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 بيانات اإلجراءات الوقائية المتكاملةوثائق معلومات المشروع المدمجة/ ورقة 

 

______________________________________________________ 

 PIDISDSA25485، رقم التقرير: 2019أكتوبر  3مرحلة التقييم، تاريخ اإلعداد/التحديث 
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 المعلومات األساسية 

 أ. بيانات المشروع األساسية

 البلد

 

 لبنان

 رقم تعريف المشروع

 

P166580 

 

 إسم المشروع

 

 برنامج االستثمار البلدي

رقم تعريف المشروع الرئيسي 

 وجد()إن 

 

 المنطقة

 

الشرق األوسط وشمال 

 إفريقيا

 تاريخ التقييم المقدر

 

 2019سبتمبر  6

 المتوقع النعقادالتاريخ 

  المجلس

 2019ديسمبر  12

 مجال الممارسة )الرئيسي(

 

ممارسة في المجال الحضري  

 واألراضي والمرونة 

 

 أداة التمويل

 تمويل مشروع االستثمار

 

 المقترض

 المالية وزارة 

 

 الهيئة المنفذة

 مجلس اإلنماء واإلعمار

 

 

 المقترحة  التنميةأهداف /هدف

 

تحسين الخدمات البلدية والفرص االقتصادية المحلية في مدن ثانوية  (iفي ) I سلسلة المشاريعفي للمشروع  التنميةهدف يتمثل 

من المدن الرئيسية  ثمارات البلدية في مجموعة مختارةفي االست لمشاركة القطاع الخاص البيئة المؤاتيةحسين ت  (iiمختارة؛ و)

 والثانوية.

 

 المكونات

 : تعزيز االستثمارات البلدية واإلدارة المالية 1المكون 

 لمشاركة القطاع الخاص في االستثمارات البلدية البيئة المؤاتية: 2المكون 

 : تكاليف إدارة المشروع3المكون 

 

 البيانات المالية للمشروع )بماليين الدوالرات األميركية( 

 

 الموجز

 100.00 التكلفة اإلجمالية للمشروع

 100.00 التمويل اإلجمالي

 90.74 من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير/ المؤسسة الدولية للتنمية   

 0.00 ثغرة التمويل
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 التفاصيل

 تمويل مجموعة البنك الدولي

 90.74 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

 

 التمويل من خارج مجموعة البنك الدولي

 9.26 صناديق االستئمان

 9.26 مرافق التمويل الميسر

 

 

 فئة التقييم البيئي

 التقييم الجزئي -ب

 

 القرار

 سمحت المراجعة للفريق بالتقييم والتفاوض.

 

 قرار آخر )عند الحاجة(

 

 ب. المقدمة والسياق

 السياق القطري

ً بيئة سياسية غامضة ويوا. 1 استمرار االضطرابات في المنطقة، وزيادة  مع .جداً ة مساحة مالية محدودجه االقتصاد اللبناني حاليا

اقتصاد لبنان ضعيفًا.   يبقىفي المئة من الناتج المحلي اإلجمالي، وتراُجع نمو الناتج المحلي اإلجمالي،    140الدين العام الذي تجاوز نسبة  

ي. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن إجمالي وقد كانت األزمة السورية التي تدخل اآلن عامها الثامن مكلفة جداً بالنسبة لالقتصاد اللبنان

شهد النمو القتصادي   2018في عام  و.  2014و  2012مليار دوالر أميركي للفترة الممتدة بين    2.5التأثير المالي للصراع السوري يتجاوز  

كان سائدًا قبل األزمة السورية )متوسط في المئة الذي  9.2في المئة، وهو أقل بكثير من معدل  0.2في لبنان ركودًا كبيًرا إذ بلغ معدله 

ً   يشكل الوضع الماليو(. 2010 - 2007 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي  11.5العجز المالي إلى  ارتفاع مع مستمراً  في لبنان تحديا
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لالقتصاد الضعيف  كانوقد . 1ثلث الميزانية حواليانخفاض اإليرادات وارتفاع مدفوعات الفوائد التي بلغت  نتيجة 2018في عام 

تأثير مباشر على التحويالت المالية من الصندوق ية المباشرة المحدودة واالستثمارات المحلية المباشرة في البالد بواالستثمارات األجن

سواء من حيث بتدهور حاد في الخدمات العامة في جميع القطاعات الرئيسية،  وقد اقترن ذلك ،المحلية الحكوماتالبلدي المستقل إلى 

 مجال  معالجة الثغرات فيكالً من  إال أنجودة هذه الخدمات أو فرص الوصول إليها. وعلى الرغم من ضعف المالية العامة في لبنان، 

المركزية  الحكوماتوتقديم الخدمات على مستوى البلديات وتعزيز اإلنفاق على الخدمات االجتماعية من جانب  البلدية البنية التحتية

 مسألة ذات أولوية ملّحة. هو حلية والم

 

 بإعاقة االزدهار كبير في البنية التحتية يهدد عجز  استعادة مستويات النمو قبل األزمة القادرة على الحد من الفقر في لبنان يواجه . 2

المياه والصرف الصحي  و الحضرية اتالطرق لمث ،يهاوالوصول إل الخدمات األساسيةمستويات جودة  إنالمستقبلي في البالد. 

في كثير من الحاالت. وقد صنّف مؤشر التنافسية العالمية  تتراجعال بل  متدنية ،المياه واإلسكان الميسور التكلفة والطاقة وتصريف

األسوأ في العالم المستويات لبنية التحتية في لبنان من بين جودة االمستوى العام ل 2018-2017  لعام للمنتدى االقتصادي العالمي

بشكل سيئة  اتالطرقجودة تقرير المنتدى االقتصادي العالمي أن  ويظهربنغالديش وليسوتو ومالي.  بعد( 137 بينمن  130)المرتبة 

وزارة األشغال العامة والنقل  ، قدّرتما زال يتم إعداد مسح دقيق ألوضاع الطرقاتأنه (. وفي حين 137 بينمن  121خاص )المرتبة 

يزيد من تفاقم الوضع ما في حالة جيدة. و كانتشبكة الرئيسية الفي المئة فقط من الطرقات في  15أن  2000في مسح أجرته في عام 

لم. وقدّرت منّظمة نظام فعّال للنقل العام. ونتيجة لذلك، يسّجل لبنان واحدًا من أعلى معداّلت حوادث السير في العاعدم وجود هو 

حالة مع تكلفة اقتصادية تتراوح  1,088 بـ 2015في عام  السيرالصحة العالمية العدد اإلجمالي لحاالت الوفيات الناجمة عن حوادث 

 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي. 5و 3بين 

 

 لبنان من حيث جودة بنيته التحتيةيبدو  االستثمار الخاص.ال يشّجع على هو اإلنتاجية و في إعاقةفي البنية التحتية  عجزال يتسبب .3

ل متخلفًا إلى حد كبير عن غيره من ال بلد غير بل هو في الواقع  -مستوى تنمية اقتصادية مماثالً بلدان المتََّخذَة للمقارنة والتي تسّجِّ

. كما أن جودة المياه تتدهور في المئة 42بنسبة  صاديةالمقدّر لجودة البنية التحتية عن مستوى التنمية االقتنموذجي يقّل فيه المستوى 

ياه م وتصريفالمناسبة إلدارة النفايات الصلبة،  األنظمةنتيجة تلّوث المياه السطحية والجوفية الذي خلّفته عقود من التحّضر وغياب 

تمويل المقلق من النقص في   إن االستمرار  في هذا النمطفي ظل عدم تغيير السياسات، و في األنهار والبحار والوديان. المجاري

  .البنية التحتية مجالفي  كبيرة فجوة  قد يؤدي إلى في البنية التحتية االستثمارات

 

أربعة تتركز ثالثة من أصل  .الحضريةالمراكز في عدد محدود من  بشكل كبير االقتصادية . يتميّز البلد بترّكز األعمال والوظائف4

العقارات، وقطاع الخدمات وقطاع السياحة )باستثناء الزراعة( في المدن الساحلية في البالد، أي قطاع البناء/ قطاعات اقتصادية رئيسية

وت الكبرى وجبل في المئة من القوى العاملة في مناطق بير 44، وتتركز لكبرى وطرابلس وجبيل وصيدا وصور(الرئيسية )بيروت ا

. وعلى  الثانويةفي المدن الحضري، ال سيما  أمام النموفي لبنان تحديات كبيرة  التطور تطرح البيئة الطبيعية السريعةلبنان. ومع ذلك، 

والمناطق الريفية النائية.  الثانويةاقتصاد البلد الموّجه نحو التصدير التجّمعات الساحلية على حساب المدن يفّضل المستوى االقتصادي، 

. كما أن تحّول المدن  والعشوائيينقيّمة بسبب التوّسع والتمدّد الحضريين  ى تراجع القطاع الزراعي وفقدان أراض زراعية  وقد أدى ذلك إل

ي المناطق في مجال التنقل ف مكلفةمركزي إلى شكل متعدّد المراكز يؤدي إلى تدهور بيئي وتحديات حضري الكبرى بسرعة من شكل 

. على المدى البعيديؤدي إلى أنماط من النمو الحضري غير مستدامة ربّما يقّوض التوقّعات االقتصادية لهذه المناطق، ومما الحضرية، 

أن لبنان يخسر كل عام حوالي   العملية الوطني للبحوث للمجلس، قدّر مركز االستشعار عن بعد التابع دراسة حديثة ممولة من البنكوفي 

