمل.

 

 

 

 

 النتائج السلبیات اإلیجابیات المشروع

                                                           
 .2013تقییم أولي لآلثار االقتصادیة واالجتماعیة، المرحلة األولى، أكتوبر/تشرین األول  -ار مشروع تزوید بیروت الكبرى بمیاه الشرب، مجلس اإلنماء واإلعم 18
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تعاد تغذیة  إذمعدالت تدفق عالیة، •  جنة
 الخزان بسرعة كل ربیع؛

 تضاریس موقع السد مالئمة؛• 
 إمكانات كبیرة لتولید الطاقة الكھرومائیة• 

أراض معظم األراضي التي سیتم استمالكھا ھي • 
 طبیعیة؛

المكان فوق طبقة نفّاذة للغایة وبالتالي فاألرجح • 
 التسرب كبیراً؛ یكون أن

 الحاجة إلى محطة معالجة وخطوط نقل جدیدة؛• 
األعلى تكلفة من حیث حجم الوحدة المسلّمة إلى منطقة • 

 بیروت الكبرى وجبل لبنان.

كسد مستقل، لن یلبي سد جنة 
ى احتیاجات منطقة بیروت الكبر

وجبل لبنان إال على المدى القصیر. 
سیكون سد جنة ھو األنسب لخدمة 

المناطق الشمالیة من منطقة بیروت 
 الكبرى وجبل لبنان

 

 19موجز المصادر البدیلة المحتملة غیر المعتِمدة على بناء سدود

تعاني منھ منطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان والبالغ توفر البدائل غیر المعتِمدة على بناء سدود كمیة غیر كافیة لسد العجز المائي الذي 
إلى أن العجز  2014لسنة  20تذھب تقدیرات تقییم موارد المیاه الجوفیة في لبنان -المیاه الجوفیة  .2035ملیون متر مكعب بحلول  345

تصل نسبة المیاه غیر  -غیر المحسوبة  ملیون متر مكعب. المیاه 150الذي تعاني منھ مكامن المیاه الجوفیة في بیروت وجبل لبنان یبلغ 
%، وتشمل الفواقد التجاریة والمادیة. وال یمثل الفاقد من المیاه إال جزءاً ضئیالً 40المحسوبة في منطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان إلى 

 -تقدیر. تجمیع میاه األمطار ملیون متر مكعب على أقصى 40%، وسیبلغ حجم الوفورات 40من ھذه المیاه غیر المحسوبة البالغة نسبتھا 
أشھر.  7-6ال یكفي تجمیع میاه األمطار لسد الفجوات المائیة أثناء موسم الجفاف (بمعنى محدودیة األمطار)، الذي یمكن أن یمتد إلى 

ملیون متر  50ین من خالل میاه األمطار التي یتم تجمیعھا بما ب 21حتى في ظل أكثر االفتراضات تفاؤالً، یقدر إجمالي المیاه المتاحة
إلى  30تعتبر متطلبات الطاقة لتحلیة میاه البحر عالیة للغایة، إْذ تقّدر بنحو  - 22ملیون متر مكعب. تحلیة میاه البحر 120مكعب و

فعل من میغاواط سنویاً، وذلك تبعاً للتكنولوجیا المستخدمة (التقطیر الومضي متعدد المراحل أو التناضح العكسي)، ویعاني لبنان بال 130
. إعادة البلد نقص في الطاقة، وبالتالي سیصعب تأمین ھذا المتطلب اإلضافي من الطاقة نظراً لفجوة الطاقة الحالیة التي یعاني منھا

یتطلب ھذا طاقة وتخزیناً وبنیة تحتیة للمعالجة الثالثیة وشبكات؛ كما یتطلب أیضاً قبوالً  -استخدام میاه الصرف الصحي كمیاه للشرب 
المواطنین، فیما تظھر التجارب العالمیة صعوبة قبول استخدام میاه الصرف الصحي المعالجة ألغراض الشرب. وعلى الرغم من من 

ماعیة ذلك، وحتى مع استیفاء كافة ھذه المتطلبات على صعید البنیة التحتیة وغیر البنیة التحتیة، تذھب تقدیرات تقییم اآلثار البیئیة واالجت
ملیون متر مكعب من میاه الشرب على أقصى تقدیر، وھي كمیة ال تكفي لسد  125ستخدام میاه الصرف الصحي ستوفر إلى أن إعادة ا

