
 وثيقة خاصة بالبنك الدولي
 

 لالستعمال الرسمي فقط
 

 

  PAD149تقرير: الرقم 
 

 
 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

 
 وثيقة تقييم مشروع

 بشأن
 منحة مقترحة

 دوالر 2,538,900بمبلغ 
 

 من الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية
 إلى

 جمهورية اللبنانية ال
 

 لفينيل متعّدد الكلور في قطاع الطاقةإدارة مواد ثنائي المشروع 
 

 9102تشرين األّول/ أكتوبر   92
 

 

 

 

 البيئة والموارد الطبيعية الممارسات العالمية في قطاع 
 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

  .سميةالر  لواجباتهمفي إطار أدائهم م، الستعمالها المرسلة إليه واألفراد الجهات علىتوزيع هذه الوثيقة يقتصر 
 دون تفويض من البنك الدولي.من خالف ذلك باإلفصاح عن محتوياتها  وال يجوز
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 أسعار العملة المقابلة

 (9102أيار/ مايو  01)سعر الصرف الساري في 

 الليرة اللبنانية = وحدة العملة
  ليرة لبنانية 1,508 = دوالر أمريكي 0

 

 السنة المالية
 ونيوحزيران/ ي 01 – تّموز/ يوليو 0

 

 المختصرات واألسماء الموجزة
DA  الحساب الخاص بالمشروع 

COWI 
EDL 

 شركة استشارية رائدة تستخدم نهج التقييم الشمولي )شركة دنماركية(
 مؤسسة كهرباء لبنان

EIA تقييم األثر البيئي 
ESIA تقييم األثر البيئي واالجتماعي 

ESMP خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية 
FM دارة الماليةاإل 
FO مسؤول مالي 
GC )التحليل اللوني للغاز )االستشراب الغازي 

GDP الناتج المحلّي اإلجمالي 
GEF مرفق البيئة العالمية 
GOL الحكومة اللبنانية 
ICB العطاءات التنافسية الدولية 
IDF صندوق التنمية المؤسسية 
IFR افيه التقارير المالية المرحلية غير المدقق  
IRI  معهد البحوث الصناعية 

IPSAS المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام 
MENA الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

MOE وزارة البيئة 
MOEW وزارة الطاقة والمياه 

MTR  استعراض منتصف المّدة 
NIP خطة التنفيذ الوطنية 

PCBs مواد ثنائي الفينيل متعدد الكلور 
PMU دارة المشاريعوحدة إ 
POPs  الملّوثات العضوية الثابتة 
TOR االختصاصات 
WB البنك الدولي 

 

   نجر أندرسونإ  :الرئيس اإلقليمينائبة 
  فريد بلحاج  مدير القطري:ال

   بالل رحيل  مدير:ال
   بونوا بالريل  :القطاعمدير 

  ماريا صّراف  :قائدة فريق المهام
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 روعوثيقة معلومات المش

 لبنان

 (P122540)  ثنائي الفينيل متعدد الكلور في قطاع الطاقة موادلبنان: مشروع إدارة  
 وثيقة تقييم المشروع

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 قطاع الممارسات العالمية الخاصة بالبيئة والموارد الطبيعية

 PAD149 التقرير رقم: 
. 

 معلومات أساسية

 قائدة فريق المهام فئة التقييم البيئي مشروعالرقم التعريفي لل

P122540 ماريا صراف تقييم شامل  -الفئة ألف 

  [   ]مؤسسات ضعيفة و/أو قدرات محدودة   أداة اإلقراض

 [   ]وكالء الوساطة المالية  تمويل مشروع استثماري

 [   ]سلسلة المشاريع  

 المشروعتاريخ انتهاء تنفيذ  تاريخ بدء تنفيذ المشروع

 1111األول من كانون الثاني/ يناير  1122تشرين الثاني/ نوفمبر  12

 تاريخ اإلغالق المتوقّع تاريخ السريان المتوقّع

 1111 يونيوحزيران/  01 1122األول من نيسان/ أبريل 

 بالشراكة مع مؤسسة التمويل

 الدولية:
 

محور العمل الرئيسي 

 في مرفق البيئة العالمية

  كال
لملّوثات العضوية ا

 الثابتة

 مدير وحدة الممارسة/ المدير: 

 
 كبير مديري 

 الممارسات اإلقليمية:
 نائبة الرئيس اإلقليمي: المدير القطري:

 إنغر أندرسون فريد بلحاج بالل هـ . رحيل بونوا بول بالريل
. 

 المقترض: الجمهورية اللبنانية

 ة الجهاز المسؤول عن التنفيذ: وزارة البيئ

  مستشارة الوظيفة: منال مسلّم االتصال:

البريد  9611981854 رقم الهاتف:

 اإللكتروني:
Manal.Moussallem@undp-

lebprojects.org 
. 

 (مليون دوالر أمريكي)بيانات تمويل المشروع 

منحة من  [   ] قرض [   ]

المؤسسة 

 الدولية للتنمية

 ضمان [   ]

 غير ذلك [   ] منحة [ X ] ائتمان [   ]
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 0.00 التمويل اإلجمالي من المصرف 2.54 كلفة المشروع اإلجمالية:

  0.00 الفجوة التمويلية:
. 

 المبلغ مصدر التمويل

 0.00 المقترض

 2.54 مرفق البيئة العالمية

 2.54 المجموع
. 

 (مليون دوالر أمريكيعمليات الصرف المتوقّعة )

 0000 0000 0000 0000 0000 2020 2019 2018 2017 2016 السنة المالية

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.75 0.70 0.24 0.10 سنوي

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.54 1.79 1.04 0.34 0.10 تراكمي
. 

 الهدف البيئي العالمي المقترح

طورة، وتحسين إدارة المسح الميداني للمحّوالت في قطاع يهدف هذا المشروع إلى التخلّص من مواد ثنائي الفينيل متعدد الكلور شديدة الخ

 الطاقة بشكل سليم بيئيًا.  

. 

 مكّونات المشروع

 ( مليون دوالر أمريكيالكلفة ) اسم المكّون:

المكّون األول: إجراء مسح ميداني للمحّوالت الملّوثة بمواد ثنائي الفينيل متعدد 

 الكلور

0.79 

من المعدات التي تحتوي على نسب مرتفعة من مواد  المكّون الثاني: التخلّص

 ثنائي الفينيل متعدد الكلور والزيوت الملّوثة  

1.10 

 0.65 المكّون الثالث: بناء القدرات وإدارة المشاريع
. 

 البيانات المؤسسية

 مجال الممارسة/ مجال الحل الشامل لعدة موضوعات

 البيئة والموارد الطبيعية

 شمولة الموضوعات الم

 تغيّر المناخ [   ]

 الفئات الضعيفة، النزاع، والعنف [   ]

 النوع االجتماعي [   ]

 الوظائف [   ]

 الشراكة بين القطاعين العام والخاص [   ]

 القطاعات/ تغير المناخ

 (211ويجب أن تساوي النسبة المئوية الكلية  2القطاع )بحد أقصى 

ة النسب القطاع القطاع الرئيسي

 المئوية

النسبة المئوية 

لتكييف المنافع 

 المشتركة 

النسبة المئوية 

للتخفيف من آثار 

  المنافع المشتركة

   100 قطاع الطاقة العام   الطاقة والتعدين
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 100 المجموع

لى هذا أقر بعدم وجود معلومات عن تكييف أو تخفيف آثار المنافع المشتركة ذات الصلة بتغيير المناخ يجري تطبيقها ع 

 المشروع.
. 

 الموضوعات

 (211بحد أقصى  ويجب أن تساوي النسبة المئوية الكلية 2) اتالموضوع

 النسبة المئوية الموضوع الموضوع الرئيسي

 100 إدارة التلّوث والصحة البيئية إدارة البيئة والموارد الطبيعية

 100 المجموع

. 

  االمتثال

 السياسة

طار استراتيجية المساعدة القطرية من حيث المحتوى أو أي جوانب أخرى هل يخرج المشروع عن إ

 هامة؟  

 [ X ] كال [   ] نعم

. 

 [ X ] كال [   ] نعم   هل يتطلب المشروع أي استثناءات من سياسات البنك الدولي؟

 [   ] كال [   ] نعم هل وافقت إدارة البنك على هذه االستثناءات؟ 

 [ X ] كال [   ] نعم وافقة مجلس اإلدارة على أي استثناء في السياسات؟هل يتم الحصول على م

 [   ] كال [ X ] نعم هل يستوفي المشروع المعايير اإلقليمية لجهوزية التنفيذ؟

. 

 ال نعم السياسات الوقائية الناجمة عن المشروع

  X 4.01التقييم البيئي، السياسة التشغيلية/إجراءات البنك، 

 X  4.04الطبيعية، السياسة التشغيلية/إجراءات البنك،  الموائل

 X  4.36الغابات، السياسة التشغيلية/إجراءات البنك، 

 X  4.09إدارة اآلفات، السياسة التشغيلية، 

 X  4.11الموارد الثقافية المادية، السياسة التشغيلية/إجراءات البنك، 

 X  4.10البنك،  السكان األصليون، السياسة التشغيلية/إجراءات

 X  4.12إعادة التوطين غير الطوعي، السياسة التشغيلية/إجراءات البنك، 

 X  4.37سالمة السدود، السياسة التشغيلية/إجراءات البنك، 

 X  7.50مشاريع المجاري المائية الدولية، السياسة التشغيلية/إجراءات البنك، 

 X  7.60سة التشغيلية/إجراءات البنك، المشاريع في المناطق المتنازع عليها، السيا

. 

 التعّهدات القانونية

 معدل التكرار تاريخ االستحقاق متكرر  االسم

بعد شهر من تاريخ   2. أ. 2، القسم 1الجدول 

 السريان

 مرة واحدة

 وصف التعّهد 
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في مهلة ال تتجاوز الشهر الواحد ابتداًء من تاريخ عليها طوال فترة تنفيذ المشروع، وذلك  ويحافظالمقترض وحدة إلدارة المشروع  يشّكل

 سريان االتفاق.

 التواتر تاريخ االستحقاق تاريخ السريان االسم

  1122شباط/ فبراير  15  1. أ. 1، القسم 1الجدول 

 وصف التعّهد

 بالتعاون مع البنك الدولي.استعراض منتصف المدة، وذلك إجراء المقترض  يتولّى

 التواتر تاريخ االستحقاق السريانتاريخ  االسم

األول من أيلول/ سبتمبر   2.ب.1، القسم 1الجدول 

1122 

 

 وصف التعّهد

 مراجع حسابات خارجي مستقل، وذلك ضمن مهلة ال تتجاوز الستة أشهر ابتداًء من تاريخ سريان هذا االتفاق. المقترض  يّعيّن

 

. 

 الشروط

 النوع االسم مصدر التمويل

   

 صف الشرطو

 تشكيل الفريق

 من موظفي البنك

 وحدة ال التخصص الوظيفة االسم

 MNCLB مساعدة البرنامج  مساعدة البرنامج  ندى أبو رزق

 GEEDR االقتصاد البيئي خبيرة استشارية  ليليا كرواتورو

 GGODR التوريد أولى توريد ةأخصائي لينا فارس

 POS GCCIAرة إدا  ي أّولأخصائي بيئ  لوران غرانيي

مساعدة البرنامج في الشؤون  ماري أ. ف. هاو يو كين

 اللغوية 

 GENDR الشؤون اللغوية 

 GGODR اإلدارة المالية اإلدارة المالية شؤون محلل في روك جبّور

 GCFDR مسؤول استعراض النظراء  مستشار  وولفهارت بول

 CTRLA مالية شؤون مالية شؤون مسؤولة أندريانيرينا ميشال إريك رانجيفا

المذكرة في مرحلة  قائد فريق المهام أّول اقتصاد بيئي خبير عالء أحمد سرحان

 المفاهيمية للمشروع

GENDR 

 GENDR قائدة فريق المهام رئيسة األخصائيين البيئيين  ماريا صّراف

 GENDR  أول أخصائي بيئي  أول أخصائي بيئي تافوراث روما

 GENDR مسؤولة استعراض النظراء  أولى اقتصاد بيئي ةريخب كاتلين فان دن برغ 

 GURDR التنمية االجتماعية أول تنمية اجتماعية يأخصائ تشاوغانغ وانغ 

 GENDR أخصائي بيئي  أخصائي بيئي  سويكو يوشيجيما 

 LEGAM شؤون قانونية  مستشارة قانونية أولى ماي وانغ 
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 من خارج البنك الدولي

 المدينة الوظيفة االسم

  خبير في مواد ثنائي الفينيل متعدد الكلور مايكل مويلير

. 

 المواقع

 القسم اإلداري األول البلد

 
 مالحظات  فعلي مخطط له الموقع

   X ذوق مكايل جبل لبنان الجمهورية اللبنانية

   X البوشرية جبل لبنان الجمهورية اللبنانية

   X ة الجي جبل لبنان الجمهورية اللبنانية

 

 



 1 

 الجمهورية اللبنانية
   مشروع إدارة مواد ثنائي الفينيل متعدد الكلور في قطاع الطاقة 

 قائمة المحتويات
I. 2          السياق االستراتيجي 

 2           السياق القطري .أ
 3         السياق القطاعي والمؤسسي .ب
 5       األهداف العليا التي يساهم المشروع في تحقيقها  .ت

II. 6         هداف التنموية للمشروعألا 
 6         عالهدف التنموي للمشرو  .أ

 6         الجهات المستفيدة من المشروع  .ب
 7       مؤشرات النتائج على مستوى الهدف التنموي للمشروع .ت

III. 7          وصف المشروع 
 9          مكّونات المشروع  .أ

 12          تمويل المشروع  .ب
 13       نعكسة في تصميم المشروعالدروس المستفادة الم .ت

IV.  15           التنفيذ 
 15         الترتيبات المؤسسية والتنفيذية .أ

 15          نتائج الرصد والتقييم  .ب
 16           االستدامة .ت

V.  16        المخاطر األساسية وتدابير التخفيف 
 16         جدول موجز لتصنيف المخاطر  .أ

 17         تفسير التصنيف العام    .ب
VI. 17          ملّخص التقييم 

 17          التحليل االقتصادي .أ
 20          التقييم الفني  .ب
 22          تقييم اإلدارة المالية  .ت
 23           تقييم التوريد .ث
 24        التقييم االجتماعي )مع الضمانات الوقائية( .ج
 24        التقييم البيئي )مع الضمانات الوقائية( .ح

 26         : إطار النتائج ورصدها1رقم  لملحقا
 27         : الوصف المفّصل للمشروع2الملحق رقم 
 39          : ترتيبات التنفيذ3الملحق رقم 
 50         إطار تقييم مخاطر العمليات: 4الملحق رقم 
 53          : خطة دعم التنفيذ5الملحق رقم 
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 السياق االستراتيجي
 

  قطريالسياق ال .ث
 

لبنان بلد صغير المساحة يشتهر بوضعه السياسي المعّقد وبمهاراته في الخدمات المصرفية والتعليم والهندسة. هو بلد متوسط 
دوالر  257,1مليون نسمة، ويصل فيه نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي إلى  2.2الدخل من الشريحة العليا، يضم 

في المئة  01بنان باقتصاد مفتوح وموّجه نحو الخدمات حيث تساهم الخدمات والتجارة بنسبة . يتمّتع ل 1(9100أميركي )عام 
في المئة من الناتج المحلي  90في المئة من الوظائف. أما الصناعة فتساهم بنسبة  70من الناتج المحلي اإلجمالي، وتوّفر 

عن التدفقات المالية اآلتية من الخارج بما في ذلك  . يعتمد االقتصاد في لبنان على قطاع خاص ديناميكي فضالا 2اإلجمالي
دول الخليج العربية. يستثمر لبنان بشكل كبير في رأس المال البشري، وقد احتل المرتبة العاشرة في العالم من حيث جودة 

 . 3التعليم اإلجمالية، والمرتبة الرابعة في مجال العلوم والرياضيات
 

ويرجع ذلك أساساا إلى االضطرابات اإلقليمية، وعدم االستقرار السياسي  ،2111بعد عام شهد االقتصاد اللبناني تباطؤا 
في المئة في السنوات األربع السابقة لعام  ,.7والحوادث األمنية. فبعد أن حقق الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي نمّوا بمعدل 

تفشى التباطؤ أوال في قطاعات السياحة  9109.4في المئة عام  0.2و 9100في المئة عام  0، عاد وانخفض إلى 9101
إلى لبنان،  5مليون الجئ 0.0إلى  0..1والخدمات والصادرات والبناء. كما أدى الصراع الدائر في سوريا إلى دخول حوالي 

مات في المئة من عدد سكان لبنان قبل األزمة. يفرض هذا الوضع ضغطاا إضافياا على الخد 01إلى  91أو ما يعادل نسبة 
والموارد العامة. كما أنه قد أضعف ثقة المستثمر والمستهلك وعّطل الطرق التجارية المستخدمة الستيراد البضائع وتصديرها. 
وتشمل المخاطر الرئيسة لهذا الوضع في المستقبل القريب، الغموض الذي يلف مسألة إجراء االنتخابات البرلمانية في تشرين 

 عن التداعيات اإلضافية المحتملة للحرب األهلية السورية.، ناهيك 9102الثاني/ نوفمبر
 

عادة تأهيل البنية التحتية التي دّمرتها الحروب. ومع ذلك، ال  أحرز لبنان تقدماا ملحوظاا في إرساء اإلطار القانوني والمؤسسي وا 
بلداا من حيث  000بة التسعين من أصل نحو االستدامة البيئية. فهو يحتل المرت في مرحلة مبكرة من عملية التحّوليزال لبنان 

                                                 
 . واشنطن العاصمة. abookThe Little Green Dat. 9102البنك الدولي،  1
لبنان.   -2021,. التقرير رقم 9102-9100. استراتيجية الشراكة القطرية لفترة السنوات المالية 9101البنك الدولي لإلنشاء والتعمير/ مؤسسة التمويل الدولية.  2

 . 9112لالّطالع على البيانات راجع 
3 ) 2013. The Global Information Technology Report 2013: Growth and jobs in Osorio, B., S. Dutta and B. Lanvin (Eds.-Bilbao

a hyper-connected  world. World Economic Forum. Geneva. pp. 324–325. 
 9100البنك الدولي. منّصة تطوير البيانات.  4
لالجئين. ويستند التقدير األعلى إلى تقييم األثر االقتصادي واالجتماعي  لألزمة السورية في يستند التقدير األقل على معلومات مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون ا 5

 .9100لبنان: البنك الدولي. سبتمبر 
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مؤشرات األداء البيئي. كما أن ثروات لبنان المادية والطبيعية آخذة في التراجع على النحو المبين في االتجاه السلبي المسّجل 
 . 9101و ,911للفترة الممتدة بين العامين  6في االدخار الصافي المعّدل

 
في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي للبلد عام  0.7مليون دوالر أمريكي، أو  11.ن بحوالي تُقدَّر كلفة التدهور البيئي في لبنا

. ويشكل تلّوث المياه والهواء أكبر معضلة بيئية في لبنان وهو ناجم إلى حد كبير عن التلوث الصناعي. باإلضافة إلى 911,7
مكب مفتوح تستخدمهم البلديات، وحيث  711أكثر من ذلك، ال تزال النفايات الصلبة مشكلة مستوطنة خطيرة، مع وجود 

يستمر إحراق بعض النفايات. وعلى الرغم من أن التأثيرات السلبية للتلوث الصناعي هي أقل منها في سائر البلدان الصناعية 
إلنسان في الكبرى في المنطقة )على غرار مصر(، تفرض األنشطة الصناعية المتنامية ضغوطا متزايدة على البيئة وصحة ا

 لبنان.
 

 السياق القطاعي والمؤسسي .ج
 

مع مرور الزمن، تنامى استخدام المواد الكيميائية في لبنان، ال سيما في قطاعي الصناعة والزراعة. وتشمل غالبية المواد 
من خالل الشبكة وهي مواد كيميائية تبقى في البيئة وتتراكم حيوياا ، (POPs) الملوثات العضوية الثابتةالكيميائية المذكورة 

مواد ثنائي الفينيل متعدد الغذائية، ويمكن أن تسبب تأثيرات ضارة على صحة اإلنسان والبيئة. وتضم الملّوثات العضوية الثابتة 
وهي مجموعة من المركبات العضوية التي تستخدم في صناعة البالستيك، والتشحيم، وكسوائل عازلة في  (PCBsالكلور )

. وُيعتقد بأن التعّرض لمواد ثنائي الفينيل متعدد الكلور يسّبب السرطان لدى 8لحماية الخشب، وما إلى ذلكالمحّوالت، أو طالء 
بشأن الملوثات العضوية الثابتة، بهدف القضاء على الملوثات استكهولم اتفاقية ، تم اعتماد 9110. في عام 9اإلنسان والحيوان
 أو تقييد إنتاجها واستخدامها.-متعدد الكلور بما في ذلك ثنائي الفينيل -العضوية الثابتة 

 
، إدراكا بشأن الملوثات العضوية الثابتةاستكهولم اتفاقية ، بادرت حكومة لبنان إلى التوقيع على 9110أيار/مايو  99في 

(. 209ون رقم أصبح لبنان طرفا في االتفاقية  )بموجب القان 9110كانون الثاني/يناير عام  0منها ألهمية هذه المسألة. وفي 
وفقا ألحكام االتفاقية المذكورة. تشير خطة التنفيذ الوطنية إلى أبرز األولويات خطة التنفيذ الوطنية ووضعت الحكومة اللبنانية 

؛ )ت( ذات الصلة في مجال إدارة الملّوثات العضوية الثابتة في لبنان أال وهي: )أ( التوعية؛ )ب( تعزيز المؤسسات والقوانين
اتفاقية اد ثنائي الفينيل متعدد الكلور، و)ث( إدارة انبعاثات الديوكسين والفوران. كما وّقع لبنان وصادق على إدارة مو 

 .0222عام  بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها بازل

                                                 
ي الموارد البشرية، ثمارات فاالّدخار الصافي المعّدل أو االدخار الحقيقي يقيس صافي الوفورات في بلد  معّين على نطاق االقتصاد الكلي، مع األخذ باالعتبار االست 6

 وانخفاض قيمة األصول المادية، وتراجع الموارد الطبيعية.
 . الشرق األوسط وشمال أفريقيا. LB-62266الجمهورية اللبنانية. التحليل البيئي القطري الخاص بلبنان. التقرير رقم  -9100البنك الدولي 7 
 8 ://stats.oecd.org/glossary/https 
 9 Hodgkin Lymphoma, and the Role -"Current Status of the Epidemiologic Evidence Linking Polychlorinated Biphenyls and Non

of Immune Dysregulation". Environmental Health Perspectives 120 (8): 1067–75. 

https://stats.oecd.org/glossary/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3440083
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3440083
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3440083
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. وأعدت وزارة البيئة عام ايات الخطرةجهوًدا ملحوظة في مجال تنظيم قطاع النفباإلضافة إلى ذلك، بذلت الحكومة اللبنانية 
. إاّل أن الصيغة النهائية لهذا المرسوم لم تصدر بعد ليصادق عليها مجلس 10مشروع مرسوم بشأن إدارة النفايات الخطرة 9112

وم رقم الوزراء. من ناحية أخرى، حّظرت الحكومة اللبنانية استيراد وتصدير مواد ثنائي الفينيل متعدد الكلور )بموجب المرس
( وسّنت قوانين خاصة لحماية البيئة من التلوث بفعل النفايات الخطرة وثنائي الفينيل متعدد الكلور )القانون 2200/9111

(. كما وضعت 00.19/9112( وتعزيز شروط السالمة للعمال أثناء استخدامهم المنتجات الكيميائية )المرسوم ..02/02
. ويحدد هذا القانون اإلطار 9109كانون الثاني/يناير  01أقره مجلس الوزراء في الحكومة قانون النفايات الصلبة الذي 

 المؤسسي والقانوني لتنظيم إدارة النفايات الصلبة.
 