 العشوائي.  الحضري التمددبسبب أصالً ثة كيلومترات مربعة من األراضي الزراعية النادرة ثال

 

فجوة   في إحداثكبيرة وهي تتسبب  والتنمية االقتصادية المتفاوتة  صادية للنمو الحضري غير المنّظم  العواقب االجتماعية واالقت  إن  .5

ً على مستوى التمويل البلدي، تتمتع المدن األصغر  األزمة السورية. تفاقمت بفعلوفوارق شاسعة في الدخل  متزايدةحضرية   حجما

تتمكن  المستحيل تقريباً أن مما يجعل منوتتكبد تكاليف مرتفعة على صعيد االقتراض ) على صعيد اإلنفاق المحلّي؛باستقاللية محدودة 

وعمليات   مصادرها الخاصة؛  الناجمة عنالمتواضعة  يرادات  اإلو  المنخفضة؛تحصيل  العن معدالت  فضال  (؛  من الحصول على االئتمانات

التدفقات المالية  المحلية بشدّة على الحكوماتبدرجة تكافؤ منخفضة. تعتمد التي تتم وغير المتوقّعة  من الحكومة المركزية تحويلال

ومن الصعب جدًا   ، دعلى األداء االقتصادي للبال حد كبيرتعتمد إلى  نقد الدولي، غير أن هذه التدفقات الحكومية الدولية من صندوق ال

 
 . 2019التطورات االقتصادية األخيرة في لبنان، البنك الدولي، أبريل    1
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ة لالستمرار  قابلو  األعوام متعددة  بلدية  التنبؤ بها. وهناك مصادر تمويل محدودة للحكومات دون الوطنية التي تسعى إلى القيام باستثمارات  

 النقل الحضري.  و الصلبة، وتصريف المياه مثل مشاريع إدارة النفاياتاقتصادياً، 

 

التخفيف من آثاره والتكيف معه مسألة أساسية للتنمية كل من وسيشكل ، ات النمو االقتصاديي. يؤدي تغير المناخ إلى تعقيد إمكان6

والنتح ، في متوسط درجات الحرارة السنوية. تشمل التوقعات المناخية في لبنان زيادة المستدامة والشاملة والطويلة األجل في لبنان

سطح ، وارتفاع مستويات معدل سقوط األمطار، وانخفاض والظواهر الجوية القصوى، مثل الجفاف وموجات الحرارة، التبخري

درجة  1.7و  1.2درجات الحرارة السنوية بين متوسط  ويزداد، من المتوقع أن تزداد وتيرة موجات الحرارة البحر. على سبيل المثال

من ولكهرباء. نقل ، والتي بدأت بالفعل تؤثر على الطلب على الطاقة واستهالكها وسوف تتطلب قدرة أكبر ل2050مئوية بحلول عام 

، وستؤدي إلى زيادة الضغط على المياه والطاقة والنقل والزراعة ، بما في ذلكقطاعاتذه التغييرات على مختلف الالمتوقع أن تؤثر ه

بب التحضر السريع والنمو بس في البالد تتفاقم آثار تغير المناخ على الموارد الطبيعية والمالية العامة وتقديم الخدماتوالموارد البلدية. 

يد من المز تحملغير قادرة على   والطرقات المتداعيةالصرف الصحي  كلياتكذلك فإن هي، باإلضافة إلى تدفق الالجئين. السكاني

تخطيط رأس المال ضروري و، وتساهم في تدهور نوعية المياه بسبب التلوث. العواصف الشديدة والمتكررة، وتؤدي إلى تآكل التربة

 لتغير المناخ والتكيف معه. بشكل مناسبللتخطيط 

 

 السياق القطاعي والمؤسسي 

هناك سلطات على المستوى دون الوطني، : مزدوجحوكمة مع نظام  من ثالثة مستوياتتتألف  إدارية ية. يتميّز لبنان بهيكل7

ممثلة  السلطات الالمركزية على المستوى المحلّي وقضاء.  26محافظات و  9 بـممثلة اإلقليمي،  المتوسط أوعلى المستوى المركزية 

األعضاء في اتحاد البلديات يتراوح عدد وللبلديات يضّمون ثلثي مجموع البلديات كأعضاء.  اتحاداً  53بلدية وحوالي  1,100بأكثر من 

بلديات  10ضم أقل من االتحادات تبلدية. نصف  14متوسط عدد البلديات في االتحاد الواحد ، ويبلغ بلدية  53و  3البلديات الواحد بين 

 على االضطالع بأي دور تخطيطي للتنمية اإلقليمية والمكانية. قدرتها، مّما يعيق غير متاخمةاآلخر يضم بلديات ونصفها 

حجمه الجغرافي بالنسبة إلى    جداً عدد البلديات في لبنان كبير  إن  أوالً،    اللبناني من ثالثة مواطن ضعف رئيسية.  قطاع البلديات. يعاني  8

كذلك، تونس التي يزيد حجمها عن حجم لبنان ستة عشر مرة تقريبًا.  ة أضعاف عددها في البلديات في لبنان ثالثيبلغ عدد و. هسكانوعدد 

من حيث المساحة. ثانياً، تقريباً  متساووينمرة، علًما أن لبنان وقبرص  25بـ في قبرص البلديات  يفوق عددعدد البلديات في لبنان  فإن

  غالبية البلديات صغيرة وتفتقر إلى اليد العاملة المؤهلة وبنان من ضائقة مالية ونقص في الموظفين. يعاني عدد كبير من البلديات في ل

كما أن التحويالت المالية من المركز غير متوقعة وغير متسقة. . نسمة  4000  ال يصل إلى نها  %70 المسجلين في  عدد السكانحيث أن 

سلطة   هي  البلديةو. الواقعوالخدمات التي تقدمها هذه البلديات في  الصالحيات التي يمنحها القانون للبلدياتثالثًا، هناك فجوة كبيرة بين 

 .، غير أن تدفق النازحين السوريين فرض متطلبات جديدة على الخدمات والميزانيات البلديةالمالية واإلدارية تتمتع باالستقاللية

 

 

لتلبية االحتياجات في مجال  مناسبةيات آخذة في االتساع وأدوات التمويل الحالية محدودة وغير . الفجوة في الموارد المالية للبلد9

ً أساس هذه الفجوةتنشأ  الحضرية والمحلية. البنية التحتيةاستثمارات  صغيرة فقط من ال تصل سوى نسبة أربعة عوامل. أوالً،  عن ا

 إلى اإلدارات المحلية كتحويالت مالية. ويتم تخصيص حصة متزايدة للوكاالت الحكومية ركزيمالمحصلة على الصعيد الالضرائب 

في  6إجمالي النفقات العامة  منة. ثانياً، تبلغ حصة إنفاق اإلدارات المحلية ّّ المحلي الحكوماتنيابة عن بالمشاريع الالتي تنفّذ  المركزية

مقارنة  جداً في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي، وهي حصة منخفضة  0.4لية سوى المئة فقط. وال تشكل التحويالت إلى اإلدارات المح

حول استقاللية وشفافية  تساؤالت هناك(. ثالثاً، 2014في المئة في المغرب في عام  3في المئة في تونس و 1.5مثالً ببلدان أخرى )

 الحكوماتوزارة الداخلية والبلديات. وأخيًرا، تعاني    توزيعها من قبلقبل    المحّصلة ع فيه الضرائب والرسوم  صندوق النقد الدولي الذي تودَ 

المحلية باالقتراض،  للحكومات 1182يسمح قانون البلديات رقم وتمويل الديون التجارية.  محدودية فرص الوصول إلىالمحلية من 

. ولتقدير في مجلس النوابمسبق قانون  إصدار قروض أو ضمانات للبلديات يتطلب ( على أن تقديم أي1989) 5وينص القانون رقم 

القادمة  العشرةإلى  ةالخمس األعوامتوقّعات استثمارات البنية التحتية المحلية المطلوبة خالل  سيتم تقييمالحاجة إلى التمويل الخارجي، 

 
 . 1977يونيو  30المؤرخ في  118شتراعي رقم االمرسوم ال  2
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 3. المقترحةملية عفي إطار الوذلك  توافر األموال العامةمقارنة ب

 

الذي ر إلى أن الحوار السياسي الفعال تشيهي و ،إلصالحات المالية البلدية عن نتائج متباينةأسفرت الجهود السابقة في مجال ا. 10

، المركزية الهشة والجديدة نسبيًا إدارة الحكومة يشير كل من. ، سيتطلب نهًجا تدريجيًاالقتصاد السياسي الفريد في لبنانيعترف با

،  مالية المحدودة للحكومة المركزية، والشكوك التي تسببها أعداد كبيرة من النازحين ، والموارد ال امج إصالح التقشف المالي القائموبرن

إعادة وفي األعوام المقبلة، يجب الحكومة. تمد على قوة تعهي لصندوق النقد الدولي سوف تستغرق وقتًا و المطلوبةإلى أن اإلصالحات 

،  . وفقًا لذلكلحصول على التمويل، والقواعد التي تحكم أهلية اارد المالية لصندوق النقد الدولي، وصيغة التوزيعتقييم مجموعة المو

تطويرها من أن يتم ، ون تكون مجدية من الناحية السياسيةأضمان ، واتتمويل البلدينظام  زيزفي الجهود المبذولة لتع يجب النظر بدقة 

فرصة مهمة للمضي  برنامج االستثمار البلديبشكل مناسب من قبل جميع أصحاب المصلحة. يقدم  ومعتمدةخالل خطة عمل متسلسلة 

 إجراءات محددة في هذه المرحلة المبكرة. إيقافقدماً بجدول األعمال هذا دون  

 

سوري   لبنان منذ بداية األزمة السورية مليون ونصف استقبل العبء على اإلدارات المحلية.من يزيد تدفق النازحين السوريين . 11            

ويزداد الوضع   ،في المئة من هؤالء النازحين تحت خط الفقر  70  حوالي  مسجلين. يعيشال  غير  السوريين  من  ونصف مليون آخر  مسجل

  المستنزفة بها وصول النازحين إلى لبنان زادت الضغط على البنية التحتية والخدمات المحلية سوًءا ألن هذه الصدمة المفاجئة التي سبّ 

 في إطار هذا التدفق الكبير،   .الثانويةفي المدن    ال سيما  عوامل التوتر  ويزيد منالجتماعي  على التماسك ا  ويؤثر ذلك بشكل مباشر  أصالً.