 .2035ملیون متر مكعب في منطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان بحلول  345العجز المائي البالغ 

 البدائل لتقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة دراسة الجدول مستمد من
 النتائج السلبیات اإلیجابیات المصدر

 موارد وفیرة ومستدامة؛•  تحلیة المیاه
تلبیة طلب منطقة بیروت الكبرى  ھایمكن• 

 وجبل لبنان بالكامل؛
یمكن االعتماد علیھا من الناحیة الفنیة؛ • 

 ال عالقة لھا بالمناخ.

 تستخدم عملیة صناعیة؛• 
% من المیاه 40ال تشكل اإلمدادات إال • 

 المسحوبة؛
 تكلفة إنشاء عالیة؛• 
استمالك مساحات كبیرة من األراضي • 

 الساحلیة؛
 تكالیف الطاقة والتشغیل والصیانة• 

 مرتفعة؛

مجدیة لكن باھظة التكلفة. في الوقت 
 الراھن تعتبر "مصدر المالذ األخیر"

                                                           
 .2013تقییم أولي لآلثار االقتصادیة واالجتماعیة، المرحلة األولى، أكتوبر/تشرین األول  -مشروع تزوید بیروت الكبرى بمیاه الشرب، مجلس اإلنماء واإلعمار  19
. كما یالحظ 1970، وأشار إلى انخفاض كبیر في مستویات المیاه الجوفیة مقارنة بعام 1970بتحدیث تقییم المیاه الجوفیة الوطني الشامل  2014قام تقییم عام  20

 ي مرتفع.العمرانتدھور نوعیة المیاه في مكامن المیاه الساحلیة بسبب تسرب میاه البحر، بما في ذلك في منطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان حیث معدل الزحف 
 وى توسع المدن.المساحة الالزمة لتخزین میاه األمطار في منطقة بیروت الكبرى وجبل لبنان بحیث یمكن استخدامھا خالل موسم الجفاف غیر واقعیة بسبب مست 21
 لمتوسط.ھناك جانب بیئي لتحلیة المیاه ألنھ ینتج كمیات كبیرة من المحالیل الملحیة، التي یجب التخلص منھا في البحر ا 22
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 النتائج السلبیات اإلیجابیات المصدر
 تضرر البیئة البحریة بسبب المیاه •   

 شدیدة الملوحة
 

معظم الكمیات المستخرجة یذھب •  المیاه الجوفیة
 لإلمدادات؛

 مناسبة لالستخدام التكمیلي؛• 
ع أماكن مصادرھا؛•   تنوُّ
 بصمة كربون متواضعة.• 

استخدامات مستقبلیة محدودة بسبب • 
 االستغالل المفرط

 محددة جیداً؛الموارد حالیاً لیست • 
غیر كافیة لتزوید منطقة بیروت الكبرى • 

 وجبل لبنان بالمیاه؛
 إعادة التغذیة تتوقف على المناخ؛• 
 تكالیف طاقة مرتفعة.• 
نظرا للطبیعة الجیریة لمعظم المكامن • 

الجوفیة اللبنانیة، تصل المیاه الجوفیة 
بسرعة إلى البحر وھي غیر متاحة 

 الستة الجافة.غالباً أثناء األشھر 

لم یتم قیاس المصادر كمیاً بعد، لكنھا 
ستساھم على أقل تقدیر في االستخدام 

التكمیلي مع بدیل متمثل في إنشاء 
سد، لكن مع كمیات محدودة 

 لالستخدام مستقبالً.

 تكنولوجیا بسیطة؛•  تجمیع میاه األمطار
 مصادر محلیة؛• 
 بصمة كربون ضئیلة.• 

 موسم أمطار قصیر؛• 
 غیر مالئم للمدن ذات المباني المرتفعة؛• 
 یعتمد على المناخ؛• 
 ال یجد قبوال بین المواطنین.• 

في أحسن األحوال، یساھم في • 
استخدامات المیاه غیر میاه الشرب 
 المنزلیة أو في المجمعات السكنیة.

