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  ملخص تنفيذي

  الخلفية

لمعالجة مشكلة النقص الحاد في إمدادات المياه، بادرت الدولة اللبنانية من خالل مجلس اإلنماء واإلعمار 
(CDR) ووزارة الطاقة والمياه (MEW) ومصلحة مياه بيروت وجبل لبنان ،(BMLWE)  مشروع زيادة تغذية

بولة بيئيًا واجتماعيًا، والقابلة للتطبيق تقنيًا والمجدية إليجاد الحلول المق (GBWSAP)بيروت الكبرى بالمياه 
  اقتصاديًا على المدى المتوسط والبعيد لتزويد منطقة بيروت الكبرى بمياه الشفة ذات الجودة المطلوبة. 

ينقسم تنفيذ مشروع زيادة إمدادات المياه لبيروت الكبرى على مرحلتين: المرحلة األولى قارنت بين الخيارات 
المطروحة المتعلقة بالسد والخيارات األخرى الغير مبنية على إنشاء السدود وأوصت بسّد بسري كمشروع ذي 

لمرحلة الثانية إعداد تقييم كامل من فئة "أ" لتقييم األثر البيئي واالجتماعي أولوية، في حين تم ضمن ا
(ESIA)  لسّد بسري. يعكس هذا التقرير التغيرات المتعلقة بتصميم السد وبالمناطق التي سيتم استمالكها

 الماضي. 2014والتي عّدلت في كانون الثاني/يناير 

مجلس اإلنماء واإلعمار وغيرها من  وقد وافق اتية المعنيةالهيئات المؤسسوقد تمت مناقشة التقرير مع 
 خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية.تنفيذ  علىالمعنية  المؤسسات

  عملية تقييم األثر البيئي واالجتماعي

جتماعي بطرح السبل الالزمة لتجنب والتخفيف و/أو التعويض عن اآلثار االبيئي و األثر التقوم عملية تقييم 
  بيئية واالجتماعية السلبية المحتملة التي قد تنجم عن المشروع. ال

، ومتعاونةتم جمع كافة األعمال التحليلية والتوصيات البيئية واالجتماعية التي صممت جميعها بطريقة شفافة 
  في مجموعتين من المستندات:

 :من يتكون الذي واالجتماعي البيئي التقييم توثيق .1
  وهو التقرير المرفق. -ئي واالجتماعيتقرير تقييم األثر البي •
 المالحق المرفقة مع التقرير •



i.  ملحقA:  قائمة المراجع 
ii.  ملحقBالتصاميم الهندسية للسد : 
iii.  ملحقC أسس 2012تاريخ آب  8633: الترجمة غير الرسمية للقانون رقم ،

 تقييم األثر البيئي
iv.  ملحقD :الصدفةبطريق من آثار ما يعثر عليه  اتإجراء 
v.  ملحقE: جودة المياه 
vi.  ملحقF: تقرير المسح اإليكولوجي 
vii.  ملحقG:  التقرير األولي للبعثة البولوندية اللبنانية إلى وادي أشمون (وادي

 بسري)
viii.  ملحقH: تقاسم منافع المشروع 
ix.  ملحقI:  انهيار السد وخطة اإلشراف على اإلنشاء وضمان الجودةتقارير 
x.  ملحقJ:  المياه المتدفقة في لمراقبة جودة اوزارة البيئة شروط تكليف إستشاري

 البحيرة 
xi.  ملحقK: استشارات العامة 

وهو تقرير  - والبحيرة وخط النقل وطرق الوصول للسد (RAP) اإلسكان إعادة عمل خطة .2
 منفصل.

  وصف المشروع

كيلومتر  35كيلومتر تقريبًا من ساحل صيدا المتوسطي، وهو على ُبعد  15يقع سّد بسري المقترح على ُبعد 
 4مترًا تقريبًا فوق سطح البحر. يبلغ طول البحيرة المياه حوالي  395ركزية، على ارتفاع بيروت الم يجنوب

. إن الوقبتين شرقي البحيرة بسري التاليكيلومتر أعلى السد على نهر بسري كما هو ُمبّين في الشكل 
وبية يلتقيان في المشكلتان من نهر الباروك من الشمال ووادي بحنين حيث يسير نهر عارّية من الناحية الجن

مرج بسري لتشكيل نهر بسري الذي يندمج بعد خمسة كيلومترات مع وادي خّلة إلى غربي قرية بسري ليشكل 
النهر األولي ومن ثم يواصل جريانه إلى البحر. تمتد منطقة المياه السطحية للحوض المائي فوق موقع السد 

 125األقصى، تقدر سعة البحيرة اإلجمالية بـ عند منسوب المياه  .2كلم 215على نهر بسري على حوالي 
 .اً هكتار  434كما يقدر ان تكون المساحة التي يتوقع غمرها  3مليون م



  

  سّد و بحيرة بسري المرتقبان وحدود االستمالكات

  يستلزم مشروع زيادة تغذية بيروت الكبرى بالمياه إنشاء وتشغيل سلسلة من البنى التحتية، ال سيما:

 (باستثناء السد) هكتار 256رة البالغة مساحته السد والبحي .3
 ، و(HEP)كيلومترات يربط السد بـمحطة األولي الهيدروكهربائية  4خط نقل بطول  .4
 إنشاء وتحسين عدة طرق وصول لمنطقة السد. .5

هكتارًا،  570بالرغم من أن مساحة األراضي الخاضعة لالستمالك هي ليست بالقليلة، والتي قدرت بحوالي 
ممتلكات السكنية في منطقة السد والبحيرة قليلة جدًا وال يوجد هناك أماكن تجارية أو صناعية وال بنية فإن ال

موسميين، معظمهم من غير مزارعين ر. وتأوي أماكن السكن المشغولة تحتية او مرافق للمجتمع األهلي تذك
  .اللبنانيين

هكتارًا إضافة إلى غابات  150م األراضي الخاضعة لالستمالك زراعية بامتياز وتقدر بـحوالي ظتعتبر مع
  هكتارًا). 131هكتارًا) والنباتات الطبيعية ( 82حرجية (

  التكاليف المقدرة



مليون دوالر  300بتقدير التكلفة االجمالية للمشروع بحوالي  2013قام تقرير التصميم المحّدث في سنة 
 10مليون دوالر من التكاليف غير المتوقعة، و 66مليون دوالر تكاليف المقاول، و 220تتضمن أميركي 

مليون دوالر وكلفة إنشاء المحطة الكهرومائية  20ندسة. اما كلفة إنشاء خط النقل فتقدر بـ ماليين دوالر لله
  مليون دوالر. 15هي حوالي 

اه ونقلها الحقًا للتوزيع في بيروت الكبرى، التي ستقدم ضمن لقد استُثنَي من تلك التكاليف تكلفة معالجة المي
  . مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه الُمصمم سابقاً 

بنانية بـ هكتارًا من األراضي األراضي، والتي ستغطيها الحكومة الل 570ولقد تم تقدير التكلفة السمتالك 
 دوالرًا. 150,228,986

  إطار العمل القانوني والنظامي والمؤسساتي

   القوانين اللبنانية القائمة

بعد عملية إعادة إعمار وٕانماء لبنان وبعد خمسة عشر سنة من الحرب األهلية والغزو، ليس أمام لبنان خيار 
ثل المفوضية األوروبية والبنك الدولي آخر سوى االعتماد على التمويل الخارجي من المانحين الدوليين م

  والمانحين الفرديين الذين يعتبرون من الضروري تقييم المشاريع بيئيًا كشرط ُمسبق للتمويل.

المبادئ الُملزمة التي تخضع لها كافة المشاريع العامة  2002لسنة  444وبالتالي، حّددت مسودة المرسوم 
أثر ، يتوجب على كافة المشاريع إجراء تقييم 23يئة. وطبقًا للمادة والخاصة في تقييم آثار المشاريع على الب

مسودة المرسوم في  التصديق على. وقد تم (MoE)بيئي تكون الهيئة النظامية بالنسبة لها وزارة البيئة 
  األساسية لتقييم األثر البيئي. القواعد، 8633وأصبح المرسوم رقم  2012آب/أغسطس 

  بنك الدوليالسياسات الوقائية التي يمارسها ال

بالتوافق مع سياسة مجلس اإلنماء واإلعمار، يتماشى التقييم مع الهيكلية والخطوط اإلرشادية لسياسة التشغيل 
للمشاريع من فئة "أ"، كما ومع متطلبات وزارة البيئة اللبنانية،  تقييم األثر البيئيالتابعة للبنك الدولي،  4.01



مشروع زيادة تغذية بيروت يتسبب . 2012ادر في آب/أغسطس الص 8633كما صاغها مؤخرًا المرسوم رقم 
، وهي التقييم البيئي، الموائل  سياسة العمليات وٕاجراءات البنك للتقييمخمسة من بإطالق الكبرى بالمياه 

  الطبيعية، الموارد الثقافية المادية، إعادة اإلسكان القسرية وسالمة السدود.

للمشروع آثار بيئية هامة. لقد تم إعداد مسودة أولية لتقييم األثر سيكون ): OP/BP 4.01التقييم البيئي (
المستند إلى تقييم  األولويالبيئي واالجتماعي كدراسة مقاربة بين مختلف البدائل التي درست لتحديد الخيار 

تم إعداد . لقد األولويسد بسري ليكون المشروع مقترح المشروع انتقى بيئي واجتماعي واقتصادي وتقني. 
 OP/BP 4.01تبعًا لدليل  (ESMP)ألثر البيئي واالجتماعي وخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية تقييم ا

  للمشاريع من فئة "أ". 

سيكون للمشروع آثار هامة على الموائل الطبيعية، خالل فترة إنشاء : (OP/BP 4.04)الموائل الطبيعية 
تحديد ع الحياة النباتية والحيوانية، و إليكولوجيا المنطقة، وتقييم تنو وتشغيل السد. لقد تم إجراء تقييم تفصيلي 

والتي تتعرض لمخاطر مضافة جراء بناء  IUCNتلك األجناس المعرضة للمخاطر أو المدرجة على الئحة 
  السد.

وبالتالي َسُيسّبب إنشاء سد بسري وٕانشاءاته المرافقة، إضافة إلى إنشاء البحيرة، تغييرات للموائل الطبيعية 
االيكولوجيا والتنوع الحيوي، وسوف يحّول وجود البحيرة الموائل المشاطئة إلى موائل ُبحّيرية مع آثار سلبية 

موائل أجناس النباتات والحيوانات التي تتطلب مياه متدفقة  علىسلبيا" البحيرة  تؤثرمنها وٕايجابية. وسوف 
  حركة مثل طير الماء.ولكن ستجذب تلك المتكيفة مع المياه الهادئة أو القليلة ال

تأقلم مع ستسيكون للموائل الطبيعية الجديدة آثار ايجابية على بعض المجتمعات البيولوجية الجديدة التي 
  مع مرور الزمن. البيئة الجديدة

أهمية ومدى التراث األثري والتاريخي والثقافي في أرجاء منطقة  :(OP/BP 4.11)الموارد الثقافية المادية 
ة من القضايا األساسية لتقييم األثر البيئي واالجتماعي. وبينما كان هناك الكثير من سد بسري كانت واحد

التراكب بين ما هو آثاري وما هو ثقافي، تم مناقشة اإلجراءات الواجب اتخاذها إلنقاذ والحفاظ على هذه 



 المارونية في صيداواألبرشية  (DGA) جهة من تحت رقابة المديرية العامة لآلثار اآلثار، بصورة منفصلة، 
  .من جهة ثانية

من المتوقع ان تقوم المديرية العامة لآلثار بتخطيط وتنفيذ تقصي آثاري وحفريات إنقاذية تماشيًا مع سياساتها 
الصدفة والذي سيتم تبنيه خالل اإلنشاء والصيانة . تجدر اإلشارة أن إجراء ما يعثر عليه بطريق وٕاجراءاتها

 لألعمال الرئيسية للبنية التحتية هو مكون فرعي لخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية.

معني بالدرجة األولى بنقل كنيسة مار موسى ودير القديسة صوفيا إلى مكان فهو ،  الحفاظ على التراث أما
ار من بعض البيوت القديمة المهدمة في أرجاء الوادي. لقد جرت اجتماعات مع أسقف آخر، وٕانقاذ اآلث

األبرشية المارونية في صيدا، واالستشاريين المعماريين للكنيسة، ورئيس بلدية مزرعة الضهر والكاهن 
موسى، المسؤول عن كنيسة مار موسى. وقد حّددت الزيارات المتكررة أربعة مواقع ممكنة لنقل كنيسة مار 

مع الهيئات المؤسساتية  المالئماالتفاق على الموقع وقد تم  .إلعادة بناء كنيسة مار موسىواحد منها أوصي ب
نية (بما في ذلك الكنيسة المارونية) واتخذت اإلجراءات الالزمة الستمالك األراضي كما هو مفصل في المع

  خطة إعادة االسكان.

في األهمية التاريخية لكنيسة مار موسى، بانتظار البحث في أرشيف بكركي و الكنيسة المارونية،  وقد وافقت
صى به استشاري تقييم األثر البيئي واإلجتماعي. ولكنها على الموقع الذي سيتم نقل الكنيسة إليه والذي أو 

  تفضل التعامل مع هذه المسألة من ضمن إطارها المؤسساتي ووفقًا لإلجراءات الخاصة بها. 

 والذي ستحددهالمواد المنقب عنها في مرج بسري وأماكن أخرى،  للتخزين توضع فيه تأمين مقريجب و  كما
  .المديرية العامة لآلثار

وافقت المديرية العامة لآلثار شفهيًا على الحاجة إلنقاذ اآلثار التاريخية ووضع اإلطار الزمني المقترح و  كما
بمراجعة الوضع اإلجراء،  وفقًا لألصول المرعية ،ستقوم المديريةو قييم األثر البيئي واإلجتماعي. في دراسة ت

لياتها بموجب القانون اللبناني بعد ما يتم التصديق على اتفاقية الراهن وٕاتخاذ الترتيبات الالزمة لتنفيذ مسؤو 
والمديرية مجلس اإلنماء واإلعمار  وقد وافقالقرض ووثيقة المشروع المسبقة بموجب مرسوم مجلس الوزراء. 