تواجه  ومّما يجعل لبنان البلد الذي يضم أعلى نسبة من النازحين في العالم.  هم نازحون  في المئة من السكان المقيمين حاليًا في لبنان 30

تستوعب المجتمعات المضيفة وشريحة كبيرة من النازحين.    تضمسيما في المجتمعات التي  اإلدارات المحلية طلبا أكبر على الخدمات، ال  

في المئة من  72)في الشمال والبقاع والمناطق الجنوبية( الغالبية العظمى من هذا التحول السكاني حيث تم تسجيل  الثانويةفي المدن 

ويعاني األشخاص انوية في لبنان سكانا لبنانيين من الفئات األشد ضعفاً.  هذه المدن الث  تضمومع ذلك،  النازحين السوريين خارج بيروت.  

لذين يعيشون خارج بيروت الكبرى وجبل لبنان من فوارق اجتماعية واقتصادية راسخة ومتزايدة تنعكس في ارتفاع معدالت الفقر 

 والبطالة.  

  .المتنامية االجتماعية واالقتصادية هذه الفجوةالحضرية القائمة عاجزة عن اتخاذ الخطوات الالزمة لمعالجة  واألنظمة

 

والخدمات البلدية في لبنان، غالباً ما ال  البنية التحتية وتحديد أولويات وتصميم في اختيارمحدودية مشاركة المرأة . بسبب 12

% 5.4 سوىفي المجالس البلدية  تشكل النساءال  التي طورتها الوكاالت البلدية الحتياجات المرأة. البنية التحتيةتسجيب الخدمات و

لكنها ال تزال تظهر انخفاض  2010انتخابات عام  في المسجلة تلكأعلى من وهي نسبة ، انالمجالس البلدية في لبن أعضاءمن إجمالي 

 دماتتقديم الخأولويات من مدخالت المرأة في تحديد  غير المنصف. يحد التمثيل 4معدل مشاركة النساء في المجالس البلدية 

لبلديات لتحديد وترتيب أولويات تدخالت مشاورات منتظمة مع النساء من قبل ا يتم عقد، ال كذلكلبلديات. واالستثمارات الرأسمالية في ا

، تحديًا اكن العامة أو المرافق المجتمعية، مثل األمالبلدية واستخدامها في المدينة البنية التحتيةيجة لذلك ، يشكل الوصول إلى  محددة. ونت

والقدرة على المشي والسالمة والوصول،  على صعيد التنقل ي تواجهها النساءفي القيود الت ذلككبيًرا للنساء مقارنة بالرجال. وينعكس 

مساحات ترفيهية أو )مثل عدم وجود مرافق أو  وغير المصممة لتلبية احتياجاتهن التي ال تراعي المنظور الجنساني البنية التحتيةبسبب 

ويحول ذلك دون ( والقواعد االجتماعية والثقافية السائدة. لخ.واألرصفة، إ والمراحيض العامة المالئمةضاءة عدم توفر اإل، ومجتمعية

 مرتفعينوالبطالة  ويعتبر معدال انعدام النشاطفي الحياة المدنية واالقتصادية.  مع الرجل على قدم المساواة تمكن المرأة من المشاركة

٪ من 70، مقارنة بـ نساء في سن العمل في سوق العمل  5من أصل كل واحدة  امرأة تشاركو. 5بشكل كبير بين النساء اللبنانيات

، يوجد في الشمال عدد كبير نسبياً النائية في لبنان. فعلى سبيل المثالالوضع أسوأ في بعض المناطق ويعتبر . 6الرجال في سن العمل 

 
ضمانة بأن أن أي قروض جديدة لصالح الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات، باإلضافة إلى أي نص على ي، 1989ير اين 5، المؤرخ في 5القانون رقم   3

 من الدستور اللبناني. 88الدولة قد توافق على أنواع مختلفة من القروض، تتطلب إصدار قانون مسبق تطبيقاً للمادة 
4  

https://www.undp.org/content/dam/lebanon/docs/Governance/Publications/Women%20in%20Municipal%20Elections
%202016%20-%20Key%20Results.pdf 

5  -QN-PUBLIC-series-add-BRI-https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29852/126361
170.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

6  The Role of Macro, Investment, Labor, Education and Social  –World Bank (2012). Lebanon: Good Jobs Needed 
Protection Policies. 
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يضمون شطين االسكان غير الن وفي حين أنشطون. ا( ن289,000فقط )منهم ٪ 47 و، (610,000من السكان في سن العمل )حوالي 

ً عددًا كبيًرا  من النساء في سن العمل  الناشطينغالبية السكان غير  تعتبر، (79,000ما من الشباب الذين ال يزالون في المدرسة ) نوعا

(000,168.)7 

 

 

مالية نسبيًا وإدارة  ةسليم بهيكلية إدارية تتمتع البلديات في لبنان  إال أن مجموعة كبيرة من، هذهعلى الرغم من مواطن الضعف . 13

أنتجت  2016في شهر مايو  أعوام  ة من الناحية اإلدارية، أجرى لبنان أول انتخابات محلية له منذ ست فعّالة نسبياً حتى تحت الضغط.

ً   هيئات منتخبة ذ القرارات بشأن التنمية االقتصادية على المستوى المحلي. أما واتخا  التي يحتاج إليها ناخبوهالتقديم الخدمات    تسعى حديثا

مؤهلة للحصول عن وجود بعض البلديات التي يمكن اعتبارها  2013كشف بحث أجراه البنك الدولي في عام قد ف ،من الناحية المالية

االلتزامات المالية. على سبيل المثال، حصل كل من بلدية طرابلس واتحاد بلديات  تلبيةعلى  قدرة متزايدةب والتي تتمتع على االئتمانات

من قبل المشاركين في السوق(، في حين حصلت بلدية جونية على تصنيف درجات المضاربة  أعلى  يعتبر  )   + BBالفيحاء على تصنيف

BBB-  (عتبروي  .)على   ةأن معظم البلديات اللبنانية "فقير بمالى ذلك، وباإلضافة إأدنى درجة مضمونة من قبل المشاركين في السوق

كضمانات إضافية لتوليد أو استخدامها يمكن االستفادة من األراضي والممتلكات البلدية  ، "على صعيد األراضي ةوغني الصعيد المالي 

 .الرأسماليةستثمارات االإيرادات كبيرة أو الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتمويل 

 

أفراد، مصادر مؤسسية ومستثمرين ومن  ،من القطاع المصرفيلالستثمارات البلدية  تعبئة رؤوس األموال الخاصة ستشكل. 14

في المئة من  90ن أل ونظراً . يعاني من قيود ماليةن القطاع العام أوال سيما ، البنية التحتيةتمويل فجوة  تقليلفي عنصراً أساسياً 

، يتزايد 2011خالل عام  قويال ونمفترة من المحفظة قروض القطاع المصرفي مركزة في قطاع العقارات الذي دخل فترة ركود بعد 

في المئة،  30 الـ أن نسبة القروض إلى الودائع ال تتعدىحيث وقاعدة العمالء. و القروض حافظاتاقبال القطاع المصرفي على تنويع 

في المئة أخرى من الودائع إذا ما توافرت الظروف المناسبة  30 نسبة توظيفب يسمح لهاأشارت المصارف التجارية إلى أنها في وضع 

امة عالستثمارات االأهلية االقتراض، بما في ذلك تحسين وتدريباً ودعماً في مجال أصالحاً تنظيمياً فعاالً  لذلك. ولكن هذه الخطوة تتطلب

غموض حول وهناك أيضاً  يمكن أن تساعد في االستفادة من االستثمارات الخاصة الجديدة.المختارة بحكمة التي في البنية التحتية للمدن 

 المراجعة والتحسين لتسهيل حصول البلديات على التمويل.  مما يتطلباإلطار القانوني وتحديات في التنفيذ 

 

مزيد من األعمال التجارية من خالل تحسين فرص تحقيق المكاسب في الللمدن في استقطاب  البنية التحتية تحسينسيساعد . 15

يشير الموظفون العموميون  .فةالمعرواقتصادات التكتل ونشر  ،اإلنتاجية والوصول إلى األسواق مع تسهيل تراكم رأس المال البشري

مؤشر التنافسية  في 12الـالفئات ب وفي ما يتعلق. 8رغبة قوية وحاجة ملّحة لتحسين مكانة لبنان في تصنيفات بيئة األعمال هناك أنإلى 

 البنية التحتية( و119/138جودة المؤسسات )  أداء لبنان ضعيف أيًضا من حيث  إنف  ،(2017-2016العالمية للمنتدى االقتصادي العالمي )

تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير األصول العامة وتشغيلها وإدارتها سيعتمد إلى  في مجال(. كما أن أي تقدّم محرز 117/138)

القطاع الخاص. وفي هذا السياق، يُعدّ تمرير  الستقطاب اهتمامعلى تحسين البيئة المؤسسية المؤاتية والبنية التحتية األساسية  كبير حد

شمل الشراكات بين توالية المجلس األعلى للخصخصة لنطاق وتوسيع  2017قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سبتمبر 

ً  والخاصالقطاعين العام   .اتبتنفيذ اإلصالح الجديالتزام الحكومة  على مؤشراً قويا

 

 

مع   متماشيًا حتى يصبح وبحاجة إلى التعزيز متفاوتسجل أداء مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان إن . 16

 عملية  44 البنية التحتيةحدّدت قاعدة بيانات البنك الدولي بشأن مشاركة القطاع الخاص في مجال  المعايير الدولية للممارسات الجيدة.