منشأ المصدر منطقة بیروت الكبرى •  إعادة استخدام میاه الصرف
 وجبل لبنان؛

 المصدر مستدام عموماً؛• 
غالبیة التكنولوجیا الالزمة مطلوبة • 

 بالفعل تحقیقاً ألفضل ممارسات اإلدارة.

 تكالیف المعالجة مرتفعة؛• 
االفتقار إلى الخبرة الفنیة؛ عدم كفایة • 

الموارد لتلبیة طلب منطقة بیروت 
 الكبرى وجبل لبنان؛

ال یجد قبوال بین المواطنین، ویواجھ 
 دینیاً وثقافیاً.رفضا 

اعتراضات ثقافیة قویة. في أحسن 
األحوال، یمكن تزوید كمیات كبیرة 

غیر مخصصة للشرب لري 
 المسطحات الخضراء وما إلى ذلك.

یحّسن كفاءة النظام الحالي واسترداد •  الحد من المیاه غیر المحسوبة
 التكلفة؛

 یشجع أفضل• 
 ممارسات اإلدارة.

وإصالحاً قانونیاً یتطلب إرادة سیاسیة • 
 ومساندة قضائیة؛

 یتطلب تعاون الجمھور؛• 
 %.25یُستبعد أن یكون التسرب <• 

 ً لن .یجب متابعتھ ألنھ مجٍد اقتصادیا
یحد إال بشكل جزئي من الحاجة إلى 

 أعمال تطویر جدیدة
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23 

                                                           
. تقییم موارد المیاه الجوفیة في لبنان. 2014وزارة الطاقة والمیاه وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي:  23

http://www.lb.undp.org/content/dam/lebanon/docs/Energy%20and%20Environment/Publications/Assessment%20of 
df%20Groundwater%20Resources%20of1l/o20Lebanon.p 
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 العامة أثناء التنفیذالمشاورات 

 

 قائمة باالجتماعات بین موظفي وحدة إدارة المشروع التابعة لمجلس اإلنماء واإلعمار والجمھور

 الموضوع المكان/الحاضرون التاریخ

 اجتماع عام الحرف ومزرعة الضھر 9/11/2016

 اجتماع عام مزرعة الشوف وخربة بسري 11/11/2016

 اجتماع في مقر مجلس اإلنماء واإلعمار وعماطورمزرعة الشوف  15/12/2016

 توزیع كتیب وملصق مزرعة الشوف وعماطور 19/12/2016

 توزیع كتیب وملصق بسري والحرف والمیدان ودیر المخلص 22/12/2016

 اجتماع عام مزرعة الشوف وبسابا وبسري والحرف 31/01/2017

 اجتماع عام مزرعة الضھر وخربة بسري 22/02/2017

 نقل كنیسة مار موسى الحبشي كاھن قضاء صیدا 22/02/2017

 اجتماع بیئي (وجود اللجنة البیئیة واالجتماعیة) محمیة الشوف 22/03/2017

 اجتماع عام عماطور 29/03/2017

 نقل كنیسة مار موسى الحبشي مزرعة الضھر والكاھن 18/03/2017

 اجتماع عام والحرف وبسري وبحنین وبنواتياتحاد بلدیات منطقة جزین: المیدان  22/05/2017
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 7الملحق 

 الشكاوىكتیب معلومات حول آلیة رفع 

 

(خطابات مجلس اإلنماء  2016نوفمبر/تشرین الثاني  30وتوزیعھ في  كتیب معلومات المشروعقام مجلس اإلنماء واإلعمار بإعداد 

)، على جمیع القرى الست التي لدیھا بلدیات والتي تعتبر بالتالي قریبة من منطقة المشروع، وبناء على ذلك قد 4787/1واإلعمار رقم 

عة الشوف والمیدان وعماطور وعاریة وباتر تتأثر بالمشروع، سواء من خالل عملیات االستمالك أو غیر ذلك. مزرعة الضھر ومزر

وبكاسین وبنواتي وبسابا. قام مجلس اإلنماء واإلعمار أیضا بتوزیع ھذا الكتیب من خالل الزیارات المیدانیة إلى جمیع البلدیات والقرى 

 على اإلنترنت على ھذا الرابط:. كما یمكن أیضاً العثور على ھذا الكتیب 2016دیسمبر/كانون األول  22دیسمبر/كانون األول و  19في 

 