في حين تحرص الحكومة اللبنانية على وضع التشريعات األساسية لتنظيم استخدام المواد الكيميائية الخطرة في لبنان، ال يمكن 
وآليات التخلص  القائمة وتشمل: غياب أي تنظيم واضح إلدارة مواد ثنائي الفينيل متعدد الكلور القانونيةالثغرات تجاهل بعض 

من المعدات التي تحتوي على هذه المواد؛ غياب الشروط الكافية لتصنيف مواد ثنائي الفينيل متعدد الكلور والمعّدات التي 
بين الجهات الحكومية لحظر الواردات  الرسمية؛ غياب البروتوكوالت تحتوي عليها، وتغليفها وتوسيمها بشكل مناسب وصحيح

من مواد ثنائي الفينيل متعدد الكلور ونقل هذه المواد داخل البلد؛ باإلضافة إلى الثغرات الكامنة في النواحي األساسية إلدارة 
نيل متعدد الكلور وغيرها من النفايات الخطرة، النفايات، ونذكر منها غياب التعاريف والمبادئ األساسية إلدارة مواد ثنائي الفي

، COWIوغياب ترخيص الطرق السليمة بيئياا للتخّلص من المعدات التي تحتوي على ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو تدميرها )
 ألة مهّمة.(. لهذا السبب، ُيعتَبر تعزيز اإلطار القانوني والتنظيمي الخاص بمواد ثنائي الفينيل متعدد الكلور مس2011

 
مسؤولية إدارة البيئة وحمايتها، كما تملك صالحية محّددة تقضي بتنظيم المواد الخطرة، بما في ذلك الملوثات  وزارة البيئةتتحمل 

بخبرة طويلة في التعامل مع الوعي العام، والرصد، والتشريع  0220العضوية الثابتة. وتتمّتع وزارة البيئة التي تأسست عام 
(، فضال عن قدرات ملحوظة في مجال تخطيط EIAنظيم االنبعاثات، وحفظ التنوع البيولوجي، وتقييم األثر البيئي )البيئي، وت

. كما أن ثنائي الفينيل متعدد الكلورالمشاريع الدولية وتنفيذها. ومع ذلك، تكاد هذه الوزارة تفتقر كلّيا إلى الخبرة في إدارة مواد 
ا بسبب نقص الموظفين فيها. بالتالي، تبرز الحاجة قدرتها على رصد االمتثال للقوا نين والتنظيمات ذات الصلة محدودة أيضا

 .ثنائي الفينيل متعدد الكلورإلى تعزيز القدرات الفنّية في وزارة البيئة، ال سيما تلك المتعلقة بإدارة مواد 
 

(. مؤسسة كهرباء EDL) سسة كهرباء لبنانإلى مؤ في لبنان  PCBيعود الجزء األكبر من المعدات التي تحتوي على مواد 
لبنان هي مؤسسة مستقّلة مملوكة من الدولة وخاضعة إلدارة وزارة الطاقة والمياه. تملك الصالحية الحصرية إلنتاج الكهرباء 

ي ثنائمواد للمعدات التي تحتوي على  12 9101. وقد تبين من خالل دراسة مسحية أجريت عام 11ونقلها وتوزيعها في لبنان
                                                 

دارة النفايات الصناعية والخطرة؛ )ب( ترخيص المؤسسات لتصريف النفايات الخطرة 10    ينص المرسوم على: )أ( تصنيف وا 

 باستثناء أربعة امتيازات خاصة للتوزيع. 11
12 COWI/ECODIT .9100 التقرير النهائي. )المشار إليه في ما بعد بـ  -كلور ودراسة إعداد المشروعثنائي الفينيل متعدد ال لمواد المسح المدياني. تحديثCOWI 

للقيام بدراسة إعداد  (CIDA-POPs)البوابة االلكترونية لفرص المشاريع  -(. استخدام أموال من الصندوق االستئماني الخاص بالوكالة الكندية للتنمية الدولية2011
؛ الدراسات الفّنّية بشأن الموادثنائي الفينيل متعدد الكلور والمعدات والمواقع الملّوثة بهذه  مواد مسحمل المنجز ساباقا في مجال مشروع تهدف إلى: تحديث وتوسيع الع

 المذكورة، وتعريف احتياجات بناء القدرات.    المواداإلدارة الفعالة من حيث الكلفة والخيارات المتاحة للتخّلص من 
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ثة بها أن مؤسسة كهرباء لبنان تملك معدات تحتوي على  من مواد ثنائي الفينيل  نسب عاليةالفينيل متعدد الكلور والمواقع الملوًّ
( باإلضافة إلى محوالت ملّوثة بهذه المواد )يصل PCBمكّثف لمواد  ,22و Askarelمحّوالا من نوع  92متعدد الكلور )

شفت هذه الدراسة أن موقع التخزين في منطقة البوشرية ملّوث إلى حد كبير بمواد ثنائي محّول(. كما ك 95.11عددها إلى 
الفينيل متعدد الكلور. ال يملك القطاع الخاص سوى كمية صغيرة نسبياا من المعدات التي تحتوي على مواد ثنائي الفينيل متعدد 

 متعدد الكلور. الكلور، أي ما يعادل حوالي خمسة أطنان من مكثفات ثنائي الفينيل
 

. توفر الورقة المذكورة إطار ورقة السياسة العامة لقطاع الكهرباءوافقت الحكومة اللبنانية على  9101في حزيران/ يونيو 
عمل شامل ومبادرات استراتيجية لزيادة قدرة الطاقة اإلجمالية، ورفع مستوى البنى التحتية الخاصة بالنقل والتوزيع، وذلك لمواكبة 

ا أقوى عبر تأمين قدرة الطلب و  تحسين قابلية تشغيل النظام. ومن المتوقع أن تجعل هذه السياسة العامة من قطاع الطاقة قطاعا
، باإلضافة إلى شبكات نقل وتوزيع موثوق ,910ميغاواط بعد عام  5111,و  9102ميغاواط عام  25111توليد كهرباء تفوق 

ل خطة العمل إعادة تأهيل وتطوير وزيادة قدرة محطتي الذوق والجية، في مهلة بها، وتوزيع فّعال للكهرباء في لبنان. وتشم
ا إلى استخدام مصادر  0.1خمس سنوات، وبميزانية إجمالية تبلغ  مليون دوالر. أما في ما يخص العرض، تتطّلع السياسة أيضا

الطبيعي. لتحقيق هذا الهدف، يدعم البنك الدولي الطاقة التقليدية األكثر توفيراا واألقل تأثيراا على البيئة، على غرار الغاز 
عادة تحويل الغاز الطبيعي المسالضمان مخاطر جزئي لدعم بناء  بالقرب من محطة الطاقة القائمة في  وحدة عائمة لتخزين وا 

 ميغاواط(. ,20البداوي )
 

 األهداف العليا التي يساهم المشروع في تحقيقها  .ح
الذي يسعى إلى تحسين نوعية الحياة في لبنان  13لحكومة اللبنانية في مجال التقّدم والتنميةبرنامج ايتماشى هذا المشروع مع 

ا. كما يساهم هذا المشروع في  من خالل الحفاظ على البيئة، ويعترف بالحاجة إلى إيالء تحديات التدهور البيئي اهتماماا خاصا
إلى العام  9100جموعة البنك الدولي للفترة الممتدة من العام التي أطلقتها م في لبنان استراتيجية الشراكة القطريةتحقيق 
 (، والتي تعتبر البيئة مجاالا ذي أولوية يحتاج إلى تحّركات إصالحية واستثمارية فورية.LB-54690)تقرير رقم  9102

 
دف الشامل التفاقية ومن خالل القضاء على مواد ثنائي الفينيل متعدد الكلور، يساهم المشروع بشكل مباشر في تحقيق اله

من االتفاقية  0ستكهولم الذي يقضي بحماية صحة اإلنسان والبيئة من الملوثات العضوية الثابتة، إذ يجيب تحديداا على المادة 
بشأن تدابير تخفيض  0المذكورة بشأن تدابير خفض اإلطالقات المقصودة من اإلنتاج واالستخدام، أو القضاء عليها؛ والمادة 

 بشأن اإلعالم وتثقيف وتوعية الجمهور. 01ن المخزونات والفضالت أو القضاء عليه؛ والمادة االطالق م
 

من جهة أخرى، تهدف خطة التنفيذ الوطنية التي وضعتها الحكومة اللبنانية إلى رسم االستراتيجية الوطنية وتحديد األنشطة التي 
، ومنها خطة التنفيذ الوطنيةح يدعم األنشطة الرئيسية التي تحددها تعزز التزاماتها بموجب اتفاقية ستكهولم. والمشروع المقتر 

التخلص التدريجي من المنتجات والمعدات التي تحتوي على مواد ثنائي الفينيل متعدد الكلور وتصريفها، وتبادل المعلومات 
 والتوعية العامة.

                                                 
 . وهو يجّسد برنامج التنمية االقتصادية واالجتماعية لحكومة الوحدة الوطنية. 9112نية هذا البرنامج في تشرين الثاني/ نوفمبر أطلقت الحكومة اللبنا 13 
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التي تهدف أوال إلى  ئة العالمية للمواد الكيميائيةاستراتيجية مرفق البيباإلضافة إلى ما سبق، يساهم المشروع في تحقيق 

تعزيز اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية على مدار دورة حياتها، للتقليل من اآلثار السلبية الكبيرة على صحة اإلنسان والبيئة 
لص التدريجي من الملوثات العالمية. على وجه التحديد، يعالج المشروع المقترح هدف االستراتيجية األول الذي يقضي بالتخ

العضوية الثابتة، والحد من إطالقاتها عن طريق بناء القدرات وشرح األنشطة الكفيلة بإدارة مواد ثنائي الفينيل متعدد الكلور 
 وتصريفها. 

 
هذا  لترسيخ مهمتها الشاملة وحشد الجهود الدولية والوطنية التي تصب في "هدفين توأمين"أطلقت مجموعة البنك الدولي 

المسعى، وهما: )أ( إنهاء الفقر المدقع على المستوى العالمي خالل جيل واحد، )ب( وتعزيز "الرخاء المشترك"، أي الزيادة 
المستدامة في رفاه شرائح المجتمع األكثر فقراا. يساهم المشروع المقترح في تحقيق هذين الهدفين عن طريق الحد من المخاطر 

، وتحسين الوضع الصحي العام، وتعزيز إنتاجية ونوعية حياة السكان الذين يعيشون على مقربة من البيئية العالمية والمحلية
مصادر ملوثة. كما يتماشى المشروع مع االستراتيجية اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عبر دعم ركيزة النمو 

 المستدام.
 

VII. ألهداف التنموية للمشروعا 
 

 عو لمشر الهدف التنموي ل .ث
يقضي الهدف التنموي المقترح للمشروع بالتخّلص من مواد ثنائي الفينيل متعدد الكلور شديدة الخطورة، وتحسين إدارة مسح 

 المحّوالت في قطاع الطاقة بشكل سليم بيئياا.  
 

 الجهات المستفيدة من المشروع  .ج
وبعض ما تملكه   PCBنسب عالية من مواد سوف يتخّلص المشروع من جميع معدات مؤسسة كهرباء لبنان التي تحتوي على 

هذه المؤسسة من زيوت ملّوثة. بالتالي، تشمل الجهات المستفيدة بصورة مباشرة من هذا المشروع موظفي مؤسسة كهرباء لبنان 
ين الذين يعملون على مقربة من مصادر التلوث، باإلضافة إلى سكان المناطق المحيطة بمحطات توليد الكهرباء وموقع التخز 

المعّرضين لخطر التلوث عن طريق الهواء والماء والسلسلة الغذائية.  وُيقدَّر عدد العاملين في مؤسسة كهرباء لبنان بحوالي 
( وفي موقع التخزين وورشة 9,0موظف(، وفي محطة الذوق ) .99شخص من عمال وفنيين في محطة الجية ) 221

 215,111شون في المناطق المحيطة بمحطات الطاقة فيقدر عددهم بحوالي (. أما السكان الذين يعي,الصيانة في البوشرية )
ا، ُيقدَّر عدد المستفيدين من 16(15نسمة 5111,والجية ) (14نسمة 9115111، ويغطي هذا الرقم سكان الذوق )نسمة . عموما

                                                 
 لبيئة. يمثل هذا العدد العدد اإلجمالي للسكان في ذوق مصبح وذوق مكايل وجونيه )بما في ذلك الكسليك وصربا وحارة صخر(، بحسب معلومات وزارة ا 14 
 15 COWI 2011. Sustainable POPs Management Project in Lebanon. PCB Inventory Update and Project Preparation Study. 

COWI/ECODIT. 
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ن طريق الحد من إمكانية نسمة. وباإلضافة إلى ذلك، يوفر المشروع فوائد غير مباشرة ع 91,5,11المشروع مباشرة بحوالي 
 على المستويين اإلقليمي والعالمي. PCBالتلوث بمواد 

 
 مؤشرات النتائج على مستوى الهدف التنموي للمشروع .ح

مؤشر قطاعي  -المستفيدون المباشرون من المشروع )عددهم(، والمستفيدات منهم )نسبة النساء المستفيدات( -
 أساسي

ايات الناتجة عن تدمير هذه الملوثات أو تصريفها أو استيعابها بطريقة سليمة بيئياا الملوثات العضوية الثابتة والنف -
 مؤشر قطاعي أساسي -)أطنان(

 المحّوالت التي شملها المسح )عددها( -
 

 

VIII. وصف المشروع 

 

ريع للمعدات مسح س ُأجِريَ في سياق التحضير لهذا المشروع،  -المعدات التي تحتوي على مواد ثنائي الفينيل متعدد الكلور
  17.(COWI, 2011)والمواقع الملّوثة بهذه المواد في لبنان  PCBالي تحتوي على مواد 

 
 مّيز المسح بين نوعين من التلّوث:

  المحّوالت والمكثّفات التي تحتوي على نسب عالية من موادPCB  :محّوالت وتشملlAskare  التي ُتصنَّع بواسطة
التي تحتوي  PCBمكثّفات ملغ/ كلغ(؛ و   0115111) PCBي المئة من مواد ف 00سوائل تحتوي عادة على حوالي 

 ملغ/ كلغPCB (0005111  .)من مواد  %00على حوالي 
  المحّوالت الملّوثة بموادPCB 18مئات إلى آالف ملغ/كلغ هالّوثوالتي يبلغ مستوى ت. 

 
  19النتائج.  0يلّخص الجدول رقم 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             
المشروع لم يحسب لكن (. نسمة 11150,1 المقّدر عددهم بحوالي والبوشرية وسد البوشريةالمتن  ويشملون سكان جديدة) البوشريةا سكان من المشروع أيضا يستفيد  16 

 .البوشريةسيبقى في  هذا العدد باعتبار أن تلّوث الموقع )من البئر(

 (.ECODIT 2005إدارة الملوثات العضوية الثابتة )الخاصة بخطة التنفيذ الوطنية التحضير ل كجزء من 9112عام  أولي أجري مسحتحديث إلى  هدف هذا المسح 17
الذي يحتوي على  محولفي ال PCB تكون نسبة مواد. بشكل عام، عليه ثالملوّ  إضافة الزيت ه أوتنظيف وأ، زيتهااستبدال  عندو عند تصنيعها أتتلّوث هذه المحّوالت  18

 .Askarelمن نسبتها في محول مرة أقل من  0111 ملوثزيت 
 (.9102مايو يار/ أ 92-91) للمشروع التقييم المسبق في مرحلةويشمل الجدول بعض التحديثات التي تم الحصول عليها  19
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 PCBمحّوالت الملّوثة التي تحتوي على نسب عالية من مواد : مسح المعدات وال1الجدول رقم 
 في الخدمة المجموع

 )الجية(
 خارج الخدمة

 )الذوق، الجية، البوشرية(
 PCB المعدات التي تحتوي على نسب عالية من مواد 

  Askarel محّوالت   
 عددها 09 07 92

 وزنها )طن( 90 027 .00
 PCBمكثّفات تحتوى على مواد    

 عددها 2.2 0 ,22
 وزنها )طن( 99.2 1.0 90

 PCBالوزن اإلجمالي للمعدات التي تحتوي على مواد  22 027 020
 

 المحّوالت الملّوثة التي تحتوي على نسب عالية من مواد  عدد المحّوالت عدد المحّوالت الملّوثة الزيوت الملّوثة )طن(
PCB)عدد تقريبي( 

 التوزيعشبكة  0.5.11 95,11 0,1-01,1
 المحطات الفرعية ومحطات توليد الكهرباء 992 ,0 0,1-011
 محطة توليد طاقة كهرمائية 70 ,9 71-011

 البوشرية )بما في ذلك البئر( 05211 9.1 011
 المجموع )تقريبي( 905111 95.11 0111-0011

 قد تختلف نتائج حساب المجموع بسبب تدوير األرقام.  – COWI 2011المصدر: 
 

، باالستناد PCB، عدد المحّوالت التي تحتوي على نسب عالية من مواد بصورة دقيقةالسريع،  COWIيحّدد مسح  -التحديات
. في المقابل، يقّدر المسح عدد المحوالت الملّوثة 20إلى عمليات تفتيش وافية لجميع محطات توليد الطاقة الحرارية في لبنان

ج PCBبمواد  ، ومن ثم استقراء النتائج إلى 21راء التجارب على عدد صغير من المحوالت المستخدمةمن خالل أخذ العينات وا 
إال تقديراا تقريبياا لعدد المحّوالت  COWIإجمالي عدد المحوالت التي تملكها مؤسسة كهرباء لبنان. لهذا السبب، ال يوفر مسح 

ستوى تلّوثها في كل موقع. لذلك، تبرز الحاجة إلى إجراء ، من دون تحديد واضح لعدد المحوالت الملّوثة ومPCBالملّوثة بمواد 
عبر البالد، للحصول على وصف واقعي لعددها، وموقعها ومستوى تلّوثها. ومن  PCBمسح شامل للمحّوالت الملّوثة بمواد 

 .ستوكهولماتفاقية ، عمالا بأحكام PCBشأن هذا المسح أن يساعد لبنان في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنظيف البالد من مواد 
 

. ينتج التعّرض البيئي لمواد  PCBمعياراا عند تحديد األولويات في أنشطة إزالة مواد  PCBلمواد  التعّرض البيئيُيعتَمد خطر 
PCB  عن تسّرب السوائل التي تحتوي على هذه المواد، والتي يمكن لها أن تتبّخر في الجو أو أن تتسّرب إلى المياه الجوفية أو
بشكل مباشر، عند االحتكاك بالسوائل التي تحتوي على  PCBلمواد  اإلنسانحية. باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يتعّرض السط

الموجودة في  PCBهذه المواد، أو غير مباشر، عبر البيئة )الماء والغذاء(. يرتبط خطر التلوث بصورة مباشرة بكمية مواد 
 PCBتشّكل المعدات التي تحتوي على نسب عالية من مواد إدارتها. نتيجة لذلك،  المعّدات، كما وبحالة هذه المعّدات وطريقة

                                                 
الزهراني )جنوب لبنان( وصور )جنوب و الجية )جبل لبنان(، و الذوق )جبل لبنان(، و قاديشا )شمال لبنان(، -الحريشةوتشمل هذه محطة البداوي )شمال لبنان(، محطة  20 

 (.0، ص COWI 9100لبنان( وبعلبك )البقاع( )
 92(، و011الطاقة )من أصل توليد من المحطات الفرعية ومحطات  محّوالا  07(، محول 111502أصل  التوزيع )منمن شبكة  محّوال .7أجري االختبار على  21 

  (.0,، ص COWI 9100( )محول 9111 أصل)من  ,.02 يعود إلى ما قبل عام البوشرية،في  (Buchholz Relay) جهاز بوخلز ريليو محوال 
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زالة هذه المواد تتّم وفَقا التفاقية ستكهولم التي تعطي األولوية القصوى إلزالة  خطر التلّوث األكبر بالنسبة لإلنسان والبيئة. وا 
ملغ / كلغ( وتلك التي يزيد  100,000أكثر من )أي   PCBفي المئة من مواد  01المعدات التي تحتوي على أكثر من 

خطراا كبيراا على الموظفين، ال سيما العاملين  PCBالمحّوالت الملّوثة بمواد لترات. وباإلضافة إلى ذلك، تشّكل  ,حجمها على 
 منهم في ورش الصيانة، وذلك بسبب تعّرضهم المستمر على مدى سنوات.

 
واألولويات التي أرستها  PCBمّتصلة بالمعدات التي تحتوي على نسب عالية من مواد بالنظر إلى المخاطر ال -نهج المشروع

، يّتخذ هذا المشروع اإلجراءات الالزمة من أجل: )أ( ,919في لبنان بحلول عام  PCBللقضاء على مواد استكهولم اتفاقية 
 9101لبنان بهدف تحديث نتائج مسح في قطاع الطاقة في  PCBللمحّوالت الملّوثة بمواد  مسح قطرّي النطاقإجراء 

(COWI 2011 التخلص من جميع )المعدات التي تحتوي على نسب عالية من مواد (؛ )بPCB  المملوكة من مؤسسة
في البوشرية؛ )ت( بناء قدرات الجهات المعنّية بما يحّسن  PCBوالزيوت الملّوثة بمواد كهرباء لبنان ومن القطاع الخاص، 

 المستقبل. في PCBإدارة مواد 
 

 مكّونات المشروع  .ث
 
يتألف المشروع من مكّونات ثالثة. وتتوّلى وزارة البيئة تنفيذ جميع األنشطة الممّولة من مرفق البيئة العالمية، بالتعاون الوثيق 

 مع مؤسسة كهرباء لبنان: 
 

 ر المكّون األول: المسح الميداني للمحوالت الملّوثة بمواد ثنائي الفينيل متعدد الكلو 
(PCBs) (1..0 .)مليون دوالر أمريكي 

 
ينطوي هذا المكّون على مسح ميداني شامل للمحوالت الملوثة بمواد ثنائي الفينيل متعدد الكلور في قطاع الطاقة في لبنان. 

ان محّول( بأكمله، وشبكة التوزيع في مؤسسة كهرباء لبن 9111سيرّكز المسح على مخزون المحّوالت في البوشرية )حوالي 
 محّول(.  02111)حوالي 

  
من شأن المسح الميداني أن يحّقق هدفين: على المستوى القطري، يحّدد عدد المحّوالت الملّوثة ومستوى تلّوثها في كل موقع، 

ا لمستوى التلّوث الحاصل بمواد  في قطاع الطاقة؛ وعلى المستوى المحّلي )في البوشرية(،  PCBوبالتالي، يؤّمن وصفاا واضحا
جراء يؤ  ّدي المسح إلى اعتماد ممارسات هندسية جيدة، ال سيما في مجال بروتوكوالت الصحة والسالمة، وأخذ العينات، وا 

. وتنعكس هذه الممارسات في تدريب الموظفين PCBاالختبارات، ووضع العالمات التصنيفية على الزيوت الملّوثة بمواد 
لك في المبادئ التوجيهية المكتوبة إلدارة المحوالت التي سَتِرد إلى البوشرية المحلّيين في موقع عملهم خالل فترة المسح، وكذ

 بعد انتهاء المشروع.
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لقاعدة بيانات مؤسسة  استعراض مكتبي( 0يقوم مسح المحوالت الملّوثة بمواد ثنائي الفينيل متعدد الكلور على أربع خطوات: )
مل من الزيت الموجود  1,، أي أخذ عينة أخذ العينات( 9د تكون ملّوثة؛ )للتعّرف على عدد المحّوالت التي ق 22كهرباء لبنان

عن طريق اختبار عينات بطريقة  PCB، بهدف كشف المحّوالت الخالية من مواد إجراء اختبارات ميدانية( 0في كّل محّول؛ )
ومستوى  PCBملّوثة بمواد الذي يكشف المحّوالت ال ،PCBاختبار مخبري لمواد ( 2(؛ )Clor-N-Oil Techniqueسريعة )

 (. GCالتلوث عن طريق اختبار عينات بالطريقة المختبرية الدقيقة )التحليل اللوني للغاز، 
 

والزيوت  PCBالمكّون الثاني: التخلص من المعدات التي تحتوي على نسب عالية من مواد ثنائي الفينيل متعدد الكلور 
 مليون دوالر أمريكي( 1.11الملوثة )
المملوكة من مؤسسة كهرباء لبنان  PCBذا المكّون على التخّلص من المعدات التي تحتوي على نسب عالية من مواد ينطوي ه

 ومن القطاع الخاص، والزيوت الملّوثة بهذه المواد في البوشرية.
 

مليون  PCB (21.1والتي تحتوي على نسب عالية من مواد  الخارجة عن الخدمة:  التخّلص من المعّدات 2.1المكّون 
 دوالر أمريكي(: 

. 23طناا 22مكثفاا، بوزن إجمالي يبلغ  2.2و Askarel محول  09تتضّمن معدات مؤسسة كهرباء لبنان الخارجة عن الخدمة 
، خاصةا في PCBواإلسمنت الملّوثين بتسّربات من مواد  التربة وسوف تتطلب إزالة هذه المعدات التخّلص من عشرة أطنان من

طناا من المعدات التي تحتوي على نسب عالية من  22بالتالي، سيمّول هذا المكّون عملية التخّلص من حوالي و  موقع الذوق.
  و عشرة أطنان من التربة واإلسمنت الملّوثين. PCBمواد 

 
لتخلص في لبنان ال يبرر إقامة مرفق محلي دائم ل PCBمن المعدات التي تحتوي على نسب عالية من مواد  المحدود إن العدد

من هذه المعدات. لذلك، يكون الحل األكثر فعالية من حيث التكلفة في تصدير هذه المعدات إلى مرافق مرّخص لها في الخارج 
وفقاا لمتطلبات إتفاقية بازل. يتوّلى هذه العملية مقاول متخصص يتم اختياره في إطار مناقصة دولية. يؤّمن المقاول جميع 

المحوالت الفارغة، والسوائل والمكثفات، والتعبئة والتغليف،  لمطلوبة ويتوّلى تفريغ المحوالت وجمعا 24وسائل التعبئة والتغليف
 والنقل والتلف في الخارج.

 
 

                                                 
بيانات الالمشروع من قاعدة  وسوف يستفيد هذا. مختصة بتزويد الخدماتمن خالل شركات ا ات الخاصة بهبتحديث قاعدة البيانتقوم مؤسسة كهرباء لبنان حاليا  22 
 .االستعراض المكتبي في مرحلةثة محدّ ال
 وهي: سسة كهرباء لبنانمؤ لمحطات فرعية هي موجودة في سبع المكثفات ف أما. (0البوشرية )و  ،(0الجية ) ،(01وق )الذكهرباء الت في محطة توليد المحوّ هذه تقع   23 

 (.01الجمهور )و  ،(00(، الحازمية )070از )غ ،(00(، دير نبوح )135البوشرية ) (،00بسطة )ال( ,0أدما )
فارغة، ال Askarelمحوالت حاويات لمكثفات و للاألمم المتحدة  وسائل التعبئة والتغليف المعتمدة من، و Askarelالخاصة بمحوالت براميل الوسائل الوتشمل هذه  24 

مم ألا المعتمدة من التعبئة والتغليفوسائل لحفر التربة، و ة ماصة للحاالت الطارئة، وأدوات مادو الشخصية للموظفين،  الوقايةمعدات و ، Askarelتصريف وأدوات 
 رافعة للتحميل، الخ، و PCBبمواد  لتربة الملوثةلالمتحدة 
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والزيوت الملوثة  PCBوالتي تحتوي على نسب عالية من مواد  التي ال تزال في الخدمةالتخّلص من المعدات  2.2المكّون 
     مليون دوالر أمريكي( 0..1)
 

 Askarel  محول  07تتضمن   .في الجية PCBالمعدات التي ال تزال في الخدمة والتي تحتوي على نسب عالية من مواد 
التي ال تزال في الخدمة:  Askarelمحوالت  . يضم معمل الطاقة في الجية جميعطًنا .14مكثفات بوزن إجمالي يبلغ  0و
 Askarelسيمّول هذا المكّون عملية التخّلص من جميع محوالت ومكثفات  ة.محوالا ال يزال في الخدم 07و قديمة محّوالت ,

في محطة الجية. في المقابل، تتوّلى مؤسسة كهرباء لبنان، في إطار التمويل الموازي للمشروع، مسؤولية شراء محّوالت جديدة، 
 .لضمان استمرارية توليد الكهرباء

 
( عن ثالث شركات خاصة تملك COWI ،2011لمسح الميداني السريع )كشف ا المكثّفات المملوكة من القطاع الخاص.

  . ستقوم وزارة البيئة باالتصال بهذه الشركات والوكاالتأطنان 5ويبلغ وزنها اإلجمالي حوالي  PCBمكثفات تحتوي على مواد 
 PCBالت( التي تحتوي على مواد )أصحاب االمتيازات، الخ...( للتحّقق من رغبتها في التخّلص من معّداتها )المكثفات والمحو 

 من خالل المشروع المقترح.
 