منها، أما العمليات الثماني   وتنفيذ ستّ مليون دوالر أمريكي. تم إلغاء عشرين من هذه العمليات    827في لبنان تولّد استثمارا إجماليا قدره  

البنية ضافة إلى ذلك، هناك عدد صغير من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاعات . باإلجارية التنفيذعشر المتبقية فهي 

البنية في قاعدة بيانات مشاركة القطاع الخاص في مجال    مدرجةغير األساسية على مستوى البلديات )مثل النفايات الصلبة( غير    التحتية

نوع على شراكات بين القطاعين العام والخاص وإعادة التفاوض على العقود إلى    . وأدى إنهاء العديد من المناقصات التي تنطويالتحتية

في مجال الشراكة من تجربة لبنان السابقة    المكتسبة. ويمكن تلخيص الدروس األساسية  من عدم اليقين والمخاطر من جانب القطاع الخاص

 
7  World Bank, 2017. Jobs for North Lebanon. Washington DC: World Bank Group 
 .2017بلداً في تقرير البنك الدولي حول ممارسة أنشطة األعمال لعام  189أصل من  126يحتل لبنان المرتبة   8
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)أدى ذلك  للمشاريعضعف سببها غياب عمليات اإلعداد وصيغ العقود الموّحدة  نقاط( iعلى النحو التالي: )بين القطاعين العام والخاص 

التجارية(. ويرجع السبب في اإلنهاء إلى وجود خالفات   (Liban-Cell)وليبان سيل    (FTML)إلى إنهاء عقود مثل عقود فرانس تليكوم  

مزاعم تفيد بانه لم يكن يتم إلى  و  ،حد األقصى لعدد المشتركينالبين الحكومة اللبنانية والمشغّلين حول شروط تعاقدية غير مالئمة تتعلق ب

إجراءات المناقصات: قبل صدور القانون المنّظم للشراكات بين القطاعين العام  مالءمة( عدم ii؛ و)التصريح عن كافة اإليرادات

إجراءات المناقصة المنصوص يتم تطبيق    كانأو المشروع المعني، وتخضع للقوانين الخاصة بالقطاع و/والخاص، كانت هذه الشراكات  

كما أنها لم تكن مليات الشراء العامة التقليدية، تلك مصّممة لتنظيم ع ة. لم تكن إجراءات الشراء العامالعموميةعليها في قانون المحاسبة 

الخاصة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص والتي تضمن الشفافية والقدرة التنافسية.   متعدّدة المراحلالو لةّّ العمليات المفص تشمل

ة إلى تطوير اإلطار القانوني/ ّّ بالتالي، تدل هذه التجربة على وجود سوق محتمل للشراكات بين القطاعين العام والخاص، والحاجة الملح

  هذه العملية.في إطار  لتي يمكن دعمهاا التنظيمي وتوفير التدريب وتوحيد العقود واإلجراءات

 

 

حد من الدعم التمويل الحكومي وتمويل الجهات المانحة في السابق على مدينة بيروت وعدد قليل من المدن األخرى، مما  ركز. 17           

لبنان حيث يؤثر نمو  في المترابطةالمناطق الحضرية لشبكات ونظرا للتسلسل الهرمي  المدن الثانوية. واالهتمام الذين حصلت عليهما

دوراً رئيسياً في تقديم الخدمات وتوفير األسواق لمجموعات القرى الصغيرة  الثانويةالمدينة الواحدة على غيرها من المدن، تلعب المدن 

وتحسين األداء في تقديم   البنية التحتيةتأهيل  مشروعان حضريان متعاقبان الحكومة اللبنانية على التركيز على إعادة  وساعد  المحيطة بها.  

مشروع الخدمات البلدية  و (CHUD)هما: مشروع التراث الثقافي والتنمية الحضرية و( 2018 - 2004)الثانوية الخدمات في المدن 

والذي ركز على تحسين  مؤخراً إنجازات مشروع التراث الثقافي والتنمية الحضرية الذي تم إغالقه  واستناداً إلى (MSEP).الطارئ  

التقدم المحرز في إطار  واستدامة( وجبيلرئيسية )صيدا وصور وطرابلس وبعلبك  ثانويةالتنمية االقتصادية المحلية في خمس مدن 

 البنيةفجوة العجز في  سدإلى المقترح ( LMIPالستثمار البلدي في لبنان )ا مشروعدمات البلدية الطارئ، سوف يسعى الخمشروع 

وبنك االستثمار األوروبي  (AFD)، يعمل البنك عن كثب مع الوكالة الفرنسية للتنمية الملحةونظًرا للحاجة . الثانويةفي المدن  التحتية

(EIB)  المتكاملة   الحضرية  التنمية  لتعزيز 9استثمارات في المدن الرئيسيةلكي يمّولوا معًا، في إطار برنامج مرتقب،    واالتحاد األوروبي

في إطار هذا   تتمالمشاورات التي  إلىالبنك  يستند. وسوف 10بما يتماشى مع مبادئ الخطة الوطنية العمرانية األساسية لألراضي اللبنانية

التنمية. وسوف تخضع العائدات المحتملة لهذه االستثمارات مجال البرنامج المرتقب لضمان التآزر والتنسيق األمثل مع الشركاء في 

 مزيد من المراجعة والتحليل بالتنسيق مع جهات مانحة ومؤسسات مالية دولية أخرى. ل

 

 

 أهداف التنمية المقترحة/ج. هدف

 

 (من وثيقة تقييم المشروعهدف/أهداف التنمية ) 

 

االقتصادية المحلية في مدن ثانوية تحسين الخدمات البلدية والفرص   (iفي ) I سلسلة المشاريعفي للمشروع يتمثل هدف التنمية . 18

لمشاركة القطاع الخاص في االستثمارات البلدية في مجموعة مختارة  من المدن الرئيسية  البيئة المؤاتيةتحسين  (iiمختارة؛ و)

 والثانوية.

 

 النتائج الرئيسية

 

 د. وصف المشروع

 

 

تحسين الخدمات البلدية  (i( في )2025 -2019مليون دوالر أميركي،  100) Iسلسلة المشاريع في للمشروع يتمثل هدف التنمية . 19

لمشاركة القطاع الخاص في االستثمارات البلدية في  البيئة المؤاتيةتحسين  (iiوالفرص االقتصادية المحلية في مدن ثانوية مختارة؛ و)

 
 ، صور، زحلة.عاليه، بعلبك، حلبا، جبيل، النبطية، صيدا، طرابلس/المينا  9

 . 2005الخطة الوطنية العمرانية األساسية لألراضي اللبنانية، التقرير النهائي، الجمهورية اللبنانية، مجلس اإلنماء واإلعمار، ديسمبر   10
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( 2016 -20123مليون دوالر،  50) IIفي سلسلة المشاريع ف التنمية للمشروع هدأما  مجموعة مختارة  من المدن الرئيسية والثانوية.

وهدف التنمية الشامل القترح للبرنامج هو حشد تمويل القطاع الخاص لالستثمارات البلدية في مدن رئيسية وثانوية مختارة. فيتمثل في 

(i) (تحسين قابلية العيش في المدن الثانوية، وii)  تتمثل محفزات التقدم  خيارات التمويل المستدام لالستثمارات البلدية في البالد.توسيع

ئم على نظام المعلومات الجغرافي بنجاح في بلديتين نظام إلدارة األصول قاتجربة   (iفي: )  IIإلى سلسلة المشاريع    Iمن سلسلة المشاريع  

( iiiووضع مشروع للشراكة بين القطاعين العام والخاص على صعيد البلديات؛ و)    (iiوإعداده للتطبيق؛ و)مستهدفتين اثنتين على األقل  

ً واعتمادها رسمي إعداد مبادئ توجيهية للشراكة بين القطاعين العام والخاص على صعيد البلديات خصة.  المجلس األعلى للخصمن قبل  ا

  يتألف برنامج االستثمار البلدي من ثالثة مكونات كما يلي:

 

 

اإلنماء سيتم تنفيذ هذا المكون من قبل مجلس    مليون دوالر أميركي(.  89.10. تعزيز االستثمارات البلدية واإلدارة المالية )1.المكّون  20            

يسمح هذا  الذي تفاقم بسبب األزمة السورية. البلدية  الخدماتو البنية التحتيةفي مجال عجز لل من الدرجة األولىكاستجابة  واإلعمار

مليون دوالر أميركي( لتعزيز الخدمات البلدية المقدمة للسكان والمؤسسات في  80المكّون بتمويل االستثمارات البلدية ذات األولوية )