على ، بعملية إنقاذ اآلثارللقيام من قبل المديرية من المتخصصين المؤهلين  ن فريقيعيعلى ت العامة لآلثار
أعمال اإلنقاذ  تكاليفمن ضمن ميزانية المشروع، أما  ينينف التعاقد مع هؤالء الخبراء المعتكالي أن تدرج
  . من ضمن عقد المتعهدفتدرج 

من المتوقع ان يكون لمشروع زيادة تغذية بيروت الكبرى بالمياه : (OP/BP 4.12) اإلسكان القسريةإعادة 
آثار اجتماعية مباشرة وغير مباشرة في منطقة تأثيره وما بعد. بالتناسق مع السياسات الوقائية للبنك الدولي، 

للمكونات المختلفة ي. كما وتم إعداد خطة إعادة اإلسكان وفقًا تم تحديد خطط للتخفيف من األثر االجتماع
(السد والبحيرة ومحطة الكهرباء وخط النقل وطرق الوصول إلى منطقة السد) ألجل التخفيف والحّد  للمشروع

صوص . وتجري مناقشة التوصيات بخمن اآلثار السلبية وتعزيز اآلثار اإليجابية على المجتمعات األهلية
إعادة اإلسكان في خطة عمل إعادة اإلسكان التي هي مستند ُمنفصل عن تقرير تقييم األثر البيئي 

  واإلجتماعي.

المساهمة الكبيرة في سالمة السدود هي صياغة خطط سالمة السدود إن  :(OP/BP 4.37)سالمة السدود 
سد. يتضمن تقرير انهيار السد خطة التي تستند إلى تحاليل تشكيل انهيار وغمر السدود الذي قام به مصمم ال

عمل لحاالت الطوارئ مع تفاصيل تتعلق بالتنفيذ. تشتمل خطط سالمة السد سواء كانت الصادرة سابقًا أو 
  قيد اإلعداد على:

 اإلشراف على اإلنشاء وخطة ضمان الجودة؛ .6
 خطة استخدام اآلالت؛ .7
 خطة التشغيل والصيانة؛ و .8
 خطة الجهوزية لحاالت الطوارئ؛ .9

  اسة تحليلية للبدائلدر 

تم القيام بدراسة مقارنة وتحليلية شاملة للحلول الممكنة الهادفة إلى زيادة تغذية بيروت الكبرى بالمياه على 
وقد تم المدى البعيد وعرضت تفاصيل هذه الدراسة في المسودة التمهيدية لتقييم األثر البيئي واالجتماعي. 

أي ب القياممنها ما ال ترتكز على إنشاء سّد باإلضافة إلى بديل "عدم و ما ترتكز  دراسة عدد من البدائل منها



شيء" أو بديل "الال مشروع". من البدائل التي ال ترتكز على إنشاء سدود تم النظر في خيارات تحلية المياه، 
المياه الجوفية، تجميع مياه األمطار، إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، باإلضافة إلى تخفيف استهالك 
المياه "غير المحتسبة". ُيلخص الجدول أدناه الجوانب اإليجابية األساسية و/أو العوائق التي قد تسهل أو تمنع 

  هذه الحلول من التحقيق العملي لتزويد بيروت الكبرى بمياه الشفة على المدى الطويل.

  ملخص المصادر للبدائل التي ال ترتكز على إنشاء سدود

  الخالصات  النواحي السلبية  النواحي اإليجابية  المصدر

عمليات المياه
  

 
 

 مياه وفيرة ومستدامة؛ •
يمكن ان تلبي طلب منطقة بيروت  •

 الكبرى؛ 
 يمكن االعتماد عليها تقنيًا؛ •
  ال عالقة لها بالمناخ؛ •

 تستخدم عملية صناعية؛ •
% من السحب 40فقط  •

 لإلمدادات؛
 تكلفة إنشاء عالية؛ •
 استمالكات ساحلية كبيرة؛ •
وتشغيل وصيانة تكاليف طاقة  •

 عالية؛
تضرر البيئة البحرية بسبب  •

 المياه الشديدة الملوحة؛
  سياسيًا غير مرغوب بها. •

  
  
  

عملية جدًا لكن مكلفة جدًا. 
بالنسبة للدراسة الحالية، هي 

  "مصدر الحل األخير"

المياه الجوفية
  

معظم الكميات المستخرجة تذهب  •
 لإلمدادات

مالئمة لالستخدام المتمم لمخطط  •
 رآخ

 جودة أفضل من المياه السطحية •
 مواقع منوعة للينابيع •
  آثار قليلة للكربون  •

استخدام مستقبلي محدود بسبب  •
 االستغالل المفرط؛

المصادر غير محددة جيدًا  •
 حاليًا؛

ربما غير كافية لوحدها لتزويد  •
 منطقة بيروت الكبرى؛

تتوقف تجديد الموارد على  •
 المناخ؛

  تكاليف الطاقة مرتفعة •

  
ال المصادر بحاجة لتقدير ال تز 

حجمها لكنها ستساهم في حدها 
األدنى في االستخدام المتمم 
لبديل السّد، لكن مع كميات 

محدودة لالستخدام في 
  المستقبل.

جمع مياه األمطار
 تقنية أساسية •  

 مصادر محلية •
صديقة للبيئة (بصمة كربونية  •

  منخفضة)

موسم األمطار في لبنان  •
 قصير؛

ق الحضرية غير مالئم للمناط •
 ذات المباني العالية؛

 تتوقف على المناخ؛ •
  غير محبذة من العامة. •

  
في أحسن الحاالت، ستساهم 

في استخدام األسر أو المجّمع 
  لغير مياه الشفة



إعادة استخدام المياه 
المبتذلة

  
 تقع المصادر ضمن بيروت الكبرى •
 مصدر مستدام عموماً  •
أغلبية التكنولوجيا مطلوبة حاليًا  •

  سات اإلدارة الفضلىلممار 

 تكاليف المعالجة عالية؛ •
 االفتقار إلى الخبرات التقنية؛ •
موارد غير كافية لتلبية طلب  •

 منطقة بيروت الكبرى؛
نظرة غير مؤيدة لدى العامة  •

  واعتراضات طائفية.

اعتراضات ثقافية قوية. في 
أحسن الحاالت، يمكن تزويد 

كميات كبيرة من غير مياه 
لطبيعية، الشفة لري المناظر ا

  الخ...

ف من استخدام 
التخفي

المياه
  

 
تقّوي إلى أقصى حد فعالية النظام  •

 الحالي واسترجاع التكلفة
 تشجع ممارسات اإلدارة الفضلى •

  

تتطلب اإلرادة السياسية  •
واإلصالح القانوني والدعم 

 القضائي؛
 تتطلب تعاون العامة ؛ •
من غير الُمرجح ان يكون  •

  %.25أقل من التسرب 

  
ابعته ألنه ممكن أن يجب مت

يكون مجديًا اقتصاديًا. لن يلغي 
الحاجة إلى مصادر تطوير 

  جديدة.

استنادًا إلى ما تقدم، تشكل تحلية المياه، على الرغم من كونها تقنيًا واقتصاديًا وسياسيًا "مصدر الحل األخير" 
امة على المدى البعيد، لكن بالطبع بتكلفة الوحيد القادر على جعل إمدادات المياه لبيروت الكبرى مستدالخيار 
 أعلى.

باإلضافة إلى الخيارات غير القائمة على السدود، لقد درست مسودة تقييم األثر البيئي واالجتماعي ثالثة 
 قاممواقع للسدود غير بسري، وهي سد الدامور على نهر الدامور (موقعين) وفي جّنة على نهر ابرهيم، و 

. ان النواحي األولوينة، سد بسري كالمشروع ، استنادًا إلى التحاليل المقار باختيار مارمجلس اإلنماء واإلع
  اإليجابية والسلبية لكل من هذه المواقع ملخصة في الجدول أدناه.

   



  

  الخالصات  النواحي السلبية  النواحي اإليجابية  المشروع

بسري
  

حجم تخزين عالي يلبي احتياجات  •
 طلبات منطقة بيروت الكبرى لغاية

 أو لمدة أطول: 2030
يستخدم مرافق مشروع تزويد  •

بيروت الكبرى بالمياه، للنقل 
والمعالجة والتخزين بكلفة إضافية 

 محدودة؛
تحتوي أرضية البحيرة على رواسب  •

 ذات نفيذية منخفضة؛
تكاليف ضخ منخفضة أو ال وجود  •

 لها؛
أدنى تكلفة لحجم الوحدة المسلمة  •

 إلى منطقة بيروت الكبرى؛
ي حده األعلى على عائد ف •

االستثمارات في مشروع تزويد 
  بيروت الكبرى بالمياه.

  
 
 
 

معظم استمالكات األراضي من  •
 األراضي المنتجة؛

ضرورة نقل آثار تاريخية ثقافية  •
 من منطقة السد والبحيرة؛

 مخاطر ترسب كبيرة؛ •
 مخاطر زلزالية كبيرة. •

  

  
سّد بسري هو الموقع الوحيد 

 الذي سيلبي طلبات منطقة
بيروت الكبرى على المدى 

الطويل مع استثمارات منتجة 
  تجاريًا.

غير ان هناك حاجة إلى 
دراسات إضافية تتعلق بجيولوجيا 

الخزان، ومحدودية المياه، 
والمخاطر الزلزالية والتراسبية قبل 
  التصميم والتفصيلي. يجب توكيد
تفضيل الموقع المحوري الحالي 

  للسّد.
  
  

  

االدامور الغربي
  

ستمالكات في معظمها غير اال •
 ُمنتجة؛

مورفولوجيا موقع السّد مالئمة على  •
 ؛Vشكل 

قد تستخدم بعض مرافق مشروع  •
 تزويد بيروت الكبرى بالمياه

  

 قدرة تخزين صغيرة؛ •
من غير الُمرجح ان يساند  •

 القدرة الكهربائية المائية؛
 مطلوب محطة معالجة جديدة •

 وتكاليف نقل إضافية؛
 تكاليف ضخ كبيرة. •

  

تخزين المياه أقل بكثير منه في 
بسري أو الدامور الشرقي كما 
ان جيولوجيا موقع السّد أقل 

تفضيًال. أي سّد هنا يجب ان 
يكون له منسوب مياه منخفض 
للحد من التسرب الجانبي و/أو 

ان يكون جزءًا من برنامج 
االستخدام الموحد مع المياه 

  الجوفية.

الدامور الشرقي
  

سّد أفضل مما جيولوجيا موقع ال •
 هي في الدامور الغربي؛

مورفولوجيا موقع السّد مؤاتية على  •
 ؛Vشكل 

حجم تخزين أكبر يلبي طلبات  •
 2030منطقة بيروت الكبرى لغاية 

  أو لمدة أطول.

 تسرب جانبي عاٍل؛ •
 مطلوب محطة معالجة جديدة •

وٕاال تسبب ذلك في تكاليف نقل 
 إضافية؛

تكاليف عالية لمعالجة الطبقة  •
 ؛J6ة النفيذ

 تكاليف ضخ كبيرة؛ •
معرضة النهيار الِكَتل من  •

  منحدرات البحيرة.

بالرغم من حجم التخزين الكبير 
والجيولوجيا األفضل نسبيًا من 
الدامور الغربي، هناك هواجس 

جّدية حول التسرب الجانبي 
  الُمفرط المحتمل.



جّنة
  

معدالت تدفق عالية، تعاد تغذية  •
 البحيرة بسرعة كل ربيع؛

لوجيا موقع السّد مالئمة على مورفو  •
 ؛Vشكل 

احتمال كبير لتوليد القوة الكهربائية  •
  المائية.

معظم االستمالكات هي  •
 مناطق طبيعية؛ 

متواجدة على طبقة نفيذة للغاية  •
وبالتالي من الُمرجح ان يكون 

 التسرب كبيرًا.
مطلوب محطة معالجة  •

 وخطوط نقل جديدة؛
تكلفة أعلى لحجم الوحدة  •

إلى منطقة بيروت الُمسّلمة 
  الكبرى.

بصفته سّد مستقل، سيلبي سّد 
جّنة حاجات منطقة بيروت 

الكبرى على المدى القصير فقط 
وبأعلى التكاليف المتوقعة. 

تحتاج االستقصاءات الالحقة 
إلى معالجة الهواجس حول 

جيولوجيا السّد والبحيرة 
  ومحدودية المياه.

 

  الص ما يلي:استنادًا إلى ما ورد أعاله، يمكن استخ

 .األولوينظرًا لحجمه ولجدواه االقتصادية وكافة العوامل الجيولوجية المؤاتية، يعتبر سّد بسري الخيار  - 
يمكن إنشاء سّد جّنة على مراحل مع قدرة منخفضة، تزود على المدى القصير احتياجات جبيل  - 

 .وكسروان
راسة أعمق حول جدوى سّد الدامور ستسمح السنوات األولى إلنشاء سّدي بسري وجّنة بإجراء د - 

الغربي الذي سُتشير حصيلتها إلى الخطوات التالية وهي إما البدء بسّد الدامور الغربي أو بالسير 
قدمًا مع الدامور الشرقي انطالقًا من دراسة جدوى إلى تصميم تفصيلي. في كافة الحاالت، يمكن 

بواسطة استخدام المياه الجوفية من مكامن التعويض عن السدود المقترحة مع أحجامها المنخفضة 
 المياه األساسية.

 

  الوصف البيئي واالجتماعي لمنطقة المشروع

  المناخ

إن حرارة الهواء إضافة إلى الرطوبة النسبية والرياح هي العناصر المحّددة الرئيسية لمعرفة إلى أي حد 
ط الساحلي والجبال الغربية كافة السّمات ستتبخر المياه من سطح السد. يقدم وجود مشروع بسري بين الشري

المناخية للمناخ الُصغري االنتقالي الذي يكشف عن مواسم صيفية حارة ورطبة في الموقع المقترح لمحور 
السد مقابل مواسم صيفية أقل رطوبة ومعتدلة عند أطراف مكان احتجاز المياه. تتميز أشهر الشتاء الخمسة 



مع درجات حرارة باردة عند موقع السد، ومواسم شتوية قاسية مع مزيد من هطول عادة بهبوط األمطار الوافرة 
األمطار على شكل ثلج، مما يساهم مع مرور الزمن في إعادة شحن الينابيع في الجبال، مع رؤوسها المائية 

 الممتدة بين جبال الباروك وجزين.

ن نيسان/إبريل إلى آب/أغسطس، مع الذروة وتحدث أعلى المتطلبات التبخّرية خالل األشهر الستة الجافة م
في تموز/يوليو، عندما يتوقع ان تبلغ البحيرة طاقة تخزينها القصوى ويبدأ في إمداد المياه إلى منطقة بيروت 

 الكبرى.