كما ذكرنا سابقاا، يحتوي موقع الصيانة والتخزين الخاص بمؤسسة كهرباء لبنان في البوشرية  .البوشرية الزيوت الملّوثة في 
المحوالت  كّون األّول جميعالمسح الميداني المشار إليه في الم محول تقريباا ونسبة كبيرة منهم ملّوثة. سيحّدد 9111على 

التفريغ، والتعبئة والتغليف، والتخّلص من الزيوت الملوثة. وتشير التقديرات  عمليات وسيقوم المشروع المقترح بتمويل الملّوثة.
وع، . وفي إطار التمويل الموازي للمشر طن 111إلى أن كمية الزيوت الملّوثة المتوّقع التخّلص منها في البوشرية تبلغ حوالي 

 الت وتصليحها.، الستخدامه في صيانة المحوّ PCBتكون مؤسسة كهرباء لبنان مسؤولة عن شراء الزيوت الخالية من مواد 
 

، إن الطريقة األكثر فعالية من حيث التكلفة للتخلص من المعدات التي ال تزال في الخدمة والزيوت 9.0وكما في المكّون 
ص لها في الخارج وفقاا لمتطلبات اتفاقية بازل. يتوّلى هذه العملية مقاول متخصص يتم هي التصدير إلى مرافق مرخّ  25الملّوثة

زالة  اختياره في إطار مناقصة دولية. يؤّمن المقاول جميع مواد التعبئة والتغليف المطلوبة ويتوّلى تفريغ المحّوالت وتفكيك وا 
 فات، والتعبئة والتغليف، والنقل والتلف في الخارج.وجمع هياكل المحّوالت، والسوائل والمكث Askarelجميع محّوالت 

 
دارة المشروع )  :الثالثالمكّون   مليون دوالر أمريكي(   5،،1بناء القدرات وا 

عداد التقارير عن PMUللمشروع ) ينطوي هذا المكّون على: )أ( إنشاء وحدة إدارية  ( في وزارة البيئة. )ب( رصد المؤشرات وا 
البيئة ومؤسسة كهرباء لبنان وغيرهما من الجهات المعنّية )إدارة الجمارك،  وزارة قدرات وبناء تدريبال )ت( أداء المشروع؛

  بصورة مستدامة. PCBوالعمال الفنيين في المواقع، الخ...( في مجال إدارة معّدات ومواقع تخزين مواد 

 
                                                 

زالة الكلور لتطهير الزيوت في موقعها. لكن من الناحية العملية، ال يكون مثل هذا االستثمار قابالا للحياة من الناحية النظرية، يمكن شراء أو استئجار جهاز إل 25
 طن )للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، أنظر التحليل االقتصادي(. 011اقتصادياا إال عندما تتخطى الكميات المتوّقع تطهيرها عتبة 
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 تمويل المشروع  .ج
 .(IPF) يستثمار اتمويل مشروع  يأداة اإلقراض المقترحة ه

ل 95,2مبلغ كلفة المشروع تبلغ   مفصالا  امنحة من مرفق البيئة العالمية. ويقدم الجدول أدناه تقديرا ب مليون دوالر أمريكي ُتَموَّ
 .لكل مكّون من مكّونات المشروع ولكّل نوع إنفاقكلفة لل

 

 

 لك تمويل الطوارئ: كلفة المشروع بحسب المكّون واإلنفاق )مليون دوالر أمريكي( بما في ذ2الجدول رقم 
خدمات غير  مكّون المشروع

 استشارية
خدمات  سلع أشغال

 استشارية
تمويل  تدريب

 طوارئ
 مجموع

  PCBمسح ميداني للمحوالت الملّوثة بمواد 
 1.90 1.19     1.90 في البوشرية PCBمسح المحّوالت الملوثة بمواد 
 0,.1 ,1.1     0,.1 في سائر المواقع PCBمسح المحواّلت الملوثة بمواد 

   1.72 المجموع
 PCBالتخّلص من المعّدات التي تحتوي على نسب عالية من مواد 

 والزيوت الملّوثة
 

التخّلص من المحّوالت والمكثّفات خارج الخدمة التي تحتوي على نسب 
 PCBعالية من مواد 

 1.0.    1.10 1.90 

ي تحتوي على نسب الخدمة والت التي ال تزال فيالتخّلص من المعدات 
 PCBعالية من مواد 

 1.20    1.17 1.,0 

 1.02 1.12    1.92  في البوشرية PCBالتخّلص من الزيوت الملّوثة بمواد 
 1.10 1.11    1.19  التخّلص من المكثفات الملّوثة في القطاع الخاص 

   0.01 المجموع
  إدارة المشروع وبناء القدرات 

 1.09   1.09    شروعموظفو وحدة إدارة الم
 1.17  1.17     ورشة عمل/ تدريب لبناء القدرات

 1.02   1.02    خدمات الخبراء المستشارين )بمن فيهم خبراء التدقيق(
 1.12    1.12   سلع ثانوية )معدات السالمة، الخ(

 .1.1   .1.1    تكاليف التشغيل
   5،.1 المجموع

   2.54 المجموع العام
 

 ,.9على الشكل اآلتي:  مليون دوالر أمريكي 2.7حوالي تمويال موازياا تبلغ قيمته  ةر ينظال تؤّمن الجهاتضافة إلى ذلك، وباإل
في األساس  الموازي البيئة زارةو تمويل  يتألفمؤسسة كهرباء لبنان. من مليون دوالر  9.9و البيئةوزارة من مليون دوالر أمريكي 

في ( وتعزيز المؤسسات )9 في إطار المكّون) البوشريةومساهمة نقدية لتقييم موقع  ،وظفيهاوقت م تغّطيمساهمة عينية  من
 موظفيها،وقت  تغطيمساهمة عينية فيتألف في األساس من تمويل مؤسسة كهرباء لبنان الموازي  أّما(. 0 إطار المكّون

 (.9 في إطار المكّونالت في محطة الجية )مساهمة نقدية الستبدال المحوّ و 
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 : التمويل الموازي من وزارة البيئة ومؤسسة كهرباء لبنان3الجدول رقم 
كلفة المشروع  مكّونات المشروع

)مرفق البيئة 
 العالمية(

تمويل مواٍز من وزارة 
البيئة )مليون دوالر 

 أمريكي(

تمويل مواٍز من 
مؤسسة كهرباء 

لبنان )مليون دوالر 
 أمريكي(

 PCB 1.72 1.9 1.0ة بمواد مسح ميداني للمحوالت الملّوث .1
   PCBالتخّلص من المعّدات التي تحتوي على نسب عالية من مواد  .2

 والزيوت الملّوثة
0.01 0., 0.2 

 ,.1 ..1 ,1.0 إدارة المشروع وبناء القدرات .3
 9.9 ,.9 2,.9 المجموع 

 
دوالر أمريكي(  9,25111من مبلغ المنحة )أي  في المئة 01ُيسمح التمويل بأثر رجعي بنسبة تصل إلى  -التمويل بأثر رجعي

شهراا كحّد أقصى من التاريخ المتوّقع لتوقيع اتفاق المنحة، على أن تكون  09لتغطية مبالغ مدفوعة لقاء نفقات مشمولة قبل 
 .إجراءات التوريد مقبولة للبنك

 
 الدروس المستفادة المنعكسة في تصميم المشروع .ح

 
برة البنك الدولي الوافية في التعاطي مع البلدان بشأن المواد الكيميائية، ومواد ثنائي الفينيل متعدد يعتمد تصميم المشروع على خ

(، P082993(، والصين )P114515الكلور على وجه الخصوص. تضم هذه الخبرة الواسعة مشاريع في روسيا البيضاء )
( وفيتنام P100478(، وتونس )73P1131(، ونيجيريا )P090037، ومولدوفا )26( وكوسوفوP116230ومصر )

(P099460 تجدر اإلشارة إلى أن التنفيذ لم يكتمل حتى اآلن إال في مشاريع مولدوفا والصين، ألن المشاريع األخرى ال تزال .)
 قيد اإلعداد أو في مراحل التنفيذ األولى. تنعكس الدروس المستفادة في تصميم المشروع وتشمل:

 
ريع التخّلص من المواد الكيميائية معقدة بطبيعتها وتنطوي على قدر معّين من المخاطر مشا -تبسيط تصميم المشروع

والشكوك. بالتالي، تساعد بساطة التصميم في الحّد من التأخير في تنفيذ المشروع. وقد اعتمد المشروع المقترح تصميما بسيطاا 
زالة والتصريف خارج البالد للمعدات التي تحتوي على نسب نسبياا يتأّلف أساساا من عمليتين )مسح كامل للمحوالت الملّوثة  وا 

 والزيوت الملّوثة(. PCBعالية من مواد 
 

لطالما شكّلت المشاركة الواسعة للمؤسسات والمجتمعات المحلية والوطنية عامالا حاسماا  -التزام الجهات المعنّية أمر ضروري
الدولي. لهذا السبب، يسعى المشروع المقترح منذ بدايته للحصول على في نجاح مشاريع التنظيف البيئي التي يديرها البنك 

مالحظات المجتمعات المحلية بشأن تقييم آثاره البيئية واالجتماعية المحتملة. لهذا السبب، يحرص المشروع على بناء قدرات 
 لة فترة تنفيذه.وشؤون السالمة طي PCBوتدريب الجهات المعنّية المحلّية على اإلدارة المستدامة لمواد 

                                                 
 تقريرال LAVALIN -SNC: كوسوفو. PCB المعدات الملّوثة بمواد أو إزالةو/الجة عمودراسة الجدوى ل BPCلمسح مواد خدمات استشارية  26 

 . 1122مايو أيار/ لبنك الدولي، لالنهائي 
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التجارب الدولية في مشاريع التنظيف البيئي في تسليط الضوء  ساهمت -تحديد األولويات بناًء على دراسة لتقييم المخاطر

على أهمية اعتماد نهج تقييم المخاطر لتحديد أولويات اإلجراءات الالزمة إلزالة الملوثات العضوية الثابتة. لهذا السبب، أجرى 
، فكان مفيداا في تحديد أولويات PCBع تقييماا مفّصالا أسفر عن تصنيف مخاطر المعّدات التي تحتوي على مواد فريق المشرو 

 اإلجراءات بما يلّبي أولويات البالد العليا في موضوع الملّوثات العضوية الثابتة.
 

، أو مستوى التلوث في موقع كعدد المواقع الم -في الحاالت التي تكون فيها بيانات األساس  -وضع أهداف واقعية لوثة مثالا
غير كافية، ينبغي أن تميل مؤشرات النتائج إلى االعتدال، لتجّنب األهداف غير  -محدد أو مستوى التنظيف البيئي المطلوب 

كيد الواقعية التي قد تحتاج إلى تخفيض تصنيفها في إعادة الهيكلة المستقبلية. في الصين على سبيل المثال، بالرغم من تأ
قد  PCBالمواقع من خالل المقابالت واالختبارات الجغرافية الرادارية قبل التنفيذ، تبّين أن التوابيت التي تحتوي على مواد 

 اختفت. لهذا السبب، يضع المشروع المقترح أهدافاا معتدلة بشأن مؤشرات النتائج.
 

ن الثالث "إدارة المخزونات من الملوثات العضوية نجح المكوّ  -ءضروري قبل المباشرة بأي إجرا PCBإجراء مسح لمواد 
(" من مشروع اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة الذي أطلقه البنك الدولي ومرفق البيئة العالمية في روسيا P111110الثابتة )

روس المستفادة طن من مخزونات الملوثات العضوية الثابتة. ويتمّثل أحد الد 05.11( في القضاء على P114515البيضاء )
من هذا المكّون في أن إجراء مسح أّولي هو أمر ال بد من تنفيذه قبل إزالة الملوثات العضوية الثابتة، ألنه بخالف ذلك، يتعّذر 
تحديد الكمية التي تستوجب اإلزالة. لهذا السبب، توّصل المشروع في نهاية المطاف إلى إزالة كمية أكبر بكثير مما كان متوقعاا 

 مية المواد الخطرة المتوّقعة لم تكن أكيدة.ألن ك
 

على معالجة  PCBبحسب المبادئ التوجيهية في اتفاقية ستكهولم تقوم اإلدارة الفعالة لمواد  -تقييم شامل للتكنولوجيات البديلة
ية. قد تكون تقنية هذه المواد وتصريفها باستخدام التكنولوجيات التي تعتمد أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئ

معّينة فعالة من حيث التكلفة في البلدان الكبرى )كالصين مثاّل(، لكن مكلفة جّدا في المناطق النائية )بسبب كلفة النقل المضافة 
(. أجرى المشروع المقترح تقييماا شامالا للخيارات المتاحة بهدف اختيار التكنولوجيا الفّعالة من حيث التكلفة والتي تل بي مثالا

 متطلبات الموقع المحدد.
 

الممّول  PCBكشف مشروع إدارة مواد  -وفًقا للقوانين واألنظمة الراسخة PCBالتخّلص من المعدات التي تحتوي على مواد 
عن أهمية ترخيص تشغيل ومناولة المعدات المستخدمة في معالجة مواد  27من مرفق البيئة العالمية والبنك الدولي في الصين

PCB تها. وقد عانى تنفيذ المشروع من التأخير بسبب غياب المشّغلين المرخص لهم. كما أن سوء تقدير تكاليف أفضل ونفايا
التقنيات المتاحة قد سّبب تأخيراا في شراء المعدات. بالتالي، أوصى تقرير التنفيذ والنتائج بإجراء تقييم مسبق شامل للبدائل 

كلفة ومتطورة. درس آخر مستفاد في هذا المجال يتمّثل في مشروع ممّول من برنامج المقترحة قبل االستثمار في تكنولوجيات م

                                                 
   (P082993)في الصين  PCBمواد وتصريف مشروع البنك الدولي ومرفق البيئة العالمية لشرح إدارة   27 
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. واجه هذا المشروع تأخيراا في تنفيذه بسبب غياب القوانين التي 28كازاخستاناألمم المتحدة اإلنمائي ومرفق البيئة العالمية في 
 ، وسوء تقدير كلفة المعدات.PCBتنّظم إدارة مواد 

 
 

IX.  التنفيذ 
 

 رتيبات المؤسسية والتنفيذيةالت .ث
المسؤولة عن تنظيم المواد الخطرة بما في ذلك الملّوثات العضوية الثابتة في لبنان، الجهاز المنّفذ لهذا  وزارة البيئةتكون 

، (PMU) وحدة إدارة المشروعالمشروع. وتضطلع بالمسؤولية الرئيسية المتمّثلة في مراقبة المشروع وتنفيذه، فضالا عن إنشاء 
التي يرأسها مدير المشروع من ذوي الخبرة في مجال إدارة النفايات الخطرة، وتضم متخصصين في مجال التوريد واإلدارة 

ا مصلحة تكنولوجيا البيئةتحت إشراف  دائرة السالمة الكيميائيةالمالية. وُيسند المشروع إلى  . وبما أن وزارة البيئة تتوّلى أيضا
من البنك الدولي، يتولى موظفو المشاريع االئتمانية في وزارة البيئة المدّربون والمعتادون على تنفيذ مشاريع أخرى ممّولة 

 إجراءات البنك الدولي العمل في هذه المشاريع المختلفة لضمان الفعالية من حيث التكلفة.
 

ه المؤسسة غالبية المعدات التي كيان مستقل مملوك من الدولة وخاضع لوزارة الطاقة والمياه. تملك هذ مؤسسة كهرباء لبنان
في لبنان، وبالتالي، كانت معنّية إلى حد كبير في إعداد هذا المشروع. أصدر المدير العام لمؤسسة  PCBتحتوي على مواد 

ا إدارياا  PCBلجنة خاصة بشؤون مواد يقضي بتعيين خمسة موظفين من مؤسسة كهرباء لبنان يشكّلون  29كهرباء لبنان تعميما
. تضم اللجنة ممثلين عن إدارات اإلنتاج والنقل والتوزيع، مكّلفين بالتنسيق مع وزارة البيئة في القضايا ة كهرباء لبنانفي مؤسس

 . برهنت هذه اللجنة عن نشاٍط ملحوظ في مرحلة اإلعداد، وتعتزم مواصلة هذا النشاط في مرحلة التنفيذ.PCBالمتعلقة بمواد 
 

 نتائج الرصد والتقييم  .ج
مؤشرات نتائج المشروع بناءا على تصميم المشروع. وتكون وزارة البيئة مسؤولة عن الرصد واإلشراف العام على تم وضع 

المشروع. وتقّدم للبنك الدولي تقارير نصف سنوية عن التقّدم المحرز في التنفيذ واإلنجاز نحو تحقيق األهداف المنصوص 
 عليها في إطار النتائج.

 
ك الدولي بعثات لدعم التنفيذ مّرتين في السنة، يتم من خاللها رصد التنفيذ واالمتثال لمعايير البيئة في المقابل، ينّظم البن

وشروط الضمانات الوقائية وتقييم أداء المشروع على ضوء مؤشرات رصد األداء المعتمدة، على أن ُتجرى بعثة واحدة في البلد، 
ّره ونظرائه في لبنان. تتضّمن بعثات دعم التنفيذ في البلد زيارات ميدانية وأخرى عبر االنترنت بين فريق البنك الدولي في مق

ومحادثات مع الجهات المعنية والوكاالت الحكومية واألجهزة المنّفذة. باإلضافة إلى ذلك، يخضع أداء المشروع الستعراض 

                                                 
  في كازاخستان.  PCBاإلنمائي ومرفق البيئة العالمية لتصميم وتنفيذ خطة إدارة مواد مشروع برنامج األمم المتحدة   28 

 . 9101تشرين الثاني/ نوفمبر  02، تاريخ 000رقم    29 
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التنفيذ والنتائج في مهلة ال تتعدى الستة  منتصف المدة بعد حوالي ثالث سنوات من تاريخ سريان المشروع، وُيَعد تقرير إنجاز
 أشهر بعد إغالق المشروع. لكن قبل كل ذلك، تقوم وزارة البيئة باستعراضها الخاص لسير العمل في المشروع وأداء تنفيذه. 

 
 االستدامة .ح

هدف الذي يسعى إلى االستدامة هي من بين االعتبارات الرئيسة التي طبعت إعداد المشروع المقترح. فالمشروع، من خالل ال
دارة وتصريف مواد استكهولم تحقيقه، يدعم الحكومة اللبنانية في الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب اتفاقية  والتي تقضي بمسح وا 

PCB  بناءا عليه، يعكس تصميم المشروع عناصر االستدامة ,919بطريقة سليمة بيئياا، والقضاء على هذه المواد بحلول عام .
 ة: التالي
 

يستفيد المشروع من تأييد الجهات المعنية الذي يظهر جلياا في التزام هذه الجهات بتوفير التمويل  -االستدامة المؤسسية
ا قطرياا شامال للمحّوالت الملّوثة  الموازي الهام )وزارة البيئة ومؤسسة كهرباء لبنان(. إضافة إلى ذلك، يؤّمن المشروع: )أ( مسحا

؛ )ب( بناء PCBمسبق ألي جهد الحق في مجال إزالة التلّوث من/ تصريف الزيوت الملّوثة بمواد  ، وهو شرطPCBبمواد 
، األمر الذي يمّهد إلجراءات PCBقدرات المؤسسات )على غرار وزارة البيئة ومؤسسة كهرباء لبنان( لتحسين إدارة مواد 

( تدريب الموظفين المحليين )العمال والفنيين( على في البلد؛ )ت PCBمستقبلية تهدف إلى القضاء على ما تبقى من مواد 
جراء االختبارات والتفريغ ووضع العالمات التصنيفية على الزيوت الملّوثة بمواد  ، وذلك لتزويدهم PCBالمراجعة وأخذ العينات وا 

 في البلد.  PCBبالمعارف التي تساعدهم في تحديد ما تبقى من محوالت 
 

التي تشّكل الخطر األكبر على اإلنسان والبيئة )أي المعدات التي  PCBبالقضاء على مواد  -اعيةاالستدامة البيئية واالجتم
(، يوّلد المشروع فوائد بيئية واجتماعية هاّمة )كتخفيض خطر تلّوث المياه ومرض PCBتحتوي على نسب عالية من مواد 

ا من خالل السرطان مثالا(. باإلضافة إلى ذلك، ال يغفل تنفيذ المشروع عن الت أثيرات السلبية المحتملة بل يوليها اهتماماا خاصا
 إعداد تقييم األثر البيئي واالجتماعي للمشروع.

 
، يعّزز المشروع الخيارات الفعالة من PCBعلى ضوء التحليل االقتصادي للوسائل البديلة إلزالة مواد  -االستدامة االقتصادية

والزيوت الملّوثة  PCBتصدير المعدات التي تحتوي على نسب عالية من مواد  حيث الكلفة، ونذكر منها على سبيل المثال
 وتلفها في مرافق مرّخص لها. 

 
X.  المخاطر األساسية وتدابير التخفيف 
 

 جدول موجز لتصنيف المخاطر  .ت
 

 التصنيف فئة الخطر
 خطر متوّسط خطر متعلق بالجهات المعنية
 خطر متعلق بالجهاز المنّفذ 
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  مرتفعخطر  راتمن حيث القد
 خطر متوّسط من حيث الحوكمة 

 خطر متعلق بالمشروع 
  مرتفعخطر  من حيث التصميم  -
  مرتفعخطر  من الناحيتين االجتماعية والبيئية  -
 خطر منخفض من حيث البرنامج والجهة المانحة  -
 خطر منخفض من حيث رصد التسليم واالستدامة  -

  مرتفعخطر  مخاطر التنفيذ اإلجمالية 
 

 تفسير التصنيف العام    .ث
، للتخفيف من المخاطر الصحية والبيئية، باستخدام مهارات وتقنيات غير متاحة على PCBيشمل تصميم المشروع إدارة مواد 

 نطاق واسع في لبنان. ويتطّلب ذلك تعاوناا بين وزارة البيئة ومؤسسة كهرباء لبنان.  في سياق التحضير للمشروع، تكثّفت
الجهود لتحديد وتخفيف المخاطر في التشغيل والمؤسسات والحوكمة والضمانات الوقائية. كما أن استخدام عقود العطاءات 
التنافسية الدولية في عمليتي المشروع الكبيرتين يعتبر استراتيجياا في تخفيف المخاطر المتصلة بتصميم المشروع وفي االستفادة 

دوى. هذا ويساهم تصميم المشروع في تعزيز قدرات كل من وزارة البيئة ومؤسسة كهرباء لبنان من الخبرة الدولية المثبتة الج
 لتنفيذ المشروع بجوانبه الفنية والتوريدية والمالية والوقائية. 

 
عّذر السفر ترّتب عنه تداعيات مباشرة على تنفيذ المشروع )قد يتتإاّل أن الوضع السياسي واألمني في لبنان ال يزال متوتراا وقد 

إلى لبنان مثال(. في ظل الوضع األمني القائم، ونظراا إلى أن المشروع ينطوي على إدارة مواد خطرة، ُيصّنف خطر المشروع 
". ولضمان التنفيذ المناسب لتدابير تخفيف المخاطر، يتولى البنك الدولي اإلشراف على تنفيذ المرتفعبالخطر اإلجمالي "

 ذلك دعم التنفيذ عبر اإلشراف الدقيق والمتواصل(.المشروع عن كثب )بما في 
 

XI. ملّخص التقييم 
 

 التحليل االقتصادي .خ
يشرح هذا القسم األثر المتوّقع من المشروع، وتبرير دعم القطاع العام، والقيمة المضافة للبنك الدولي، ونتائج تحاليل فعالية 

. غير أن غياب بيانات خط األساس الكافية PCBاد التكلفة التي أجريت من أجل تصريف المعدات التي تحتوي على مو 
والنتائج الصحية لذلك، يجعل إجراء تحليل تكاليف المشروع  PCBوصعوبة تحديد دالة االستجابة للجرعة بين التعّرض لمواد 

 وعوائده مستحيالا. 
 

نسان والبيئة لخطر التلّوث. أي الموجودة في قطاع الطاقة في لبنان تعّرض اإل PCBإن مواد  -األثر المتوّقع من المشروع
ويتسرب من المحوالت قد يؤثر على اإلنسان )عبر السلسلة الغذائية( والبيئة )عبر تدفق المياه(.  PCBسائل يحتوي على مواد 

ا خطر الغارات الجوية: سبق أن تعّرضت محطة توليد الكهرباء في الجية، على سبيل المثال، لالستهداف  يواجه لبنان أيضا



 18 

يمكن لهذه الغارات أن تحرق مواد ثنائي الفينيل متعدد الكلور مؤدية بذلك إلى تشّكل الديوكسين والفوران في   30رات جوية.بغا
عن طريق الحد من  عالمية عامة مصلحةالغالف الجوي، التي لها تأثيرات خطيرة على السكان والبيئة. بالتالي، يقّدم المشروع 

عن طريق تجّنب  محلية عامة مصلحةل متعدد الكلور وتشّكل الديوكسين والفوران. كما يقّدم خطر التعرض لمواد ثنائي الفيني
 األمراض المحتملة )مثل السرطان( والتلوث البيئي حول المواقع الملوثة.

 

ملوك من انبعاثات مواد ثنائي الفينيل متعدد الكلور هي عوامل خارجية ناجمة عن قطاع الطاقة الم -تبرير دعم القطاع العام
الحكومة اللبنانية في المقام األول. بالتالي، يعتبر استخدام األموال العامة للقضاء على عوامل خارجية ناجمة عن القطاع العام 
مناسباا. وباإلضافة إلى ذلك، يصل هذا التمويل في الوقت المناسب لمساعدة الحكومة اللبنانية في معالجة أولوياتها التي تنص 

 .,919وتتوّقع تحقيقها بحلول عام  ستكهولم اتفاقيةعليها 
 

في الوقت الذي يتحّرك فيه لبنان للوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية ستكهولم، ينفرد البنك بتوفير  -القيمة المضافة للبنك الدولي
ثنائي الفينيل متعدد الخبرة الفنية المبنية على دروس مستفادة من سنوات طويلة من العمليات في مجال المواد الكيميائية، و 

(، وفيتنام P116230(، ومصر )P100478في تونس ) PCBالكلور بصورة خاصة. وتشمل األمثلة مشاريع إدارة مواد 
(P099460( والصين ،)P082993( ومولدوفا ،)P090037( ونيجيريا ،)P113173 ،وكوسوفو. انطالقاا من هذه الخبرة )

 .PCBرحة واقعية وتسفر عن نتائج ملموسة من حيث القضاء على مواد سيحرص البنك على أن تكون األنشطة المقت
  

 .PCBتعرض الفقرات التالية نتائج تحاليل فعالية تكلفة التخّلص من المعدات التي تحتوي على مواد 
 

 PCBالتخّلص من المعدات خارج الخدمة، التي تحتوي على نسب عالية من مواد 
 

 وعشرة أطنان PCBمن المعدات التي تحتوي على نسب عالية من مواد  طًنا 44حوالي يهدف هذا المكّون إلى التخلص من 
من التربة واالسمنت الملوثين. يمكن القيام بذلك بعدة طرق: )أ( بناء مرفق ثابت لمعالجة النفايات الخطرة؛ )ب( بناء محرقة 

رة وتلفها في مرافق مرخص لها. لكن الخيارين األّولين نّقالة للنفايات ومرفقاا للمعالجة األولية؛ و)ت( تصدير المعدات المذكو 
 011ليسا بمجديين في لبنان بسبب ارتفاع التكاليف والمسائل المرتبطة بالتوقيت. يكّلف المرفق الثابت في أوروبا مثالا حوالي 

إلضافة إلى ذلك، أثبتت ماليين دوالر أمريكي على األقل. وبا 01مليون دوالر أمريكي، في حين تبلغ كلفة المرفق النقال 
ومباشرة  PCBالتجارب الدولية أن الفترة الزمنية المتوّقعة التي تفصل بين القرار النهائي بشأن إنشاء جهاز للتخّلص من مواد 

سنوات. أما الخيار الثالث فيقضي بتصدير المعدات خارج الخدمة والتي تحتوي  .إلى  0العمليات اليومية تتراوح عادة من 
وتلفها في مرافق مرخص لها، عمالا بمتطلبات اتفاقية بازل. يكلف تنفيذ هذا الخيار نحو  PCBعالية من مواد  على نسب

                                                 
 في( IFO) لمخزنطن من زيت الوقود المتوسط ا ,11150إلى  111509كهرباء الجية مما تسبب في إطالق حوالي ، قصفت غارة اسرائيلية محطة 1109عام  30 

من الناتج المحلي اإلجمالي في  ٪0مليون دوالر أمريكي، أو  911وقدرت التكاليف بأكثر من  .عواقب وخيمة على البيئةاإلطالق البحر األبيض المتوسط. وكان لهذا 
 (.9117لبنان )البنك الدولي 
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 25011و 32دوالر/ طن في مولدوفا 25911وتشمل تقديرات الكلفة بالنسبة لبلدان أخرى:   31دوالر أمريكي لكل طن. 05211
خارج الخدمة والتي تحتوي  تصدير المعداتة بين هذه التقديرات إلى أن . بالتالي، تشير المقارن33دوالر/ طن في شنيانغ، الصين

  في مرافق مرخص لها هو الخيار األكثر فعالية من حيث التكلفة في لبنان. وتلفها PCBعلى نسب عالية من مواد 
 

 لملّوثةوالزيوت ا PCBالتخّلص من المعدات التي ال تزال في الخدمة والتي تحتوي على نسب عالية من مواد 
من محوالت  طًنا .14 في محطة الجية PCBالمعدات التي ال تزال في الخدمة والتي تحتوي على نسب عالية من مواد تضّم 

، أي تفريغ المحوالت مما (retrofilling). يمكن التخلص من هذه الكمية بطريقتين: )أ( الحشو الخلفي Askarelومكثفات 
عادة تعبئة المحّوالت بسوائل خالية من مواد  والتخّلص من هذا Askarelتحتويه من  وبخصائص مماثلة؛  PCBالمحتوى، وا 

 )ب( تصدير المعدات وتلفها في المرافق المرخص لها. 
 