". تم اختيار المدن المشاركة الستكمال التدخالت من قبل الشامل المجتمع" باستخدام نهجالمشاركة في المدن الثانوية  11  بلدية 18حوالي 

. تأثير البرنامجواالتحاد األوروبي وتوسيع نطاق   بنك االستثمار األوروبيوالوكالة الفرنسية للتنمية  مثل    آخرين في مجال التنميةشركاء  

، مع التركيز على  لتعزيز اإلدارة المالية للبلدية بحسب الطلبومصممة  مستهدفةسيوفر هذا المكون أيًضا برامج تدريب ومساعدة تقنية 

في تطوير خطة عمل المسار الداخلية والبلديات ، باإلضافة إلى دعم وزارة ادر المحلية وتحسين إدارة األصولتحسين إيرادات المص

 . صندوق النقد الدوليالحرج إلصالحات 

 

 

كاستجابة من الدرجة    كي(.ريمليون دوالر أم  7.70)  في االستثمارات البلدية  لمشاركة القطاع الخاص. المكون الثاني. البيئة المؤاتية  21

للمساعدة التقنية والتدريب وخدمات يوفر هذا المكون التمويل   في استدامة االستثمارات مع الوقت،  مساعدةلللتنفيذ المشاريع البلدية و الثانية

يستقطب تمويل من شأنه أن على صعيد البلديات من أجل وضع إطارعمل مؤات للشراكات بين القطاعين العام والخاص  االستشارة

وهو مصمم للخصخصة  سيتم تنفيذه من قبل مجلس اإلنماء واإلعمار بالتعاون الوثيق مع المجلس األعلى    القطاع الخاص للخدمات البلدية.

تكاليف المعامالت. وسيستهدف المدن   وتحقيق وفورات فيوتسهيل إعداد مشروع الشراكات بين القطاعين العام والخاص  لبناء القدرات  

األوروبي، بما لوكالة الفرنسية للتنمية وبنك االستثمار تمويل المشاريع الحضرية الخاصة باالرئيسية في لبنان المحددة في إطار مبادرة 

في ذلك زحلة وعاليه وبعلبك وحلبا وصيدا وطرابلس/المينا وصور وجبيل والنبطية ومجموعة من المدن الثانوية المختارة من بين المدن 

، من خالل المساعدة التقنية على شكل تدريب، وخدمات استشارية، وحزم أدوات وموارد مكيفة لتلبية 1المدعومة في إطار المكون    18الـ

تم وضع هذا المكون وتصميمه من خالل   احتياجات كل مدينة في ما يتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص على صعيد البلديات.

والضمانات والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما   البنية التحتيةشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي المعنية ب

راء المقيمون المتخصصون في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وقاعدة بيانات تضم أكثر من ألف معاملة في ذلك الخب

التحتية( ومجموعات األدوات وبنود العقود النموذجية لعمليات الشراكة بين البنية  مشاريع)قاعدة بيانات مشاركة القطاع الخاص في 

 القطاعين العام والخاص. 

 

لبرنامج االستثمار الهيئة المنفذة    ريكون مجلس اإلنماء واإلعمامليون دوالر أمريكي(.    3.20ّون الثالث. تكاليف إدارة المشروع ). المك22

مؤهلين لإلشراف الكفاء واأل االستشاريينفريق صغير من الالزمة لالستعانة ب السبلهذا المكّون لمجلس اإلنماء واإلعمار  وفر. يالبلدي

المراقبة  وحدة تنفيذ المشروع، وتكاليفالتشغيلية ل تكاليفاليغطي هذا المكّون ي. وومراقبته الفعال لبرنامج االستثمار البلدي تنفيذالعلى 

وع، وتوفير ، وإعداد تقرير مراقبة فصلي، واإلشراف على تنفيذ أنشطة المشرلة في إطار المشروعالمدنية المموّ  عمالاألاإلشراف على  و

متطلبات البنك  لتبية، وتقديم الدعم لتنفيذ المشاريع ذات الصلة لمراقبة األنشطة المدعومة من المشروع بشكل ناشطالمعدات الالزمة 

 
استناداً إلى التوزيع الجغرافي في البالد، وهي تستضيف أعداداً غير متناسبة من األشخاص النازحين  18تم اختيار البلديات في المدن الثانوية المشاركة الـ 11

وهي  فوائد اقتصادية غير مباشرة. وتتمركز بشكل مركزي في القضاءالتي تعتبر تابعة له ولديها روابط اقتصادية مع المدن الصغيرة أو البلدات المحيطة لتوليد

القبيات، راشيا، تشمل: عنجر، بعقلين، البترون، بشري، بنت جبيل، شحيم، دوما، حاصبيا، الحازمية، الهرمل، جزين، جب جنين، كفرذبيان، مرجعيون، المنيه، 

 زغرتا.
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 .باإلجراءات الوقائيةاالئتمانية والمتعلقة 

 

 

 ه. التنفيذ            

 

 الترتيبات المؤسسية والتنفيذية            

 

على المستوى الوطني على مجلس اإلنماء واإلعمار. وسيتم تنفيذ ذلك  االستثمار البلديتقع مسؤولية التنفيذ الشامل لبرنامج . 23

الشراكات بين سؤولة عن تسهيل بالتعاون الوثيق مع البلديات المشاركة على المستوى المحلي. نظًرا ألن الهيئة القانونية اللبنانية م

 المجلسسيكون و. 2تنفيذ المكون  المجلس األعلى للخصخصةمجلس اإلنماء واإلعمار عن كثب مع  سينسق، القطاعين العام والخاص

للشراكات بين اتية بيئة مؤ توفيروالتي تهدف إلى  2مسؤوالً عن تخطيط وتنسيق ومراقبة األنشطة الممولة للمكون األعلى للخصخصة 

ع سيتولى مجلس اإلنماء واإلعمار جميو)بالتنسيق الوثيق مع مجلس اإلنماء واإلعمار(.  على الصعيد البلدي القطاعين العام والخاص

، ستقود البلديات برنامج االستثمار البلدي. ومع ذلك والمراقبة في باإلجراءات الوقائيةانب المتعلقة والجو واالئتمانية  التقنيةالجوانب 

سيتم تنسيق السياسات على المستوى الوطني من خالل لجنة و. ااألولويات بالتشاور مع مجتمعاتهوالمشاركة عملية تحديد االستثمار 

المزيد من التفاصيل عن ترتيبات )ترتيبات التنفيذ(  2الملحق  ويعرضمع شركاء التنمية.  وعلى المستوى الخارجي تنسيق المشروعل

 والعالقات. الروابط وينشر وينسق إلى جانب مخطط يوضحالتنفيذ 

 

منذ ، في ذلك في بيئات التنفيذ الصعبة سجل طويل في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة والمعقدة، بمامجلس اإلنماء واإلعمار ل .24

ة التحتية لعب مجلس اإلنماء واإلعمار دوًرا رئيسيًا في إعادة بناء البنيوخالل الحرب األهلية اللبنانية.  1977في يناير  تاريخ إنشائه

مجلس اإلنماء و، حيث قام بإدارة العديد من المشاريع منذ إنشائه مع البنك الدولي ومجموعة واسعة من المانحين. المدمرة داخل البالد

الوكالة الرئيسية المسؤولة عن تخطيط وتنسيق تمويل  كان المجلس، ومنذ إنشائهواإلعمار مسؤول مباشرة أمام رئيس الوزراء. 

، بما في ذلك إصالح الطرق والنقل وإعادة بناء مطار ية على المستويين الوطني والمحليبناء البنية التحت المانحين وتمويل إعادة

لى تنفيذ البنية التحتية مع البلديات من خالل توفير الدعم واإلشراف ع بشكل مكثفعمل مجلس اإلنماء واإلعمار وبيروت الدولي. 

مجلس اإلنماء ونشطة المشروع الدورية. أل الذين يتم استخدامهمالدائمين واالستشاريين المتخصصين  للبلدية، من خالل موظفيه

الشراكات تعزيز قدرة البلدية على تنفيذ مات للنشاط المقترح وكذلك لبالنظر إلى أهداف التنمية اإلقليمية وتقديم الخد األمثلواإلعمار هو 

 . بين القطاعين العام والخاص

 

ضافة إلى موظفيه، استخدم مجلس اإلنماء واإلعمار أيضاً استشاريين من ذوي الخبرة في تنفيذ وإعداد التقارير عن الجوانب . باإل25

يتبع نظام أعمال  إال أنه ما زالالمالية والمتعلقة بالتوريد للمشاريع الممولة من البنك، وأثبت أهليته في تلبية متطلبات البنك االئتمانية، 

من خالل  -مجلس اإلنماء واإلعمار  واطلعالجديدة للبنك.  التوريدفي أنظمة  وخبرته محدودةمكتبية بيروقراطية بطيء قد يؤخر التنفيذ 

 اً ، ووضع أطرالبيئية واالجتماعية باإلجراءات الوقائيةة سياسات البنك الخاصعلى  –صص والخبرة في تنفيذ المشاريع التدريب المتخ

 وإجراءات لتحديد المخاطر البيئية واالجتماعية وتخفيفها.