  المناظر الطبيعية

بلوط تتكون المناظر الطبيعية بصورة رئيسية من مزروعات برية، وأشجار األرز في جبال الباروك، وغابات ال
والمزروعات والصنوبر في جزين وبكاسين والشوف األعلى باإلضافة إلى أنواع األراضي الحرجية (الغابات)، 

للسيطرة على تآكل وانهيار التربة والصخور  اً معنصرًأ مهالطبيعية كالشجيرات وغيرها. ويعتبر الغطاء النباتي 
 ويعزز احتجاز الكربون. -aquifers-ويشجع إعادة شحن المكامن المائية  - االنزالق األرضي- 

  األراضي ستعمالا

 يبين الجدول أدناه استعمال األراضي الخاضعة لالستمالك:

  اإلشغال الحالي ضمن منطقة االستمالكات

  % من إجمالي االستمالكات  المساحة التقريبية بالهكتارات  األراضي استعمال
  %26  148  حقول ُمراحة

  %23  131  مزروعات طبيعية
  %18  105  ات قاع النهر وضفاف النهرمزروع

  %17  99  أراضي ُمشرّعة
  %14  82  غابات صنوبر

  %0,7  4  بيوت زراعية بالستيكية
  %0.2  1  منطقة مبنية

 

  الجيولوجيا



في  (J4)تغطي منطقة تجميع مياه األمطار سلسلة جيولوجية تمتد من الحجر الكلسي الجوراسي الكسرواني 
لتشكيالت الوسطية بين تشكيلتين رئيسيتين، إلى الرواسب الطمية والنهرية للحقبة مناطق الجبال العليا عبر ا

 الرابعة الحديثة على طول نهر بسري المتواصلة إلى أسفل موقع السد.

  اآلثار والتراث الثقافي

التي قامت بها بعثة  2005و 2004استنادًا إلى السجالت المتوفرة ألعمال التقصي الميدانية لموسمي 
منها في منطقة االستمالكات لمشروع بسري، كما  27قع موقعًا ي 78، تم تحديد ما مجموعه لبنانية –دية بولن

المواقع المحددة في بسري  تصورمترًا من حدود االستمالكات.  100مواقع على مسافة  10ان هناك 
سنة قبل الميالد إلى  8,300بل االمتداد الكامل لتاريخ اإلنسانية، من العصور الحجرية القديمة (الباليوليتي) ق

 أيامنا الحاضرة.

على مقربة من نقطة االلتقاء بين نهر الباروك و"عارّية"، المعروفة أكثر حاليًا بوادي بحانين، يقع معبد مرج 
بسري الذي ُيعتقد ان له صلة بمعبد أشمون، المعروف أيضًا ببستان الشيخ، في وادي األولي األسفل، والذي 

 رن السابع قبل الميالد.يعود إلى الق

اليوم، ال تتعدى البقايا الظاهرة لمرج بسري أربعة أعمدة من الغرانيت، ربما كانت المدخل إلى المعبد 
الرئيسي، وعدة ِكَتل حجرية كبيرة واقفة معروضة على مقربة من ضفة النهر، يعتقد انها جدار تمينوس، التي 

وجدت قطع فخارية مكسرة ذات أصول رومانية وفارسية على هي المنطقة المقدسة المحيطة بالمعبد. وقد 
مقربة من المكان ومن المفترض ان يكون هناك بقايا مطمورة لمباٍن أخرى كما ومن الممكن وجود قرية 

عند أسفل السد علمًا ان صغيرة. لم تستكمل أية مسوحات آثارية شاملة لمرج بسري وال ألي موقع معبد آخر 
لبولندي آلثار البحر األبيض المتوسط في جامعة وارصو الذي يعمل بالتعاون مع جامعة البلمند قد المركز ا

 قام باستقصاءات أولية فقط دون القيام بأي حفريات.

ما ينطوي على أهمية خاصة وكشاهد على التراث الثقافي المكتشف حديثًا في المنطقة، هما موقعا كنيسة 
القديسة صوفيا، القريبان من بعضهما البعض على مسافة قصيرة من محور  مار موسى الحبشي وبقايا دير

السد المقترح. ويعتبر موضوع الكنيسة قضية عاطفية بالنسبة للعديد من المقيمين في مزرعة الضهر. تجدر 
آب/أغسطس،  28اإلشارة أنه ليس هناك من خدمة قداديس في الكنيسة إال في يوم عيد مار موسى، في 

 ب الوصول المحدود إلى الكنيسة. وذلك بسب



  جودة المياه السطحية

ُتظهر تحاليل جودة المياه من نهر بسري وروافده ان مستوى المعالجة المطلوب لكي تكون المياه في تساوق 
مع معايير مياه الشفة اللبنانية والدولية هو طريقة معالجة تقليدية. ولكن أظهرت التحاليل وجود مبيدات 

فوق حدود االكتشاف في عينتين من  Dieldrinوالديلدرين  Lindaneية، هي اللندين فوسفورية عضو 
حول  2001العينات المفحوصة. ولما كانت هاتين المادتين محظورتين بموجب معاهدة ستوكهولم لسنة 

التي وقعها لبنان، فان المصدر تلك المبيدات غير واضح. لذلك من  (POP’s)الملوثات العضوية الدائمة 
وزارة البيئة على برامج رصد لتوكيد الوجود المتواصل لمخلفات المبيدات والتحقق من الموصى به ان تشرف 

وجود أية ترسبات من مواد إضافية مضرة للصحة. وبما انه ليس لدى وزارة البيئة القدرة على القيام بهذا 
ؤهلة ترفع العمل بنفسها، من الموصى به توكيل هذا الجانب على شكل تعاقد فرعي إلى شركة استشارية م

التي التقارير إلى وزارة البيئة، ويكون الهدف منها مراقبة وجود المواد الملوثة في مجرى المياه السطحية 
 البحيرة وتقصي مصادرها األصلية والتوصية باإلجراءات العالجية. تنصب في

 

  اآلثار البيئية واالجتماعية واإلجراءات للتخفيف منها

شروع زيادة تغذية بيروت الكبرى بالمياه على مستويين:  المناطق المحيطة المباشرة متم تحديد منطقة تأثير 
تمتد إلى ما بعد  أوسعألعمال البنية التحتية للمشروع بالنسبة لآلثار المباشرة أو المستحثة، من جهة، ومنطقة 

وض المائي األسفل حيرة والحقة التأثير األساسية هي منطقة البمنطإن القرب المباشر من المشروع عينه. 
التي ستتأثر بنشاطات اإلنشاء كما وبالتغيرات التي ستحدث جراء تشغيل السّد سواء كانت هذه اآلثار إيجابية 

ل عيش المجتمعات األهلية في المنطقة. سيؤثر و غير مباشرة و التي ستؤثر على سبأو سلبية، مباشرة أ
الرئيسية من ينابيع نهري تمتد منطقة تأثير مشروع  الحوض المائي األعلى على جودة المياه في البحيرة.

الباروك وعاِرّية إلى مصب نهر األولي على الساحل، وتغطي السهول الزراعية عند أسفل السّد والقرى القائمة 
  في هذه المنطقة. 

بها من المقالع داخل منطقة  إنشاء السّد التي سيؤتى كما وتتبع منطقة تأثير المشروع الدورة الحياتية لمواد
مناطق المقالع. سوف يتم التخلص من النفايات في مواقع  تحديد كافةالُمعّين  المتعهدالبحيرة. سيحدد 

المناطق التي ستتم  باستثناءمرخصة. ومن الُمرجح ان أماكن إنشاء المخيمات للعمال ستكون ضمن الوادي 



ليه كنيسة مار موسى، وطرق أثير المشروع الموقع الذي ستنقل إايتها مثل مرج بسري. تغطي منطقة تحم
هجرة الحياة البرية والتطوير الُمستحّث للوصول أخيرًا إلى إمدادات المياه للمستخدمين في منطقة بيروت 

 .(GBA)الكبرى 

  اآلثار البيئية الرئيسية

  تآكل التربة والترّسب 

التربة والترسب الخطر األكبر على االنخفاض التدريجي في القدرة التخزينية للبحيرة، وان كان هذا يشكل تآكل 
 9الستيعاب  البحيرة تاالنخفاض بالدرجة األولى في اإليداع الطويل بدًال من التخزين التشغيلي. لقد ُصمم

داع الطويل"، أي الحجم الذي سنة من التشغيل. سُيقدم هذا من قدرة "اإلي 50بعد  الترسباتمن   3ماليين م
  يمكن ان يمتلئ بالرسابة دون ان يؤثر على التشغيل الطبيعي للسد.

، من المهم تشجيع إعادة التشجير للسد غيليةشالتمن أجل الحد َقدر اإلمكان من الترسب ومن خسارة القدرة 
لتقييم الترسب. ان  البحيرةقبة عمق والحفاظ على التربة في الحوض األعلى وحول دائرة البحيرة، وأيضًا مرا

برنامج إعادة التشجير عند الحوض األعلى باإلضافة إلى الرئيسية الرطبة عند مجاري المياه  المناطقإنشاء 
  .ات المتوقعة في البحيرةالترسبسيخفضان من 

  التنوع الحيوي والموائل

ة المشاطئة ضمن المناطق إن إنشاء السدود سيؤدي دائمًا إلى الخسارة المباشرة للموائل والمزروعات الطبيعي
التي يعتبرها البرنامج االقتصادي لألمم المتحدة مناطق ضعيفة وغير حصينة ايكولوجيًا. لكن يجب موازنة 
ذلك من جديد بواسطة خطوط الضفاف الجديدة للموائل التي تناسب استيطان األجناس في األشجار على 

  ضفاف البحيرة.

إحدى العوامل الرئيسية التي تهدد أجناس األسماك في منطقة البحر  السدودبالنسبة لألسماك المألوفة، تشكل 
األبيض المتوسط، إذ تصّد أو تؤخر هجرة األسماك القادمة من أعلى النهر. تعتبر اآلثار على األسماك 



لحفاظ على األسماك معتدلة إلى خفيفة عند موقع سد بسري لكن يجب اتخاذ بعض إجراءات تخفيف اآلثار ل
عند أسفل السد وللسماح لمرور األسماك المهاجرة بحيث تتم حماية األماكن التي تضع فيها األسماك 
بيوضها. سوف يخفض إنشاء سد بسري بصورة كبيرة تدفق المياه عند أسفل السد الذي سيؤثر بدوره ال محال 

  في المجرى األسفل للنهر. على أسماك المياه العذبة البلّني الباقية على قيد الحياة

سيكون لسد بسري آثار مباشرة على موائل الزحافات والحيوانات البرمائية في الجانبين األعلى واألسفل للسد، 
والذي سيشتمل على تعطل للموائل و/أو مواقع االستيالد، وخفض مصادر الغذاء، وزيادة حساسية الحيوانات 

  المفترسة.

الضعيفة على السباحة محصورة ومحرومة من التفاعل مع األجناس المتواجدة  قد تصبح األجناس ذات القدرة
في البر، وعلى األخص بالنسبة لالستيالد، وتصبح أكثر تعرضًا للصيد الالشرعي. وقد تكون أجناس أخرى 

  متأثرة بصورة إيجابية جراء الموائل الناشئة حديثًا.

النادرة  البوفو بوفواألطراف السفلى لنهر المختارة بأجناس  يتمتع المستوى األعلى من البحيرة الذي يقترب من
  التي يبدو ان موئلها يتكون في معظمه من أراض صخرية وأشجار مشاطئة التي سيتم غمر بعض منها.

المحلقة الكاسرة ان وجود مساحة كبيرة من المياه الراكدة سيزعج الطرق الجوية التي تسلكها أجناس الطيور 
  خالل الهجرة.التيارات الهوائية الحرارية الضرورية للتحليق التي ستحرم من 

أما الثديات فستتكيف وتصحح سلوكها على الرغم من أية عوائق دائمة على الطرق التي كانت تسلكها قبل 
باب ة والسنجاب إنشاء السد. وقد تجذب البحيرة أجناسًا مثل الخفاش وكلب الماء، أما الثديات الصغرى مثل الز

ستميل ألن يكون لها بيوت أصغر وستكون بالتالي معرضة لخسارة وتشرذم الموائل الطبيعية. ومن غير 
  المرجح ان تمر األجناس الكبيرة أو المتنقلة بخسارة تذكر على الرغم من تشرذم الموائل.

 المذكورة أعاله اآلثار من تدابير التخفيفصف التي تمفصلة و ال إدارة التنوع البيولوجي خطة تم اقتراح وقد
  .المسؤولياتوالتكاليف و 



  استهالك المواد

ة المنتجات المبرغلة والصخرية من موقع سيكون استهالك المواد لإلنشاء ُمفرطًا لكن يتوقع ان تأتي كاف
التي قد تكون هناك حاجة لإلتيان بها من خارج المنطقة  Rip Rapالبحيرة. وقد يكون االستثناء الحجارة الـ

بسبب حجم الِكَتل ومواصفات جودة الصخر. ستؤخذ كافة المياه المستهلكة من أرض الموقع على األرجح 
  تخدامها. يبين الجدول أدناه كميات االستهالك األولي للمواد.وتخضع للمعالجة المناسبة قبل اس

من المواد، معظمها مكون من بناء الركام  3ماليين م 6رب اومن المتوقع أن يستهلك بناء سد بسري ما يق
  والرمل والطين، ومن المتوقع أن يتم استخراجها من مناطق داخل البحيرة، وبالقرب من موقع البناء.

  والكهرباء إمدادات المياه

استنادًا إلى المناقشات مع االستشاري المصمم السد، ستكون إمدادات مياه سد بسري المقترحة مخصصة 
/ثانية للحفاظ على التدفق 3م 0.3و 0,45/ثانية الحتياجات بيروت الكبرى  و3م 5.8أو  5.1 لضمان 

  البيئي عند أسفل السد، في الصيف والشتاء على التوالي.

  تطّبق البحيرة

إن الظروف الملحوظة عند سد بسري؛ المقدار العالي من المياه الباردة الداخلة من ثلج الربيع الذائب والمقدار 
المياه الداخلة خالل الصيف والخريف، سوف ينتج عنها وجود طبقات في البحيرة. ان المتدني الدافئ من 

التخلف عن تحديد ومراقبة هذا بصورة متكررة يسبب مشاكل رئيسية لشركات خدمة المياه وقد ُيعّرض للخطر 
ودقة التدفق البيئي كفاءة عمليات معالجة المياه، وتلبية المعايير النظامية لجودة المياه وتوقعات المستهلكين، 

  للمياه.