GB WSAP.pdf-http://www.cdr.gov.lb/study/bisri/Booklet 

http://www.cdr.gov.lb/study/bisri/Booklet-GB%20WSAP.pdf
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 8الملحق 

 التواصل مع المنظمات غیر الحكومیة

 
الحركة البیئیّة اللبنانیّة" و"لجنة أھالي بسري"، رسائل بریدیة ، أرسلت منظمات غیر حكومیة، وتحدیداً 2017منذ مایو/أیار 

إلكترونیة إلى رئیس فریق العمل التابع للبنك الدولي وفقاً لسجل االتصاالت المذكور في الجدول التالي. وقد رد فریق المشروع 

ني موجھ لعدد كبیر من العناوین ساعة، ببرید إلكترو 24على كل رسالة من ھذه الرسائل البریدیة اإللكترونیة في غضون 

)placeholder e-mail.وقدم رداً مفصالً على االستفسارات بخصوص كل موضوع تمت إثارتھ ( 

 
 : 2018أغسطس/آب  19و  2017مایو/أیار  23ونبین فیما یلي الموضوعات التي نوقشت والردود التي قدمھا فریق المشروع بین 

 
 البدائل دراسة -1

 سالمة السدود -2

 التنوع البیولوجي -3

 أھداف التنمیة المستدامة -4

 المشاورات مع أصحاب المصلحة -5

 التراث الثقافي واآلثار -6

 تغیر المناخ -7

 
فیما یخص  2017أغسطس/آب  30و  2017أغسطس/آب  23قدم البنك الدولي تقریراً للرد على المنظمات غیر الحكومیة في 

 الوثائق والدراسات التي سبق أن أطلعتھ علیھا.
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، التقى فریق المشروع المنظمات غیر الحكومیة أربع مرات، 5باإلضافة إلى المراسالت بین فریق المشروع وفقاً للجدول 

ورد على المسائل التي أثارتھا كتابیاً. ُعقدت أربعة اجتماعات مع المنظمات غیر الحكومیة و"ممثل أھالي منطقة بسري" 

 ھم في التواریخ التالیة:ھواجس لمعالجة 

 ؛2017یولیو/تموز  5. 1

 ؛2017یولیو/تموز  25. 2

 ؛2017سبتمبر/أیلول  11. 3

 2017سبتمبر/أیلول  13. 4

 

 االجتماعات بین البنك والمنظمات غیر الحكومیة
تاریخ االجتماع مع 

 المنظمات غیر الحكومیة
 قائمة الحاضرین من المنظمات غیر الحكومیة المكان فریق البنك الدولي

 رؤساء فرق العمل مع أعضاء الفرق: 2017 یولیو/تموز 5

 كبیر خبراء إدارة الموارد المائیة

 أخصائي شؤون إمدادات المیاه والصرف الصحي

 مسؤول االتصاالت

 خبیر االتصاالت

مكتب الحركة البیئیّة 

 اللبنانیّة في بعبدا

 منظمة غیر حكومیة: الحركة البیئیّة اللبنانیّة

مع المنظمات غیر الحكومیة في مكتب البنك اجتماع  2017یولیو/تموز  25

 الدولي:

 رؤساء فرق العمل مع أعضاء الفرق:

 كبیر خبراء التنمیة االجتماعیة

 أخصائي أول التنمیة االجتماعیة

 أخصائي أول شؤون البیئة

 أخصائي اآلثار والتراث الثقافي،

 خبیر اتصال

 خبیر میاه

 خبیر جیولوجیا مائیة

     

 لجنة أھالي بسري، بمن فیھا المشاركون التالي ذكرھم: مكتب البنك الدولي

ناشط بیئي واجتماعي متخصص في المعدات الصناعیة/ 

 مختار بلدة بسابا

 ناشط بیئي واجتماعي

 محام/مستشار قانوني

 رئیس بلدیة المیدان

 (ناشط بیئي ومدني) مھندس مدني

 مھندس جیوتقني

 حساب الكمیات/مراقبة الجودةناشط مدني في مجال 

 رؤساء فرق العمل مع أعضاء الفرق: 2017سبتمبر/أیلول  11

 المائیة كبیر خبراء إدارة الموارد

 أخصائي میاه الشرب والصرف الصحي 2

 كبیر أخصائیي السدود

 بالبنك الدولي) الشكاوىمستشار عملیات (دائرة معالجة 

 محام/مستشار قانونيلجنة أھالي بسري:  مكتب البنك الدولي

 محامٍ 

 رئیس بلدیة المیدان

 (ناشط بیئي ومدني)