 

من خالل وحدة تنفيذ المشروع  التي سيتم إنشاؤها في مجلس اإلنماء واإلعمار بالتنسيق مع  برنامج االستثمار البلدي. سيتم تنفيذ 26

،  الماليةدارة اإل في أخصائيو، في مجال التوريدأخصائي و، تنفيذ المشروع من مدير مشروعالبلديات المستفيدة. ستتألف وحدة 

، سوف يستخدم مجلس اإلنماء عالوة على ذلكتقييم. الوفي المراقبة  أخصائيو، االجتماعيةبيئية وال اإلجراءات الوقائية في أخصائي و

، باإلضافة إلى موظفيه للتأكد من أن فريق يتم الدفع لهم في إطار المشروعواإلعمار خدمات االستشاريين الخارجيين المؤهلين الذين 

 لتنفيذ المشروع في الوقت المناسب وبجودة عالية. يحصل على دعم إضافي كافإدارة المشروع 

 

 

 موقع المشروع والخصائص المادية البارزة ذات الصلة بتحليل اإلجراءات الوقائية )إذا كان معروفاً(و. 

 

تم اختيار السوريين. وتستضيف عدداً كبيراً جداً من النازحين مشاركة  بلدية 18سيتم تنفيذ المكون األول من المشروع في ما يصل إلى 

  بعض المشاريع الفرعية تقدم، ومن المتوقع أن القضاء(التي تقع بشكل عام في وسط المنطقة اإلدارية ) من بين المدن الثانويةالبلديات هذه 
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ثر من حدود بلدية أكعلى المشاريع الفرعية  ستمتد، بلدية المستهدفة. في بعض الحاالتلمنطقة أو المنطقة الفرعية خارج حدود الفائدة ل

والمصادقة على  رسمية الموافقة ال، بما في ذلك تقديم ات المعني رسمياً في هذه العملية، سيشارك اتحاد البلدي، وفي مثل هذه الحاالتاحدةو

ألصول التي تم تطويرها في إطار توفير أي تكاليف تشغيل وصيانة ذات صلة با ، وكذلك المجاورة اتالبلدي المشروع الفرعي من قبل

االحتياجات األساسية للبنى التحتية التي تولي األولوية على االستجابة  االفرعية والمدن على قدرته المشاريعالمشروع. يعتمد اختيار 

وسيتم  لفرز الفرعية وستخضع جميع المشاريعأو قدرة المشروع الفرعي على تحفيز االستثمار من قبل القطاع الخاص. و/ للمجتمع

طرق في المجاالت التالية: األولي، من المحتمل أن يكون هناك مشاريع فرعية  الفرزمن الفئة "أ". بناًء على  المشاريعاستبعاد جميع 

الحضرية،  مشاة لتسهيل التنقل في المناطق أرصفة وممرات لللتحسين الوصول أو تخفيف االزدحام، و ثانوية أو من المستوى الثالث

ألسواق البلدية واألصول ذات الصلة في  وتحديث مساحات المدن التاريخية القديمة والسيارات، وتحسين األماكن العامة، وتجديد مواقف لو

ض تابعة االمناطق التجارية المركزية، وتصريف مياه األمطار، وإنارة الشوارع باستخدام خيارات تكفل كفاءة الطاقة، وتأمين قطع أر

المكّون أما أنشطة  المؤسسات السياحية والمؤسسات التجارية الصغيرة.التجارية الصغيرة، ال سيما  للمؤسساتدية ومزّودة بالخدمات للبل

اعماالً  ، ولن تشملتوفير بيئة مؤاتية لالستثمارات في الشراكة بين القطاعين العام والخاص المساعدة التقنية ل الثاني فسوف تقتصر على

 .مادية

 

 

 

 أخصائيو اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية في الفريق  .ز

 

 أمل نبيل فلتس بستوروس، خبيرة في اإلجراءات الوقائية االجتماعية 

 ، خبير في اإلجراءات الوقائية البيئية شفيق حسين

 نوشيغ شاهي قالوستيان، خبير في اإلجراءات الوقائية االجتماعية 
 

 

  

 أن تطبّق سياسات اإلجراءات الوقائية التي يمكن

 

 )اختياري( الشرح هل تم تفعيلها؟ الوقائية سياسات اإلجراءات

 نعم OP/BP 4.01التقييم البيئي 

النطاق في ما  ضيقةلمشروع أعمال مدنية سيشمل ا

في إطار المكون   مشاركة في لبنان  ةنيمد  18يصل إلى  

. وستؤدي التدخالت غير المادية في إطار المكون 1

الثاني أيًضا إلى استثمارات في الشراكة بين القطاعين 

. المتقعة للبرنامج IIفي إطار المرحلة العام والخاص 

، تم وضع وللتخفيف من أي مخاطر بيئية واجتماعية

منظمة بما في ذلك تحليل مكثف لوضع  فرزلية عم

 ً فرعية  المشاريع ال لتحديدالمدينة تتم تجربته حاليا

تنطوي على حيازة التي مشاريع البيئية من الفئة أ أو ال

سيكون لكل مشروع و. من أي نوع كاناألراضي 

دراسة جدوى تجرى جنباً إلى جنب فرعي تم تحديده 

واجتماعي مالئم يحلّل خيارات التصميم مع تقييم بيئي 

المختلفة ويحدّد المخاطر والتأثيرات البيئية 

واالجتماعية وتدابير تقليل المخاطر والتخفيف من 

لن يتم تمويل أي مشروع فرعي من  .  التأثيرات السلبية

 للفرز الفئة )أ( في إطار المشروع وقد تم وضع معايير  

)سواء في إطار تستبعد مثل هذه المشاريع الفرعية 

. الفرزالمكون األول أو المكون الثاني( في مرحلة 

  االستثمار البلدي في لبنان بالتالي، تم تصنيف مشروع 
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وتم إعداد إطار لإلدارة البيئية على أنه من الفئة "ب"،  

يحدّد المخاطر والتأثيرات الرئيسية واالجتماعية 

اريع المش لفرزوالمبادئ التوجيهية التي سيتم اتباعها 

الفرعية واختيار أداة التقييم البيئي واالجتماعي 

المالئمة. باإلضافة إلى ذلك، يحدد إطار اإلدارة البيئية 

ً متطلبات آلية االستشارة ومعالجة  واالجتماعية أيضا

الشكاوى. وسوف تشمل جلسات التشاور الختيار 

جميع الفئات  1المشاريع الفرعية في إطار المكون 

ة، بما في ذلك النساء والمسنون الضعيفة والمهمش

والالجئون. وسيتم بذل جهود خاصة إلدراج البيانات 

المجمعة عن النساء والالجئين وتجزئتها، حيثما أمكن 

ذلك. كما سيتم إعداد خطة إلشراك أصحاب المصلحة  

من أجل المشروع تحدد اآللية التي يجب اتباعها خالل 

طبيعة مع مراعاة دورة حياة المشاريع الفرعية 

المجتمعات الهشة ذات والحساسة من الناحية 

 االجتماعية والحاجة إلى أن تكون اآللية المذكورة

وشفافة. وسيتعيّن أيًضا إعداد ومراقبة    مستنيرة وشاملة

كتحديث لآللية القائمة في   آلية لمعالجة المظالم مناسبة

مجلس اإلنماء واإلعمار للمشاريع السابقة، وسيتم 

مان وجود آلية فعالة للمجتمعات استخدامها لض

المتضررة وكذلك العمال من أجل التعبير عن 

هذه اآللية في إطار اإلدارة   تحديدمظالمهم. ويجب 

 . البيئية واالجتماعية

 OP/BPمعايير األداء ألنشطة القطاع الخاص 

4.03 
 تطبيق معايير األداء غير متوخى. كال

 نعم   OP/BP 4.04الموائل الطبيعية 

مساحات  سيتم تنفيذ معظم المشاريع الفرعية في

 الثانوية كما هو موضح أعاله.لمدن في ا حضرية 

ومع ذلك، قد تتضمن بعض تدخالت الشراكة بين 

تم  القطاعين العام والخاص إدارة المحميات الطبيعية.

وضع إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وسيشمل 

ل الطبيعية وأي تحديد المخاطر والتأثيرات على الموائ

تقييمات تدابير تخفيف محددة ستكون جزءاً من 

التأثيرات البيئية واالجتماعية/خطط اإلدارة 

 االجتماعية والبيئية.

 كال OP/BP 4.36  الغابات
 السكان سيتم تنفيذ المشروع في مناطق حضرية كثيفة

 ال تحيط بها أي مناطق حرجية.

 كال OP 4.09 مكافحة اآلفات 

يستخدم المشروع أو يدعم استخدام أي مواد  لن 

كيميائية أو عالجات أخرى تستعمل في مكافحة 

 اآلفات.

 نعم OP/BP 4.11 الموارد الثقافية المادية 

من المشروع إدارة مواقع التراث   2يتضمن المكون س

وسيتم تطبيقه بما يتوافق  االستقطابالثقافي ومناطق 

تشمل المكونات األخرى . OP4.11متطلبات مع 

أنشطة مرحلة البناء، والتي من أجلها سيتم إدراج 
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لتداول السليم للقطع األثرية التي قد يتم لإجراءات 

في أحكام العقد، وستتم  العثور عليها بالصدفة 

. تم وضع  OP / BP 4.11معالجتها وفقًا إلجراءات 

إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية ويتضمن تحديد 

باحتمال العثور على قطع   المتعلقة تأثيراتالو مخاطر

للموارد الثقافية المادية وتدابير  األثرية بالصدفة 

تقييمات من ستكون جزءاً التي التخفيف المحددة 

التأثيرات البيئية واالجتماعية/خطط اإلدارة 

   الخاصة بالموقع.االجتماعية والبيئية 

 كال OP/BP 4.10 الشعوب األصلية  
لن يؤثر المشروع على أي من السكان األصليين 

 التي يشملها. المتأثرة ضمن المناطق

 نعم OP/BP 4.12  إعادة التوطين القسري

مشروع، سيتم تنفيذ مجموعة من ال 1لمكّون بالنسبة ل

على   "بة من المشاريع الفرعية من الفئة "متنوع

النحو المذكور أعاله. ومن أجل إدارة التأثيرات 

يقدم س، المتعلقة بإعادة التوطين القسري المحتملة

وتطبيق معايير  من أجل وضع للعميل الدعم البنك 

تتطلب استبعاد أي مشاريع تنطوي على  قد التي الفرز

 متعلقة بإعادة التوطين القسريتأثيرات محتملة كبيرة 

 العيش وسبل كسب يضا)التأثيرات المرتبطة باألر

جة إلى إجراءات  قد تدعو الحاوعلى حد سواء(. 