ومن المتوقع ان وجود الطبقات ُيصبح أكثر ِحّدة خالل أشهر الصيف عندما تزداد شدة ومدة ضوء الشمس 
وخليطها بسبب انخفاض تدفق المياه داخل البحيرة؛ وذلك يتصادف مع الفترة الزمنية الرئيسية لعمليات بسري. 



وكسجين وبالتالي تخرج المواد المعدنية مثل المنغنيز والحديد والخام وهكذا تدور نسبة كبيرة من الخزان بدون أ
  الكبريتي والزرنيخ من رسابة القاع كما يمكن ان يخرج الفوسفور واألمونيا.

  سالمة السد

إن المساهمة الكبرى في سالمة السد هي صياغة خطط سالمة السد القائمة على تحاليل تشكيل انهيار السد 
به االستشاري المصمم السد. ويعتبر هذا العمل التشكيلي الهيدروليكي األولي الذي يشار إليه والغمر التي قام 

تقييمًا ألداء  (i)، هو إجراء معياري في تصميم السدود، إذ يقدم DBAأحيانًا بتحليل انهيار السد أو الـ
لجهوزية في حاالت تطوير خطط إقليمية وخطط ل (ii)التصميم، بما في ذلك حجم قنوات تصريف الفائض و

  الطوارئ للمجتمعات األهلية.

، في أقسامه الوسطى، بين السد والساحل، فان القرى المتأثرة Vنظرًا لتكوين الوادي المنحدر بقوة على شاكلة 
أكثر في مسار انهيار السد إما بسبب حمولة زلزالية أو تخلفات فيضانية، هي قرى بسري وخربة بسري على 

  فل السد، وعلمان وقسطني على مسافة قصيرة من الساحل.مسافة قصيرة من أس

وضع اللمسات  سيتمو  التحضير. مرحلة متقدمة من في هي مفصلةال سالمة السد خططن تجدر اإلشارة أ
 OP / BP وفقًا لـ كما هو مطلوب المشروع تقييمقبل  البناءعلى اإلشراف و  ضمان الجودة األخيرة على

4.37.  

  الهيئة االستشارية

  تتألف الهيئة االستشارية من هيئتين: هيئة سالمة السد والهيئة البيئية واالجتماعية.

إن مهام هيئة سالمة السد هي تقديم المشورة حول كافة الجوانب األساسية للسد؛ إنشاءاته التابعة، ومناطقه 
األمطار، والمناطق المحيطة ، وهي ُمكّلفة أيضًا باإلشراف على صياغة المشروع، والتصميم  لجمع مياه

  التقني، وٕاجراءات اإلنشاء واألعمال المرافقة مثل مرافق الكهرباء، وتحويل سير النهر خالل اإلنشاء، الخ...



ا البيئية واالجتماعية المرافقة مراجعة مستقلة وٕارشادًا حول القضايأما الهيئة البيئية واالجتماعية فستقدم 
  لتخطيط وتصميم وٕانشاء وتشغيل سد بسري وٕانشاءاته التابعة.

  ستكون الهيئة ُمجبرة على تقييم إلى أي مدى يتساوق مشروع بسري مع اإلجراءات الوقائية للبنك الدولي.

  اآلثار االجتماعية الرئيسية

من  %25هكتارًا، أي حوالي  150مساحتها بحوالي  مقدرة زراعيةسيؤدي إنشاء سد بسري إلى خسارة أراٍض 
هكتارًا، أما  105حتل قاع النهر والنباتات الطبيعية عند جانب الضفة نطقة الخاضعة لالستمالك. يالم

%. هناك اقتراح بزرع  غطاء من 1المناطق المبنية؛ منها مباني المزارع والمساكن والتراث، فتشكل أقل من 
للغابات الرئيسية في المناطق المستملكة بما  1:1ويضية حول السد ما يستلزم استبدال األشجار الطبيعية التع

في ذلك أشجار البلوط والصنوبر والحور. أما المنطقة المتبقية هي بالدرجة األولى غير مزروعة عند 
ي. يقدر األراضي السفلى بعيدًا عن النهر وهي عادة أراٍض عارية مع شجيرات عند منحدرات الوادي السفل

عقارًا مع مساحة  88على عدد إجمالي من العقارات يبلغ  135عدد اإلنشاءات المبنية التي ستغمرها المياه بـ 
إجمالية من حوالي هكتار واحد، معظمها متروك (بعضها مهجور) أو هو فقط أماكن إقامة موسمية للعمال 

  الزراعيين.

  .ى وبنى تحتية مرافقة مثل خطوط التوزيع وطرق الوصولمشاريع أخر لكما وسيتم استمالكات إضافية 

قطعة موزعة بين مختلف المناطق العقارية كما هو ُمبين في  966إن إجمالي عدد العقارات هو حاليًا حوالي 
  .التاليالجدول 

  

  

  



  االستمالكات داخل منطقة السد والبحيرة

عدد العقارات   عدد العقارات  المنطقة العقارية  القضاء
المستملكة 

  بالكامل

عدد العقارات 
  المستملكة جزئياً 

المساحة 
المستملكة 

  (هكتار)

النسبة المئوية 
للمساحة 
  المستملكة

  

  الشوف

  %1,3  6,8  4  5  9  بسابا
  %23  120  52  225  277  مزرعة الشوف
  %8  42  19  36  55  مزرعة الضهر

  %31  160  31  279  310  عماطور
  %2  8,8  8  6  14  باتر

  %65  338  114  551  665  المجموع الفرعي
  

  

  جزين

  %9  44  12  62  74  بسري
  %0,1  0,3  2  0  2  بكاسين
  0,8  4  8  19  27  بنواتي

  %1,2  6  3  1  4  غباطية
  %9  46  5  64  69  حرف
  %0,2  0,95  1  0  1  عارّية

  %2  10  13  15  28  بحانين
  %9  48  10  70  80  ميدان  

  %0,4  2  3  0  3  دير المخلص
  %3  18  9  4  13  خربة بسري

  %35  179  66  235  301  المجموع الفرعي
  %100  517  180  786  966  مجموع االستمالكات

    53  األمالك العامة (النهر+ الطرق)
    570  إجمالي االستمالكات

  

  المشروع تقاسم منافع 

لتقديم  منافعالإطالق مشروع تقاسم لضمان توزيع عادل لفوائد المشروع، يقترح تقييم األثر البيئي واالجتماعي 
وسائل تحسين الخدمات للمجتمع األهلي على التالل المحيطة، وعبر منطقة تجميع مياه األمطار والبيئة 
المحلية. ومن المحبذ أن يتم تنفيذ ذلك في األساس عبر الصناديق الرأسمالية المتوفرة للمشروع، والحقًا عبر 

  تواصلة من المستفيدين األوليين والذين هم مستهلكو منطقة بيروت الكبرى.العائدات الم

  

   



  التطوير الُمسَتحثّ 

نظرًا للفرادة النسبية لمشروع بسري ولقربه من المراكز الحضرية مثل بيروت وصيدا، يمكن توقع بداية اجتذاب 
ون بالتطوير المستحث عربات الفان لبيع الزوار باكرًا بعد البدء بمرحلة اإلنشاء. ومن المتوقع أن يكونوا البادئ

القهوة وشاحنات المرطبات، مع المقاهي القائمة ومحطات البنزين والخدمات األخرى في بسري والقرى الواقعة 
  على الطريق السريعة.

على جوانب التالل المطلة، سيكون الطلب على األراضي إلنشاء الفيالت، ومجمعات الشقق والفنادق 
لمطاعم على التالل، كلها مع طرق للوصول وبنى تحتية عامة، كبيرًا جدًا. وفي حين قد تحتل والمنتجعات وا

هذه النشاطات أيضًا العقارات على ضفاف البحيرة، فان األراضي المجاورة للمياه ستستحث على األرجح 
حة، واألرصفة على الرياضات المائية األصغر المركزة على أماكن اإلقامة والتخييم والبكنك، ومناطق السبا

الضفاف، ومسارات الدراجات الهوائية وتأجير القوارب وساحات التصليح، ونوادي اليخوت والزوارق الطويلة. 
عالوة على الزوار والنشاطات الترفيهية، سيقدم السد أيضًا فرصة توسع لألراضي الزراعية المحلية الَمروّية 

  .أخرىوتطوير مشاريع تجارية 

سيكون للتطوير المستحث آثار بيئية واجتماعية إيجابية فقط إذا كان متساوقًا مع مخطط رئيسي حسن 
الصياغة وموافق عليه. أما إذا كان التطوير غير ُمخطط وتدريجي، أو إذا أتيح لبعض المصالح السياسية 

  مل.و/أو التجارية انتهاك المخطط، فقد تكون النتائج سلبية بالكا

   GBSWAPاآلثار التراكمية لـ 

 (GBWSAP) يركز تقييم اآلثار التراكمية على التفاعل بين مشروع زيادة تغذية بيروت الكبرى بالمياه
والمشاريع التي هي محددة في الوقت الذي يجري فيه التقييم البيئي، حيث يمكن ان تؤثر مثل هذه المشاريع 

لمشروع. يظهر الجدول أدناه هذه اآلثار التزايدية مع بعض المشاريع والتطويرات مباشرة على منطقة تأثير ا
  القائمة وغيرها المقترحة.

  



  اآلثار التراكمية 

  المشاريع القائمة والمقترحة  
العناصر البيئية 

  واإلجتماعية
مشروع   المعلمات

تزويد بيروت 
 بالمياه

محطات توليد 
الطاقة 

الكهرومائية 
(جون، األولي 

  وعنان)

ج معالجة برام
  مياه الصرف

برامج إعادة 
  التحريج

  0  0 0 0  استخراج المياه  المياه
  +  +  0  +  جودة المياه

  +  0  0  +  معدل التدفق
  0  0  0  +  إمدادات المياه المنزلية

  +  +  -  0  غازات االنحباس الحراري  الهواء
  0  0  + 0 إمدادات الكهرباء  الكهرباء

 + 0 0 0  غطاء األرض  إشغال األرض
  +  0  0  0  ترسب الخزان

الموائل والحياة 
  البرية

  +  0  0  0  تنوع األجناس
  +  0  0  0 عدد األجناس 

  +  +  +  +  تكاليف الصحة  الصحة العامة
  + أثر تراكمي إيجابي

  أثر تراكمي سلبي -
  ال أثر تراكمي 0
  

ية المقترحة لكل أثر، في يلخص الجدول أدناه اآلثار التي قد تحدث جراء إنشاء سّد بسري واإلجراءات التخفيف
  حين يلخص الجدول الذي يليه التكاليف المقدرة.

  

 

 



 

 

المتوقع حدوثھا من جراء مشروع سد بسري ل�ثار البيئية واجتماعيةملّخص   

الجھة 
 المسؤولة

 المسألة ا"ثر المحتمل إمكانية الحدوث الحدة المحتملة إجراءات تخفيف ا"ثر

�ستم�كبشكل يقلل من الحاجة تحديد موقع الخزان  المصّمم 

 العقارات وكذلك من خسارة المناظر الطبيعية.

المياه وطرق بحيرة  استم�ك ا*رض لبناء السد و � محال كبيرة
 الوصول

 استم�ك

 العقارات

    خسارة المناظر الطبيعية  متوقع  متوسطة    

المصّمم 
ومطّور خطة 

عمل إعادة 
ا/سكان 
ومقترح 
 المشروع

تحديد موقع الخزان بشكل يقلل من الحاجة /ستم�ك 
العقارات. تأمين مساكن وتعويضات مناسبة بما 

يتماشى مع خطة عمل إعادة ا/سكان وإطار سياسة 
 إعادة ا/سكان والقانون اللبناني . 

استم�ك ا*رض من أجل إعادة إسكان أو إنتقال  � محال صغيرة 
 بالمشروع ينا*شخاص المتأثر

 

  خسارة المجتمعات ا*ھلية القائمة غير متوقع � ينطبق  

   خسارة المنازل  � محال  توسطةم  

  �   خسارة ا*م�ك التجارية غير الزراعية  غير متوقع  ينطبق 

   خسارة ا*راضي المنتجة  � محال  كبيرة  

   خسارة العمل المؤقت  � محال  كبيرة  

   خسارة العمل الدائم  عمتوق  متوسطة  

مقترح 
 المشروع

المحافظة على ا*م�ك التراثية وإعادة البناء ضمن 
المناطق السكنية القائمة . تجنب غمر المواقع غير 

القابلة للنقل مثل المدافن . المحافظة على ما تبقى من 
 آثار.

   خسارة ا/رث التاريخي والثقافي  � محال  كبيرة

مقترح 
  المشروع

خسارة إضافية للممرات وصعوبة الوصول إلى   متوقع  متوسطة  المياه.حيرة بإنشاء طرق وصول بديلة حول 
  المناطق

 تجميع المياه



 

 

الجھة 
 المسؤولة

 المسألة ا"ثر المحتمل إمكانية الحدوث الحدة المحتملة إجراءات تخفيف ا"ثر

  

دراسة قدرة التحميل الھيدرولكية لتقييم إحتمال حدوث   المصّمم
الز�زل ولتجنب المناطق المعّرضة لخطر الز�زل . 

التصميم بشكل يخفف من الحمل لتجنب حدوث 
  الز�زل . 

    إزدياد خطر الز�زل  وقعمت  كبيرة

    خسارة المزروعات الطبيعية  � محال  متوسطة  المياه. بحيرةزيادة الزرع حول   المصّمم

  والتربة قبل الغمر. المزروعاتإزالة   المتعاقد

لضمان  التكرير نظام المعالجة المناسبستؤّمن محطة 
  وصول مياه الشفة إلى منطقة بيروت الكبرى .

ي جودة المياه بسبب المزروعات التي لم تتم تردّ   � محال  كبيرة
  إزالتھا

  

بسبب عدم إزالة الحراري  ا�حتباسإنتاج غازات   متوقع  كبيرة  إزالة الزرع والتربة قبل الغمر.  المتعاقد
  المزروعات

  

المصّمم 
 والمتعاقد

إنشاء حماية لضفاف البحيرة . زيادة الزرع حول 
 المياه. بحيرة

  بة على الضفاف الجديدة للبحيرةتآكل التر متوقع كبيرة

  المصّمم
�ت حيث تكون Jتمديد المعدات للمزج بواسطة ا

  الوسائل الطبيعية غير كافية .
    الخزان قعرفي  ركود المياه  متوقع  كبيرة

المصّمم 
ومقترح 
 المشروع

  العمل على تنمية ا*راضي الرطبة 

العمل على إعادة تحريج منحدرات الحوض المائي 
  .العلوي

  مراقبة عمق خزان المياه لتقييم الترسب.