عادة  UNEPالخيار األول غير مناسب بالنسبة لمحّوالت محطة الجية. ويشير دليل برنامج األمم المتحدة للبيئة  إلدارة وا 
أن جدوى الحشو الخلفي تعتمد على عوامل محلية عديدة، بما في ذلك عمر المعدات.  وتتراوح إلى  PCB34تصنيف محوالت 

 01عاماا، أي أنها تخّطت العمر الطبيعي للمعدات ) ,0و  ,2أعمار المحوالت الموضوعة في الخدمة في محطة الجية بين 
 ألن المحوالت ستوضع خارج الخدمة على أي حال. عاماا(. وبالتالي، فإن أي عملية حشو خلفي ستكون غير فعالة اقتصادياا،

 
دوالر  05011أما الخيار الثاني فيقترح تصدير المعدات وتلفها ومن ثم استبدالها. تبلغ كلفة عملية التصدير والتلف حوالي 

 25011صين )دوالر/طن( وال 25911ما يجعلها مقبولة مقارنة بالتكاليف المذكورة أعاله بالنسبة لمولدوفا ) 35أمريكي/طن،
وتلفها في  PCBدوالر/طن(. بالتالي، إن تصدير المعدات التي ال تزال في الخدمة والتي تحتوي على نسب عالية من مواد 

 مرافق المرخص هو الخيار األكثر فعالية من حيث التكلفة في لبنان.
 

في البوشرية. يمكن أن يتم ذلك  لّوثةالزيوت المطن من  011باإلضافة إلى ذلك، سيمّول هذا المكّون عملية التخّلص من 
بطريقتين: )أ( شراء جهاز إلزالة الكلور، أو )ب( تصدير هذه الزيوت والتخلص منها في مرافق مرخص لها في الخارج. ينطوي 

                                                 
الت وتفريغ السوائل والتغليف والنقل والتلف؛ )ب( وقسمة المجموع على وزن المعدات. ويستند هذا التقدير إلى خطوتين: )أ( حساب التكلفة اإلجمالية لتحضير المحو  31 

دوالر أمريكي/طن، وهو التقدير األدنى. وتشير تقديرات مشاريع أخرى )على غرار مشروعي الصين ومولدوفا( إلى أرقام تتعّدى قيمة  9.11بالتالي، تكون النتيجة 
 دوالر أمريكي/طن. 0211تحليل االقتصادي التقدير المتوسط بين االثنين، أي دوالر أمريكي/طن. ويستخدم ال 25111

 مشروع إدارة وتلف مخزون الملوثات العضوية الثابتة في مولدوفا.   32 
 والتخّلص منها في الصين PCBمشروع عرض إدارة مواد   33 
على مواد ثنائي الفينيل متعدد الكلور: من اإلدارة إلى إعادة التصنيف والتصريف. من إعداد  المحّوالت والمكثفات التي تحتوي -9119 -برنامج األمم المتحدة للبيئة  34 

 المواد الكيميائية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة. 
ة اإلجمالية )تحضير المحّوالت، ، يستند هذا التقدير إلى قسمة التكلفPCBوكما هي الحال بالنسبة إلى المعدات خارج الخدمة والتي تحتوي على نسب عالية من مواد  35 

دوالر أمريكي / طن من وهو التقدير األدنى. وتشير تقديرات مشاريع  9911وتفريغ السوائل والتعبئة والتغليف والنقل والتلف( على وزن المعدات. بالتالي، تكون النتيجة 
دوالر  0011/طن. ويستخدم التحليل االقتصادي التقدير المتوسط بين االثنين، أي دوالر أمريكي 25111أخرى )على غرار مشروعي الصين ومولدوفا( إلى أرقام تتعدى 

 أمريكي/طن.
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ريق الخيار األول على شراء جهاز إلزالة الكلور، الذي يقضي على مواد ثنائي الفينيل متعدد الكلور الموجودة في الزيت عن ط
دوالر أمريكي/طن(. باإلضافة إلى  11,تكنولوجيا تخفيض الصوديوم. وعالوة على ذلك، يمكن بيع الزيوت المعالجة كوقود )

تكلفة شراء األجهزة ومعالجة الزيوت، غالبا ما تتطلب هذه العملية إعداد موقع لتخزين وحدات وبراميل الزيت. بالتالي، فإن 
دوالر  75011سيكّلف حوالي  PCBألف طن من الزيت الذي يحتوي على مواد  011لتطهير خيار شراء جهاز إلزالة الكلور 

  36دوالر أمريكي/طن )إذا تأكدت الحاجة إلى موقع للتخزين(. 25911أمريكي/طن )إذا انتفت الحاجة إلى موقع للتخزين( أو 

 

د ثنائي الفينيل متعدد الكلور وشحن الزيوت الملوثة في المقابل، ينطوي الخيار الثاني على تفريغ المحوالت التي تحتوي على موا
بالتالي، تشير المقارنة بين التكاليف المذكورة إلى  37دوالر أمريكي/طن. 95211وتلفها في الخارج. تبلغ كلفة هذه العملية حوالي 

 COWIاقع، تشير دراسة أن تصدير الزيوت الملّوثة وتلفها في الخارج هو الخيار األكثر فعالية من حيث التكلفة. في الو 
إلى أن شراء جهاز إلزالة الكلور يكون أكثر فعالية من حيث التكلفة عندما تزيد كمية الزيوت المعّدة للتصريف عن  9100
 طن. 011

 
 التقييم الفني  .د

خيارات  . ويستند تحديد PCBيقوم التصميم الفني للمشروع على أفضل الممارسات الدولية في مجال اإلدارة السليمة لمواد
(، COWI ،2011الخاصة بكل مكّون ) PCBالتخّلص من هذه المواد على استعراض شامل لتكنولوجيات التخّلص من مواد 

 كما هو مبّين أدناه.
 

على ضوء تقييم الخيارات الثالثة البديلة،  -PCB التخّلص من المعدات خارج الخدمة والتي تحتوي على نسب عالية من مواد
صدير المعدات وتلفها في المرافق المرخص لها وفقاا لمتطلبات اتفاقية بازل. نورد أدناه السبب المنطقي الختيار أوصى التقييم بت
 هذه التكنولوجيا: 

لمعالجة النفايات الخطرة. ال توجد أي خطط حتى اآلن لبناء هذا النوع من المرافق في  مرفق ثابتبناء  • 
 غيلها ضمن الحدود الزمنية للمشروع. لبنان. ولو وجدت، لن يكون من الممكن تش

موجودة في بلدان  PCBالمحارق النقالة القادرة على حرق نسب عالية من مواد  محرقة نقالة للنفاياتبناء  • 
مثل كندا. غير أن الخبرة الدولية في هذا المجال تشير إلى أن الفترة الزمنية التي تفصل بين إصدار القرار 

سنوات. بالتالي، ال يتماشى هذا  .إلى  0رقة وتاريخ بدء تشغيلها تتراوح عادة من النهائي بشأن بناء المح
 الخيار مع سياق المشروع.

                                                 
دوالر  0211عند الشراء ودوالر أمريكي  000,700دوالر أمريكي(، ومرفق إزالة الكلور ) 1115911إعداد موقع تخزين )الناجمة عن تشمل هذه التقديرات التكاليف  36 

دوالر أمريكي/طن(،  211) ةجالعم( والصهريج/ دوالر أمريكي 11,000دوالر أمريكي / طن( وصهاريج التخزين ) 011تغليف )الو التفريغ (، راجاالستئ عندأمريكي/ يوم 
 دوالر أمريكي/طن(. 11,) للزيت المنّظف من الكلوروكذلك االستفادة من القيمة السوقية 

البراميل والمضخات والكريات والتصريف والشحن والتخّلص( على وزن وتشمل كلفة التخّلص اإلجمالية ) قسمة عن طريقيتم الحصول على هذه القيمة التقديرية  37 
 الزيوت الملّوثة. 
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المعدات في مرافق مرخص لها. وتشمل هذه العملية تعبئة وتغليف ونقل وتفكيك وتنظيف  تصدير وتلف • 
، الحرق هو PCBضاء على مواد للق 38المحوالت والتخّلص النهائي منها. ومن بين التكنولوجيات المتاحة

في  Askarelومحّوالت  PCBالتكنولوجيا المتاحة األقل تكلفة لتلف المكثفات التي تحتوي على مواد 
 أوروبا. 

 
على ضوء تقييم الخيارين  -PCB التخّلص من المعّدات التي ال تزال في الخدمة والتي تحتوي على نسب عالية من مواد

لف المعدات في مرافق مرخص لها وفقاا لمتطلبات اتفاقية بازل. نورد أدناه السبب المنطقي الختيار البديلين، يوصى بتصدير وت
 هذه التكنولوجيا:

والتخّلص منها، ثم إعادة تعبئة   Askarelالمحّوالت من مادة يقضي الحشو الخلفي بتفريغ الحشو الخلفي • 
في  PCBلكن استبدال الزيوت الملّوثة بمواد وبخصائص مماثلة.  PCBالمحّوالت بسوائل خالية من مواد 

في السائل بعد استبدال  PCBالمحّوالت القديمة هو حل غير فعال من حيث التكلفة عموماا، ألن تركيز مواد 
ملغ/كغ؛ وتكاليف التخّلص من المحّول عند إخراجه من  015111إلى  015111الزيت يبقى ضمن حدود 

. تتراوح أعمار المحوالت الموضوعة في الخدمة Askarelص من محّوالت الخدمة تكون مساوية لكلفة التخلّ 
عاماا(. وبالتالي، فإن  01عاماا، أي أنها تخّطت العمر الطبيعي للمعدات ) ,0و  ,2في محطة الجية بين 

 أي عملية حشو خلفي ستكون غير فعالة اقتصادياا، ألن المحوالت ستوضع خارج الخدمة على أي حال.
 
المعدات في مرافق مرخص لها. وتشمل هذه العملية، شأنها شأن عملية التخّلص من المعدات  وتلفتصدير  • 

، تعبئة وتغليف ونقل وتفكيك وتنظيف المحوالت PCBخارج الخدمة والتي تحتوي على نسب عالية من مواد 
 والتخّلص منها نهائياا )بحرقها على درجات حرارة عالية(.

 
كشف استعراض للتكنولوجيات المختلفة عن ثالثة خيارات ممكنة للتخلص من هذه  -PCB ّوثة بموادالتخّلص من الزيوت المل

 الزيوت أو تنظيفها من التلّوث: 
 

  في لبنان. تقضي التكنولوجيا الراسخة للقضاء على مواد  جهاز إزالة الكلورتنظيف التلّوث باستخدامPCB 
صوديوم(. تستخدم هذه التكنولوجيا على نطاق واسع في من الزيوت بتخفيض الفلزات القلوية )تخفيض ال

أمريكا الشمالية وألمانيا، وهي تقوم على معالجة الزيت بالصوديوم التي ينتج عنها محلول ملحي يحتوي على 
الزيت وثنائي الفينيل البوليمر. ال توّلد هذه عملية أي نفايات خطرة. ومع ذلك، ال يمكن اعتبارها خيارا فعاال 

 طن. 011ث التكلفة عندما تقل الكميات المعّدة للتنظيف عن من حي
 

                                                 
، األمونيومو الصوديوم  تخفيض وتكنولوجيات ،البالزمامشعل قوس و في أفران األسمنت،  والحرق المشترك، مرتفعة درجة حرارة علىالحرق  التكنولوجيات:  وتشمل هذه 38 

 تدهور الحيوي.الو  والذوبان الجيولوجي،االنحالل الحراري، و ، المرحلة الغازية، واالختزال الكيميائي في وتكنولوجيا التفكيك القاعدي الوسيطيتكنولوجيا الهيدروجين، 
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  يمارس عدد كبير من البلدان مثل النرويج التجهيز المشترك للنفايات مصانع االسمنتالحرق المشترك في .
. غير أن حرق PCBالخطرة في أفران اسمنتية حيث تكون درجة الحرارة وفترة الحرق كافيتين لتدمير مواد 

هذه األفران قد يؤدي إلى تشكيل الديوكسين والفوران. وتجدر اإلشارة إلى أن استخدام هذه  في PCBمواد 
األفران لم يكن تنافسياا مع محارق النفايات وعمليات إزالة الكلور في بعض البلدان. في لبنان ثالث شركات 

. نظرا PCBة بمواد إسمنت، ولم تعرب أّي منها عن اهتمام بامكانيات الحرق المشترك للزيوت الملّوث
 لألسباب المذكورة أعاله، يوصى بإسقاط هذا الخيار.

 
 .من وجهة نظر تنظيمية، يبدو هذا الخيار بسيطاا ألن عملية تصريف الزيوت الملّوثة  التصريف في الخارج

 . PCBفي الخارج تشبه عملية إزالة المعّدات التي تحتوي على نسب عالية من مواد 
 

 لية تقييم اإلدارة الما .ذ
جرى تقييم اإلدارة المالية في وزارة البيئة للتأكد من اعتمادها نظام إدارة مالية مالئم يلّبي متطلبات السياسة التشغيلية/إجراءات 

، يعتمد المقترض والجهاز 01.11المتصلة بالمشروع المقترح. وفقاا لمتطلبات السياسة التشغيلية/إجراءات البنك  01.11البنك 
عداد التقارير المالية، ويضمن أن هذه النظم توفر معلومات المنفذ للمشرو  ع نظاماا لإلدارة المالية يشمل نظم التدقيق والمحاسبة وا 

 دقيقة وسريعة عن موارد المشروع ونفقاته.
 

ضّمن الملحق ". ويتالمرتفعةتجدر اإلشارة إلى أن تقييم مخاطر اإلدارة المالية اإلجمالية في هذا المشروع قد صّنفها "بالمخاطر 
 معلومات إضافية عن تقييم اإلدارة المالية، والتدابير والترتيبات الموصى بها في هذا الشأن. 0
 

بشأن تفاصيل المنحة: )أ( مصادر  فيها التقارير المالية الفصلية المرحلية وغير المدققتكون وزارة البيئة مسؤولة عن إعداد 
قد؛ )ج( وجهات استخدام األموال حسب أنشطة المنحة ومكّوناتها وفئاتها، وقائمة األموال ووجهات استخدامها؛ )ب( نفقات الع

يوماا  ,2موحدة باألصول التي تم شراؤها في خالل المشروع. ترفع الوزارة هذه التقارير إلى البنك الدولي في مهلة ال تتجاوز 
 من نهاية الفصل المعني بها.

 
التي تخضع للتدقيق من قبل مدقق حسابات خارجي خاص  المالية السنوية للمشروع البياناتتقوم وزارة البيئة أيضا بإعداد 

بدء سريان المشروع. يضع فريق المشروع  اعتباراا من تاريخومستقل مقبول من البنك الدولي، يتم توظيفه في غضون ستة أشهر 
ارير التدقيق الخارجي والبيانات المالية السنوية اختصاصات )صالحيات( المدقق التي يوافق عليها البنك الدولي. ترفع الوزارة تق

كل سنة مالية، على أن تعّمم هذه البيانات  نهاية اعتباراا من تاريخالمدقق بها إلى البنك الدولي في مهلة ال تتجاوز ستة أشهر 
الة موّجهة لإلدارة تتضمن تقييم والتقارير وفقاا لسياسة اإلفصاح التي يعتمدها البنك الدولي. كما يتوقع البنك الدولي استالم رس

مدقق الحسابات الخارجي للضوابط الداخلية المشروع. تقدم الوزارة البيانات المالية المدقق بها والرسالة الموجهة لإلدارة في مهلة 
 كل سنة مالية. نهاية اعتباراا من تاريخال تتجاوز الستة أشهر 
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، الذي يتضّمن وصفاا مفصالا لجميع األنشطة واألدوار والمسؤوليات ارة الماليةدليل اإلدتكون وزارة البيئة مسؤولة عن إعداد 
 وتدّفق المعلومات واألموال الالزمة للمشروع ككّل، ولكل مكّون من مكوناته. وقد تم االنتهاء من إعداد دليل اإلدارة المالية.

 
ا بالمشروع ح البيئةتوافر األموال بسهولة لتنفيذ المشروع، تفتح وزارة د يتأكول بالدوالر األمريكي في ساباا مصرفياا مستقالا وخاصا

دارته.  منه وفقاا لألحكام الدفع هذا الحساب و في اإليداع  وتتم عملياتمصرف لبنان. تتوّلى وزارة البيئة متابعة هذا الحساب وا 
. ُتَجدَّد موارد هذا ات الصرف للمشاريع"الدولي "إرشادالمنصوص عليها في اتفاقية المنحة، وعلى النحو المبين في وثيقة البنك 
، ومن حساب وزارة المالية الخاص بالمنح والتبرعاتالحساب على أساس طلبات السحب، فُتحّول األموال من البنك الدولي إلى 

رى متاحة بناءا على طلبات تقّدمها وزارة البيئة إلى وزارة المالية. وتكون طرق الصرف األخ ثم إلى الحساب الخاص بالمشروع
 .وفقا لخطاب الصرف الخاص بالمشروع

 
 تقييم التوريد .ر
. تعمل وزارة البيئة حالياا على والتدابير التخفيفية ذات الصلةبهدف تحديد المخاطر  التوريد في وزارة البيئة للتقييم جهاز خضع

وقد شاركت مؤخرا في إعداد وتنفيذ مشاريع  تنمية خبرتها في مجال إعداد وتنفيذ المشاريع الكبيرة، وتنخرط في المشاريع الدولية،
تقتصر وظيفة التوريد في الوزارة على تنفيذ ممولة بمنحة من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير وصندوق التنمية المؤسسية. 

ن بسبب تزايد الميزانية من حيث شراء اللوازم المكتبية. أفاد التقييم بأن حفظ السجالت جاٍر في هذا المجال ويحتاج إلى التحسي
لى أن عملية التوريد تحتاج إلى أن تكون  عدد المعامالت، كما أشار إلى غياب الفصل بين وظيفتي التوريد واإلدارة المالية، وا 

 مستقلة وموّحدة المعايير.
 

معالجة  ترتبط المخاطر المحددة بما يلي: )أ( ضعف القدرة على التنفيذ، )ب( -التخفيفية ذات الصلةالمخاطر والتدابير 
حالتها بطريقة غير واضحة داخل الوزارة، )ت( آلية المراقبة غير محددة، )ث( التأخير في اتخاذ القرار بسبب التنسيق  الوثائق وا 

التالية: )أ( تشكيل وحدة إلدارة المشروع يكون أعضاؤها من أصحاب  يةتدابير التخفيفالمع مؤسسة كهرباء لبنان. ويقترح التقييم 
بالتوقيع على اتفاق )وليس شرطاا للسريان(، )ب( تدريب موظفي التوريد، )ت( تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات  الخبرة، وذلك

المعنية في مجال التوريد على وجه الخصوص، )ث( متابعة دقيقة لخطط التوريد، و)ج( مراجعة مسبقة للعقد األول الُمبَرم 
 التوريد. طرقمن  طريقةكل  بموجب

 
 (:0لتوريد التالية باالعتبار )التفاصيل في الملحق تؤخذ ترتيبات ا

 
  39ُتطبَّق على المشروع إرشادات البنك الدولي للتوريد. :للمشروعمبادئ توجيهية 

 

تستخدم الطرق التالية لتوريد السلع واألشغال والخدمات غير  طرق توريد السلع واألشغال والخدمات غير االستشارية:
التنافسية الدولية؛ )ب( العطاءات التنافسية الوطنية وُتعتمد من أجلها مستندات العطاءات التنافسية  االستشارية: )أ( العطاءات

                                                 
 .لالّطالع على القائمة الكاملة لهذه اإلرشادات 0راجع الملحق رقم   39 
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 0.0أو إعداد وثائق العطاءات النموذجية المقبولة من البنك الدولي، عمالا بأحكام البندين  -أو نسخة مترجمة منها -الدولية
 ة؛ )ث( التسّوق؛ )ج( االتفاقات اإلطارية؛ )ت( والعقد المباشر.من إرشادات التوريد؛ )ت( حساب القوى العامل 0.2و
 

تستخدم الطرق التالية الختيار المستشارين: )أ( االختيار على أساس الجودة والتكلفة، )ب( االختيار على  اختيار المستشارين:
المؤّهالت، )ج( االختيار على أساس أساس موازنة ثابتة، )ت( االختيار على أساس التكلفة الدنيا، )ث( االختيار على أساس 

 ، )د( االختيار من وكاالت األمم المتحدة. أفرادالجودة، )ح( االختيار من مصدر واحد، )خ( االختيار من مستشارين 
 

طرق و المراجعة السابقة حدود . تحدد هذه الخطة 2114حزيران/ يونيو  5خطة توريد أولية في وضعت الحكومة اللبنانية 
سوف تخضع للتحديث والمراجعة من قبل البنك على األقل مرتين في السنة أو حسب االقتضاء. تجدر اإلشارة إلى أن التوريد، و 

 خطة التوريد األولية الشاملة للمشروع مرفقة باالتفاق القانوني.
 

ة سنوياا. وتغّطي المراجعة الالحقة أن ينّظم البنك بعثة دعم التنفيذ مرتين سنوياا، والمراجعة الالحقة للتوريد مرة واحد المتوقعومن 
 من العقود المؤهلة لهذه المراجعة. ٪01للتوريد عينة من 

 
 التقييم االجتماعي )مع الضمانات الوقائية( .ز
المفصل الذي أجري خالل إعداد المشروع إلى أنه في حين ال تقع محطات الطاقة على تقييم األثر البيئي واالجتماعي يشير 

نية، يقع موقع التخزين المقترح ضمن منطقة سكنية. ومع ذلك، فإن منطقة التخزين المقترحة تقع ضمن مقربة من مناطق سك
حدود محطة الخدمة القائمة في البوشرية. ويقضي النشاط المقترح أساساا بإجراء مسح شامل للمحّوالت وتفريغ الزيوت الملّوثة 

أو فقدان كامل أو حتى جزئي لسبل  ن يؤّدي إلى تهجير قسريول، ال يتطّلب المشروع شراء أي أرضوشحنها. بالتالي، 
بشأن إعادة التوطين غير الطوعي. كما جرت مشاورات عامة  2.09العيش. لذلك، ال يؤثر المشروع على السياسة التشغيلية 

ة بتقييم األثر البيئي وتم اإلفصاح عن معلومات المشروع في مرحلة إعداد تقييم األثر البيئي واالجتماعي )انظر الفقرة الخاص
 أدناه(.

 
 التقييم البيئي )مع الضمانات الوقائية( .س

بطريقة آمنة. بالتالي، إن المشروع، بحكم طبيعته، يخدم  PCBتتمّثل طبيعة المشروع بإدارة المعدات التي تحتوي على مواد 
ي الصحة العامة. وألن لبنان ال يملك المصلحة العامة، وسوف يؤدي إلى تحسينات هاّمة في البيئة، وفوائد طويلة المدى ف

إلى مرافق مرخص لها في  PCB، يعتزم المشروع تصدير المعدات المحتوية على مواد PCBمرفقاا محلياا للتخلص من مواد 
 الخارج )في ألمانيا، والدنمارك، والسويد، أو أي دولة تملك محارق للنفايات الخطرة( عمالا بمتطلبات اتفاقية بازل.

 
مة مخاطر مرتبطة بمعالجة مواد ثنائي الفينيل متعدد الكلور. تهدد هذه المخاطر سالمة اإلنسان والبيئة ما لم تُنّفذ تدابير ولكن ث

جزءاا في المليون من  1,بتركيز يفوق  PCBالضمانات الوقائية المناسبة. تشمل المخاطر المحتملة المرتبطة بسوء إدارة مواد 
لمياه الجوفية والمياه السطحية، مما يؤدي إلى تأثيرات محلية وعالمية طويلة المدى. ويترّتب عن حيث الوزن، تلّوث التربة وا
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الثابتة والسامة مخاطر عالية على صحة اإلنسان، باعتبارها مادة مسرطنة محتملة، ونظراا لتأثيرها المحتمل  PCBطبيعة مواد 
مخاطر عالية تهّدد المجتمع المحيط بموقع المشروع ناهيك  PCBواد على النمو. بناء على ما تقّدم، قد تنتج عن سوء إدارة م

 عن الموظفين العاملين في موقع المشروع.
 