طفيفة أثناء مرحلة البناء وبعدها.  إعادة توطين قسري

دة التوطين  تتم معالجة إجراءات إعا  ،وفقًا لذلك

في إطار   OP / BP 4.12القسري الموضحة في 

سياسة إعادة التوطين  وستتم معالجتها في أي خطط 

عمل الحقة إلعادة توطين بحسب الحاجة. وأجريت  

كجزء من  2019أغسطس  8في  هادفةمشاورات 

إطار سياسة إعادة التوطين  وإطار اإلدارة إعداد 

سيتم إجراء مشاورات إضافية و. البيئية واالجتماعية

 أي خطط عمل إلعادة التوطينكجزء من أي إعداد  

ستتبع المشاورات التي ستُجرى وفي المستقبل. 

الخطوط العريضة لخطة إشراك أصحاب المصلحة  

، تم  ية المستقبلية. باإلضافة إلى ذلكللمشاريع الفرع

في إطار سياسة إعادة  المظالم   لمعالجةآلية تحديد 

ومناقشتها خالل جلسة التشاور التي أجريت التوطين 

من خطط عمل إعادة   وسيتم تحديدها أيًضا في أي

، والتي ستكون قابلة للتطبيق على التوطين الالحقة

  الفرعية بمجرد اختيارها. المشاريع

 كال OP/BP 4.37 سالمة السدود
لن يمّول المشروع بناء أي سدود، وبالتالي لم يتم 

  اإلجراءات الوقائية هذه.تفعيل سياسة 

 OP/BP الدولية  الممرات المائيةالمشاريع على 

7.50 
 كال

لن يكون للمشروع أي تأثير على الممرات المائية 

وبالتالي لم يتم تفعيل سياسة اإلجراءات   الدولية

  الوقائية هذه.
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 OP/BP المشاريع في المناطق المتنازع عليها

7.60 
 كال

لمشروع أي استثمارات في مشاريع فرعية يكون للن 

وبالتالي لم يتم تفعيل سياسة  في مناطق متنازع عليها

 . اإلجراءات الوقائية هذه

 

 

 

 تهاالوقائية الرئيسية وإداراإلجراءات سياسة مسائل 

 

 األساسية  اإلجراءات الوقائية مسائل موجز عنأ. 

 

يمكن ال أو وقم بتحديد ووصف أي تأثيرات محتملة كبيرة و/وقائية مرتبطة بالمشروع المقترح. مسائل وتأثيرات لإلجراءات ال. صف أي 1

 :إصالحها

فرعية لألعمال  ة، حيث أنه يشمل تمويل مشاريع بيئيه مخاطر اجتماعية ولالوحيد الذي المكون )استثمارات البنية التحتية البلدية(  1كان المكون 

واألرصفة  ،الشمسيةبالطاقة  واإلنارة المحلية،واألسواق  ،، بما في ذلك الطرق داخل المدينةباالستثمارات البلديةيرة الخاصة المدنية الصغ

وقع أن يكون لها تأثير اجتماعي ، التي من المتبين االستثمارات الصغيرة األخرى ، منوتحديث المناطق التاريخية في المدينة ،وممرات المشاة

القواعد واإلجراءات الخاصة باختيار المشروع  عريفت تم فيهتصميم إطار عمل  برنامج االستثمار البلدي. اعتمد معتدلإلى  متدنأو بيئي و/

، وكذلك مشاريع ة "أ"من الفئبيئية للمشاريع الفرعية باستخدام قائمة سلبية تستبعد صراحة أي مشاريع  فرزالفرعي مقدًما. سيتم تنفيذ عملية 

، ألنه  4.12OPاإلجراء برنامج االستثمار البلدي  مشروع يتطلب حيازة األراضي. أطلقوالنفايات الصلبة وأي  لصرف الصحيومياه االمياه 

، تم إعداد إطار لسياسة ض الحاالت بشكل دائم. وفقًا لذلكمن المحتمل أن يشمل إعادة التوطين على نطاق صغير مؤقتًا )مرحلة البناء( وفي بع

والمبادئ التوجيهية إلعداد   ،واإلجراءات ذات الصلة للتعامل مع أي جانب من جوانب إعادة التوطين واألنظمةإعادة التوطين يحدد القوانين 

ة يحتوي على مبادئ توجيهية إلدارة البيئية واالجتماعيند االقتضاء. كما تم إعداد إطار لع التوطين الخاصة بالمشاريع الفرعية، خطط عمل إعادة

 .منها الفرعية تحديد المخاطر والتخطيط للتخفيف المشاريعإلعداد خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية  في حاالت محددة حيث تتطلب 

 

 

 المشروع:أو طويلة األجل بسبب األنشطة المستقبلية المتوقعة في منطقة صف أي آثار محتملة غير مباشرة و/ .2

، من المرجح أن تساهم على العكس تماماً وي إطار المشروع. آثار سلبية أو اجتماعية غير مباشرة أو طويلة األجل ف ظهور من غير المتوقع

ي بين جتماعفي تحسين الظروف البيئية من خالل الحد من التدهور البيئي وتعزيز العقد اال برنامج االستثمار البلدياالستثمارات الممولة من 

  .ن خالل إشراك المواطنين بشكل مكثف والتشاور معهم، موالمواطنين في لبنانالدولة 

 

 

 في تجنب أو تقليل اآلثار الضارة.صف أي بدائل للمشروع )إن وجدت( من المفترض أن تساعد  .3

إلى  بيئيةالماعية وجتاال من أجل الحد من اآلثار، لتصاميم بديلة لضمان إبقاء في بعض الحاالت المشاريع الفرعية، كشرط للموافقةستخضع 

  فرزهاالستثمارات التي تم ر األراضي العامة لمشاريع ايفي توفأساسياً المشاريع الفرعية وبدائل التصميم عاماًل  وسيشكل اختيار. أقصى حد

 هامة. ، وتجنب حيازة األراضي وأي آثار بيئية أو اجتماعيةمسبقًا

 

 

ً تقييم قدّم. اإلجراءات الوقائيةسياسة  مسائلالمقترض لمعالجة   المتخذة من قبل. صف التدابير 4 تدابير لل تخطيطاللقدرة المقترض على  ا

 .وتنفيذها الموصوفة

ً تقييم تشمل، منظمة فرز، تم وضع عملية مخاطر اجتماعية وبيئيةفيف من أي للتخ ً أساسي ا ً مكثف ا أي مشاريع  لفرزحاليًا  ويتم اختبارها، للمدن ا

  فرزفي المشروع خالل مرحلة  اتلصانعي القرار للمدن التقييم األساسي سيحددمن الفئة )أ( تنطوي على حيازة كبيرة لألراضي. بيئية فرعية 

 ذلكسيستخدم والبيئية واالجتماعية.  هامخاطربناًء على التي يجب اتباعها وذلك للمشاريع الفرعية  والممكنةالمعقولة  الخيارات ةالفرعي المشاريع

األكثر المشاريع الفرعية  نحوعملية صنع القرار  سيوجهكما أنه في لبنان.  الذي لم يتم إعدادهمبادئ التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي 

من اآلثار البيئية أو أدنى مستوى ، سيتم استخدام تصميمات بديلة لضمان "ب" من الفئة البيئيةلمشاريع الفرعية حتى في حاالت اومالءمة. 

شاملة في التعامل مع  توجيهاتللمشروع لتوفير إطار سياسة إعادة التوطين و إطار اإلدارة البيئية واالجتماعيةاالجتماعية السلبية. تم إعداد  
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. ستشمل عقود لخطط اإلدارة البيئية واالجتماعية وخطط عمل إعادة التوطين، بما في ذلك نماذج البيئية واالجتماعية اإلجراءات الوقائية

وسيتم إعدادها لجميع  كملحق خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية وخطط عمل إعادة التوطيننماذج في مجال التصميم والجدوى االستشاري 

خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية وخطط عمل إعادة  سيتم إدراج وأو االجتماعية. ثار البيئية اآلالفرعية التي تتطلب أي تدابير لتخفيف  المشاريع

لجميع  للمدنالتقييم األساسي أيًضا بتمويل  1سيقوم المكون و. المتعاقدينلعقود األشغال المدنية وكذلك لضمان امتثال  كملحقاتهذه  التوطين

البنية التحتية لكل المادية والمتعلقة بالمشاركة والتي ستقوم باختبار وتحليل الخصائص االجتماعية والبيئية واالقتصادية و  18الـ  المدن الثانوية

في  أدرجتالتي  إشراك المجتمع، وكذلك من خالل مشاورات المشاريع الفرعية من قبل التقييمات األساسية للمدن المصادقة علىوستتم مدينة 