  تشغيل خزان المياه لتقليل نسبة تراكم الرواسب.

 ترسبات في التصميم البنيوي. لل سماح

 الترسب خلق حالة ركود في المجاري الرافدة  متوقع  متوسطة

  خسارة القدرة على التخزين وتراكم الرواسب في السد  متوقع  متوسطة  

مقترح 
 وعالمشر

  منع تسوية ا*راضي لزراعات جديدة .

إلى المناطق التي كانت أساساً  صولمنع الولوج بو
   غير القاطنين إلى المنطقة  صولبناء الطريق يسمح بو  متوقع  صغيرة



 

 

الجھة 
 المسؤولة

 المسألة ا"ثر المحتمل إمكانية الحدوث الحدة المحتملة إجراءات تخفيف ا"ثر

 نائية.

  

  

  

  

  

 

العمل على إعادة تحريج منحدرات الحوض المائي 
  العلوي وتوسيع مساحات ا*حراج القائمة

  

  

  

  

 

   متوسطة

  

  

  

  

  

  

  

  متوقع

  

  

  

  

  

  

  

  

  تآكل التربة والترسب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
مقترح 

المشروع 
 دقوالمتعا

  بسبب تقييد نشاط ا*شخاص اضطراب اجتماعي  غير متوقع  � ينطبق أولوية في المنشآت الجديدة .كضمان العمل المحلي 

مشغل 
 المشروع

 ضفاف البحيرة طولتشجيع الزراعة والتشجير على 

. 
   خسارة جودة  المياه  بسبب التبخر  ل� محا  كبيرة 

مقترح 
 المشروع

وخطة صارمة  لNدارة  متكاملتبني إطار تخطيطي 
  البيئية وا/جتماعية وتنفيذھا بشكل فّعال .

 ونظم النفايات الصلبة تنمية شبكات الصرف الصحي

وفقاً في القرى الواقعة قرب حوض المياه العلوي 
 انيةللمخططات الرئيسية للدولة اللبن

   البحيرةترّدي جودة المياه بسبب ما يصّرف في   متوقع  متوسطة

مقترح 
 المشروع

وخدمات أخرى لتشجيع ا/رشاد الزراعي تأمين 
 كميات كبيرة التي � تحتاج إلى  المحاصيل الزراعية

  من المياه .

الحرص على أن السكان الذين تمت إعادة اسكانھم 

  ل موارد المياه السطحية غير الزراعيةؤتضا  الح� م  متوسطة
إدارة الحوض 
 المائي السفلي



 

 

الجھة 
 المسؤولة

 المسألة ا"ثر المحتمل إمكانية الحدوث الحدة المحتملة إجراءات تخفيف ا"ثر

سلبيا"  يتأثر مزودون بالموارد ال�زمة من دون أن
 مجتمعھم الحالي . على

� محال  متوسطة      
ل موارد المياه المستخدمة لري المزروعات ؤتضا

  القائمة
 

    النزاع على إستخدام المياه  متوقع   توسطةم    

  رتواء الماشية/خسارة مواقع   متوقعة غير  � ينطبق  � حاجة لھا  

مقترح   
  المشروع

تأمين المجاري البديلة ال�زمة لترشيح ا*م�ح 
  المترسبة .

  تملحة السھول عند أسفل السد  متوقع   متوسطة

  متوقع   متوسطة    
ل نسبة المياه في الترسبات الكميائية ومياه ؤتضا

  الصرف
  

  المصّمم

ستويات لتجنب تأمين مخارج تصريف على عدة م
  . القليلة ا*وكسجين تفريغ المياه

  التصميم بشكل يسمح بالتھوئة عند أسفل موقع السد.

    ل نسبة ا*وكسجين السائل عند أسفل السد ؤتضا  متوقع  متوسطة

  تأمين تبديد الطاقة من تدفق مياه السد . المصّمم

السماح بتوزيع مصاٍف تمنع الترسب وتخرجه بشكل 
  منّظم .

    ا/نج�ء بفعل قوة إندفاع المياه  متوقع  ةصغير

القيام بدراسة ھيدروجيولوجية رقمية لتقييم ا*ثر على  المصّمم
  وقوة تدفق المياه الجوفية ياتمستو

  المياه الجوفية  تغيير مجرى المياه الجوفية عند أعلى السد  متوقع  متوسطة

    في مستوى المياه الجوفية تغّير  متوقع  متوسطة     

 المصّمم

ومشّغل 
  المشروع

تأمين مخارج مناسبة للسماح بإعادة التغذية . تأمين 
منشآت عند أسفل السد للسماح بإعادة التغذية السطحية 

.  

    أسفل السد إنخفاض في إعادة تغذية الطبقة الجوفية عند  متوقع  متوسطة

مقترح 
  المشروع

    مياه الجوفيةترّدي جودة ال  متوقع  كبيرة  تشجيع إدارة موارد المياه الجوفية.

مشغل  تشجيع حماية ا*شجار على طول ضفاف البحيرة  التنوع الحيوي   النبتات المحليةخسارة   � محال  متوسطة



 

 

الجھة 
 المسؤولة

 المسألة ا"ثر المحتمل إمكانية الحدوث الحدة المحتملة إجراءات تخفيف ا"ثر

ا*جناس والحفاظ عليھا كمحميات. إنقاذ ونقل   المشروع
إلى مكان آخر . عدم ا/ضرار  البيولوجية والحيوية

  بالمزروعات غير المغمورة قدر ا/مكان .

والموائل 
  الطبيعية

ومقترح  مشغل
  المشروع

ا*جناس تأمين أسوار تمنع دخول الثديات . إنقاذ ونقل 
  إلى مكان آخر. البيولوجية والحيوية

 تأمين نقاط عبور آمنة للسماح بتنقل ا*جناس

  . البيولوجية والحيوية وإلتحاقھا بمجموعاتھا

    الطبيعية خسارة الموائل   � محال  متوسطة

ريف بديلة للسماح بالتنوع الحيوي تأمين مخارج تص  
  عند أسفل السد .

    ل التنوع الحيوي عند أسفل السدؤتضا  متوقع  متوسطة

مشغل 
  المشروع

الحد من نمو الطحالب بإستعمال ا/ضافات المناسبة ( 
كيلوغرام لكل ھكتار من كبريتات النحاس  22مثل 

  الرباعي) .

علف حصاد ا*عشاب الضاّرة والطحالب /ستعمالھا ك
  وسماد أو غاز حيوي .

    تراكم ا*عشاب والطحالب المائية حول مصبات المياه  متوقع  متوسطة

مشغل 
  المشروع

  زراعة ا*شجار لخلق ممرات للحيوانات ..

  .04/580منع الصيد إلتزاماً بالقانون رقم 

    إعتراض ممرات الطيور  متوقع  ةصغير 

رھا من تأمين الس�لم والجداول لVسماك وغي المصّمم
  الممرات. 

  .أماكنالتي تضع فيھا ا*سماك بيضھاحماية 

التصميم بشكل يراعي حاجة ا*سماك للمساحات 
  السطحيةلوضع البيض وغير ذلك .

    ل الموائل المائيةؤتضا  متوقع  كبيرة

ا*سماك وخسارة مناطق  ھجرة إعتراض ممرات  متوقع  متوسطة   
  وضع البيض

  

مشغل  جير الغابات والمساحات الكثيفة تشجيع إعادة تش     تكّون موائل جديدة للطيور المھاجرة  متوقع  إيجابي



 

 

الجھة 
 المسؤولة

 المسألة ا"ثر المحتمل إمكانية الحدوث الحدة المحتملة إجراءات تخفيف ا"ثر

  .الصغيرة با*شجار  المشروع

مقترح 
  المشروع

منع إدخال أنواع جديدة من السمك مثل ذئب البحر 
والتروتة والسمك البعوضي والسمك البلطي وتشجيع 

  المحليةا*نواع 

    *حواضوجود أنواع جديدة من سمك ا  متوقع  إيجابي 

مقترح 
المشروع 
  والمتعاقد

إلى البحيرةدراسة خيار نقل التربة الخصبة من جوار 
  أراٍض  مجاورة أقل خصوبة .

  الزراعة  غمر ا*راضي الزراعية  � محال  كبيرة

    خسارة التربة الخصبة  � محال  كبيرة    

مقترح 
  المشروع

وما البيوت الب�ستيكية الزراعية دراسة خيار نقل 
  من دون خسائر أو نقلھا حين تكون فارغة . تحتويه

    بعدخسارة المزروعات غير المحصودة   � محال  كبيرة

مشّغل 
  المشروع

لتشجيع الزراعات التي � ا/رشاد الزراعي  إستخدام
  . وممارسات الري تحتاج إلى الكثير من المياه

    الري عند أسفل السد انتقاص  � محال  كبيرة

    زيد نسبة المغذياتيال ا*سمدة عند أعلى السد إستعم  متوقع  متوسطة    

مشّغل 
  المشروع

تأمين المجاري البديلة ال�زمة لترشيح ا*م�ح 
  المترسبة في التربة .

    زيادة نسبة ا*م�ح في التربة عند أسفل السد  متوقع  كبيرة 

مشّغل 
  المشروع

إدخال أنواع أسماك أحواض مألوفة وتشجيع تربية 
ضمن حدود مستدامة.                           أسماك ا*حواض 

  الحد من إنحباس المياه للحفاظ على جودتھا .         

ضمان م�ئمة مخارج التصريف للحفاظ على الثروة 
  السمكية عند أسفل السد .

  مصايد ا*سماك  وا� نھارالبحيرة ات عدم تناسب بيئ  متوقع  متوسطة

المتعاقد 
ومقترح 
  المشروع

  . التعبئةقبل  والمنشآت لمزروعاتإزالة ا

  
  غير متوقع   � ينطبق

الشبك وسنانير الصيد على المنشآت التي لم تتم  تمّزق
  إزالتھا 

  



 

 

الجھة 
 المسؤولة

 المسألة ا"ثر المحتمل إمكانية الحدوث الحدة المحتملة إجراءات تخفيف ا"ثر

المصّمم 
  والمتعاقد

  الحد من طاقة محطة الكھرباء في موقع السدّ 

وضع حواجز لمنع دخول ا*سماك إلى أماكن وجود 
  . التوربينات

    ي تدخل إلى محطة توليد الطاقة موت ا*سماك الت  متوقع  ةصغير

مقترح 
  المشروع

تأمين التعويضات المناسبة بما يت�ئم مع إطار سياسة 
إعادة ا/سكان وخطة عمل إعادة ا/سكان والقانون 

  اللبناني .

  إنتقال جميع السكان من المناطق المغمورة   � محال  متوسطة
ا/سكان وإعادة 

  ا/سكان

  

وبالتالي لن تتعرض � وجود لتجمعات سكانية 
للتفكك. من غير المرّجح أن ينتج نزاع جراء إعادة 

 ينا/سكان بما أن ا*شخاص اللبنانيين المتأثر

  بالمشروع من سيبقون ضمن مجتمعاتھم ا*ھلية .

  تفّرق المجتمعات ا*ھلية  غير متوقع  � ينطبق
  

   حياتھم ونمطالتأثير على السكان ا*صليين   � ينطبق  � ينطبق    

  غير متوقع  � ينطبق    
النزاع ا/جتماعي بين القاطنين الحاليين وا*شخاص 

  بالمشروع ينالمتأثر
  

  غير متوقع  � ينطبق  � حاجة لھا .  
التنافس على الموارد بين القاطنين الحاليين وا*شخاص 

  بالمشروع  ينالمتأثر
  

مقترح 
  المشروع

ة .     نغير الحصيتأمين الدعم ا/جتماعي للمجموعات 
  إعتماد إعادة ا/سكان كوسيلة للتخفيف من حدة الفقر.

    ا*كثر تأثراً تأثير خاص على المجموعات   متوقع  متوسطة

مشّغل 
  المشروع

تنفيذ حم�ت توعية صحية وتأمين المساعدات 
  الصحية المناسبة .

  الحفاظ على المياه من دون طحالب.

  .إجراءات ا/ستجابة الطارئة تطوير وتنفيذ 

  متوسطة

   كبيرة

  الصحة العامة  إزدياد ا*مراض ذات الّصلة بالماء

مشّغل 
  المشروع

تنفيذ حم�ت توعية صحية وتأمين المساعدات 
  الصحية المناسبة .             

رش المبيدات على أماكن توالد البعوض إذا لزم 

  متوسطة

   كبيرة

    إزدياد مواقع توالد البعوض



 

 

الجھة 
 المسؤولة

 المسألة ا"ثر المحتمل إمكانية الحدوث الحدة المحتملة إجراءات تخفيف ا"ثر

  .ا*مر

    تغّيرات مناخية مثل إزدياد الرطوبة والضباب  متوقع  وسطةمت  � حاجة لھا .  

المنتجة  من المرجح أن تستعمل محلياً الطاقة المائية  
               عند السدّ 

يجب وضع التربينات الجديدة لشبكة التوزيع في 
المحطة القائمة وسوف تستخدم الناق�ت الكبلية 

  القائمة.

    باء التوتر العالي من المنازلقرب أس�ك كھر  غير متوقع  � محال

مقترح 
  المشروع

ا/لتزام بالتنمية المستدامة التنسيقية عبر المخطط 
  لتنمية ضفاف البحيرة . الرئيسي

المسائل غير   تأثيرات سلبية جراء إزدياد التنمية الحضرية  متوقع  متوسطة
  المباشرة

مقترح 
  المشروع

ذا كانت منع القيام بنشاطات على الحوض العلوي إ� إ
  محدودة ا*ثر بيئياً وإجتماعياً .

من فعالية  بعض النشاطات في الحوض العلويتحد   متوقع  متوسطة
  السد

  

  مسائل ا/نشاء  منظر موقع البناء  متوقع  متوسطة  على متعاقدي البناء إعطاء ا*ولوية في التوظيف   

    دياد حركة السير والتلّوث الذي ينجم عنھاإز  متوقع  متوسطة  بالمشروع وغيرھم من السكانين لVشخاص المتأثر  

  المحليين .  