ونظراا لطبيعة المخاطر المتنوعة المرتبطة بأنشطة المشروع، ُيصّنف المشروع ضمن الفئة ألف، عمالا بسياسة البنك الدولي 
شامل لألثر البيئي واالجتماعي، واإلفصاح الموّسع، بما في ذلك جوالت . ينطوي هذا التصنيف على تقييم 2.10التشغيلية 

متعددة من المشاورات. ونشير على وجه الخصوص أن المكّون الثاني "التخلص من المعدات التي تحتوي على نسب عالية من 
ويتحّمل المقاول الدولي مسؤولية والزيوت الملوثة" قد تنتج عنه آثار سلبية محتملة ما لم تتم إدارته بشكل صحيح.  PCBمواد 

جميع عمليات المكّون الثاني بما في ذلك تعبئة وتغليف ونقل وتفكيك وتنظيف المحّوالت والتصريف النهائي. في هذا السياق، 
يب يطلب من المقاول إرساء نظام خاص لإلدارة البيئية من أجل تنفيذ التدابير التخفيفية الالزمة، ويشمل النظام المذكور تدر 

الموظفين المحليين وتدابير الصحة والسالمة المهنية. كما يتوّلى خبير مؤّهل )من وزارة البيئة أو وحدة إدارة المشروع( مراقبة 
 عمل المقاول. وفي أثناء تقييم المشروع، تم إعداد وثيقة صالحيات هذا الخبير الذي يراقب عمل المقاول. 

 
في شهر كانون الثاني/ يناير من العام   تقييم األثر البيئي واالجتماعينان بإعداد قامت وزارة البيئة مع مؤسسة كهرباء لب

. يستعرض هذا التقييم تفاضيل وضع البيئة األساسي ويصف اآلثار المحتملة ألنشطة المشروع. أجري هذا التقييم 9100
 PCBبنان تقّرران في المستقبل إدارة مواد بطريقة شاملة حتى أنه تخّطى نطاق المشروع لعّل وزارة البيئة ومؤسسة كهرباء ل

ا خطة اإلدارة البيئة واالجتماعية التي تعّين التدابير الوقائية الالزمة الواجب اتخاذها فيما يتعلق  بنفسهما. ويتضّمن التقرير أيضا
أنشطة المشروع )الممّولة  . تحرص وزارة البيئة على تنفيذ جميعاتع، وتحّدد أنشطة بناء القدرات وتعزيز المؤسسبأنشطة المشرو 

من منحة البنك الدولي ومن الحكومة اللبنانية على حد سواء( وفقاا لخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية. في هذا السياق، تم تنظيم 
جوالت متعددة من المشاورات والمحادثات الفردية مع أبرز الجهات المعنية، باإلضافة إلى ورشتي عمل ) األولى في تشرين 

وتم اإلفصاح عن تقييم (. وُترجم الملّخص التنفيذي إلى اللغة العربية 9100والثانية في أيار/ مايو  9109لثاني/ نوفمبر ا
 .2114آذار/مارس  21في  (infoshop)األثر البيئي واالجتماعي للمشروع في البلد وفي دار معلومات البنك الدولي 
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 ورصدها: إطار النتائج 1الملحق رقم   

 لبلد: الجمهورية اللبنانيةا  

 (P122540) اسم المشروع: مشروع إدارة مواد ثنائي الفينيل متعدد الكلور في قطاع الطاقة   

 إطار النتائج  

 األهداف البيئية العالمية

 طورة، وتحسين إدارة المسح الميداني للمحّوالت في قطاع الطاقة بشكل سليم بيئيًا.  يهدف هذا المشروع إلى التخلّص من مواد ثنائي الفينيل متعدد الكلور شديدة الخ بيان الهدف التنموي للمشروع:

  مستوى المشروعالنتائج هي على :  

 مؤشرات الهدف البيئي العالمي

 قيم األهداف التراكمية  

 الهدف النهائي سةالسنة الخام السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى خط األساس اسم المؤّشر
مصدر البيانات/ 

 المنهجية

مسؤولية جمع 

 البيانات

 المستفيدة من المشروع بشكل مباشرالجهات 

 (األساس) -)عدد( 
0 0 0 200,000 200,000 205,500 205,500 

التقرير المرحلي 

 السنوي -نصف

 وحدة إدارة المشروع

 المستفيدات

 )نسبة مئوية(
0      50.00 

  

تم تلفها التي لعضوية الثابتة ونفاياتها الملّوثات ا

والتخلّص منها أو استيعابها بطريقة سليمة بيئيًا 

 األساس() -)طن متري(

 

0 0 0 50 50 300 300 

التقرير المرحلي 

 السنوي -نصف

 وحدة إدارة المشروع

مسّجلة في المسح المحّوالت مؤسسة كهرباء لبنان 

 )األساس( -)عددها(
0 0 2,000 2,000 21,000 21,000 21,000 

التقرير المرحلي 

 السنوي -نصف

 وحدة إدارة المشروع

 مؤشرات النتائج المتوسطة

 قيم األهداف التراكمية  

 الهدف النهائي السنة الخامسة السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى خط األساس اسم المؤّشر
مصدر البيانات/ 

 المنهجية

ع مسؤولية جم

 البيانات

 1 1 1 1 1 1 0 توقيع عقد المسح )عدد( 
التقرير المرحلي 

 السنوي -نصف

 وحدة إدارة المشروع

 PCBتوقيع عقد الشحن والتخلّص األول لمواد 

 )عدد( 
0 0 1 1 1 1 1 

التقرير المرحلي 

 السنوي -نصف

 وحدة إدارة المشروع

 40 40 30 20 10 0 0 )األساس( -أيام التدريب المقّدمة )عدد(
التقرير المرحلي 

 السنوي -نصف

 وحدة إدارة المشروع

 8 8 6 4 2 0 0 )األساس( -للنساء )عدد( -أيام التدريب المقّدمة
التقرير المرحلي 

 السنوي -نصف
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 : الوصف المفّصل للمشروع 2الملحق رقم 
 معلومات أساسية .أ

 
البيئة وتتراكم حيوياا من خالل الشبكة الغذائية وتشّكل خطراا  هي مواد كيميائية تبقى في (POPs)الملوثات العضوية الثابتة 
، أي تتسّبب سامة )أ(تّتسم الملوثات العضوية الثابتة بأربع خصائص رئيسة تتمثل في أنها:   40على صحة اإلنسان والبيئة.

األجهزة األساسية في الجسم؛  بتأثيرات صحية ضارة كالعيوب الخلقية، واإلضرار بجهاز المناعة والجهاز التنفسي وغيرهما من
)ت( وقابلة للذوبان في ، أي أنها تقاوم التفكك بفعل العوامل الطبيعية، حتى أنها قد تبقى أحياانا في البيئة لعقود، )ب( وثابتة

رات التبخر فهي من خالل دو  )د( وشبه متطايرة:، وبالتالي تتراكم حيوياا وباّطراد حتى تبلغ السلسلة الغذائية. األنسجة الدهنية
والدوران في الجو والترّسب تصبح قادرة على اجتياز مسافات طويلة جداا. تم العثور على الملوثات العضوية الثابتة في كل قاّرة 

 على وجه األرض، وفي كل منطقة مناخية رئيسية. 
 

ومواد ثنائي الفينيل متعدد نها(، هي األكثر شهرة بي DDTوتشمل الملّوثات العضوية الثابتة تسعة مبيدات )مادة الدي دي تي 
( هي مجموعة من المركبات العضوية التي PCBsوالديوكسين والفوران. مواد ثنائي الفينيل متعدد الكلور ) (PCBsالكلور )

تستخدم في صناعة البالستيك كمواد تشحيم، وكسوائل عازلة في المحّوالت، أو كطالء لحماية الخشب، الخ. وذلك بفضل 
. لكن في المقابل، ُيعتقد بأن التعّرض لمرّكبات ثنائي الفينيل متعدد 41عازلة الممتازة وانخفاض قابليتها لالشتعالخصائصها ال

ا كالسرطان لدى اإلنسان والحيوان  . 42الكلور يسّبب أمراضا
 

طرفاا  9110 ثاني/يناير كانون ال 0 فيأصبحت  بعد أن تلتزم الحكومة اللبنانية بالقضاء على مواد ثنائي الفينيل متعدد الكلور
التي تحّدد أبرز األولويات في مجال إدارة خطة التنفيذ الوطنية (، ووضعت 209)بموجب القانون رقم استكهولم في اتفاقية 

الملّوثات العضوية الثابتة في لبنان أال وهي: )أ( التوعية؛ )ب( تعزيز المؤسسات والقوانين ذات الصلة؛ )ت( إدارة مواد ثنائي 
نيل متعدد الكلور، و)ث( إدارة انبعاثات الديوكسين والفوران. وتجدر اإلشارة إلى أن لبنان قد حّظر الصادرات والواردات من الفي

( وسن القوانين التي تكفل حماية البيئة من التلّوث بفعل النفايات الخطيرة ومواد 2200/9111)بموجب المرسوم  PCBمواد 
PCB  (. 00.19/9112وط سالمة العاملين أثناء استخدامهم للمواد الكيميائية )المرسوم (، وعّزز شر ..02/02)القانون 

 
اتفاقية استكهولم، إلى إجراء مسح  المنصوص عليها في نية، في سياق الوفاء بالتزاماتهاعمدت الحكومة اللبنا، 9101عام 

. رّكز 43(COWI ،2011م والخاص في لبنان )والمواقع الملوثة في القطاعين العا PCBشامل للمعدات التي تحتوي على مواد 
                                                 

   :http://www.chem.unep.ch/pops/UNEP Chemicals  م المتحدة للبيئةالمواد الكيميائية لبرنامج األم 40 
 41 https://stats.oecd.org/glossary/ 
USEPA 9100- ects of PCBs, and Kramer, S., Hikel, Stephanie Moller; Adams, Kristen; Health Effوكالة حماية البيئة األمريكية،  راجع 42 

and "Current Status of the Epidemiologic Evidence Linking Polychlorinated Biphenyls Hinds, David; Moon, Katherine (2012). 
75.–(8): 1067 120 Environmental Health Perspectives. Hodgkin Lymphoma, and the Role of Immune Dysregulation"-Non 

تمويل من في لبنان الذي أجري في مرحلة اإلعداد لخطة التنفيذ الوطنية ب PCBعلى ضوء هذه الدراسة تم تحديث المسح السابق للزيوت والمعدات الملّوثة بمواد  43 
 (.,911مرفق البيئة العالمية )

http://www.chem.unep.ch/pops/
https://stats.oecd.org/glossary/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3440083
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3440083
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، باإلضافة إلى المحواّلت والمواقع الملوثة. فأشارت النتائج PCBالمسح على المعدات التي تحتوي على نسب عالية من مواد 
 مكثًّفا 405و Askarelمحّول  20وتشمل:  PCBإلى أن مؤسسة كهرباء لبنان تملك غالبية المعدات التي تحتوي على مواد 

وتحتوي على  95.11يصل عددها إلى  PCBطّنا؛ و محّوالت ملّوثة بمواد  020، يبلغ وزنهم اإلجمالي PCBملّوثًا بمواد 
. باإلضافة إلى ذلك، يحتوي موقع التخزين والبئر في البورشرية على ما PCBطن من الزيوت الملّوثة بمواد  05011 -05111

ا عن النتائج.PCBواد طن من الزيوت الملّوثة بم 011ال يقل عن   . تقّدم الفقرات أدناه ملخصا
 

 PCBالمعّدات التي تحتوي على نسب عالية من مواد 
 

  Askarelمحّوالت 
ملغ/كلغ(. بالتالي،  0115111في المئة من تركيبتها ) PCB 01بواسطة سوائل تشّكل مواد Askarel يتم تصنيع محوالت 

في المئة من  22لمحّوالت عمداا. وتشير خبرتنا في هذا المجال إلى أن أكثر من في هذه ا PCBتضع الشركات المصّنعة مواد 
أو بيرالين أو  Askarelفيه من خالل لوحة  االسم التي تشير إلى مادة  PCBهذه المحوالت يمكن تحديد وجود مواد 

حّوالت الموضوعة في الخدمة أو والوزن اإلجمالي للم Askarelسيبانول، وغيرها. يقّدم الجدول أدناه معلومات عن محتوى 
 خارجها.

 
 Askarel: نتائج مسح محّوالت 4الجدول رقم 
 قّوة المحّول الموقع

 )كيلو فولت أمبير(
وزن المحّول من  عدد المحّوالت Askarelنوع 

دون السائل )طن/ 
 محّول(

وزن السائل )طن/ 
 محّول(

الوزن اإلجمالي 
 )طن(

 في الخدمة
 0.0, ,.7 00.9 0 بيرالين 7111 الجية
 92.9 0 9 . بيرالين 7,1 الجية
 9.0 1.7 0.2 0 بيرالين 211 الجية
 20.9 2.2 00.9 9 سيبانول 0111 الجية
 .0 9.9 ..0 0 سيبانول 7,1 الجية

 .14 .5 0. .1   المجموع الفرعي
 خارج الخدمة

 0 9.9 ..0 0 سيبانول 7,1 الجية
 Askarel 2 1.. 1.2 0.9 911 الذوق

 Askarel 9 1.. 1., 0.0 ,00 ذوقال
 Askarel 9 0.0 1., 0.0 ,00 الذوق
 Askarel 9 0.9 1., 0.7 211 الذوق

 1.2 1.0 ..1 0 غير محدد غير محدد البوشرية
 21 . 14 12   المجموع الفرعي
 .،1 5، 113 20   المجموع 

 )بالطن( بدل وزن الوحدة )طن/ محّول( الوزن اإلجمالي 0و  ,مالحظة: تعكس المجاميع الفرعية في العمودين 
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 0005111أي  PCBمن مواد  في المئة 00حوالي  تحتوي على حاويات مغلقةهي  PCBالتي تحتوي على مواد المكثفات 
، وما إلى أو السيبانول بيرالين،كال) PCBتذكر الشركة المصّنعة أن المكّثف يحتوي على مواد في بعض الحاالت، ملغ/ كلغ. 

في  PCBلكن في معظم األحيان يكون من الضروري تحديد المحتوى استناداا إلى المعلومات بشأن وجود مواد و ذلك(، 
 .PCB التي تحتوي على مواد المكثفات مسح. ويقدم الجدول أدناه نتائج المكثفات

 
 PCB: نتائج مسح المكثفات التي تحتوي على مواد 5الجدول رقم 

 الوزن التقديري للمكثفات )بالطن( (المكثفات )عددها المحطة الفرعية
 في الخدمة

 1.0 0 الجديدة
 1.3 ، مجموع المكثفات في الخدمة

 خارج الخدمة
 9.0 ,0 أدما

 ..9 00 البسطة
 0.. ,00 البوشرية
 ,.1 00 دير نبوع

 2., 070 غاز
 ,.1 00 الحازمية
 0.1 01 الجمهور

 22.4 4.0 مجموع المكثفات خارج الخدمة
 23 405 موعالمج

مكثفات أقل ممّا هو مذكور، والبيانات  0)كان في البوشرية  9102، بيانات محّدثة بعد الزيارة الميدانية في شهر أيار/ مايو COWI 9100المصدر: 
 الخاصة بالذوق قد ال تبدو دقيقة عند الجمع بسبب تدوير األرقام. 

 
 PCBالمحّوالت الملّوثة بمواد 
محّول. وتقع غالبية هذه المحّوالت في شبكة  905111ول أدناه، تحتوي الشبكة الكهربائية على حوالي كما هو مبين في الجد

التوزيع. تستخدم المحّوالت لتخفيض قوة التوتر األساسي لنظام التوزيع الكهربائي إلى التوتر المناسب الستخدام المستهلكين. 
خاص أو داخل مبنى. ُترسل المحوالت التالفة إلى ورشة التصليح  توضع المحّوالت عادة على عمود في الشارع، في صندوق

ا موّسعاا  المركزية في البوشرية. تتعاطى ورشة التصليح في البوشرية التصليحات الخفيفة. أما المحوالت التي تتطلب تصليحا
(. يتم MATELECأو شركة  (LESفترسل إلى إحدى الشركات الخاصة المتعاقدة )أي شركة الخدمات الكهربائية اللبنانية )

 تخزين المحوالت غير القابلة للتصليح في موقع التخزين في البوشرية لسنوات عديدة قبل أن يتم بيعها كخردة.
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بمستوى يتراوح من مئات إلى آالف ملغ/كلغ. ال ُتمأل هذه المحوالت  PCBالمحوالت الملوثة هي تلك التي تحتوي على مواد 
تتلوث بها عند تصنيعها أو عند تغيير زيتها أو تنظيفه أو إضافة الزيت الملّوث عليه. بشكل عام،  ، ولكنهاPCBبمواد عمداا 

 .Askarelألف مرة أقل مما يحتويه محّول  PCBيحتوي المحّول المملوء بزيت ملّوث على مواد 
 

 PCB: العدد التقديري للمحّوالت الملّوثة بمواد ،الجدول رقم 
عدد المحّوالت  عدد المحّوالت )عدد تقديري( PCBاد المحّوالت الملّوثة بمو 

 الملّوثة
 الزيوت الملّوثة )بالطن(

 01,1-0,1 95,11 0.5.11 شبكة التوزيع
 011-0,1 ,0 992 المحطات الفرعية ومحطات توليد الكهرباء

 011-71 ,9 70 محطة توليد الطاقة الكهرمائية
 011 9.1 05211 البوشرية )بما في ذلك البئر(

 11،,1 -1,111 11.,2 21,111 المجموع )عدد تقديري مدّور(
 

محّول في شبكة التوزيع بما في ذلك  0.5.11تشمل قاعدة بيانات مؤسسة كهرباء لبنان معلومات عن  -شبكة التوزيع
صنع. لكن قاعدة تفاصيل عن موقع المحّول، ورقمه التسلسلي، وقّوته )كيلو فولت أمبير(، واسم الشركة المصنعة له، وسنة ال
 . PCBالبيانات هذه ال تتضّمن معلومات عن وزن المحول، وكمية السائل فيه، ونوع السائل، أو احتوائه على مواد 

 
يحتوي موقع التخزين في البوشرية على ثالث مجموعات من محوالت شبكة التوزيع )كل  -موقع التخزين في البوشرية

د موقع التخزين هذا ال يخلو في أي وقت من: )أ( محوالت جديدة أو مصّلحة جاهزة مجموعة مخّزنة في منطقة منفصلة(. ويكا
ويتم تخزينها في البوشرية إلى أن  LESأو  MATELEC(. تأتي هذه المحوالت من شركة 211للتسليم واالستخدام )حوالي 

(؛ )ت( محّوالت غير 05,11و  05911يتم نقلها إلى الخدمة؛ )ب( محوالت موضوعة خارج الخدمة بانتظار تفتيشها )بين 
 (. 001قابلة للتصليح )حوالي 

 
بتقدير مستوى التلّوث  (COWI, 2011)سمحت الزيارات الميدانية والتحاليل التي أجريت خالل فترة اإلعداد للمشروع  -التلّوث
لى تركيزاا من حيث احتوائها ملغ/ كلغ، وأن المحوالت األع 95111و  1,يتراوح بين  PCB. فتبّين أن تركيز مواد PCBبمواد 
 .  ,.02موجودة في البوشرية وتعود لما قبل عام  PCBلمواد 

 
تجدر اإلشارة إلى أن التمييز الواضح بين المحّوالت الموضوعة في الخدمة وتلك الموضوعة خارج الخدمة ممكن فقط للمحّوالت 

أما باقي المحّوالت فتتغير حالتها من سنة إلى أخرى. من  المتوّقفة عن العمل والمخّزنة في البوشرية وعددها قليل نسبياا.
ياباا. لكن  الصعب الحصول على أرقام دقيقة ألن المحّوالت تُنَقل مرات عديدة من ورشة التصليح إلى موقع التخزين ذهاباا وا 

 1,لبوشرية: فُيحال محول إلى موقع ا 011يمكن تلخيص الصورة العامة على نحو مبّسط كالتالي: في كل عام، يرد حوالي 
إلى ورش التصليح  011إلى ورشة التصليح في البوشرية، و 9,1من هذه المحّوالت إلى قسم المحوالت المتوقفة عن العمل، و
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 ,91. وبناء على المسح، تقّدر كمية الزيوت المفرغة من هذه المحوالت الستمائة بحوالي LESأو  MATELECفي شركتي 
 طناا منها ملّوثاا. 1,الي ، ويكون حو 44 اسنويأطنان 

 
 وصف المشروع .ب

 

، عدد المحّوالت التي تحتوي على نسب عالية من مواد بصورة دقيقةالسريع،  COWIيحّدد مسح  -األساس المنطقي للمشروع
PCBد . في المقابل، يقّدر المسح عد45، باالستناد إلى عمليات تفتيش وافية لجميع محطات توليد الطاقة الحرارية في لبنان

جراء التجارب على عدد صغير من المحوالت المستخدمة PCBالمحوالت الملّوثة بمواد  ، ومن ثم 46من خالل أخذ العينات وا 
تقديراا إال  COWIاستقراء النتائج إلى إجمالي عدد المحوالت التي تملكها مؤسسة كهرباء لبنان. لهذا السبب، ال يوفر مسح 

، من دون تحديد واضح لعدد المحوالت الملّوثة ومستوى تلّوثها في كل موقع. لذلك، PCBمواد لعدد المحّوالت الملّوثة ب تقريبياا
عبر البالد، للحصول على وصف واقعي لعددها، وموقعها  PCBمسح شامل للمحّوالت الملّوثة بمواد تبرز الحاجة إلى إجراء 

ما بعد  PCBاءات الالزمة لتنظيف البالد من مواد ومستوى تلّوثها. ومن شأن هذا المسح أن يساعد لبنان في اتخاذ اإلجر 
 المشروع المقترح. 

 

. ينتج التعّرض البيئي لمواد  PCBمعياراا عند تحديد األولويات في أنشطة إزالة مواد  PCBلمواد  التعّرض البيئيُيعتَمد خطر 
PCB ي الجو أو أن تتسّرب إلى المياه الجوفية أو عن تسّرب السوائل التي تحتوي على هذه المواد، والتي يمكن لها أن تتبّخر ف

بشكل مباشر، عند االحتكاك بالسوائل التي تحتوي على  PCBلمواد  اإلنسانالسطحية. باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يتعّرض 
دة في الموجو  PCBهذه المواد، أو غير مباشر، عبر البيئة )الماء والغذاء(. يرتبط خطر التلوث بصورة مباشرة بكمية مواد 

 PCBتشّكل المعدات التي تحتوي على نسب عالية من مواد المعّدات، كما وبحالة هذه المعّدات وطريقة إدارتها. نتيجة لذلك، 
زالة هذه المواد تتّم وفَقا التفاقية ستكهولم التي تعطي األولوية القصوى إلزالة  خطر التلّوث األكبر بالنسبة لإلنسان والبيئة. وا 

ملغ / كلغ( وتلك التي يزيد  100,000)أي أكثر من   PCBفي المئة من مواد  01حتوي على أكثر من المعدات التي ت
خطراا كبيراا على الموظفين، ال سيما العاملين  PCBالمحّوالت الملّوثة بمواد لترات. وباإلضافة إلى ذلك، تشّكل  ,حجمها على 

 مدى سنوات.منهم في ورش الصيانة، وذلك بسبب تعّرضهم المستمر على 
 

واألولويات التي أرستها  PCBبالنظر إلى المخاطر المّتصلة بالمعدات التي تحتوي على نسب عالية من مواد  -نهج المشروع
، يّتخذ هذا المشروع اإلجراءات الالزمة من أجل: )أ( ,919في لبنان بحلول عام  PCBللقضاء على مواد استكهولم اتفاقية 
 9101في قطاع الطاقة في لبنان بهدف تحديث نتائج مسح  PCBلمحّوالت الملّوثة بمواد ل مسح قطرّي النطاقإجراء 

(COWI 2011 التخلص من جميع )المعدات التي تحتوي على نسب عالية من مواد (؛ )بPCB  المملوكة من مؤسسة

                                                 
 كلغ.  021إذا ما افترضنا أن متوسط محتوى الزيت لكل محّول هو   44 
قاديشا )شمال لبنان(، والذوق )جبل لبنان(، والجية )جبل لبنان(، والزهراني )جنوب لبنان( وصور )جنوب -وتشمل هذه محطة البداوي )شمال لبنان(، محطة الحريشة 45 

 (.0، ص COWI 9100وبعلبك )البقاع( )لبنان( 
 92(، و011محّوالا من المحطات الفرعية ومحطات توليد الطاقة )من أصل  07محول(،  025111محّوال من شبكة التوزيع )من أصل  .7أجري االختبار على  46 

  (.0,، ص COWI 9100محول( ) 9111 )من أصل ,.02في البوشرية، يعود إلى ما قبل عام  (Buchholz Relay)محوال وجهاز بوخلز ريلي 
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ات الجهات المعنّية بما يحّسن في البوشرية؛ )ت( بناء قدر  PCBوالزيوت الملّوثة بمواد كهرباء لبنان ومن القطاع الخاص، 
 في المستقبل. PCBإدارة مواد 

 
 

 مكّونات المشروع: يتضّمن المشروع مكّونات ثالثة: 
 

 المكّون األول: المسح الميداني للمحوالت الملّوثة بمواد ثنائي الفينيل متعدد الكلور 
(PCBs) (1..0 .)مليون دوالر أمريكي 

 
ي شامل للمحوالت الملوثة بمواد ثنائي الفينيل متعدد الكلور في قطاع الطاقة في لبنان. ينطوي هذا المكّون على مسح ميدان

محّول( بأكمله، وشبكة التوزيع في مؤسسة كهرباء لبنان  9111سيرّكز المسح على مخزون المحّوالت في البوشرية )حوالي 
 محّول(.  02111)حوالي 

  
المستوى القطري، يحّدد عدد المحّوالت الملّوثة ومستوى تلّوثها في كل موقع، من شأن المسح الميداني أن يحّقق هدفين: على 

ا لمستوى التلّوث الحاصل بمواد  في قطاع الطاقة؛ وعلى المستوى المحّلي )في البوشرية(،  PCBوبالتالي، يؤّمن وصفاا واضحا
جراء يؤّدي المسح إلى اعتماد ممارسات هندسية جيدة، ال سيما في مجال بروتوكوالت  الصحة والسالمة، وأخذ العينات، وا 

. وتنعكس هذه الممارسات في تدريب الموظفين PCBاالختبارات، ووضع العالمات التصنيفية على الزيوت الملّوثة بمواد 
وشرية المحلّيين في موقع عملهم خالل فترة المسح، وكذلك في المبادئ التوجيهية المكتوبة إلدارة المحوالت التي سَتِرد إلى الب

 بعد انتهاء المشروع.
 

 يقوم مسح المحوالت الملّوثة بمواد ثنائي الفينيل متعدد الكلور على الخطوات التالية: 
 

 عدد المحّوالت التي قد تكون ملّوثة؛  لتحديدلقاعدة بيانات مؤسسة كهرباء لبنان  استعراض مكتبي (0)
 

 لّوث؛ مل من كّل محّول يعتقد أنه م 1,، أي أخذ عينة أخذ العينات (9)
 

الكهربائية السوائل  في PCBلكشف مواد  Clor-N-Oilباستخدام تقنية ، PCBلمواد  إجراء اختبارات ميدانية (0)
 أكثر منفي المليون" أو " اجزءا  1,أقل من تكون النتيجة "دقائق لكل عينة و  خمسأقل من  ستغرق التحليليالعازلة. 