 ناشط مدني في مجال حساب الكمیات/مراقبة الجودة
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تاریخ االجتماع مع 
 المنظمات غیر الحكومیة

 قائمة الحاضرین من المنظمات غیر الحكومیة المكان فریق البنك الدولي

 مستشار قانوني 

 االجتماعیةكبیر خبراء التنمیة 

 أخصائي أول الشؤون البیئیة

االت  ل ات

  

 رؤساء فرق العمل مع أعضاء الفرق: 2017 سبتمبر/أیلول 13

 المائیة كبیر خبراء إدارة الموارد

 الصحي أخصائي میاه الشرب والصرف 2

 كبیر خبراء السدود

 مستشار عملیات

مستشار قانوني (دائرة معالجة 

 بالبنك الدولي) الشكاوى

 كبیر خبراء التنمیة االجتماعیة

 أخصائي أول الشؤون البیئیة

  

 منظمة غیر حكومیة: الحركة البیئیّة اللبنانیّة مكتب البنك الدولي

 

 االجتماعات التي قام البنك الدولي بتیسیرھا بین اللجنة المستقلة والمنظمات غیر الحكومیة
ویّسر اجتماعات بین المنظمات غیر الحكومیة ولجنتي الخبراء المستقلتین (أي لجنة سالمة السد اتخذ فریق المشروع تدابیر إضافیة 

 واللجنة البیئیة واالجتماعیة). وُعقدت ثالثة اجتماعات كما یبین الجدول التالي:

 ؛2018ینایر/كانون الثاني  12ُعقد اجتماع مع لجنة سالمة السد في  •

 .2018مایو/أیار  25و  2018فبرایر/شباط  23یئیة واالجتماعیة في وعقد اجتماعان مع اللجنة الب •

 
تاریخ االجتماع بین اللجنة المستقلة 

 والمنظمات غیر الحكومیة
 مالحظات المنظمات غیر الحكومیة الحاضرة أسماء خبراء اللجنة المستقلة

 اللبنانیّةالحركة البیئیّة  .1 لجنة خبراء سالمة السد .2018ینایر/كانون الثاني  12

 المنظمات غیر الحكومیة

 لجنة أھالي بسري .2

فبرایر/شباط  2في یوم الجمعة الموافق 

، تم تبادل مذكرة أعدتھا لجنة سالمة 2018

السد عقب االجتماع. تلخص ھذه المذكرة أن 

ات دراسة لجنة سالمة السد أكدت أنھ تم إجراء

وتقییمات شاملة، بما في ذلك للجوانب 

لزلزالیة والجیوتقنیة، فیما یخص الجیولوجیة وا

سد بسري. واستناداً إلیھا، وقع االختیار على 

أنسب نوع وتصمیم للسد في ھذا الموقع، 

وتعتبر دائرة الطرق والجسور أن تصمیم سد 

 بسري آمن.

 الحركة البیئیّة اللبنانیّة .1 لجنة خبراء الشؤون البیئیة واالجتماعیة 2018فبرایر/شباط  23

 غیر الحكومیة المنظمات

 لجنة أھالي بسري .2

الرئیسیة التي أثیرت كانت تتعلق  ھواجس ا

باألضرار التي ستلحق بالتنوع البیولوجي 

والتأثیرات البیئیة والمخاطر الزلزالیة والبدائل 

 المستدامة
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تاریخ االجتماع بین اللجنة المستقلة 
 والمنظمات غیر الحكومیة

 مالحظات المنظمات غیر الحكومیة الحاضرة أسماء خبراء اللجنة المستقلة

والتأثیرات على اآلثار التاریخیة. رّحبت    

لجنة الخبراء المستقلة بالمنظمات غیر 

 الحكومیة وعالجت كل شاغل من 

ھا بعمق مع اإلشارة إلى تقییم اآلثار ھواجس

البیئیة واالجتماعیة وخطة عمل إعادة 

 التوطین وتقاریر البعثات األثریة.