  على المتعاقد تطوير وتطبيق خطة بناء شاملة 

الضجيج والغبار الصادر عن أعمال الحفر والتنظيف   متوقع  متوسطة
  في الموقع

  

    أعمال مؤقتة مثل تحويل وجھة تصريف المياه   � محال  متوسطة  لNدارة البيئية وا/جتماعية .  

التخلص من مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة   متوقع  متوسطة    
  من موقع العمل 

  

    /نبعاثات من معامل الخلط ومولدات الكھرباءا  متوقع  متوسطة    

    إزدياد الصيد وتجميع البيض وإفتراس الحيوانات الحية  متوقع  متوسطة    المتعاقد

    نزاع إجتماعي بين العمال والسكان  متوقع  صغيرة  

    نقل ا*مراض المعدية  متوقع  صغيرة    

    التخلص من الزيوت وتسّرب الوقود  متوقع  متوسطة    

 



 

 

 ةواالجتماعي ةالبيئي راثاآلمن  تخفيفلل المقترحة اإلجراءات تكاليف ملخص

 المقدرة التكلفة
 بماليين(

 الدوالرات

 المسألة األثرمن  يففتخال إجراءات المسؤولة الجهة التكلفة أساس

0.5$ 
 التخزين موقع مع االستشاري تقديرات
 والمباني جوالتسيي والتوظيف والشراء

 لآلثار العامة المديرية
 المشروع ومقترح

 استمالك اإلنسان صنع من لآلثار ةاآلمن والمحافظة اآلثار إنقاذ
 وٕاعادة العقارات
 $2.0 اإلسكان

 وٕاعادة وهدم الرئيسية الجدران وجمع هدم
 الداخلية سةالكني قنطرة تركيب

 صيدا في المارونية األبرشية
 المشروع ومقترح

 وٕانقاذ صوفيا القديسة ودير موسى مار كنيسة نقل
 اآلثار

3.0$ 

 مزروع متر 12 بعرض أشجار شريط
 نصف حول أمتار 3 من شبكة على

 البحيرة محيط

 البحيرة حول الزرع زيادة الزراعة ووزارة السد مشغل

 المياه تجميع

 والمتعاقد المصمم اإلنشاء تكاليف في محتسب متوفر غير
 تكون حيث اآلالت بواسطة للمرج المعدات تركيب

 كافية غير الطبيعية الوسائل

 المستنقعات تطوير تشجيع السد مشغل فقط للمشروع الترويج ميزانية $ 0.1
 الترسب

 العلوي المائي الحوض منحدرات تشجير إعادة عتشجي والبلديات الزراعة وزارة فقط للمشروع الترويج ميزانية محتسب أعاله

 والبلديات الزراعة وزارة فقط للمشروع الترويج ميزانية محتسب أعاله
 العلوي المائي الحوض منحدرات تشجير إعادة تشجيع
 القائمة األحراج مساحات وتوسعة

 الحوض إدارة
 متوفر غير العلوي المائي

 تأتي أن ويجبلمشروع ل كبيرة فائدة ذو
 اللبنانية الحكومة من الموازنة

 المديرية اللبنانية، الدولة
 مقترح ،للتنظيم المدني العامة

 والبلديات المشروع

 وخطة إدارية بيئية وٕاجتماعية متكامل، تخطيط تبني
 فعال وتنفيذ صارم

 للقرى الصلبة والنفايات الصحي الصرف نظم تطوير الطاقة وزارة المشروع، مقترح اإلنماء مجلس زودها مختلفة مستندات 23$



 

 

 المقدرة التكلفة
 بماليين(

 الدوالرات

 المسألة األثرمن  يففتخال إجراءات المسؤولة الجهة التكلفة أساس

 العلوي المائي الحوض منطقة في لبلدياتوا والمياه واإلعمار

 والمتعاقد المصمم اإلنشاء تكاليف في محتسب متوفر غير

 مستويات عدة على المياه تصريف مخارج تأمين
 بشكل والتصميم األوكسجين القليلة المياه تفريغ لتجّنب
 السد موقع أسفل عند بالتهوئة يسمح

 الحوض إدارة
 العلوي المائي

 التسرب تمنع السد مياه تدفق من الطاقة تبديد تأمين والمتعاقد المصمم اإلنشاء تكاليف في محتسب متوفر غير

0.7$ 

 واألجناس الحيوي التنوع اختصاصي
 ووقت االنشاء قبل جزئي بوقت للعمل

  البحيرة  وتعبئة االنشاء
   المعالجة وبرامج االيكولوجي النقاذابرنامج  االيكولوجي االستشاري

 الحيوي التنوع
 والموائل
 الطبيعية

0.5$ 
 سيارة مع سنتين لمدة اإلرشاد مكتب
 ألخ إداري، ودعم

 الطاقة ووزارة الزراعة وزارة
 والمياه

 ال التي الزراعات لتشجيع الزراعي اإلرشاد استخدام
 الري وممارسات ،تتطلي كميات كبيرة من المياه

 الحديثة
 الزراعة

 الُمترسبة األمالح لترشيح بديلة تفريغ أماكن تأمين السد مشغل  االنشاء تكاليف ضن محتسبة متوفر غير

 المياه وسالمة صحية توعية حمالت تنفيذ السد وشغل الصحة وزارة وسالمة توعية حمالت 0.2$
السالمة 

 العامة الصحةو 

2.0$ 
 من خالية مياه واقية، ألبسة السد، ُمشغل
 الكيميائية المواد

   األمر لزم إذا ضالبعو  توالد أماكن على المبيدات رش السد مشغل

 متوفر غير
 تكاليف في محتسبة( واإلشارات التسييج
 )االنشاء

 ومشغل المتعاقد المصمم،
 السد

  السد موقع عند العامة السالمة تأمين



 

 

 المقدرة التكلفة
 بماليين(

 الدوالرات

 المسألة األثرمن  يففتخال إجراءات المسؤولة الجهة التكلفة أساس

 اللبنانية الحكومة تكاليف ضمن محتسبة 1.0$
 السد، مشغل المصمم،

 بلدياتوال المدني الدفاع
 الطارئ الرد إجراءات وتنفيذ تطوير

 متوفر غير
  فقط االنشاء تكاليف ضمن محتسبة

 ءنشا" في اإلالممارسات افضل"

 المتعاقد المشروع، مقتر
 اإلنشاء ومدير

 البيئي لإلنشاء شاملة إدارة وتنفيذ تطوير المتعاقد على
 واالجتماعي

 االنشاء مسائل

  ءات التخفيف من خارج اإلطار الطبيعي للتصاميم، واإلنشاء والتشغيلمجموع تكاليف إجرا  34.5$
 

 

  



 

 

 

 

  خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

  .تلّخص القائمة أدناه برنامج المراقبة البيئية وا/جتماعية المقترح

بات مراقبة الجودة البيئيةمتطلّ   

مجموع الكلفة 
  قعةالمتو

 الفئة المؤشرات الموقع الوسيلة المدة الوتيرة الھدف الخبرة المطلوبة المسؤولية الكلفة المتوقعة

  مراقبة الجودة البيئية قبل البناء  

330,000$ 
$ 1,500     

 لكل عينة

مصلحة مياه 
بيروت وجبل 

 لبنان

فاحص عينات 
المياه السطحية 

 متمرس

للتأكد من 
الظروف من 
أجل المقارنة 

ثناء مراقبة أ
 التشغيل

فصلية ، 
متنوعة 

لتشمل تدفق 
المياه القوي 

 والخفيف

مستمرة حتى 
 انتھاء البناء

أخذ عينات 
المياه 

وفحصھا 
 مخبرياً 

أربعة مواقع 
ھي  نھر 

الباروك ووادي 
بحنين على 
 يأقصى طرف

 البحيرة

ومصدرين 
آخرين 

 موسميين

معايير مياه 
 الشفة اللبنانية

جودة المياه 
 السطحية

600,000$  
$15,000     

 موقعلكل 

مصلحة مياه 
بيروت وجبل 

 لبنان

خبير 
 ھيدرولوجي

للتأكد من 
مطابقة العمل 

 مع التصميم

فصلية ، 
متنوعة 

لتشمل تدفق 
المياه القوي 

 والخفيف

حتى  مستمرة
 انتھاء البناء

تجميع 
الترسبات 

خلف سياج 
 صغير أو في

حفرة لتجميع 
 الترسبات

نھر الباروك 
حنين ووادي ب

على أقصى 
 البحيرة يطرف

حجم الترسبات 
 المجموعة

 نسبة الترسب



 

 

مجموع الكلفة 
  قعةالمتو

 الفئة المؤشرات الموقع الوسيلة المدة الوتيرة الھدف الخبرة المطلوبة المسؤولية الكلفة المتوقعة

667,000$ 667,000$ 
مجلس ا/نماء 

 وا/عمار
 ماسح إيكولوجي

لتحديد مدى 
ا/نقاذ 

والحرص على 
تطبيق 

إستراتيجية 
 التنفيذ

 موسمية
مستمرة حتى 

 البناء انتھاء

المراقبة 
 النظرية

 البحيرةمنطقة 

وموقع إعادة 
 ا/سكان

اقبة ما تم مر
إنقاذه من 
ا*جناس 

البيولوجية 
والحيوية 
وإحصاء 

عددھا ومدى 
تأقلمھا مع 

 السكن الجديد

خطة إدارة 
التنوع 

  البيولوجي

500,000$ 500,000$ 
المديرية العامة 

 لYثار
 عالم آثار

الحرص على 
تطبيق 

إستراتيجية 
 التنفيذ

 موسمية
مستمرة حتى 

 إنتھاء البناء

الحفر 
والمراقبة 

 توثيقوال

 مرج بسري

اJثار التي تم 
العثور عليھا 

 وتوثيقھا

  

  

الحفاظ على 
اJثار ونقلھا 

 من مكانھا

2,000,000$ 2,000,000$  
المديرية العامة 

 لYثار

خبير في ترميم 
 المباني

التطرق إلى قلق 
المجتمع ا*ھلي 

على ا/رث 
 الثقافي

 شھرية
سابقة لمرحلة 

 البناء

التفكيك 
 وإعادة الجمع

 موسىمار 

المنشآت التي 
نقلت وأعمال 

 إعادة بنائھا

 

-  

محتسبة ضمن 
تكاليف 

إستم�ك 
 العقارات

مجلس ا/نماء 
 وا/عمار

مسؤول إرتباط 
  إجتماعي

مراقبة التطور 
وضمان 
  الشفافية

شھرية لستة 
أشھر وبعدھا 

مرتين كل 
  سنة

ترة فخ�ل 
إستم�ك 
  العقارات

تحضير 
تقارير عن 

إستم�ك 
العقارات 

 وإعادة

  ا/سكان

كل العقارات 
التي سيتم 
إستم�كھا 
  للمشروع

تطور تنفيذ 
عملية إستم�ك 

العقارات 
وا/لتزام بتلبية 

مطالب 
ا*شخاص 

 ينالمتأثر

  بالمشروع

إستم�ك 
 العقارات

وإعادة 
  ا/سكان



 

 

مجموع الكلفة 
  قعةالمتو

 الفئة المؤشرات الموقع الوسيلة المدة الوتيرة الھدف الخبرة المطلوبة المسؤولية الكلفة المتوقعة

  مراقبة الجودة البيئية أثناء البناء  

 مسؤول البناء 200,000 $ 200,000 $

خبير بيئي 
لعمل متمرس في ا
الميداني في 
 مجال البناء

الحرص على 
التقّيد 

بممارسات 
البناء السليمة 
وخطة ا/دارة 

 البيئية

 يومية
مستمرة كل 

 فترة البناء

نظرياً 
ووصفياً 

حسب جدول 
 مھام

كل المواقع 
المرتبطة ببناء 

 سد بسري

نشاط بناء 
 عمومي

 تقّصي الموقع

-  
تعتمد على 

  الشكاوى

المتعاقد 
  ومسؤول البناء

خبير بيئي 
متمرس في 

المراقبة والتحليل 
  الميداني

التحقيق من 
الشكاوى 

وطرح منطلق 
  ل�شحاف

عند 
  الضرورة

عند 
  الضرورة

ما يتناسب مع 
ا/طار الذي 

  تتم مراقبته

داخل أو قرب 
المواقع التي 

تصدر الشكاوى 
  حولھا

أي إطار يتعلق 
بطبيعة 
  الشكوى

تحقيقات 
  الشكاوى

-  
محتسبة ضمن 

  اءكلفة البن

المتعاقد 
  ومسؤول البناء

مشرف على 
الموقع متمرس 

في مجال الصحة 
  والس�مة

حماية العّمال 
والعامة حسب 
معايير الصحة 

والس�مة 
وخطة ا/دارة 

  البيئية

  شھرياً 

مستمرة 
طوال فترة 

  البناء

نظرياً 
ووصفياً 

بشكل خاص 
وحسب جدول 
مھام وتقارير 
  بجدول زمني

كل مواقع البناء 
وا*عمال 

متعلقة ال
  بالمشروع

غياب العموم 
غير المسموح 

بدخولھم 
وا/صابات 
وأيام العمل 
التي يتغيب 
  فيھا العّمال

الصحة 
  والس�مة

-  
محتسبة ضمن 

  كلفة البناء
  مشرف الموقع  المتعاقد

منع تلّوث 
  الھواء

عند الشك 
با/لتزام 
  بالمعايير

تعتمد على 
  المصدر

تقييم نظري 
وبواسطة 

معدات 
محمولة 

ي جودة لتقصّ 
  الھواء

في مواقع عمل 
المتعاقدين 

والمواقع ا*كثر 
  اً تأّثر

المعايير 
اللبنانية 
المتعلقة 

بالتلّوث الجوي 
من مصادر 

  ثابتة ومتحركة

  جودة الھواء

-  
محتسبة ضمن 

  كلفة البناء
  مشرف الموقع  المتعاقد

الحد من 
ا/زعاج الذي 

عند الشك 
با/لتزام 

من  أكثر
ساعة خ�ل 

معدات 
مراقبة 

في المواقع 
  اً ا*كثر تأّثر

المعايير 
اللبنانية 

  الضجيج



 

 

مجموع الكلفة 
  قعةالمتو

 الفئة المؤشرات الموقع الوسيلة المدة الوتيرة الھدف الخبرة المطلوبة المسؤولية الكلفة المتوقعة