من  على أنه خالٍ يصّنف المحّول المعني في المليون"،  اجزءا  1,في المليون". إذا كانت النتيجة "أقل من  اجزءا  1,
 البند راجعاختبارات إضافية ) يخضع المحّول إلىفي المليون"،  اجزءا  1,من  أكثرإذا كانت النتيجة "أّما . PCBمواد 

2.) 
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العينة  تخضع لمليون"في ا اجزءا  1, أكثر من' Clor-N-Oilتبار خنتيجة ا إذا كانت :PCBاختبار مخبري لمواد ( 2)
لعدد  ادقيقا  اتقديرا  يعطي أو التحليل اللوني للغاز الذي في المختبر باستخدام الكروماتوغرافيا الغازيةإلى تحليل إضافي 

يكون في المليون،  اجزءا  1,إذا كان هذا الرقم أقل من ف. الموجودة في الزيت الخاضع للفحصمليون األجزاء في ال
في المليون،  اجزءا  1,من  أكثرإذا كانت النتيجة أما ا لذلك. المحول وفقا  ويتم تصنيف PCBد موامن  اخاليا  الزيت

  . PCBفي خانة المحّوالت التي تحتوي على مواد ل محوّ ال فيصّنف
 

والزيوت  PCBص من المعدات التي تحتوي على نسب عالية من مواد ثنائي الفينيل متعدد الكلور المكّون الثاني: التخلّ 
 مليون دوالر أمريكي( 1.11ملوثة )ال

المملوكة من مؤسسة كهرباء لبنان  PCBينطوي هذا المكّون على التخّلص من المعدات التي تحتوي على نسب عالية من مواد 
 ومن القطاع الخاص، والزيوت الملّوثة بهذه المواد في البوشرية.

 
مليون  PCB (1.21لتي تحتوي على نسب عالية من مواد وا الخارجة عن الخدمة:  التخّلص من المعّدات 2.1المكّون 

 دوالر أمريكي(: 
. 47طناا 22مكثفاا، بوزن إجمالي يبلغ  2.2و Askarel محول  09تتضّمن معدات مؤسسة كهرباء لبنان الخارجة عن الخدمة 

، خاصةا في PCBبات من مواد واإلسمنت الملّوثين بتسرّ  التربة وسوف تتطلب إزالة هذه المعدات التخّلص من عشرة أطنان من
طناا من المعدات التي تحتوي على نسب عالية من  22وبالتالي، سيمّول هذا المكّون عملية التخّلص من حوالي  موقع الذوق.

  و عشرة أطنان من التربة واإلسمنت الملّوثين. PCBمواد 
 

في لبنان ال يبرر إقامة مرفق محلي دائم للتخلص  PCBمن المعدات التي تحتوي على نسب عالية من مواد  المحدود إن العدد
من هذه المعدات. لذلك، يكون الحل األكثر فعالية من حيث التكلفة في تصدير هذه المعدات إلى مرافق مرّخص لها في الخارج 

المقاول جميع  وفقاا لمتطلبات إتفاقية بازل. يتوّلى هذه العملية مقاول متخصص يتم اختياره في إطار مناقصة دولية. يؤّمن
المحوالت الفارغة، والسوائل والمكثفات، والتعبئة والتغليف،  المطلوبة ويتوّلى تفريغ المحوالت وجمع 48وسائل التعبئة والتغليف

 والنقل والتلف في الخارج. سوف تنطلق المناقصة الخاصة بهذا العقد مع بدء سريان المشروع. 
 

والزيوت الملوثة  PCBوالتي تحتوي على نسب عالية من مواد  تزال في الخدمة التي الالتخّلص من المعدات  2.2المكّون 
     مليون دوالر أمريكي( 0..1)
 

                                                 
(. أما المكثفات فهي موجودة في سبع محطات فرعية لمؤسسة كهرباء لبنان وهي: 0(، والبوشرية )0(، الجية )01تقع هذه المحّوالت في محطة توليد كهرباء الذوق )  47 

 (.01(، والجمهور )00(، الحازمية )070(، غاز )00(، دير نبوح )135(، البوشرية )00( البسطة ),0أدما )
الفارغة،  Askarel، ووسائل التعبئة والتغليف المعتمدة من األمم المتحدة للمكثفات ولحاويات محوالت Askarelوتشمل هذه الوسائل البراميل الخاصة بمحوالت  48 

لحفر التربة، ووسائل التعبئة والتغليف المعتمدة من األمم ، ومعدات الوقاية الشخصية للموظفين، ومادة ماصة للحاالت الطارئة، وأدوات Askarelوأدوات تصريف 
 رافعة للتحميل، الخ، و PCBالمتحدة للتربة الملوثة بمواد 
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 Askarel  محول  07تتضمن   في الجية. PCBالمعدات التي ال تزال في الخدمة والتي تحتوي على نسب عالية من مواد 
التي ال تزال في الخدمة:  Askarelمحوالت  ة في الجية جميع. يضم معمل الطاقطًنا .14مكثفات بوزن إجمالي يبلغ  0و
 Askarelسيمّول هذا المكّون عملية التخّلص من جميع محوالت ومكثفات  محوالا ال يزال في الخدمة. 07و قديمة محّوالت ,

لية شراء محّوالت جديدة، في محطة الجية. في المقابل، تتوّلى مؤسسة كهرباء لبنان، في إطار التمويل الموازي للمشروع، مسؤو 
 .لضمان استمرارية توليد الكهرباء

 
( عن ثالث شركات خاصة تملك COWI ،2011كشف المسح الميداني السريع ) المكثّفات المملوكة من القطاع الخاص.

  ات والوكاالت. ستقوم وزارة البيئة باالتصال بهذه الشركأطنان 5ويبلغ وزنها اإلجمالي حوالي  PCBمكثفات تحتوي على مواد 
 PCB)أصحاب االمتيازات، الخ...( للتحّقق من رغبتها في التخّلص من معّداتها )المكثفات والمحوالت( التي تحتوي على مواد 

 من خالل المشروع المقترح.
 

ي البوشرية كما ذكرنا سابقاا، يحتوي موقع الصيانة والتخزين الخاص بمؤسسة كهرباء لبنان ف .البوشرية الزيوت الملّوثة في 
المحوالت  المسح الميداني المشار إليه في المكّون األّول جميع محول تقريباا ونسبة كبيرة منهم ملّوثة. سيحّدد 9111على 

التفريغ، والتعبئة والتغليف، والتخّلص من الزيوت الملوثة. وتشير التقديرات  عمليات وسيقوم المشروع المقترح بتمويل الملّوثة.
. وفي إطار التمويل الموازي للمشروع، طن 111لزيوت الملّوثة المتوّقع التخّلص منها في البوشرية تبلغ حوالي إلى أن كمية ا

 الت وتصليحها.، الستخدامه في صيانة المحوّ PCBتكون مؤسسة كهرباء لبنان مسؤولة عن شراء الزيوت الخالية من مواد 
 

كثر فعالية من حيث التكلفة للتخلص من المعدات التي ال تزال في الخدمة ، تتمثل الطريقة األ9.0وكما هو الحال في المكّون 
في التصدير إلى مرافق مرّخص لها في الخارج وفقاا لمتطلبات اتفاقية بازل. يتوّلى هذه العملية مقاول  49والزيوت الملّوثة

غليف المطلوبة ويتوّلى تفريغ المحّوالت متخصص يتم اختياره في إطار مناقصة دولية. يؤّمن المقاول جميع مواد التعبئة والت
زالة جميع محّوالت  وجمع هياكل المحّوالت، والسوائل والمكثفات، والتعبئة والتغليف، والنقل والتلف في  Askarelوتفكيك وا 

 الخارج. وُيَتَوقَّع إطالق المناقصة الخاصة بهذا العقد بعد سنة ونصف السنة من بدء سريان المشروع. 
 

دارة المشروع )  :لثالثاالمكّون   مليون دوالر أمريكي(   5،،1بناء القدرات وا 
عداد التقارير عن PMUللمشروع ) ينطوي هذا المكّون على: )أ( إنشاء وحدة إدارية  ( في وزارة البيئة. )ب( رصد المؤشرات وا 

من الجهات المعنّية )إدارة الجمارك، البيئة ومؤسسة كهرباء لبنان وغيرهما  وزارة قدرات وبناء التدريب )ت( أداء المشروع؛
  بصورة مستدامة. PCBوالعمال الفنيين في المواقع، الخ...( في مجال إدارة معّدات ومواقع تخزين مواد 

 
 
 
                                                 

ياة االستثمار قابالا للحمن الناحية النظرية، يمكن شراء أو استئجار جهاز إلزالة الكلور لتطهير الزيوت في موقعها. لكن من الناحية العملية، ال يكون مثل هذا  49
 طن )للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، أنظر التحليل االقتصادي(. 011اقتصادياا إال عندما تتخطى الكميات المتوّقع تطهيرها عتبة 
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دام الموظفين الفنيين واستخ إدارة صغيرةإنشاء وحدة ا لحجم المشروع، من المتوقع نظرا  -وحدة إدارة المشروع موظفو
ا ع. ومن المتوقّ ملين في وزارة البيئة قدر المستطاعالعا ينواالئتماني وحدة إدارة  ضمنله  لمشروع ومساعدلمدير توظيف  أيضا
 على موظفييعتمد المشروع سف، اإلدارة الماليةدعم و  بالتوريدما يتعلق  فيأّما . التفّرغ الكاملأساس  يعمالن على، و المشروع

ى تلقّ  سبق أن. و (LEPAP)ممّول من البنك الدولي مشروع آخر  على لوقت نفسهفي ا يعملونالذين  ينئتمانياال البيئة وزارة
 .تصبح مألوفة بالنسبة لهما إجراءات البنك الدولي وبدأت ةاالئتماني بشأن اإلدارة تدريبال نالمذكورا انالموظف

 
عداد التقارير التنسيق المستمر مع مختلف  لكويشمل ذمشروع. الأداء  رصدعن  ةسؤولم تكون وحدة إدارة المشروع -الرصد وا 

. ضمن المواعيد المحددة لضمان تنفيذ المشروع ،تصليحالمؤسسة كهرباء لبنان، ومحالت ممثلي واالستشاريين و  المتعاقدين
 في التنفيذ. ب أي تأخير طويلفي وقت مبكر وتجنّ المشاكل  أن تكشف عن ةوثيقالمراقبة ال ومن شأن

 
جوانب و قواعد البيانات،  واستخدام، PCBمواد  مؤسسة كهرباء لبنان( على تحسين إدارةو  البيئةوزارة ك) لمؤسساتا تدريب

لقضاء ا الرامية إلى تنفيذ اإلجراءات المستقبلية أن يسّهل التدريب من شأن، وما إلى ذلك(. التوريد)إدارة المشاريع أخرى من 
يضمن هذا المكّون بناء قدرات الموظفين باإلضافة إلى ذلك، ثنائي الفينيل متعدد الكلور في البالد. و  ما تبقى من مواد على

جراء االختباراتالمراجعة وأخذ العينات  في مجالوالفنيين(  )العمال المحليين  على التصنيفية وضع العالماتوالتفريغ و  وا 
 .PCB ملّوثة بمواد تالمحوّ  من في البالدما تبقى  لتحديد، كما يزّودهم بالمعارف المفيدة PCB بمواد ثةالملوّ  الزيوت

 
 التمويل الموازي من الحكومة اللبنانية .ت
إدارة مؤسسة مجلس قرار بموجب ومؤسسة كهرباء لبنان توفير التمويل الموازي لهذا المشروع ) البيئةكل من وزارة  تعّهدت

 مساهمةب ، وذلك(9109يو يونحزيران/  ,0تاريخ  البيئةورسالة وزارة  9100أكتوبر تشرين األول/  00 كهرباء لبنان تاريخ
هالمشروع.  سريانفترة  خاللمليون دوالر أمريكي  2.7حوالي  قيمتها اإلجمالية تبلغ عينية ونقدية تعزيز لالمساهمة  هذه ُتوجَّ

فق مر  الممّولة من لتلك مكّملةوازي مال الممّولة بهذا التمويل جميع األنشطةتكون و  .في إطار المشروع المقترح قررةمال األنشطة
 Askarel محوالتاستبدال الذي يقضي ب مع احتمال استثناء النشاط ، إال أنها تبقى مستقلة عنها بشكل واضح،البيئة العالمية

مؤسسة كهرباء لبنان عملية المناقصة لشراء محوالت جديدة.  أطلقت، هذا السياقفي  الموضوعة في الخدمة في محطة الجية.
ذاو   في الجية. Askarelمحوالت لتخلص من با ةملتزممؤسسة كهرباء لبنان تبقى ألسباب، ألي سبب من ا فشلت المناقصة ا 
 

 :ما يلي تغّطي مساهمة وزارة البيئة )النقدية والعينية(
 (0اعتماد المختبرات )في إطار المكّون  .أ

 ( 9تفتيش وتقييم موقع بئر البوشرية )في إطار المكّون  .ب
 (9)في إطار المكّون  PCBص من المكثفات التي تحتوي على مواد التنسيق مع الشركات الخاصة بشأن التخلّ  .ت
 ( 0)في إطار المكّون  PCBتعزيز اإلطار القانوني بما يحّسن إدارة مواد  .ث
 ( 0التوعية )في إطار المكّون  .ج

 



 36 

والتربة  النفاياتو عازلة، ال الزيوتفي  PCB مواد لتحليل معتمدةمختبرات  إلى لبنان يفقترا، حاليا  -المختبرات تحديث .أ
 مقّوماتخطط التنفيذ الوطنية اللبنانية إلدارة الملوثات العضوية الثابتة لمحة عامة عن  تقّدم. وغيرها من الوسائط

 مواد اختبار يملكان امكانات معتمداا،ا مختبرا  00 أصل منمختبران اثنان فقط، للتحليل الكيميائي التنظيمي.  مختبرات
PCB تتوافر في و ومختبر معهد البحوث الصناعية.  ،الجامعة األميركية في بيروت فييئي مختبر البداخلياا، وهما: ال

على مستوى الكشف المطلوب.  الكروماتوغرافيا الغازيةأو  إلجراء التحليل اللوني للغازالمعدات الالزمة  كّل منهما
 مواد االعتماد الدولي لتحديد لحصول علىالمطلوب لمستوى بال تحديث أحد هذين المختبرين بالتالي، يتوخى المشروع

PCB  النفايات والتربة.و عازلة الالزيوت في 
 

هذا  يتوّخى. وبمستويات مرتفعة على نطاق واسع ثملوّ  في البوشرية موقع التخزين -تفتيش وتقييم موقع البوشرية .ب
نشاء البئر، و  لتفريغ)إعداد خطة مفصلة  هتقييمو (، يةبر مخ إجراء تحاليلالموقع ) تفتيشالنشاط  مرفق موّقت لتخزين ا 

/ الرواسب الحمأةطبقة الرواسب وتقدير كميات الحمأة/ عمق  وقياسبراميل أو خزانات،  فيمن البئر الزيوت المفرغة 
عدادها للشحن. من الزيوت األولية لكميةزالة اإلفي البئر(، و   الملوثة والحمأة / الرواسب من البئر وا 

 
سريع ال المسح حّدد -PCBالتخّلص من المكثفات التي تحتوي على مواد التنسيق مع الشركات الخاصة بشأن  .ت

(COWI ،2011 )تملك مكثفات تحتوي على مواد  ثالث شركات خاصةPCB  يبلغ وزنها اإلجمالي حوالي خمسة و
ص من هذه المعدات من خالل التخلّ  عملية مسؤولة عن االتصال وتنسيق البيئةوزارة بناء عليه، تكون أطنان. 

 شروع.الم
 

المبادئ  ينص على PCB بشأن مواد ويشمل ذلك إعداد مرسوم -PCBتعزيز اإلطار القانوني بما يحّسن إدارة مواد  .ث
الصادر في  209قانون متفقاا مع أحكام ال لمرسوما يكون هذا. PCB مواد إدارة إلنفاذ شروطالتوجيهية 

قرار الحل محل ي، و ..02/02القانون  من أحكاموينطلق )قانون التصديق على اتفاقية ستوكهولم(،  92/17/9119
المرسوم االمتثال للمتطلبات  لهذانطاق الموصى به ال ويضمناستيراد النفايات(.  بشأن) 0227لعام  70.0

 .لمرسوملالنطاق المقترح  نورد أدناه. PCBمن حيث التعامل مع مواد استكهولم اتفاقية المنصوص عليها في 
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 :PCBلمقترح بشأن مواد  لمرسوم اا أبرز عناصر
  هدف المرسوم ومعاني المصطلحات؛ 
  إنتاج وتسويق واستخدام وصيانة موادPCB  والمعدات التي تحتوي على موادPCB .ذ المهلة المحددة في أي تنفي

 مواد على التي تحتوي لمعدات)توضع ا PCBللتخّلص التدريجي من المعدات التي تحتوي على مواد  اتفاقية استكهولم
ويمكن استخدام ؛ 9191تجاوز عام تال  مهلةخارج الخدمة في  لترات ,تفوق ثنائي الفينيل متعدد الكلور بكميات 

 (؛,919حتى عام  ٪,1.1و  ٪,1.11بين تتراوح  PCBالتي تحتوي على كميات المعدات 
  مسح المعدات التي تحتوي على مواداألسباب الموجبة إلجراء PCBا المسح، ومنهجية ، والجهة المسؤولة عن هذ

 المسح؛ 
  ؛التصنيفأحكام لتنظيم 
  أحكام لتنظيم تخزين ونقل المعدات التي تحتوي على موادPCB  زالة التلّوث أو والتخّلص منها. أي تنفيذ المهلة وا 

بالنسبة  .PCB (919المحددة في اتفاقية استكهولم للتخّلص / إزالة التلّوث من المعّدات التي تحتوي على مواد 
 :معدات التي يشملها المسح(لل
 من مواد ٪,1.11وأي مزيج يحتوي على أكثر من  PCBمواد المعدات التي تحتوي على  على اليابسةتحرق     -

PCB  هذه  طمرر حظَّ الكيميائية؛ يُ -ائيةعالجة البيولوجية أو الفيزيالمعن طريق  يزال منها التلّوث/ تُتَلفأو
 ،النفايات

 المرخص لها،شركات بال هاوالتخلص من PCBالتي تحتوي على مواد والنفايات المعدات  تخزيننقل و  ينحصر    -
ومصادرها تستلمها   التي  والنفايات اتكميات المعدّ  PCBتسّجل الجهات المسؤولة عن التخلص من مواد    -

 ،إلى وزارة البيئة وترفع هذه المعلومات. PCBحتواها من مواد وطبيعتها وم
 لتحليل مواد لمناسبة طرق التحليل اPCB ؛ 
  متطلبات الترخيص، بما في ذلك إجراءات تقديم طلب الترخيص وشروط الحصول على الترخيص. تنحصر أنشطة

 بالشركات المختصة.  PCBإزالة التلّوث من المحوالت التي تحتوي على مواد 
  .أحكام إدارية، وتتضمن أحكام اإلنفاذ 

 

مدراء و ، ومؤسسة كهرباء لبنان في وزارة البيئةلتي تستهدف الموظفين والعاملين طة التوعية اشأن وتشمل -التوعية .ج
، فضال PCBعلى مواد على معدات تحتوي  التي يحتمل أن تحوزشركات ، ومدراء محالت التصليح، والكهربائيين

  عن عامة الناس.
 

 :مؤسسة كهرباء لبنان ما يليتغّطي مساهمة 
 

 (0باء لبنان )في إطار المكّون تحديث قاعدة بيانات مؤسسة كهر  .أ
 (9)في إطار المكّون  PCBاستبدال محّوالت محطة الجّية وشراء زيوت خالية من مواد  .ب
 (0تنسيق تنفيذ المشروع )في إطار المكّون  .ت
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الت التي ( تحديث قاعدة بيانات المحوّ 0ينطوي هذا النشاط على ) -تحديث قاعدة بيانات مؤسسة كهرباء لبنان .أ
رصد دائم للنظام  إرساء( 9في إطار المكّون األول؛ )المنّفذ على ضوء نتائج المسح القطري  PCBمواد تحتوي على 

 وتحديث قاعدة البيانات.
 

تكون مؤسسة كهرباء لبنان مسؤولة عن استبدال  -PCBاستبدال محّوالت محطة الجية وشراء زيوت خالية من مواد  .ب
الموضوعة في  Askarelمن محوالت  ، بواسطة المشروع،تم التخّلصمحّوالت محطة الجية وشراء محوالت جديدة لي

باإلضافة إلى ذلك، تشتري . 0وعددها  PCBعن المكثفات التي تحتوي على مواد  فضالا ، 07الخدمة، وعددها 
 بالكميات المطلوبة لصيانة المحّوالت وتصليحها في البوشرية.  PCBمؤسسة كهرباء لبنان الزيوت الخالية من مواد 

 
تعمل مؤسسة كهرباء لبنان بتعاون وثيق مع وزارة البيئة لضمان تنفيذ المشروع في مواعيده.  -تنسيق تنفيذ المشروع .ت

ومكثفات محطة  Askarelوتكون مؤسسة كهرباء لبنان مسؤولة بشكل خاص عن عملية المناقصة الستبدال محوالت 
ن على حسن تنسيق عمليتي تفكيك محوالت . تحرص مؤسسة كهرباء لبناPCBالجية التي تحتوي على مواد 

Askarel  زالتهاالتي ال تزال في الخدمة )من  PCBمحوالت الخالية من مواد واستبدالها ب ،)من قبل وزارة البيئة( وا 
  قبل مؤسسة كهرباء لبنان(.
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 : ترتيبات التنفيذ3الملحق رقم 

 (P122540)تعدد الكلور في قطاع الطاقة الجمهورية اللبنانية: مشروع إدارة مواد ثنائي الفينيل م
 

 التدابير المؤسسية والتنفيذية للمشروع .أ
المسؤولة عن تنظيم المواد الخطرة بما في ذلك الملّوثات العضوية الثابتة في لبنان، الجهاز المنّفذ لهذا  وزارة البيئةتكون 

(، PMU) وحدة إدارة المشروعوتنفيذه، فضالا عن إنشاء المشروع. وتضطلع بالمسؤولية الرئيسية المتمّثلة في مراقبة المشروع 
التي يرأسها مدير المشروع من ذوي الخبرة في مجال إدارة النفايات الخطرة، وتضم متخصصين في مجال التوريد واإلدارة 

ا . وبما أن وزامصلحة تكنولوجيا البيئةتحت إشراف  دائرة السالمة الكيميائيةالمالية. وُيسند المشروع إلى  رة البيئة تتوّلى أيضا
تنفيذ مشاريع أخرى ممّولة من البنك الدولي، يتولى موظفو المشاريع االئتمانية في وزارة البيئة المدّربون والمعتادون على 

 إجراءات البنك الدولي العمل في هذه المشاريع المختلفة لضمان الفعالية من حيث التكلفة.
 