التراث الثقافي والتنمية الحضرية،   مشروع، بما في ذلك د من العمليات التي يمولها البنكشروع. نفذ مجلس اإلنماء واإلعمار العديدورة الم

لإلجراءات  المبادئ التوجيهية، وقد طور معرفة داخلية قوية وقدرة على تلبية عمليات األخرى، والعديد من الالطارئومشروع الخدمات البلدية 

 . لبنك الدولي ل والبيئية االجتماعيةالوقائية 

 

 

، مع التركيز على األشخاص شاور واإلفصاح عن سياسات اإلجراءات الوقائيةف آليات التصِّ . حدد أصحاب المصلحة الرئيسيين و5

 المحتملين.المتأثرين 

، بما ، والفئات الضعيفة والمهمشةالشركات والمقيمين 1للمكون  18الـ  المشاركة ن في المدن الثانويةيشمل أصحاب المصلحة الرئيسيو

ات كيفي الديناميبعمق إلى الخوض ف الهادالتقييم األساسي للمدن )خالل  وستتم استشارتهمن. وكبار السن والالجئوفي ذلك النساء 

كل مشروع  المصادقة علىتم ، وستالنازحين على الطلب على الخدمات(، بما في ذلك تأثير ية واالقتصادية والبيئية للمجتمعاالجتماع

في بيروت في مقر مجلس التشاورية عمل السيتم تنظيم ورش والمجتمع.  شراكإلمخصصة تشاورية  ورشة عملفرعي من خالل 

وإطار بالمشروع  الخاص المالية والبيئيةإطار اإلدارة في المناطق حول المشاركة المدن المحلية  اإلنماء واإلعمار وفي مجموعات من 

مجلس اإلنماء واإلعمار والمواقع ل اإللكتروني موقعالوسيتم نشر هذه األدوات على  ،قبل اإلفصاح العلني سياسة إعادة التوطين

 أنجزتالتي  Iنهًجا من مرحلتين: )أ( المرحلة  ميمونوالعمسوف يتبع االستشاريون وللمدن الثانوية المشاركة ذات الصلة. اإللكترونية 

في  المالية والبيئية وإطار سياسة إعادة التوطين إطار اإلدارةتألفت من ورشة عمل استشارية عامة حول التي ، و2019أغسطس  8في 

 باإلضافة إلىالمحلية.  المنظمات غير الحكومية إلى جانب 18الـمجلس اإلنماء واإلعمار بمشاركة رؤساء بلديات جميع المدن الثانوية 

مع الوكاالت  وستشاركهما سياسة إعادة التوطين(إطار اإلدارة المالية والبيئية وإطار علناً عن الوثيقتين )  18، ستكشف المدن الـ ذلك

ى  عن هذه التقارير أيًضا في البلد )عل وسيتم اإلفصاح، والمنظمات غير الحكومية وشركاء التنمية في لبنان. الحكومية ذات الصلة

)ب( و؛ وثيقة تقييم المشروعلبنك الدولي كجزء من اإللكتروني الخارجي ل موقعال( وعلى الموقع اإللكتروني لمجلس اإلنماء واإلعمار

االجتماعات  ستناقش هذهبحلول تاريخ نفاذ المشروع.  18الـفي كل مدينة من المدن  عامةعقد اجتماعات التي ستشمل  IIالمرحلة 

الجوانب البيئية واالجتماعية للمشروع مع أصحاب المصلحة المحليين والمنظمات غير الحكومية ومجموعات المجتمع ألخذ وجهات 

لة  ، وستقدم المواد ذات الصهذه المشاورات في أقرب وقت ممكن (مجلس اإلنماء واإلعمارستبدأ الوكالة المنفذة )ونظرهم في االعتبار. 

لمرحلة  اانتهاء التي يتم التشاور معها. سيكون  للمجموعات بشكل ولغة مفهومتين ومتاحتينوذلك ، المناسب قبل المشاوراتفي الوقت 

 المشروع. لنفاذهو شرط بشكل مرض الثانية 

  

آلية مستمرة  لتكون االستثمار البلديبرنامج ، وتكييفها مع أصالً في مجلس اإلنماء واإلعمارالموجودة  معالجة المظالمسيتم تحديث آلية 

 تنشأ في الوقت المناسب.قد حل أي مشاكل الجة/المجتمع وطريقة محددة الستيعاب ومع أو مظالم لمدخالت

 

 

 متطلبات اإلفصاحب. 

 

OPS_EA_DISCLOSURE_TABLE  التقييم البيئي/التدقيق/خطة اإلدارة/آخر 

 تاريخ االستالم من قبل البنك

 

 2019أغسطس  8

 تاريخ التقديم لإلفصاح

 

 2019سبتمبر  6

للمشاريع من الفئة "أ"، تاريخ توزيع 

لتقييم البيئي على المدراء  الملخص التنفيذي ل

 التنفيذيين
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OPS_RA_DISCLOSURE_TABL 

 اإلفصاح "داخل البالد"

 

 

 خطة عمل إعادة التوطين/خطة العمل/عملية السياسة

 

 

 قبل البنكتاريخ االستالم من 

 

 2019أغسطس  8

 تاريخ التقديم لإلفصاح

 

 2019سبتمبر  6

  

 اإلفصاح "داخل البالد"

 لبنان

 2019سبتمبر  12

 التعليقات

 

 

من قبل صانعي يتم ملؤها عند االنتهاء من ورقة بيانات اإلجراءات الوقائية المتكاملة مستوى الشركات )ج. مؤشرات مراقبة االمتثال على 

 (السياسات في االجتماع

 

OP/BP/GP 4.01 – التقييم البيئي 

 

 ؟(خط اإلدارة البيئيةبما في ذلك منفصالً للتقييم البيئي ) هل يتطلب المشروع تقريراً 

 ال

 

OP/BP 4.04 – الموائل الطبيعية 

 

 

 ؟ المهمةهل سينتج عن المشروع أي تحويل أو تدهور كبير للموائل الطبيعية 

 نعم

، هل يتضمن المشروع تدابير تخفيف مقبولة لدى  ئل الطبيعية األخرى )غير المهمة(إذا كان المشروع سيؤدي إلى تحويل أو تدهور كبير للموا

 البنك؟

 نعم

 

OP/BP 4.11 – الموارد الثقافية المادية 

 

 ؟ الثقافيةهل يشمل التقييم البيئي تدابير متعلقة بالملكية 

 نعم

 

 الثقافية؟ الملكية القرض آليات للتخفيف من اآلثار الضارة المحتملة على  هل يشمل االئتمان/

 نعم

 

OP/BP 4.12- إعادة التوطين القسري 
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 )حسب االقتضاء(؟ ية إلعادة التوطينإطار عملمختصرة/إطار سياسة/هل تم إعداد خطة/خطة 

 نعم

 

 بمراجعة الخطة؟  الممارساتفي حال اإليجاب، هل قامت الوحدة اإلقليمية المسؤولة عن اإلجراءات الوقائية أو مدير 

 نعم

 

 سياسة البنك الدولي عن اإلفصاح عن المعلومات

 

 ؟لإلفصاح عنهاذات الصلة إلى البنك الدولي  اإلجراءات الوقائيةهل تم إرسال وثائق سياسات 

 نعم

 

للجماعات المتضررة من المشروع والمنظمات  تين ومتاحتينشكل ولغة مفهومب البلد في مكان عام عن الوثائق ذات الصلة داخل  اإلفصاحهل تم 

 غير الحكومية المحلية؟ 

 نعم

 

 

 

 جميع سياسات اإلجراءات الوقائية

 

 ؟ اإلجراءات الوقائيةهل تم إعداد التقويم والميزانية والمسؤوليات المؤسسية الواضحة لتنفيذ التدابير المتعلقة بسياسات 

 نعم

 

 الوقائية في تكلفة المشروع؟اإلجراءات سياسة راج التكاليف المتعلقة بتدابير هل تم إد

 نعم

 

 ؟اإلجراءات الوقائيةالوقائية والتدابير المتعلقة بسياسات  اإلجراءات آثار مراقبةهل يشمل نظام المراقبة والتقييم للمشروع 

 نعم

 

 انعكس ذلك بشكل مناسب في الوثائق القانونية للمشروع؟يبات تنفيذ مرضية مع المقترض وهل تم االتفاق على ترت

 نعم

 

 

 

 جهة االتصال

 

 الدولي البنك   

 

 
 

 ساطع شفيق األرناؤوط

 كبير خبراء التنمية الحضرية
 

 

 المقترض/العميل/المتلقي  



 

The World Bank  
Municipal Investment Program (P166580) 

 

 

  
Jul 18, 2019 Page 18 of 19  

 

 

 وزارة المالية و
 

 

 الوكاالت التنفيذية

 مجلس اإلنماء واإلعمار

 السيد نبيل الجسر

 رئيس

njisr@cdr.gov.lb 
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    لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ:            

 البنك الدولي 

1818 H Street, NW 

 20433العاصمة، واشنطن 

  1000-473 (202)الهاتف: 

 http://www.worldbank.org/projects: الموقع اإللكتروني

 

 

 الموافقة

 ساطع شفيق األرناؤوط المسؤول/المسؤولون عن فريق المهام:
 

 موافقة من قبل: 

 

 2019سبتمبر  16 سورهيد ب.غوتمان اإلجراءات الوقائية:   إستشاري

 2019سبتمبر  16 جعفر سادوك فرييا مدير الممارسة/ المدير:

 2019أكتوبر  9 كلير كفوري المدير القطري: 
 

 

http://www.worldbank.org/projects