ينجم عن 
  الضجيج

الضجيج   يوم عمل  بالمعايير
  مقبولة الصنع

المتعلقة 
  بالضجيج

-  

تعتمد على عدد 
القطع ا*ثرية 

التي يتم العثور 
عليھا والتأخير 
  الناجم عن ذلك

المتعاقد 
والمديرية العامة 

  لYثار

من  مفتش
 المديرية العامة

  لYثار

تحسين وعي 
اللبنانيين فيما 
يتعلق باJثار 
والحفاظ على 

ما تبقّى من 
اJثار قدر 
  المستطاع

كل ما يتم 
العثور عليه 

وتعتبره 
المديرية 

العامة لYثار 
يستحق 
  التدوين

عند 
  الضرورة

إجراءات 
عمل المديرية 

  العامة لYثار

 أي أثار يعثر

عليھا خ�ل 
  البناء

توثيق اJثار 
تم العثور التي ي
  عليھا

  ا/رث الثقافي

 مراقبة الجودة البيئية بعد البناء  

5,000$  
$ لكل 5,000

 عينة

مصلحة مياه 
بيروت وجبل 

 لبنان

 مھندس ميكانيكي
منع تلّوث 

  الھواء

كل ث�ثة 
أشھر خ�ل 
 موسم العمل

 12أكثر من 

 ساعة

أدوات مراقبة 
 محمولة

في المواقع 
  اً ا*كثر تأّثر

ما يصدر عن 
لّدات المو

الكھربائية 
ا/حتياطية من 

 دخان

 جودة الھواء

-  

محتسبة ضمن 
كلفة العمل 

 نةاوالصي

مصلحة مياه 
بيروت وجبل 

 لبنان

فاحص الصحة 
 والس�مة

مراقبة ا/لتزام 
بدليل الصحة 

 والس�مة

 مستمرة مستمرة

تقارير عن 
الصحة 

 والس�مة

عند مواقع السد 
 والبحيرة

عدد الحوادث 
وا*يام التي 

تغيب فيھا ي
 العّمال 

صحة وس�مة 
 الالعمّ 

-  

محتسبة ضمن 
كلفة العمل 

 والصيانة

ا/لتزام بدليل 
الصحة 

والس�مة وخطة 
 ا/دارة البيئية

ا/لتزام بدليل 
الصحة والس�مة 

وخطة ا/دارة 
 البيئية

الحفاظ على 
الس�مة وا*مان 
والحرص على 
م�ئمة �فتات 

 مستمرة مستمرة 
تقارير عن 

 الحوادث

عند السد 
 والبحيرة

 والجوار

عدد ا/صابات 
 والحوادث

الصحة 
والس�مة 

 العامة



 

 

مجموع الكلفة 
  قعةالمتو

 الفئة المؤشرات الموقع الوسيلة المدة الوتيرة الھدف الخبرة المطلوبة المسؤولية الكلفة المتوقعة

التحذير من 
الخطر 

/جراءات 
� مةالس

$25,000 
$25,000  

 لكل فحص

مصلحة مياه 
بيروت وجبل 

 لبنان

لجنة تقّصي 
 س�مة السدود

كشف الع�مات 
المبكرة التي 

تنذر بفشل 
 محتمل

كل ث�ث إلى 
خمس 
 سنوات

 مستمرة

قّصي نظري ت
ومراجعة 
ملف لجنة 

 س�مة السدود

 عند موقع السد

تقارير لجنة 
تقّصي س�مة 

 السدود 

 س�مة السد

30,000$ 
3,000$                 

 لكل عينة

مصلحة مياه 
بيروت وجبل 

 لبنان

ت فاحص عينا
مياه متمرس 
 وخبير قوارب

التأكد من 
م�ئمة المزج 

ركود للحد من 
 المياه

شھرية من 
أيار إلى 

 تشرين ا*ول

 موسمية

أخذ عينات 
من عدة 

مستويات 
وتحليلھا 

  ميدانياً 

محددان  موقعان
*خذ العينات 

 البحيرةضمن 

 ركودتقّصي 

قعر في  المياه
 البحيرة

 البحيرةمياه 

30,000$ 
$3,000        

 لكل عينة

مصلحة مياه 
بيروت وجبل 

 لبنان

خبير 
 ھيدروجيولوجي

التغّيرات  رصد
في نظام المياه 

 الجوفية

 مستمرة نصف سنوية

مراقبة وأخذ 
عينات 

مستويات 
المياه وتقّصي 

 التدفق

ينابيع وآبار 
 مختارة

جودة ونسبة 
تدفق المياه 

 الجوفية

 المياه الجوفية

20,000$ $20,000 

ياه مصلحة م
بيروت وجبل 

 لبنان

 فريق إيكولوجي

تقييم ھجرة 
ا*سماك 
التنوع  وتضاؤل
 الحيوي

سنوية لمدة 
ث�ث سنوات 

وبعدھا كل 
خمس 
 سنوات

 موسمية

المراقبة 
النظرية 
 والمسح

 والبحيرةالسد 

 والجوار

ا*جناس تنوع 
 والموائل

 التنوع الحيوي

50,000$ US$10,000 

وزارة الزراعة 
ووزارة الطاقة 

 ياهالم

خبير إرشاد 
 زراعي

إدارة  تحسين
 ا/ستخراج

 سنوية
في فصل 

 الخريف

مسح 
 ا�ستخراج

مواقع 
ا/ستخراج عند 

 أسفل السد

م�ئمة 
 ا�حتياجات

 ةالبيئي

المياه إستخراج 
 عند أسفل السد



 

 

مجموع الكلفة 
  قعةالمتو

 الفئة المؤشرات الموقع الوسيلة المدة الوتيرة الھدف الخبرة المطلوبة المسؤولية الكلفة المتوقعة

50,000$ US$10,000 

مصلحة مياه 
بيروت وجبل 

 لبنان

مھندس ميكانيكي 
 وخبير قوارب

تقّصي خسارة 
المخزون 

 وحماية الوارد

في  ،سنوية 
أيار 

 وحزيران

 مستمرة

تقّصي العمق 
أو إستخدام 

مسبار 
 الصدى

 تراكم الرواسب البحيرة
الترسب في 

 البحيرة

- 
� كلفة 
 للمشروع

السلطات 
التخطيطية 

 والبلديات

على مشرف ال
 التطوير

لحماية 
ا/ستثمار في 
السد وموارد 

 المياه

 مستمرة مستمرة
تطبيق نظام 

 طالتخطي

ا*راضي 
 المجاورة

ا/لتزام 
بالمخطط 
 الرئيسي

لضفاف 
 البحيرة

التطوير 
  المستحثّ 

4,507,000$  
مجموع تكاليف 

 الرصد البيئي

 
          

    

 

 م�حظة: تم حساب التكاليف لفترة خمس سنوات من التشغيل

 

 

 

 

 



 

 

    

  ملخص المراقبة ورفع التقارير والتكاليف البيئية
التكاليف مجموع   ليف المقدرةالتكا  هيكلية التنفيذ  التقارير  النشاط

  المقدرة
  الموازنة المخصصة

  
  فحص الموقع

  زيارات فردية 
  تقارير

  تقارير موجزة 
  أشهر 6كل 

مدير اإلنشاء يرفع 
التقارير إلى مجلس 

  اإلنماء واإلعمار

  
 150,000  دوالر 150,000

  دوالر

  
  موازنة إدارة اإلنشاء

  
  
  
  

مراقبة الجودة 
  البيئية

  
  
  
  

الثة تقارير كل ث
  أشهر

  
  

مدير اإلنشاء يرفع 
التقارير إلى مجلس 

اإلنماء واإلعمار 
  ووزارة البيئة

  قبل اإلنشاء
50,000 
  دوالر/سنة

  
  اإلنشاء

50,000 
  دوالر/سنة

  
  بعد اإلنشاء
30,000 
  دوالر/سنة

  قبل اإلنشاء
400,000 
  دوالر/سنة

  
  اإلنشاء

1,000,000 
  دوالر/سنة

  
  بعد اإلنشاء
500,000 
  دوالر/سنة

  
  
  

موازنة إدارة اإلنشاء 
  وخطة اإلدارة البيئية

المراقبة من ِقَبل 
  مدير اإلنشاء

محتسبة في 
التقارير الشهرية 

عن تقدم سير 
  اإلنشاء

من مدير اإلنشاء 
إلى مجلس اإلنماء 

  واإلعمار

محتسبة في عقد 
  -  اإلشراف

  
  موازنة إدارة اإلنشاء

التقارير البيئية 
  النصف سنوية

التقارير النصف 
نوية خالل س

  اإلنشاء

مدير اإلنشاء إلى 
مجلس اإلنماء 

واإلعمار ووزارة 
  البيئة

  
30,000 
  دوالر/سنة

300,000 
  دوالر

لموازنة إدارة اإلنشاء 
  وخطة اإلدارة البيئية

  
مراقبة استمالك 

  األراضي

  
وفقًا لمتطلبات 

تنفيذ خطة إعادة 
  اإلسكان

رفع التقارير من 
ِقَبل مجلس اإلنماء 

المراقب واإلعمار و 
المستقل إلى 

الحكومة اللبنانية و 
  الهيئة الممولة

  
محتسبة في تنفيذ 

خطة إعادة 
  -  اإلسكان

  
لموازنة مجلس اإلنماء 
واإلعمار وخطة إعادة 

  اإلسكان

رفع التقارير بعد 
  التشغيل

التقارير الداخلية 
للهيئة التنظيمية 

  اللبنانية

رفع تقارير الهيئة 
التنظيمية اللبنانية 

زارة الطاقة إلى و 
  والمياه

  
20,000 
  دوالر/سنة

100,000 
  دوالر

لموازنة الهيئة 
  التنظيمية اللبنانية

  
  التدقيق البيئي

التدقيق السنوي 
للتنفيذ التشغيلي 

تقارير وزارة البيئة 
إلى وزارة الطاقة 

  
20,000 

100,000 
  دوالر

  
  لموازنة وزارة البيئة



 

 

لخطة اإلدارة 
  البيئية

والمياه والهيئة 
  التنظيمية اللبنانية

  دوالر/سنة

  دوالر 2,650,000  مجموع تكاليف تقارير الرصد البيئي
 م�حظة: تم حساب التكاليف لفترة خمس سنوات من التشغيل

  
  خطة ادارة البيئية وا2جتماعيةتنفيذ 

  
البناء، مرحلة ، خ�ل فترة ا/نشاءقبل وا�جتماعية ما  خطة ا/دارة البيئيةلتنفيذ  تظھر الجداول التالية الجدول الزمني المقترح

.مرحلة التشغيلوخ�ل 



 

 

  
قبل فترة انشاء لتنفيذ خطة ادارة البيئية وا2جتماعية الجدول الزمني المقترح  

 

كانون  
 ثاني

تشرين  أيلول آب تموز حزيران ايار نيسان آذار شباط
 أول

تشرين 
 ثاني

كانون  أولكانون 
 ثاني

تشرين  أيلول آب تموز حزيران ارأي نيسان آذار شباط
 أول

تشرين 
 ثاني

 أولكانون 

                          استم�ك ا*راضي

                        
                          إعادة اإلسكان

                         التعويض عن ا�جحاف
                         نقل الكنيسة

Jثارنقل ا                 
 

       
                         خطة ا�نقاذ ا/يكولوجي

                         ا/نشاء

 الموافقة النھائية على المشروع (اليوم الصفر) الحصول على *

 

 

 تنفيذ للخطة ادارية البيئية واجتماعية خ9ل فترة انشاء والتشغيل

 

                      
                      ا/نشاء

                      إزالة الغطاء النباتي
                      تعبئة البحيرة

خطة ا/دارة البيئية 
 للبناء

                
 

    

                      مراقبة البيئة (ا/نشاء)
                      مراقبة البيئة (التشغيل)
                      التدريب وبناء القدرات 

                      التشغيل

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

 نيسان نيسان

 أيلول

 تشرين الثاني
 

 نيسان

 آب

 المسؤولية التقصيرية لمدة سنة واحدة

2015*  

4&  3المرحلة   

2&  1المرحلة   

2016 



 

 

 

  
 الهيئات المؤسساتية والمسؤوليات

الشكل والجدول أدناه مسؤوليات وهيكلية الهيئات المؤسساتية الفاعلة في ما يتعلق بالهيئة اإلدارية  يبين
  للمشروع.

  
  ارة سّد بسريالهيئات المؤسساتية األولية إلد

  المؤسسات المسؤوليات األولية
في دوره التخطيطي، يقوم مجلس اإلنماء واإلعمار بتكليف إجراء استشاري إلعداد الدراسات 

المتخصصة وتصميم السد، ويضمن التمويل، والتأهيل الُمسبق للمتعاقدين ويدير عملية المناقصة 
 اللبنانية بصفة مدير العقود. وينفذ استمالك األراضي ويعمل بالنيابة عن الدولة

مجلس اإلنماء 
 واإلعمار

صاحب السد الفعلي؛ تحّدد وزارة الطاقة والمياه السياسة التشغيلية بما في ذلك تحديد المحاصيل 
  البيئية. المتوفرة و التدفقات

  تضمن قيام لجنة الفحص الرسمي لسالمة السد بعملها وفقًا للجدول الزمني المقرر.

  ة والمياهوزارة الطاق

هي الجهة المسؤولة عن اإلدارة التشغيلية اليومية للسد وملحقاته، وتنفذ سياسة وزارة الطاقة 
والمياه. مسؤولة عن صيانة السد، وضفاف البحيرة والرقابة التشغيلية. تسهل سالمة السد وزيارات 

إلشارات التي تنبه لجنة فحص البيئة والسالمة. مسؤولة عن السالمة العامة بما في ذلك صيانة ا
 إلى األخطار.

المصلحة الوطنية لنهر 
  الليطاني

تدير المنشآت والموارد المائية عند أسفل خط السحب لمحطة جون الكهربائية المائية إلى خط 
األولي الناقل، ومحطة المعالجة، والتوزيع بعد المعالجة، وخفض التسرب وفوترة التكلفة، وسوى 

  ذلك.

مصلحة مياه بيروت 
  جبل لبنانو 

  تحديد ومراقبة ما إذا كان تصريف التدفق البيئي كافيًا 
  للجنة سالمة السّد. تعتبر الوزارة المستشار القانوني

  يسمح بالتطوير البيئي عند ضفاف البحيرة بقدر ما تقره القوانين القائمة.

  وزارة البيئة 

ية وتبيعها إلى المستهلكين تشتري من مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان ناتج القوة الكهرومائ
  بمعدل يضمن على األقل استعادة التكلفة.