ك من الدولة وخاضع لوزارة الطاقة والمياه. تملك هذه المؤسسة غالبية المعدات التي كيان مستقل مملو  مؤسسة كهرباء لبنان
في لبنان، وبالتالي، كانت معنّية إلى حد كبير في إعداد هذا المشروع. أصدر المدير العام لمؤسسة  PCBتحتوي على مواد 

ا إدارياا  PCBلجنة خاصة بشؤون مواد ء لبنان يشكّلون يقضي بتعيين خمسة موظفين من مؤسسة كهربا 50كهرباء لبنان تعميما
. تضم اللجنة ممثلين عن إدارات اإلنتاج والنقل والتوزيع، مكّلفين بالتنسيق مع وزارة البيئة في القضايا في مؤسسة كهرباء لبنان

 في مرحلة التنفيذ.. برهنت هذه اللجنة عن نشاٍط ملحوظ في مرحلة اإلعداد، وتعتزم مواصلة هذا النشاط PCBالمتعلقة بمواد 
 

 :منوحدة إدارة المشروع  تتألف
 على اإلشراف يةمسؤول ويتوّلى ،في مجال إدارة النفايات الخطرةيكون مدير المشروع صاحب خبرة  متفّرغ.مشروع مدير  .أ

ارة على اّطالع الوز لضمان  البيئةوزارة  اإلدارات األخرى في مع التنسيقو التنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان، و المشروع، 
عداد التقارير. و  معلومات المشروع وتطّوراته،   جميع التكاليف المرتبطة بمنصب مدير المشروع تمّولرصد المشاريع وا 

ا على حسن مرفق البيئة العالميةبواسطة منحة   .خطة اإلدارة البيئية واالجتماعيةتنفيذ . ويشرف مدير المشروع أيضا
ل جميع التكاليف المرتبطة بمنصب . اليوميةاإلجراءات اإلدارية  روع فيمدير المشيساعد . مشروعالمدير مساعد  .ب ُتموَّ

 منحة مرفق البيئة العالمية. مساعد مدير المشروع بواسطة
في الوقت  البيئة تنّفذزارة ونظراا إلى أن و االئتمانية.  : يشرفون على متطلبات المشروعواإلدارة المالية أخصائيي التوريد .ت

لضمان  همنفس ينمن الموظفين االئتماني قدر المستطاع، ،تفادة، سيتم االسمن البنك الدولي بتمويل اآخرا  امشروعا نفسه 
 من حيث التكلفة.أعلى مستوى ممكن من الفعالية 

ا من وحدة إدارة جزءا  اكونيل تتم تسميتهما :من مؤسسة كهرباء لبنان( والثاني البيئةمن وزارة  األول)مسؤولي تنسيق  .ث
 .خالل تنفيذ المشروع ومؤسسة كهرباء لبنان البيئةالتنسيق الكامل والمستمر بين وزارة  رصا على ضمانويح المشروع

                                                 
 . 9101تشرين الثاني/ نوفمبر  02، تاريخ 000رقم    50 
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مكافحة التلوث،  على غرارقة بالمشروع في القطاعات المتعلّ  البيئةالموظفين الحاليين في وزارة خبرة يعتمد المشروع على  .ج
 ةعينيال البيئةوزارة مساهمة  التعاون ضمن هذا ويندرجة والمؤسسية. القانوني والشؤون، ووسائل اإلعالم، والرصد، والتوعية

 .في المشروع
 .البيئة/ وزارة وحدة إدارة المشروعتأهيل  الستكمال عند االقتضاءوباإلضافة إلى ذلك، يمكن توظيف خبراء فنيين  .ح
 

من المؤسسات والهيئات ذات االختصاص  ةواسعتنفيذ المشروع مع مجموعة تنسيق مؤسسة كهرباء لبنان  البيئة معوزارة  تتولى
 الواردة في القائمة أدناه:  PCB مواد في إدارة

 

 

 االختصاصات المؤسسة
 وتخزينها والتخّلص منها نهائياا  PCBأنظمة على شكل قرارات ومراسيم بشأن استخدام مواد يصدر   مجلس الوزراء

 وزارة البيئة
 

 بازل.اتفاقية استكهولم و اتفاقية  لجهة المعنية بتنسيق شؤونهي ا 
  المواد الخطرة وتصريف تصنيع وتخزين ونقل واستخدام اتامتثال عمليتراقب (مواد  بما في ذلكPCB) ونفاياتها 

 . ةيللتشريعات البيئ
  بما في ذلك التسرب من  ،البيئية( والضابطةاإلقليمية  الدوائر ة ومصلحةالبيئ مصلحة تكنولوجياالتلوث )ترصد

  الخ ،PCB بمواد مناطق الملوثةوال المعدات
وزارة الطاقة والمياه/ مؤسسة 

 كهرباء لبنان
 

  .تقوم وزارة الطاقة والمياه بإعداد الخطط واالستراتيجيات المتعلقة بالطاقة والمياه في البالد 
 معدات الكهربائية )بما تحدد وكالة تنظيم الطاقة في وزارة الطاقة والمياه المعايير والمتطلبات الفنية التي تنطبق على ال

 (PCBفي ذلك المعادات الخالية من مواد 
  تحرص على أن تكون جميع المعدات الكهربائية خالية من موادPCB  .وغير مضرة بالصحة والسالمة العامة والبيئة 
 كما  نها،نقلها وتخزي رصدي، و وتصليحها التلمحوّ ا إدارة ورش العمل والمعدات وقطع الغيار والمحوالتقسم  يتوّلى

عادة توجيهها و وتسليم ورود المحّوالت تفاصيل المعلومات ذات الصلة بما في ذلك جميع لسجّ ي محوالت ال)فصل . اا 
من والنهائي من المحوالت اآل غير الملّوثة بهذه المواد، وتخزين و/أو التخلصن المحوالت ع PCB بمواد ملوثةال

 (.PCBبمواد  الملوثة
 ا فحص زيوت المحّوالت  لمعدات وقطع الغيار والمحوالتورش العمل واقسم  يتوّلى في مؤسسة كهرباء لبنان أيضا

 في الزيوت في المستقبل(، وتكريرها عند الحاجة وصيانة معدات التكرير.  PCBبشكل مستمّر )الكشف عن مواد 
وزارة الصناعة/ معهد البحوث 

 الصناعية
تكون ) اتمختبر الق اختبار مستخدمة في عشرات يطر  011اعتماد ألكثر من  معهد البحوث الصناعية علىحصل  •

 معتمدة(. PCB االختبار التي تكشف عن مواد طريقة
 وزارة العمل

 
المهنية، ال سيما من يتعامل منهم بالمواد الكيميائية  تحدد شروط العمل المتعلقة بصحة العمال وسالمتهم •

  .PCBوالمنتجات الخاصة والمعدات التي تحتوي على مواد 
 )من محوالت ومكثّفات( PCBتحّظر استيراد وتصدير الزيوت والمعّدات الملّوثة بمواد  • وزارة المالية/ مصلحة الجمارك
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  اإلدارة المالية وترتيبات الصرف .ب

ترتيبات مقبولة ه الهذ وُتعتبر. للمشروعالتي اقترحها الجهاز المنّفذ  اإلدارة المالية ترتيباتة يكفالمدى  اتقييما  الدولي البنكأجرى 
عداد التقارير المالية، وترتيبات التدقيق: )أ( قادرة الرقابة الداخلية، وتدفق األمأدوات ، والمحاسبة، و الميزنية عندما تكون وال وا 

ت المالية عداد البياناإل مسّهلة)ب(  ،مالت واألرصدة المتعلقة بالمشروعتسجيل جميع المعاعلى كامل و بشكل صحيح 
 لترتيبات التدقيق المقبولة للبنك. ةضعاخ)د(  ،صول المشروعأل حامية)ج(  والموثوقة والصادرة في موعدها، ة،منتظمال

 

لكن من المتوقع أن  أن مستوى المخاطر "مرتفع".ية تدابير التخفيفال اعتماد قبلأظهرت نتائج تقييم مخاطر اإلدارة المالية 
( أهي التالية: )فة المخاطر الرئيسأما المقترحة بشكل فعال.  يةتدابير التخفيفال ذيتنف ينخفض مستوى المخاطر إلى "متوّسط" بعد

نتاج  واالختصاص يتوّلى إجراءات اإلدارة المالية،موظف من ذوي الخبرة غياب  )ب( عدم وجود نظام محاسبي لتسجيل وا 
قّدمها  منحة بق أن استغرقها فتح حساب خاص بالتي س طويلةالعملية ال)د(  نظام الرقابة الداخليةف ضعالتقارير المالية؛ )ج( 

 .الخارجيالمالي ضعف التدقيق )ت( البيئة، ه وزارة تنفذّ  لمشروع صندوق التنمية المؤسسية

 

 توظيف( أ: )"متوّسط"إلى  مخاطر اإلدارة الماليةمستوى  لتخفيضالتالية  يةتدابير التخفيفالإلى تنفيذ  البيئةوزارة سوف تحتاج 
 قائم على حماية المواردمحاسبة نظام )ب( اعتماد  ؛الدولي البنك من ةمقبول ا الختصاصاتوفقا من ذوي الخبرة مسؤول مالي 

صدارالمعامالت اليومية  لتسجيل Excelبواسطة جداول بيانات   ؛( إعداد دليل اإلدارة الماليةت) ؛التقارير المالية الدورية وا 
وزارة  وتتولى ةمرسوم تأييد المنحفي لى أن تحّدد هذه اإلجراءات بوضوح ، علمنحةباخاص و  مصرفي مستقلفتح حساب ( ث)
ختصاصات وفقاا الخارجي مستقل ومؤهل  الحرص على أن يتم التعاقد مع مدّقق مالي( ج) متابعة تنفيذها عن كثب؛ ةئبيال

 اعتباراا من تاريخ نهايةتجاوز ستة أشهر في موعد ال ي الدولي لبنكا التدقيق المالي إلىتقرير الدولي. وُيرَفع  البنك منمقبولة 
 كل سنة مالية.

 

 ترتيبات اإلدارة المالية:
 

. الدولي البنك الممّولة منمشاريع الخبرة محدودة في تنفيذ  البيئة من نقص في الموظفين ومنتعاني وزارة  -والتنظيم التوظيف
 اختصاصييعمل و لمشروع. ل اإلدارة الماليةلتنفيذ  ،البيئةارة من موظفي وز في اإلدارة المالية  سيتم تعيين أخصائي لهذا السبب،

البنك الدولي  ويتوّلى. بتمويل من البنك الدولي البيئةذها وزارة أخرى تنفّ على مشاريع في الوقت نفسه اإلدارة المالية المذكور 
 .إلعداد التقارير الماليةيهية والمبادئ التوج ةاإلدارة الماليإجراءات في مجال توفير ما يلزم من التدريب والدعم 

 
وزارة البيئة من رقابة داخلية ضعيفة. والضوابط الداخلية قائمة وفقاا للنظام الداخلي للوزارة. تخضع وزارة  تعاني -الرقابة الداخلية

دليل اإلدارة اد البيئة للتدقيق المالي في إطار المراجعة الالحقة من قبل ديوان المحاسبة. لهذا الغرض، يتوّخى المشروع إعد
جراءات الرقابة  المالية الذي يحتوي على معلومات مفصلة عن إجراءات وقواعد اإلدارة المالية التي تنّظم تدفق األنشطة وا 

 الداخلية، باإلضافة إلى المسؤوليات المحددة التي يتواّلها كل عضو من أعضاء وحدة إدارة المشروع.
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 الخاص عبورالحساب  أموال المشروع عبرق تدفّ ت ،بالتالي. حساب الخزينة الموّحد يف ةأموال المنحع تودَ  -وضع الميزانية

على وينّفذها سنوية المشروع ميزانية وخطة صرف  يعدّ و لمشروع. الحساب المصرفي الخاص با قبل أن ُتحال إلىوزارة المالية ب
 السنوية تكون الميزانية وخطة الصرفقت المناسب. لضمان توافر األموال في الو  ،والجدول الزمني للتنفيذالتوريد خطة  أساس
 .بينهما ورصد الفروق القائمة النفقات القائمةرة و النفقات المقرّ  بين مقارنةتسمح بال فعالةرصد أداة  بمثابة

 
بالتالي، يتم تفتقر وزارة البيئة إلى نظام معلومات محاسبية لمعالجة المعامالت المحاسبية.  -نظام المحاسبة والتقارير المالية

يدوياا بموجب قانون الرقابة الداخلية إعداد التقارير المالية المطلوبة  ويتم ،البيانات المالية يدوياا في "السجل الكبير" تسجيل
ا إلنتاج  Excelويستخدم جداول البيانات  نظام محاسبة قائم على حماية الموارد ُيعتمدض هذه المنحة، اغر أللكن . أيضا

 الوثائق والمستنداتب تحتفظ وزارة البيئة. المطلوبة (PFSالمالية ) والبيانات( IFRS) لية المرحلية غير المدقق فيهاالتقارير الما
صيغة  إلرساءالمزيد من الدورات التدريبية والتوجيه  الدولي البنك ويؤّمن. ينللمراجعة والتدقيق الالحق الخاصة بالمشروع

تتبع التقارير المالية المرحلية صيغة البيانات المالية التي توصي بها المشروع.  قمع انطالداول البيانات ج في التسجيل
المحاسبي دام األساس باستخ معامالت المنحةع تسجيل مشرو الإذ يتوّخى  (IPSAS)المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام 

 يلي: التقارير المالية المرحلية غير المدقق فيها ما وتشملالنقدي. 
 يان المقبوضات والمدفوعات النقدية"؛"ب 
  حسب فئتها( "قائمة العقود الموقعة أجداول: )ال تفيسرية عنالسياسات المحاسبية واإليضاحات، بما في ذلك حاشية "

 التسوية المصرفية كل عقد، )ب( بيان بموجب المدفوع منها وغير المدفوع،، المتعّهد بهامبالغ العقود تبّين التي 
 ( بيان األصول الثابتة.ث)النفقات،  على أساس بيانالنقدية المدفوعات  عن( بيان ت، )المشروع لرصيد حساب

 
اعتباراا من يوماا  ,2يتم إعداد التقارير المالية المرحلية على أساس فصلي )كل ثالثة أشهر( وُترفع إلى البنك الدولي في مهلة 

 نهاية كل فصل. تاريخ
وتحتوي على نفس  -نقدي أساس على  –ادها وفقاا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام أما البيانات المالية فيتم إعد

ُترفع البيانات المالية إلى البنك الدولي، بعد . إاّل أنها تغّطي فترة سنوية ،المعلومات الموجودة في التقارير المرحلية الفصلية
التدقيق )انظر ترتيبات  51نهاية كل سنة مالية اعتباراا من تاريخفي موعد ال يتجاوز ستة أشهر خضوعها للتدقيق المالي، 

 أدناه(. الخارجي
 

 يكونلبنك الدولي. من امقبول و مستقل و خارجي خاص  ماليق مدقّ  على يد تخضع البيانات المالية للتدقيق -التدقيق الخارجي
إلدارة المالية، واستعراض فعالية نظام الرقابة دليل ال، بما في ذلك االمتثال كافة جوانب المشروع غطييو  التدقيق شامالا 

وُيرفع تقرير التدقيق . الدولية المالي لتدقيقالمعايير ا وفقا المالي التدقيق  وتنّفذ عمليةتفاقية التمويل. وااللتزام ببنود االداخلية، 
اعتباراا من ستة أشهر التجاوز تال لي، في مهلة إلى البنك الدو  إلدارة،ل المالي مع البيانات المالية المدّقق فيها والرسالة الموّجهة

الداخلية، ونظام  الرقابة ضوابطالخارجي ل دققتقييم المعلى دارة الموّجهة لإلنهاية كل سنة مالية. تحتوي الرسالة  تاريخ
                                                 

  كانون األول/ ديسمبر 02تنتهي السنة المالية للمشروع في  51
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االتفاق ويتم  لماليالمدّقق اختصاصات ا لُتسَتكمَ في اتفاقية المنحة. المنصوص عليها مالية الالمحاسبة، واالمتثال للتعهدات 
وُيتوّقع تعيين المدّقق المالي المشروع.  بدء سريان اعتباراا من تاريخثالثة أشهر ال في مهلة ال تتجاوز الدولي البنكعليها مع 
 بيانات وضععلى الدولي البنك  صيحر  كما. بدء سريان المشروع اعتباراا من تاريخأشهر  مهلة ال تتجاوز الستة فيالخارجي 

 في متناول الجمهور.  مليات تمويل المشاريع االستثماريةلجميع ع ض المالية السنوية المدقق فيهاالمقتر 
 

دارة النقد ل البنك الدولي -تدفق األموال وا  توَدع األموال أوال في  . بالتالي،ا ألحكام اتفاقية التمويللمشروع وفقا ا إلىاألموال  يحوِّ
لاتالمنح والهبب الخاصوزارة المالية حساب  حساب  ضمن الحساب المفتوح ألغراض المشروعإلى  -تأخير دونمن  -، ثم ُتحوَّ
ا بالمشروع البيئةتفتح وزارة المنحة،  الستالم مبالغ. الخزينة في مصرف  ،بالدوالر األمريكي ،حساباا مصرفياا مستقالا وخاصا
لمنصوص عليها في اتفاقية المنحة، وعلى النحو المبين منه وفقاا لألحكام االدفع هذا الحساب و في اإليداع  وتتم عملياتلبنان. 

 في وثيقة البنك الدولي "إرشادات الصرف للمشاريع".
 

"دعم السلطة تحت عنوان  البيئةذها وزارة نفّ ت من صندوق التنمية المؤسسيةمنحة سابق ل تجدر اإلشارة إلى أنه في مشروع
 قرار  صدور تأخير بسبب الحساب المصرفي الخاص بالمشروعي فتح تأخير ف حصل، ضائية إلنفاذ التشريعات البيئية"الق

ها حسابسوف تستخدم  البيئةأن وزارة  ذات الصلة ذكر المرسوم كما أن .المذكور الحساب حتيجيز ف الذي مجلس الوزراء
ة البيئة على متابعة هذه تحرص وزار مماثل،  حتمال الوقوع في تأخيرال اتجنبا و ، عليه بناءا ي األموال. لتلقّ  األساسي المصرفي
فتح حساب مصرفي وجوب  التشديد بوضوح علىحيث ينبغي  ،منحةالمصادقة مجلس الوزراء على عند كثب عن  المسألة
 منحة البنك الدولي.أموال  الستالم ،في مصرف لبنان المركزي مستقل

 
 ترتيبات الصرف

ا بالمشروع بالدوالر ،لبيئة، من خالل وزارة الماليةاتوافر األموال بسهولة لتنفيذ المشروع، تفتح وزارة د يتأكل  حساباا مصرفياا خاصا
منه وفقاا لألحكام الدفع هذا الحساب و في اإليداع  تتم عمليات. المركزي في مصرف لبنان ، ضمن حساب الخزينة،األمريكي

، بواسطة الدفع دات الصرف للمشاريع"الدولي "إرشاالمنصوص عليها في اتفاقية المنحة، وعلى النحو المبين في وثيقة البنك 
أما سقف  .على أساس طلبات السحبالخاص بالمشروع الحساب  تتم تغذية. ( وسداد التكاليفتجديد الموارد) والتغذيةالمسبق 

دوالر أمريكي. تكون وزارة البيئة مسؤولة عن تقديم طلبات التغذية الشهرية مع الوثائق   9,15111الحساب المذكور فهو 
، ومن ثم إلى الحساب حساب وزارة المالية الخاص بالمنح والتبرعاتفُتحّول األموال من البنك الدولي إلى اعمة المناسبة. الد

بناءا على طلبات تقّدمها وزارة البيئة إلى وزارة المالية. وتكون طرق الصرف األخرى متاحة وفقا لخطاب  الخاص بالمشروع
 دول أدناه فئات النفقات المشمولة التي ستمّول من مبالغ المنحة:نورد في الج .الصرف الخاص بالمشروع

 
 قيمة المنحة  فئة النفقات 

 )بالدوالر األمريكي(
 نسبة النفقات التي تحتاج إلى التمويل 

 الضرائب(  مع)
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السلع واألشغال والخدمات غير االستشارية والخدمات  (0)
 االستشارية وتكاليف التدريب والتشغيل

2,538,900 
 

 

100% 

  2,538,900 المبلغ اإلجمالي
 

لتمويل أنشطة المشروع من خالل  وُتستخدم الدولي لبنكفي ا المرعية اإلجراءالصرف  لترتيباتا المنحة وفقا  مبالغف صرَ تُ 
 ،السداد طلبات السحب ألغراض التغذية أورافق بيانات اإلنفاق تُ والسداد. و  الدفع المسبق )السلف(ا: حاليا  المعتمدين ئينجرااإل

رير ستخدم التقاتُ  في المقابل،وثيقة البنك الدولي "إرشادات الصرف للمشاريع". و صرف ال خطابجراءات المبينة في باإل عمالا 
الحد يكون وليس ألغراض الصرف. و  ،عداد التقارير الماليةإلآلية كوالبيانات المالية السنوية  فيها المالية المرحلية غير المدقق

 .الحد األقصى لمبلغ الدفعة المسبقةدوالر أمريكي من  9,5111 ما يعادلوالمدفوعات المباشرة  السداد اتطلباألدنى ل
 

ي، صرف اإللكترونبفضل ال. جميع مشاريعه في لبنان فيصرف اإللكترونية تقنية ال البنك الدولي يعتمدالصرف االكتروني: 
تصال لال البنك الدولي من خالل نظام عبر اإلنترنت سلر تُ و  مسح الضوئيبال الداعمة لها الوثائق وُتنَسخجميع المعامالت  نّفذت

 .حد كبيرإلى  تنفيذ المشروع عملية الصرف ويسّهل االلكتروني صرفال يسّرع. بالعمالء
 

باستثناء  ،بيانات اإلنفاقالمحددة ل عتباتالالعقود في الحاالت عندما تتخطى الدولي  لبنكا إلى المطلوبةالوثائق الداعمة  ُترَسل
دوالر أمريكي أو  0115111)ب(  ؛دوالر أمريكي أو أقل للسلع 9115111: )أ( كالتالير قيمتها عقود تقدّ  درجة فيالمالنفقات 

تكاليف التشغيل اإلضافية، والتدريب وورش و  األفرادللمستشارين دوالر أمريكي أو أقل  15111,( ت) للشركات االستشاريةأقل 
بالوثائق الداعمة  يحتفظ المشروع يطلب المشروع سداد تكاليفها على أساس بيانات اإلنفاق.سية التي العمل والجوالت الدرا

دعم ل الدورية يلبنك الدو البعثات من قبل المدققين الخارجيين و والتدقيق مراجعة ألغراض الفي متناول الجميع  ويجعلهانفقات لل
 التنفيذ.

 
الشروط على أساس وذلك  المنّفذة، والخدمات والمنجزة،لمشمولة والموافق عليها االنفقات على  التمويل بأثر رجعي ينطبق

فترة  ضمن المذكورة النفقاتلمقدمي المشروع  في هذا السياق، يدفع في اتفاقية التمويل. المنصوص عليها واألطر الزمنية
 "إرشادات الصرف للمشاريع".وثيقة البنك الدولي لا ، وفقا ليتمّكن من استرداد ما دفعه ،التمويل بأثر رجعي

 
المسّلمة بحلول تاريخ إغالق المشروع. ويمنح البنك فترة د البنك الدولي النفقات المشمولة المنجزة والخدمات المنّفذة والسلع يسدّ 

إغالق أربعة أشهر لدفع أي نفقة مشمولة تكّبدها المشروع )من خدمات أو سلع أو أشغال مسّلمة ومقبولة( قبل تاريخ من سماح 
 المنحة. 
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ذات  توقيعنماذج السماء و األم قدَّ تُ و . طلبات السحب للتوقيع علىالمفوضين بالتوقيع تسّمي وزارة البيئة  -ن بالتوقيعوالمفوض
على  ن بالتوقيعو ضالمفوّ  يوافق(. دفعة مسبقة للحساب المخصص للمشروع)لطلب السحب األول  هبنك قبل استالمالصلة إلى ال

 .يوّقعون عليهكل طلب سحب و 
 

 فريق البنكلهذا السبب، أرسى . ها على نتائجسلبا  انيؤثر ف موارد المشروعاالحتيال والفساد  يطالقد  - الحوكمة ومكافحة الفساد
للتخفيف من المخاطر.  محّددة نقاط الضعف المحتملة، واتفقوا على اتخاذ إجراءاتل متكامالا  افهما المشروع  فريقمع  الدولي
عترتيبات االئتمانية المذكورة أعاله، شأن ال ومن  أن تتصدى الخارجي والتدقيقداد التقارير بما في ذلك دليل اإلدارة المالية وا 

 . على نتائج المشروع جوهريتأثير يكون لها  قدلمخاطر االحتيال والفساد التي 
 

 خطة عمل اإلدارة المالية
 

 الجهة المسؤولة تاريخ االستحقاق اإلجراء

 وزارة البيئة بدء سريان المشروع اعتباراا من تاريخيوماا  ,0 مصرفي مستقل خاص بالمشروع فتح حساب

 وزارة البيئة بدء سريان المشروع اعتباراا من تاريخيوماا  01 اعتماد نظام محاسبة قائم على حماية الموارد

 وزارة البيئة كل فصل نهايةراا من تاريخ يوماا اعتبا ,2 إعداد تقارير مالية مرحلية فصلية ورفعها إلى البنك الدولي

 وزارة البيئة في غضون ستة أشهر اعتباراا من تاريخ بدء سريان المشروع تعيين مدقق مالي خارجي الختصاصات مقبولة من البنك الدولي

 وزارة البيئة كل سنة مالية نهايةستة أشهر اعتباراا من تاريخ  مهلةفي  التدقيق في البيانات المالية والرسالة الموجهة لإلدارة

 

على ضوء تقييم ه مرتين في السنة، المشروع أقلّ  تنفيذ ينظم البنك الدولي بعثة لدعم -بعثات البنك الدولي لدعم تنفيذ المشروع
 ترةفطوال  قويةمالية إدارة  نظمةأل المشروع اعتمادالتأكد من أهداف بعثة دعم التنفيذ  وتشمل. المخاطر المرتبطة بالمشروع

بعثات دعم التنفيذ.  ة ويتابع النتائج والمسائل في إطارمنتظميستعرض البنك الدولي التقارير المالية المرحلية بصورة المشروع. 
باإلضافة إلى ما  .القائمة ويتابع معالجتهاويحدد المسائل  المالي التدقيقاستعراض تقارير  ى المسؤول المالي للمشروعويتولّ 

عم التنفيذ باستعراض تدابير اإلدارة المالية والصرف الخاصة بالمشروع )بما في ذلك استعراض عينة من سبق، تسمح بعثات د
 بيانات اإلنفاق وحركة الحساب المصرفي الخاص بالمشروع( لضمان االمتثال لمتطلبات البنك. 

 
 التوريد

 
 تقييم جهاز التوريد

 
تنسيق ال في إطار من، البيئةفي وزارة  القائمةمشروع وحدة إدارة المشروع لالمركزي ل تتولى التنفيذ -الجهاز المنّفذ للمشروع

 الت مؤسسة كهرباء لبنانمحوّ لجميع  مسح شامل( إجراء أمتين مع مؤسسة كهرباء لبنان. وتشمل أنشطة المشروع )ال
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( اختيار الشركات تد الكلور؛ )ثنائي الفينيل متعدالملّوثة بالمعدات والمواد ص من شبكة التوزيع؛ )ب( التخلّ  الموضوعة في
 االستشارية والمستشارين األفراد.

 
تعمل وزارة البيئة حالياا على تنمية خبرتها في مجال إعداد   -المشاريع الممّولة دولًيا التجارب السابقة لوزارة البيئة في مجال

عداد وتنفيذ مشاريع ممولة بمنحة من البنك وتنفيذ المشاريع الكبيرة، وتنخرط في المشاريع الدولية، وقد شاركت مؤخرا في إ
 :ن إنجازات الوزارة في هذا المجالالدولي لإلنشاء والتعمير وصندوق التنمية المؤسسية. نذكر من بي

 
إلعادة تأهيل مواقع المقالع. بلغت قيمة  (EC LIFE)الممّول من المفضوية األوروبية  ABQAR أبكارتنفيذ مشروع  (أ

يورو(. توّقف المشروع وتم إغالقه بسبب   9705111صرف منها يورو ) 0005007 (2006-2005)المشروع 
 .  9110حرب 

( إلدارة المحميات الطبيعية. توّلى EC LIFE)الممّول من المفّوضية األوروبية  SISPAMالمشاركة في تنفيذ مشروع  (ب
الية( مع مشاركة وثيقة من وزارة البيئة. وقد تم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إدارة/ تنفيذ المشروع )التوريد واإلدارة الم

 . (2006-2004)دوالر أمريكي   92250.0صرف كامل مبلغ المنحة وهو 
من البنك الدولي  قرض -مليون دوالر أمريكيLEPAP (0,  )شروع الحد من التلوث البيئي لبنان فاعل لم إعداد (ت

 (.قيد التوقيع) لإلنشاء والتعمير
 0115111) صندوق التنمية المؤسسيةمنحة من  -" البيئياالمتثال  في مجال قدراتالتحسين "مشروع تنفيذ  مباشرة (ث

 دوالر أمريكي(.
 