طلبت المنظمات غیر الحكومیة عقد اجتماع 

 متابعة مع لجنة الخبراء المستقلة.

 الحركة البیئیّة اللبنانیّة . 1 لجنة خبراء الشؤون البیئیة واالجتماعیة 2018مایو/أیار  25

 المنظمات غیر الحكومیة

 لجنة أھالي بسري . 2

التي أثیرت مثل االجتماع  ھواجس كانت ا

السابق مع لجنة الخبراء. أثناء ھذه الجولة 

من االجتماعات، قام زعیم الحركة البیئیّة 

 8اللبنانیّة بتوزیع منشور یحتوي على 

بدائل "مستدامة" أخرى لمشروع سد 

بسري. طلبت المنظمات غیر الحكومیة 

اجتماعاً مباشراً مع لجنة الخبراء المستقلة 

 ودھا في بیروت.أثناء وج

 

قائمة باجتماعات مشروع سد بسري التي عقدھا فریق البنك الدولي مع المتضررین من المشروع الذین اختیروا عشوائیاً 
 أثناء البعثات اإلشرافیة

ً : أثناء المشاورات مع المتضررین من المشروع الذین اختیروا مالحظة الرئیسیة التي  ھواجس أثناء البعثات اإلشرافیة، كانت ا عشوائیا

أثیرت تتعلق بتوقیت تقدیم التعویض عن عملیات االستمالك، وعملیة التعویض، ومنافع المشروع العائدة على المجتمع المحلي، وسبل 

 كسب عیشھم المستقبلیة، وسالمة السد، وتصمیم المشروع، واآلثار البیئیة واالجتماعیة، واإلطار الزمني. وقد عالج فریق البنك الدولي 

 ھم.ھواجس

تاریخ االجتماع مع المتضررین من المشروع أثناء 
 البعثة اإلشرافیة

 ق المشروعیفر

 االستشاري اإلقلیمي لإلجراءات الوقائیة وفریق العمل المعني بالشؤون االجتماعیة بالبنك الدولي 2018یولیو/تموز  13
 االجتماعیة قام بترتیبھ مجلس اإلنماء واإلعمار في مكتب مجلس اإلنماء واإلعماراجتماع فریق العمل المعني بالشؤون  2018أبریل/نیسان  25
تضمن فریق البنك رؤساء فرق العمل وخبیر اإلجراءات الوقائیة االجتماعیة واإلدارة القانونیة في مكتب مجلس اإلنماء  2018مارس/آذار  6

 واإلعمار

 العمل وأخصائي اإلجراءات الوقائیة االجتماعیة واإلدارة القانونیةتضمن فریق المشروع رؤساء فرق  2018مارس/آذار  9
 فریق االتصاالت 2017دیسمبر/كانون األول  6

، الشؤون االجتماعیة والمیاه، والسدود واالتصاالت وأخصائی ،رؤساء فرق العمل، مستشار عملیات، أخصائي مشتریات 2017سبتمبر/أیلول  12
 ومستشار قانوني

التقى أعضاء فریق االتصاالت والشؤون االجتماعیة المتضررین من المشروع في مجلس اإلنماء واإلعمار بناء على طلب  2017یولیو/تموز 4
 البنك الدولي

 الشؤون االجتماعیة، والشؤون البیئیة، والمیاه، والتراث الثقافي، واالتصاالت ورؤساء فرق العمل، أخصائی 2017مایو/أیار  22
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تاریخ االجتماع مع المتضررین من المشروع أثناء 
 البعثة اإلشرافیة

 فریق المشروع

 الشؤون االجتماعیة، والشؤون البیئیة، والمیاه، والتراث الثقافي، واالتصاالت ورؤساء فرق العمل، أخصائی 2017مایو/أیار  22

 الشؤون االجتماعیة واالتصاالت وأخصائی 2017ینایر/كانون الثاني  31
الشؤون البیئیة والشؤون االجتماعیة  ومدیر مكتب البنك الدولي، مدیر أول شؤون المیاه، رؤساء فرق العمل، أخصائی 2017ینایر/كانون الثاني  23

 االتصاالتو

 أخصائي اتصاالت 2016نوفمبر/تشرین الثاني  8
 أخصائي اتصاالت 2016مارس/آذار  7

 

 

 