  شركة كهرباء لبنان

وزارة األشغال العامة  تعنى بتنفيذ المخطط الرئيسي لتطوير ضفاف بحيرة بسري.
  والنقل

تنظم خدمات اإلرشاد الزراعي إلعطاء ممارسات الري عند أسفل السّد مردودها األعلى. تقدم 
  زارة الطاقة والمياه حول ما يكفي من استخدام المياه للحفاظ على الكميات القانونية.المشورة لو 

 تقدم المشورة لمشغلي السّد حول السماح بتربية األسماك تجاريًا ضمن البحيرة.

 وزارة الزراعة

إدارة محطتي الطاقة الكهرومائية المرتقب إنشاؤها من ضمن المشروع، لتعويض الطاقة 
  المفقودة في محطة شارل حلو للطاقة.  الكهرومائية

المصلحة الوطنية لنهر 
  الليطاني

جمع شظايا الفخار والزجاج وغيرها من األعمال الفنية من التربة السطحية والضحلة وٕاقام    المديرية العامة لآلثار



 

 

  الحفريات في المواقع التي تم تحديدها سابقا؛ 
  ة ؛ مسح جيوفيزيائية للمواقع المحددة، حيث قد يوجد حاليًا هياكل مدفون
  إقام الحفريت الرئيسية وٕازالة المواد في معبد المرج بسري الروماني؛ 

  إقام الحفريات في محيط كنيسة مار موسى وبقايا دير سانت صوفيا. 
  توثيق اآلثار المكتشفة أثناء فترة البناء

  نقل كنيسة مار موسى ودير سانت صوفيا و، 
لتوفير البناء  20- 19لقديمة من أنقاض المنازل التي تعود إلى القرن القرن استعمال مواد البناء ا

  الجديد المجاور لكنيسة مار موسى.

واألبرشية المارونية 
  في صيدا

  البلديات المعنية   تنفيذ اإلجراءات المعنية باستمالك األراضي 
وزارة الشؤون    بالالجئين يتعلق فيما خاصة خطة إعادة اإلسكان تنفيذ

  اإلجتماعية
  مساعدة الالجئين المسجلين لدى األمم المتحدة في إعادة إسكانهم في مخيمات محددة 
مساعدة الالجئين غير المسجلين لدى األمم المتحدة عبر تسجيلهم لدى المفوضية أوًال 

  ومساعدتهم في إعادة إسكانهم في مخيمات محددة الحقاً 

وكالة االمم المتحدة 
  لالجئين

 

 

 



 

 

  

  بسري سد إلدارة المؤسساتية كليةالهي

  

 المعنية الوزارات

 الزراعة وزارة المالية وزارة

 ا2ستشاري

 المشرف

 البيئة ھيئة

 س9مةوال

 س9مة ھيئة

 السد

 كھرباء

 لبنان

 بيروت مياه مصلحة

 لبنان وجبل

مصلحة الوطنية ال
 لنھر الليطاني

 وزارة

 البيئة

 المتعاقد
 س9مة لجنة

 السد

 البيئة لجنة

 والس9مة
 بيروت منطقة بلديات

 الكبرى

 األخرى الوزارات

 وزارة

 المواص9ت

 الداخلية وزارة

 والبلديا

 وزارة

 البيئة

 ا"شغال وزارة

 العامة

 الطاقة وزارة

 والمياه

 واعمار انماء سمجل الممولة الوكالة

 غير المنظمات

 الحكومية

 المشروع  بسري سد

 اداري الفريق



 

 

  بناء القدرات والتدريب

التوظيف الجديد لمدراء من ذوي  (i)سيتطلب سد بسري برنامجًا كبيرًا لبناء القدرات المقدم من خالل، 
التعاقد الفرعي  (iii)برامج تدريب للموظفين المنتقين القائمين، و (ii)المؤهالت المناسبة ولموظفي الصيانة، 

  بة لخدمات منتقاة، أو طبعًا، اإلدارة العامة للسد والبحيرة المتوقفة على بناء القدرات الداخلية.بالنس

ومصلحة الوطنية  (MEW)وكجزء من عقد اإلنشاء، سيكون من المهم أن يتلقى موظفو وزارة الطاقة والمياه 
لي لكسب الخبرات التدريب العم (BMLWE)ومصلحة مياه بيروت وجبل لبنان  (LRA)لنهر الليطاني 

الالزمة بالنسبة للتجهيزات المركبة. ويجب إعطاء الفرصة لموظفي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
المقترحين لمناصب اإلشراف لزيارة الموقع واالستماع إلى عروض موجزة ُمفصلة، بما في ذلك تدريب عملي 

  في سدود من نفس حجم سد بسري خارج لبنان.

ن يكون بناء القدرات الداخلية مطلوبًا داخل الفريق القانوني للوزارة ألجل السماح ألفراده من المرجح أيضًا ا
  بالفهم الكامل للقضايا التي تحيط بـ "حق الحصول على الماء" في لبنان. 

بالنسبة ألجناس المزروعات التي ال تتطلب  (MoA)وسيكون من الضروري بناء قدرات موظفي وزارة الزراعة 
يرة من المياه باإلضافة إلى معدات وممارسات ري حديثة. وسيكون موظفو المسامك في الوزارة كميات كب

بحاجة أيضًا للتدريب على احتماالت إنشاء المسامك التجارية في خزانات إمدادات المياه، وعلى اإلجراءات 
لب من المشاريع المقترحة الوقائية الضرورية. ال تملك الوزارة حاليًا عملية ترخيص للمسامك، وان كانت تتط

. وبما ان مشروع بسري قد يتيح عددًا من (MoE)القيام بتقييم لألثر البيئي موافق عليه من وزارة البيئة 
عمليات المسامك ، وبما ان هناك بحيرات أخرى مخططة مستقبليًا، فان جدوى مزارع األسماك يجب ان تكون 

ي من وزارة الطاقة والمياه، ومصلحة الوطنية لنهر الليطاني خاضعة للتقصي من ِقَبل هيئة مشكلة تضم ممثل
، ووزارة الزراعة ووزارة البيئة وممثلين من الصناعات المختلفة، للبناء على خبرات أجنبية لتطوير إجراءات 

  منح التراخيص والتفتيش لمزارع لألسماك في لبنان.



 

 

لة التي تتضمن كافة المكونات الفرعية التي نوقشت تجدر اإلشارة ان خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية المعد
أعاله سيتم إعدادها عند وضع اللمسات األخيرة على التصميم ويجب ان تغطي خطة اإلدارة البيئية 

  واالجتماعية إجراءات تخفيف اآلثار والرقابة.

  .192,000 $يقدر مجموع تكاليف بناء القدرات والتدريب بحوالي 

  البيئية واإلجتماعيةدارة اإلمجموع تكاليف خطة 

  يبين الجدول أدناه مجموع تكاليف خطة اإلدارة البيئية واإلجتماعية.

 34,500,000$  تكاليف التخفيف من األثر

 4,507,000 $  تكاليف الرصد

 2,650,000$  الرصد تقارير  تكاليف

 192,000 $  بناء القدرات تكاليف

 41,849,000 $  مجموع تكاليف خطة اإلدارة البيئية واإلجتماعية

  

  االستشارات واالتصاالت
ة، التي تتبع عادة سياسة البنك الدولي ووكاالت التزامًا بسياسة مجلس اإلنماء واإلعمار حول المشاركة العام

مع تفصيل الخطوات الواجب  (C&CP) برنامج االستشارات واالتصاالتالتمويل األخرى، تمت صياغة 
  اتباعها خالل سير المشروع، من انتقاء الموقع إلى التشغيل االختباري قبل التكليف.

ن الجلسات لعرض نطاق تقييم األثر البيئي واإلجتماعي عند بدء عملية تقييم األثر البيئي ، عقدت سلسلة م
، بدأت مع جلسة مع المؤسسات المعنية 2012للمشروع تلتها اجتماعات تعاونية خالل شهري أبريل ومايو 

في مكاتب مجلس اإلنماء واإلعمار في وسط بيروت والذي دعي المعنيين من الوزارات والوكاالت الحكومية 
مية . وأعقب ذلك جلسة مشاورات عقدت في مزرعة بلدية ضهر في محيط سد و المنظمات غير الحكو 

  بسري. أخيرا ، تم عقد جلستين منفصلتين لسكان بيروت ، المستفيدين من المشروع.



 

 

وقد عرض المستشار الموكل لتحضير تقييم األثر البيئي واإلجتماعي وخطة إعادة اإلسكان بعرض نتائج 
تلفة للمؤسسات المعنية ، واألشخاص المتأثرين بالمشروع في القرى المحيطة وتوصيات الدراسة في أماكن مخ

بسد بسري ، باإلضافة إلى المقيمين في منطقة بيروت الكبرى . تم االتفاق على موعد وتوقيت كل 
االجتماعات مع البلديات المعنية. وقد قرر عقد الجلسات اإلستشارية التي تعنى بالقرى في عطلة نهاية 

ع و في وقت مبكر من المساء خالل أيام األسبوع لمستهلكي المياه في منطقة بيروت الكبرى لتأمين األسبو 
 العدد األقصى للحضور. 

، وذلك من بعد ما جرى بعض  2014وقد قام المستشار بعقد سلسلة من المشاورات العامة في نيسان 
-واإلنتهاء من المسح اإلجتماعي التنقيحات للتصاميم الهندسية للسد ومتطلبات استمالك األراضي،

  اإلقتصادي. 
  يلخص الجدول أدناه جميع الندوات التي قام بها االستشاري منذ بدء المشروع.

  

  الحضور  المكان  الزمان  المنطقة  التاريخ
2012  

مجلس اإلنماء   العاشرة صباحاً   بيروت  نيسان  3
  واإلعمار

الهيئات 
المؤسساتية 

  المعنية
بلدية مزرعة   العاشرة صباحاً   هرمزرعة الض  نيسان 10

  الضهر
األشخاص 
المتأثرين 
  بالمشروع

المياه  مستهلكي  بلدية الحدت  العاشرة صباحاً   حدت  نيسان 24
في منطقة بيروت 

  الكبرى
المياه  مستهلكي  بلدية بيروت  العاشرة صباحاً   بيروت  أيار 5

  في وسط بيروت 
2013  

الهيئات جلس اإلنماء م  العاشرة صباحاً   بيروت  كانون الثاني 30



 

 

المؤسساتية   واإلعمار
  المعنية

األشخاص   بلدية الميدان  العاشرة صباحاً   ميدان  شباط 2
المتأثرين 
  بالمشروع

من والنصف الثالثة   مزرعة الضهر  شباط 2
  بعد الظهر

بلدية مزرعة 
  الضهر

األشخاص 
المتأثرين 
  بالمشروع

من بعد  الخامسة  حدت  شباط 6
  الظهر

المياه  مستهلكي  بلدية الحدت
في منطقة بيروت 

  الكبرى
األشخاص   بلدية عماطور  العاشرة صباحاً   عماطور  شباط 9

المتأثرين 
  بالمشروع

من والنصف  الثانية  مزرعة الشوف  شباط 9
  بعد الظهر

بلدية مزرعة 
  الشوف

األشخاص 
المتأثرين 
  بالمشروع

2014  
 األشخاص  دار عماطور  العاشرة صباحاً   عماطور  نيسان 25

المتأثرين 
  بالمشروع

الثالثة من بعد   مزرعة الشوف
  الظهر

األشخاص   قاعة البلدية
المتأثرين 
  بالمشروع

األشخاص   قاعة الكنيسة  العاشرة صباحاً   بسري  نيسان 26
المتأثرين 
  بالمشروع



 

 

الثالثة من بعد   مزرعة الضهر
  الظهر

األشخاص   قاعة البلدية
المتأثرين 
  بالمشروع

  
العام من جميع الحضور في المناطق األربعة معارض بقوة لبناء سد بسري . كما كان من  وقد جاء الموقف

  المتوقع ، فإن غالبية التعليقات التي أثيرت هي استمالك األراضي و عملية دفع التعويضات.
جة إلى ومن بين القضايا الرئيسية التي أثارها األشخاص المتأثرون بالمشروع في القرى األربعة هي: (أ) الحا

تخصيص المياه و الطاقة المولدة من سد بسري إلى القرى المجاورة بما في ذلك احتياجات الري ، (ب) يجب 
ان تذهب االستفادة من المشروع الى القرويين المقيمين لتشجيعهم على البقاء في قراهم ، (ت) فقدان 

ال سيما أن األرض لها قيمة معنوية األراضي المنتجة والتنوع البيولوجي، (ث) التعويض النقدي ال يكفي 
لمالكي األراضي ، (ج) مشاركة األشخاص المتأثرين بالمشروع في تثمين العقارات ، (ح) استفادة البلديات 
من عائدات سد بسري والحصول على تعويض سنوي إلقامة مشاريع تنمية في القرى المجاورة ، (خ) الحاجة 

(د) الحاجة إلى نقل اآلثار التاريخية واألثرية، (ذ) دراسة تحلية مياه إلى طرق تصل السد بالقرى المجاورة ، 
البحر كحل بديل ، (ر) الحاجة إلى دراسة المخاطر الزلزالية، (ز) الحاجة إلى خطط لمعالجة مياه الصرف 
الصحي في القرى في الحوض األعلى للسد، (س) جودة المياه السطحية ، (ش) الترسبات الكيماوية في 

ه، (ص) انتقال األمراض بالحشرات و الروائح الكريهة في منطقة المشروع ، (ض ) زيادة ملوحة المياه الميا
وتأثيرها على الزراعة والمقيمين ، (ط) إمكانية إنشاء عدد من األحواض الصغيرة بدال من سد كبير ، (ظ) 

مون ، ( ع ) نقل موقع السد إمكانية إصدار قانون إلنشاء شركة لسد بسري حيث مالكي األراضي هم المساه
  المقترح  إلى مكان آخر.

وبعدها من خالل مركز  العقارات استمالكطوال فترة  باالستشاراتسيستمر مقترح المشروع بالقيام و 
  . (PIC) المعلومات المتعلقة بالمشروع

ي مواقع مختلفة وسوف يتم اإلعالن عن تقييم األثر البيئي واإلجتماعي وخطة إعادة اإلسكان داخل لبنان  ف
بما في ذلك وزارة البيئة والبلديات وعلى موقع مجلس اإلنماء واإلعمار االلكتروني. وسيتم اإلعالن الحقًا عن 

  المستندين على موقع البنك الدولي للمعلومات. 
 