تقتصر وظيفة التوريد في الوزارة على تنفيذ الميزانية من حيث شراء اللوازم المكتبية.  :وطاقم الموظفين الحالي في الوزارةالتوريد 

ي هذا المجال ويحتاج إلى التحسين بسبب تزايد عدد المعامالت، كما أشار إلى غياب أفاد التقييم بأن حفظ السجالت جاٍر ف
لى أن عملية التوريد تحتاج إلى أن تكون مستقلة وموّحدة المعايير.  الفصل بين وظيفتي التوريد واإلدارة المالية، وا 

 
كانون األول/ ديسمبر  01الصادر بتاريخ  02202: تخضع وزارة البيئة لقانون التوريد رقم التوريد لطرقالحدود القصوى 

دوالر أمريكي(. أما عمليات التوريد التي   075111، وتعمل تحت سقف محدد بمئة مليون ليرة لبنانية )ما يعادل 0200
ة. وتجدر اإلشارة إلى أن المناقصات المركزي لجنة فيتم تجهيزها مركزياا عن طريق المناقصة من قبلتتخطى السقف المذكور 

 ظمة التوريد العامة تسمح ألجهزة تنفيذ المشاريع باتباع إرشادات الجهات المانحة عند االقتضاء. أن
 

وعلى وزارة  ،إلى جهاز تدقيق داخلي لكنها تعتمد على ديوان المحاسبة للرقابة المسبقة والالحقة وزارة البيئةتفتقر  التدقيق المالي:
 لمشروع مدققا مالياا مستقال خارجياا للتدقيق في مبالغ المنحة. بالتالي، يعّين االمالية للتفتيش المالي. 
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تسجيل لف من قيمة العقد )أ( ثالثة باألل على الشكل التالي طوابعال( رسوم 0لضرائب التالية: )ل البيئةوزارة تخضع  الضرائب:
وتنطبق ( VATالقيمة المضافة ) بة علىالضري( 9؛ )مبلغ مدفوععلى كل ‰(  0ثالثة باأللف )و )ب( ؛ العقد في وزارة المالية

الدخل  ضريبة( 0) ؛القيمة المضافة على ضريبةالالمسجلين والمؤهلين لدفع  والمتعاقدينالستشاريين ا علىفي المئة  01بنسبة 
 نمكلفيالضمن شبكة مسجلين ال غيرالستشاريين ا ، في ما يخصصاحب العملوالمخصومة من في المئة  ,.7 بنسبةة ثابتال
إعفاء  جوزيو ف وظائفهم في وزارة المالية. حسب تصني ينلمسجّ الالستشاريين في ما يخص ا ةر والمتغيّ  ،وزارة المالية في
تعفى و لبنان اتفاقيات حظر االزدواج الضريبي.  التي أبرمت معفي البلدان  ينمسجل واالدخل إذا كان ضريبةستشاريين من اال

 (.9110ديسمبر كانون األول/  02بتاريخ  072القيمة المضافة )القانون رقم  على ضريبةالدولية من بمنح  لةالعقود المموّ 
 

 تقييم شامل لمخاطر التوريد: 
 

: )أ( ضعف القدرة على التنفيذ، )ب( أما المخاطر فهية. ضمن فئة المخاطر المتوسط تم تصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريد
حالتها بطريقة غير واضحة د اخل الوزارة، )ت( آلية المراقبة غير محددة، )ث( التأخير في اتخاذ القرار بسبب معالجة الوثائق وا 

التنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان. ويقترح التقييم التدابير التخفيفية التالية: )أ( تشكيل وحدة إلدارة المشروع يكون أعضاؤها من 
ب( تدريب موظفي التوريد، )ت( تحديد أدوار ومسؤوليات أصحاب الخبرة، وذلك بالتوقيع على اتفاق )وليس شرطاا للسريان(، )

الجهات المعنية في مجال التوريد على وجه الخصوص، )ث( متابعة دقيقة لخطط التوريد، و)ج( مراجعة مسبقة للعقد األول 
 الُمبَرم بموجب كل طريقة من طرق التوريد.

 
  ترتيبات التوريد المقترحة:

 

إلرشادات الصادرة عن البنك الدولي بشأن منع ومكافحة ا( 0: )للمبادئ التاليةالمشروع ضع يخالمبادئ التوجيهية للمشروع: 
( واعتمادات ومنح المؤسسة الدولية للتنمية IBRDالفساد في المشروعات التي تمولها قروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير )

(IDA( )اإلرشادات بشأن مكافحة الفساد) يناير كانون الثاني/ المنقحة في و  9110أكتوبر األول/  تشرين ,0بتاريخ  الصادرة
لإلنشاء والتعمير  توريد السلع واألشغال والخدمات غير االستشارية بموجب قروض البنك الدولي إرشادات:"( 9)، و9100

 . 9100يناير كانون الثاني/  في ي، الصادرةلمقترضين من البنك الدولل "الدولية للتنمية وائتمانات المؤسسة
 

 طرق التوريد وعتبة للمراجعة المسبقة: 
 

تستخدم الطرق التالية لتوريد السلع واألشغال والخدمات غير  طرق توريد السلع واألشغال والخدمات غير االستشارية: (أ
 االستشارية: )أ( العطاءات التنافسية الدولية؛ )ب( العطاءات التنافسية الوطنية وُتعتمد من أجلها مستندات العطاءات

أو إعداد وثائق العطاءات النموذجية المقبولة من البنك الدولي، عمالا  -أو نسخة مترجمة منها -التنافسية الدولية
من إرشادات التوريد؛ )ت( حساب القوى العاملة؛ )ث( التسّوق؛ )ج( االتفاقات اإلطارية؛  0.2و 0.0بأحكام البندين 

 )ت( والعقد المباشر.
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دم الطرق التالية الختيار المستشارين: )أ( االختيار على أساس الجودة والتكلفة، )ب( تستخ اختيار المستشارين: (ب
االختيار على أساس موازنة ثابتة، )ت( االختيار على أساس التكلفة الدنيا، )ث( االختيار على أساس المؤّهالت، 

، )د( االختيار أفرادمستشارين )ج( االختيار على أساس الجودة، )ح( االختيار من مصدر واحد، )خ( االختيار من 
 من وكاالت األمم المتحدة. 

 
زارة كو وزارات متعددة  معة يالبيئ وتفاعل المواضيعا لطبيعة المشروع ما يلي: نظرا بخاصة الطرق الر استخدام برَّ يُ  (ت

لألشغال  ملةالعاالقوة  اتاستخدام حسابمشروع يتوّخى الان على وجه الخصوص(، نبل كهرباءومؤسسة الطاقة والمياه )
في و ، هااتمعدّ فيها و ائرة حكومية باستخدام موظّ التي تقوم بها د يةغير االستشار الخدمات بناء وتركيب المعدات و ومنها 

 .ةالوحيد ةالعملي تكون طريقة التوريد هذه الطريقة حيث ،ظروف محددة
 

من أجل بناء القدرات  ،موظفي الوزارة وبدعمية االستعانة بمصادر خارجبالتوظيف في المشروع يتم  :طريقة التوظيف المقترحة
 ونظراا إلىمالي. ومسؤول  ومسؤول توريد ومساعد مدير مشروع، ،مشروعمدير  أما الوظائف المطلوبة للمشروع فهي:الداخلية. 

 المعتادين علىالتوريد المدّربين و  موظفيُيحتفظ ب، من البنك الدوليلة مشاريع أخرى مموّ  في الوقت نفسهذ ن الوزارة تنفّ أ
 فعالية من حيث التكلفة.الضمان و المشاريع  في جميعإجراءات البنك الدولي للعمل 

 
تحديد األدوار والمسؤوليات المختلفة  ال بد من، ولكن تشغيليدليل  هذا المشروع إلى حاجة فيال  :للمشروع الدليل التشغيلي
 قرارات التوريد. تلك التي قد تؤثر على ال سيما  ،(على سبيل المثال )مؤسسة كهرباء لبنان للجهات المعنية

 

. تحدد هذه الخطة حدود المراجعة 9102حزيران/ يونيو  ,وضعت الحكومة اللبنانية خطة توريد أولية في  خطة التوريد:
ء. تجدر السابقة وطرق التوريد، وسوف تخضع للتحديث والمراجعة من قبل البنك على األقل مرتين في السنة أو حسب االقتضا

أبرز األنشطة التي تندرج ضمن اإلشارة إلى أن خطة التوريد األولية الشاملة للمشروع مرفقة باالتفاق القانوني. نورد أدناه 
 األشغال والخدمات غير االستشارية. 

 

 

 

وياا. وتغّطي المراجعة الالحقة أن ينّظم البنك بعثة دعم التنفيذ مرتين سنوياا، والمراجعة الالحقة للتوريد مرة واحدة سن المتوقعومن 
 من العقود المؤهلة لهذه المراجعة. ٪01للتوريد عينة من 

 
 التقييم البيئي واالجتماعي )مع الضمانات الوقائية(

 
بطريقة آمنة. بالتالي، إن المشروع، بحكم طبيعته، يخدم  PCBتتمّثل طبيعة المشروع بإدارة المعدات التي تحتوي على مواد 

عامة، وسوف يؤدي إلى تحسينات هاّمة في البيئة، وفوائد طويلة المدى في الصحة العامة. وألن لبنان ال يملك المصلحة ال
إلى مرافق مرخص لها في  PCB، يعتزم المشروع تصدير المعدات المحتوية على مواد PCBمرفقاا محلياا للتخلص من مواد 

 تملك محارق للنفايات الخطرة( عمالا بمتطلبات اتفاقية بازل. الخارج )في ألمانيا، والدنمارك، والسويد، أو أي دولة
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ولكن ثمة مخاطر مرتبطة بمعالجة مواد ثنائي الفينيل متعدد الكلور. تهدد هذه المخاطر سالمة اإلنسان والبيئة ما لم تُنّفذ تدابير 

جزءاا في المليون من  1,بتركيز يفوق  PCBالضمانات الوقائية المناسبة. تشمل المخاطر المحتملة المرتبطة بسوء إدارة مواد 
حيث الوزن، تلّوث التربة والمياه الجوفية والمياه السطحية، مما يؤدي إلى تأثيرات محلية وعالمية طويلة المدى. ويترّتب عن 

يرها المحتمل الثابتة والسامة مخاطر عالية على صحة اإلنسان، باعتبارها مادة مسرطنة محتملة، ونظراا لتأث PCBطبيعة مواد 
مخاطر عالية تهّدد المجتمع المحيط بموقع المشروع ناهيك  PCBعلى النمو. بناء على ما تقّدم، قد تنتج عن سوء إدارة مواد 

 عن الموظفين العاملين في موقع المشروع.
 

 بسياسة البنك الدولي ، عمالا "ألف"ونظراا لطبيعة المخاطر المتنوعة المرتبطة بأنشطة المشروع، ُيصّنف المشروع ضمن الفئة 
. ينطوي هذا التصنيف على تقييم شامل لألثر البيئي واالجتماعي، واإلفصاح الموّسع، بما في ذلك جوالت 2.10التشغيلية 

متعددة من المشاورات. ونشير على وجه الخصوص أن المكّون الثاني "التخلص من المعدات التي تحتوي على نسب عالية من 
الملوثة" قد تنتج عنه آثار سلبية محتملة ما لم تتم إدارته بشكل صحيح. ويتحّمل المقاول الدولي مسؤولية والزيوت  PCBمواد 

جميع عمليات المكّون الثاني بما في ذلك تعبئة وتغليف ونقل وتفكيك وتنظيف المحّوالت والتصريف النهائي. في هذا السياق، 
ة من أجل تنفيذ التدابير التخفيفية الالزمة، ويشمل النظام المذكور تدريب يطلب من المقاول إرساء نظام خاص لإلدارة البيئي

الموظفين المحليين وتدابير الصحة والسالمة المهنية. كما يتوّلى خبير مؤّهل )من وزارة البيئة أو وحدة إدارة المشروع( مراقبة 
 خبير الذي يراقب عمل المقاول. عمل المقاول. وفي أثناء تقييم المشروع، تم إعداد وثيقة صالحيات هذا ال

 
في شهر كانون الثاني/ يناير من العام   تقييم األثر البيئي واالجتماعيقامت وزارة البيئة مع مؤسسة كهرباء لبنان بإعداد 

. يستعرض هذا التقييم تفاضيل وضع البيئة األساسي ويصف اآلثار المحتملة ألنشطة المشروع. أجري هذا التقييم 9100
 PCBشاملة حتى أنه تخّطى نطاق المشروع لعّل وزارة البيئة ومؤسسة كهرباء لبنان تقّرران في المستقبل إدارة مواد  بطريقة

ا خطة اإلدارة البيئة واالجتماعية التي تعّين التدابير الوقائية الالزمة الواجب اتخاذها فيما يتعلق  بنفسهما. ويتضّمن التقرير أيضا
نشطة بناء القدرات وتعزيز المؤسسات. تحرص وزارة البيئة على تنفيذ جميع أنشطة المشروع )الممّولة بأنشطة المشروع، وتحّدد أ

من منحة البنك الدولي ومن الحكومة اللبنانية على حد سواء( وفقاا لخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية. في هذا السياق، تم تنظيم 
مع أبرز الجهات المعنية، باإلضافة إلى ورشتي عمل ) األولى في تشرين  جوالت متعددة من المشاورات والمحادثات الفردية

وتم اإلفصاح عن تقييم (. وُترجم الملّخص التنفيذي إلى اللغة العربية 9100والثانية في أيار/ مايو  9109الثاني/ نوفمبر 
 .2114آذار/مارس  21في  (infoshop)األثر البيئي واالجتماعي للمشروع في البلد وفي دار معلومات البنك الدولي 
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 4الملحق رقم 

 إطار تقييم مخاطر العمليات 

 (P122540)الجمهورية اللبنانية: لبنان:  مشروع إدارة مواد ثنائي الفينيل متعدد الكلور في قطاع الطاقة  

 المخاطر

 املخاطر املرتبطة باجلهات املعنية باملشروع 

 متوّسط  اخلطرتصنيف  نيةالمخاطر المرتبطة بالجهات المع

 : الخطروصف 
 

تبدي وزارة البيئة ومؤسسة كهرباء لبنان اهتماًما كبريًا هبذا املشروع إّّل أن التغيري املتكرر 
 يف احلكومة قد يؤثر على هذا اّلهتمام.

 

 :الخطرإدارة 
. وقد أطلقت مؤسسة كهرباء لبنان برناجًما إصالحيًا PCBاماهتا مبوجب اتفاقية استكهومل يؤّكد اّللتزام الشامل بإدارة مواد كومة للمي  قدما يف هذا املشروع والوااء بالتز احلإن اّللتزام القوي الذي أبدته 

زارة البيئة مسؤولية تنظيم املواد اخلطرة مبا يف ذلك مواد تتوّّل و من ناحية أخرى، ذ ضمن مواعيدها يف هذا اإلطار. وإعادة تأهيل حمّطيت الذوق واجلية؛ والعملية املقرتحة تنفّ توليد الطاقة لزيادة قدرهتا على 
PCB  مليون  7.4بلغ الذي أعربت كل من وزارة البيئة ومؤسسة كهرباء لبنان عن التزامها من خالل ختصيص التمويل املوازي هلذا املشروع  كما  هذه العملية أن تعزز قدراهتا يف هذا القطاع.ومن شأن

 دوّلر أمريك .

 :متكرر املرحلتان مًعا املرحلة: جار   وضع:ال املتلق  هة املسؤولة:اجل 
 

   :التواتر  تاريخ اّلستحقاق:

 املخاطر املرتبطة جبهاز التنفيذ )مبا يف ذلك املخاطر اّلئتمانية(

 مرتفع  تصنيف اخلطر القدرات

 وصف الخطر:
)ب(  ؛ PCB مواد رة( إداأ) حمدودة يف جمالهاز املنفذ )وزارة البيئة( قدرات اجل

 مراق البيئة العاملية. تنفيذ املشاريع املمولة من البنك الدويل / 
 
حساب وداع  هذا حتويل األموال إّلو ، اخلاص باملشروعساب احلطر التأخري يف اتح خ
وزارة  يف املعقدة)بسبب اإلجراءات البريوقراطية الداخلية  واملتعاقدينّلستشاريني الغ امب

 (.البيئة

 ة الخطر: إدار 
 عن طريق مناقصة دولية وبواسطة شركة دولية خمتصة وخبرية يف هذا اجملال.  PCBيتم التخلص من املعدات اليت حتتوي على نسب عالية من مواد 

اجلهة 
 املسؤولة:

املانح 
 واملتلق 

 متكرر: التنفيذ :املرحلة ستحق بعديمل  الوضع:
 

تاريخ 
 اّلستحقاق:

   :اترالتو  0202نوامرب  02

 إدارة الخطر:
ة في المشاريع يجراءات المحاسباإلوتضم مسؤوًلا مالياا ومسؤول توريد من ذوي الخبرة في إجراءات البنك الدولي أو غيرها من  ،تشكل وحدة قوية إلدارة المشروع في وزارة البيئةسوف 

. وسيرفع سقف الحساب المخصص للمشروع، قدر المستطاع، وتخّفض القيمة الدنيا للدفع المباشر PCBمواد وسيتم توفير التدريب المناسب في مجالي تنفيذ المشاريع وإدارة الدولية. 
 بهدف تسهيل عملية الدفع. 

اجلهة 
 :املسؤولة

 :متكرر التنفيذ :املرحلة ستحق بعديمل  :الوضع املتلق 
 

تاريخ 
 اّلستحقاق:

 متواصل  :التواتر 
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 متوّسط تصنيف اخلطر الحوكمة 

 وصف الخطر: 
 

كفاية اإلدارة ومساءلة وزارة البيئة ومؤسسة كهرباء لبنان والتنسيق املشرتك بني 
 الوكاّلت 

 إدارة الخطر:
 PCBالخاصة بإدارة مواد  يق وثيق مع اللجنةسوف تكون آليات التنسيق المشترك بين الوكاًلت جزءاا من تصميم المشروع. وتكون وزارة البيئة الجهاز المنّفذ لهذا المشروع وتعمل بتنس

 التي تشّكلها مؤسسة كهرباء لبنان. 

اجلهة  
 :املسؤولة

 :متكرر التنفيذ :املرحلة جار   :الوضع املتلق 
 

تاريخ 
 اّلستحقاق:

 متواصل  :التواتر 

 املخاطر املرتبطة باملشروع

 مرتفع  تصنيف اخلطر التصميم

 وصف الخطر:
ايل خطرة، وبالتواد مولكنه ينطوي على إدارة ، انسبيً  واضحشروع بسيط و املتصميم 

 باملخاطر  احمفواً يبقى، بطبيعته، 

 إدارة الخطر:
 شركة دولية ذات خبرة في  هذا النوع من العمليات. في الخارج( عن طريق عطاء تنافسي دولي، أي بواسطة  هاحرقنقل هذه المواد و )ويشمل ذلك  PCBالتخّلص من مواد  تتم عمليةسوف 

اجلهة  .
 :املسؤولة

املانح 
 واملتلق 

 :متكرر التنفيذ :املرحلة مل يستحق بعد :الوضع
 

تاريخ 
 :اّلستحقاق

   :التواتر 0202نوامرب  02

 مرتفع  تصنيف اخلطر الناحية اًلجتماعية والبيئية

 وصف الخطر: 
 

 ، يندرج املشروع ضمن الفئة "ألف" 7.20ألغراض السياسة التشغيلية 

 خطر: إدارة ال
 

آذار/ مارس  12تقييم األثر البيئي واًلجتماعي على الموقع اًللكتروني لوزارة البيئة في نشر تم جولتان من المشاورات بحيث  في سياق إعداد تقييم األثر البيئي واًلجتماعي للمشروع أجريت
  . Infoshopالبنك الدولي في دار معلومات كذلك و  1122

 
قل والتخلص من مواد خطة لإلدارة البيئية واًلجتماعية تمت فيها مواءمة أفضل الممارسات مع الظروف الخاصة بلبنان من حيث اإلدارة والتخزين والمعالجة والنيشمل تقييم األثر البيئي 

PCB   والمعدات الملّوثة بموادPCB .وسوف ترد خطة اإلدارة البيئية واًلجتماعية في عقود التخّلص . 

املشروع إدارة وختزين  يتيّمنوالبيئة للمواد الكيميائية اخلطرة. خطر تعّرض اإلنسان 
ترتااق هذه قد ، و PCBومعدات حتتوي على مواد  PCBونقل وتصريف مواد 

 العمليات مع تأثريات سلبية حمتملة على صحة اإلنسان والبيئة الطبيعية 
 

 

اجلهة 
 :املسؤولة

 :متكرر التنفيذ :املرحلة مل يستحق بعد :الوضع املتلّق 

 

تاريخ 
 اّلستحقاق:

   :التواتر 
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 نقص الوع  العام: 
 PCBملواد الوضع احلايل غري املرض  جيهل اجملتمع املدين عموما املخاطر النامجة عن 
هذا اإلاصاح عن  إذا ما متمن الذعر وخيشى من خطر حمتمل يتمثل بانتشار حالة 

 الوضع

 منخفض  التصنيف البرنامج والجهة المانحة 

 وصف الخطر: 
 ّل يتيمن املشروع املقرتح دعًما من جهات ماحنة أخرى. 

 إدارة المشروع: غير متوفر 

  

اجلهة 
 :املسؤولة

غير  :متكرر غير متوفر :املرحلة غري متوار الوضع:  غير متوفر
 متوفر

تاريخ 
 اّلستحقاق:

 غير متوفر  :التواتر غير متوفر

 منخفض  التصنيف رصد التسليم واًلستدامة

 إدارة الخطر:   :وصف الخطر

 رصد تسليم املشروع واضح نسبيا وّل ينتج عنه أي خطر 
 

 اختصاصات مدير املشروع تنص على هذه املهام. وتعد تقريرًا مرحلًيا للمشروع على أساس نصف سنوي.  مسؤولية رصد املشروع بصورة يومية كما وحدة إدارة املشروع تتوّّل 
 

اجلهة 
 :املسؤولة

 :متكرر التنفيذ :املرحلة  مل يستحق بعد :الوضع املتلّق 
 

تاريخ 
 اّلستحقاق:

   :التواتر 

 اخلطر اإلمجايل: 

 الخطر اإلجمالي المرتبط بتنفيذ المشروع: 
 "مرتفع"خطر 

 السفر اّل لبنانقد يتعّذر تأثري مباشر على تنفيذ املشروع ) ذا الوضع هلوقد يكون على إدارة مواد خطرة. ّل يزال الوضع السياس  واألمين يف لبنان متوترا، ته بطبيعهذا املشروع ينطوي  أن وإّلالوضع األمين القائم يف لبنان،  نظرًا إّل "خماطر مرتفعة"هذا املشروع هو  ملخاطرالتصنيف العام 
 ستمر(.املوثيق و الإلشراف مبا ييمن اتنفيذ املشروع )مبا يف ذلك دعم التنفيذ  إلشراف بصورة وثيقة علىا على الدويل البنك سيحرص، يةليمان التنفيذ املالئم لإلجراءات التخفيف بالتايل، (.مثال
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 : خطة دعم التنفيذ5الملحق رقم 

 (P122540)مشروع إدارة مواد ثنائي الفينيل متعدد الكلور في قطاع الطاقة  لبنان:
 

 ونهجه استراتيجية دعم التنفيذ
 

إطار تقييم مخاطر )الواردة في  التي ينطوي عليهاطبيعة المشروع والمخاطر  البنك الدوليمشروع نفيذ استراتيجية دعم تتعكس 
يرّكز  بالتالي،. المشروع المقترح التي يسّلمها متلّقي المنحة في إطارالت تدخّ ال إلى تحسين نوعية( وتهدف 2، الملحق العمليات

التقليدية، بما في  الرقابةمجاالت  باإلضافة إلى، ي إطار تقييم مخاطر العملياتية المحددة فتخفيفالتدابير الدعم التنفيذ على 
 والجوانب االئتمانية. الوقائية ذلك الضمانات

 
على المشاريع البيئية األخرى )ضم هذا المشروع إلى بعثات دعم تنفيذ  )أ( عبرلتنفيذ ادعم لتقديم  الدولي يخطط فريق البنك

تنفيذ الدعم لبعثات  تنظيمأو عن طريق  ،بحيرة القرعون(ومشروع الوقاية من التلّوث في ، لبنانفي ث التلوّ مشروع مكافحة  غرار
 :ما يلي على . وسوف تركز البعثاتعبر االنترنت

 
بهدف  للمراجعة العطاء وثائق تخضع ،ةالنفايات الخطر في إطار مساهمات الدعم التقني للتعامل مع  -التقني مساهمات الدعم

هذه  يوّفرو لجوانب الفنية للعطاءات. جميع امناسبة وتقييم عادل لمواصفات فنية  وقائمة علىعادلة المنافسة  من أن تأكدال
إدارة شؤون السالمة الكيميائية،  فيمن الموظفين  غيرهو في مجال إدارة النفايات الخطرة(،  إذ يكون خبيراا) مدير المشروعالخبرات 
  قتضاء.محّلي عند االاستشاري  ويدعمهم

 
 أخرى مشاريع على ين العاملين أصالا بدوام جزئيالموظفين االئتمانيمن  وحدة إدارة المشروع تستفيد -الموظفون االئتمانيون

يقدم أخصائيو البنك الدولي في ، ات وحدة إدارة المشروعتعزيز قدر وبهدف . هذا األخيرإجراءات والمعتادين على ، الدولي لبنكل
 المالية اإلدارةتنفيذ المشروع. ويتم اإلشراف على ب المباشرةقبل للموظفين االئتمانيين  التدريب الالزمالية والتوريد مجال اإلدارة الم
 .متلقي المنحةالستجابة الحتياجات بهدف ا، ضمن المواعيد المحددة وترتيبات التوريد

 
ن النظراء المعنيين. ويتأكد الفريق من إدراج يحرص األخصائي البيئي على تأمين التدريب للموظفي -الضمانات الوقائية

 المعلومات المحّدثة بشأن اإلشراف البيئي في التقارير المرحلية المنتظمة. 
 

 الجوانب التشغيلية اليومي على جميع، اإلشراف البنك الدولي مقر في يتوّلى قائد فريق المهام، .العالقات مع متلّقي المنحة
المسؤول المالي ومسؤول  يأعضاء الفريق في لبنان )أ ويقوموبين أعضاء الفريق.  تلقي المنحةمع عن التنسيق  ، فضالا للمشروع
 بعثات الرسمية.البين  التي تفصلالتواصل مع متلقي المنحة في الفترات تسهيل ب( التوريد
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استعراض  على وينطوياستعراض منتصف المدة في السنة الثالثة من تنفيذ المشروع يتم  -منتصف المدةاستعراض  (أ)
جراء   .عند الحاجة، تنفيذه/ أو لتحسين تصميم المشروع و الالزمة تعديالتالشامل لتجربة تنفيذ المشروع وا 

  
 دعم التنفيذخطة 

 

 العناصر األساسية مبينة في الجدول أدناه:
 

 الموظفون المعنيون *التواتر تركيز اإلشراف األفق الزمني
 السنة األولى

 
 يلتحديات بدء التشغ 
 شروط السريان 
 تأسيس وحدة إدارة المشروع 
 توظيف االستشاريين 
 حزمة العطاءات  

 قائدة فريق المهام  مرتين
 أخصائي بيئي 
 أخصائي توريد 
 أخصائي إدارة مالية  

السنة الثانية 
 وحتى الخامسة

    

نفسه المذكور أعاله مع إضافة خبراء الفريق    مرتين في السنة 
 PCBي في مواد )أخصائ الحاجةفنيين حسب 

 مثال( 
أما الثانية  .المعني )ألكثر من مشروع واحد(في البلد  ،على األقل ،م البنك الدولي بعثة دعم تنفيذ واحدةكما ذكرنا أعاله، ينظّ  *

 فيرّجح تنظيمها عبر االنترنت بسبب الميزانية المحدودة. 
 

 

 المهارات المطلوب مزيج
 

 لدعم تنفيذ المشروع: ت المطلوبدول أدناه مزيج المهارانورد في الج
 

 

 

 

 
 

عدد أسابيع عمل  المهارات المطلوبة
 الموظفين في السنة

عدد الرحالت 
 في السنة

 داخل البلد 3 توريد
 داخل البلد 2 إدارة مالية

 1 4 مهارات فنية
 1 2 مهارات بيئية

 1 0.5 مهارات اجتماعية


