
 
 

 وثيقة

 الدولي البنك

 فقط الرسمي لالستخدام

 PAD629 : رقم تقرير

 

 والتعمير لإلنشاء الدولي البنك

 لمشروعل المسبق تقييمال وثيقة

 بشأن

 تقديم قرض

 أمريكي دوالر مليون 15.0 بقيمة

 اللبنانية للجمهورية

 لبنان في البيئي التلوث مكافحة مشروع أجل من

 2014 تموز، /يوليو 8

 

 

 

 

 

 المستدامة التنمية إدارة
 أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة

 

 .واجباته الرسميةبتخضع هذه الوثيقة لقيود التوزيع الحصري، وال يجوز استعمالها إال لمن يتلقاها في إطار القيام 
 .وال يجوز بخالف ذلك اإلفصاح عن مضمونها ومحتوياتها إال بتخويل من البنك الدولي
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 أسعار العملة المقابلة

 (2014مايو/آيار  31 في)سعر الصرف  
 

 يةلبنان ليرة = وحدة العملة
 دوالر أمريكي 0.0007 = لبنانية ليرة 1
 ليرة لبنانية 1,507.5 = دوالر أمريكي 1

 السنة المالية

 ديسمبر/ كانون األول 31 - يناير/ كانون الثاني 1
 

 المعتمدة االختصارات والمختصرات
  

 ABL 
ALI 
BDL 

 رابطة البنوك في لبنان
 رابطة الصناعيين اللبنانيين

 مصرف لبنان
5BOD 

CAP 
CCIA 
CDM 
CDR 
CEA 
COD 
COED 
CPS 

 على األكسجين لمدة خمسة أيام ة الحيويةالكيميائي الحاجة
 االمتثالخطة عمل 

 غرفة التجارة والصناعة والزراعة
 آلية التنمية النظيفة

 مجلس اإلنماء واإلعمار
 التحليل البيئي القطري

 على األكسجين  الحاجة الكيميائية
 تكلفة التدهور البيئي

 الشراكة القطريةاستراتيجية 
 

DA 
EA 
ECC 
EDGAR 
EFL 
EPAP 
ESA 
EIA 
ESIA 

 الحسابات الُمخصصة
 التدقيق البيئي

 شهادة االمتثال للمعايير البيئية
 قاعدة بيانات االنبعاثات لبحوث الغالف الجوي العالمي

 الصندوق البيئي من أجل لبنان
 مشروع خفض االنبعاثات والتلوث البيئي في مصر

 األثر البيئي واالجتماعيتقييم 
 تقييم األثر البيئي

 تقييم األثر البيئي واالجتماعي



 ب
 

ESIAR تقييم األثر البيئي واالجتماعي تقرير 
ESMF 
EU 

 إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية
  االتحاد األوروبي

 GDP  الناتج المحلي إجمالي 
GEF 
GHG 
GIZ 
GOL 

 مرفق البيئة العالمية
 الحراري أو الدفيئةغازات االحتباس 

 الوكالة األلمانية للتعاون الدولي
  الحكومة اللبنانية

ICB العطاءات التنافسية الدولية 
IDF صندوق التنمية المؤسسية 
IPMS 
IRR 
LEPAP 
LESIAR 
M&E 
MAP 
MCE 
METAP 
MOE 

 نظام إدارة التلوث الصناعي
 معدل العائد الداخلي

 التلوث البيئي في لبنان مكافحةمشروع 
  تقرير تقييم األثر البيئي واالجتماعي المحدود

 الرصد والتقييم
 برنامج عمل البحر األبيض المتوسط

 الرصد واالمتثال واإلنفاذ
 برنامج المساعدة الفنية البيئية في منطقة البحر األبيض المتوسط

 وزارة البيئة 
MOEW 
MOF 

 وزارة الطاقة والمياه
 الماليةوزارة 

MOI وزارة الصناعة 
MOIM 
MOU 

 وزارة الداخلية والبلديات
  مذكرة التفاهم

MTR استعراض منتصف المدة 
NCB العطاءات التنافسية الوطنية 
NECP 
NGO 

 برنامج االمتثال للمعايير البيئية الوطنية
 منظمة غير حكومية

NPV 
PFS 
PMU 
POM 
PPP 
ReGoKo 
SMEs 
StREG 
TA 
TBs 

 صافي القيمة الحالية
 البيانات المالية للمشروع

 وحدة إدارة المشروع
 دليل عمليات المشروع
 تعادل القوة الشرائية

  المعرفة وتوليد اإلقليمية الحوكمة مشروع
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

  الحوكمة البيئية إلصالح االتحاد األوروبيدعم برنامج 
 الفنيةالمساعدة 

 أذون الخزانية



 ت
 

TSS 
UNDP 
UNFCCC 
WAs 

 مجموع المواد الصلبة العالقة
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ
 طلبات السحب

 
 

  

نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق األوسط   اينغر أندرسون
 وشمال أفريقيا:

 المدير القطري:  فريد بلحاج

 مدير القطاع:  جنيد كمال أحمد

 مدير قطاع:  تشارلز جيه كورمييه

 قائد فريق العمل:  عالء سرحان
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 لبنان

 مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان

 جدول المحتويات

 1 ......................................... االستراتيجي السياق .1

 1 ........................................... القطري السياق .أ

 1 ................................. والمؤسسي القطاعي السياق .ب

 5 ............ تحقيقها في المشروع يساهم المستوى عالية أهداف .ج

 8 ..................................... للمشروع اإلنمائي الهدف .2

 8 ................................... للمشروع اإلنمائي الهدف .أ

 8 ................ للمشروع اإلنمائي الهدف مستوى نتائج مؤشرات .ج

 9 ............................................... المشروع وصف .3

 9 .......................................... المشروع مكونات .أ

 11 ........................................ شروعاتالم تمويل .ب

 13 ........... المشروع تصميم على والمنعكسة المستفادة الدروس .ج

 14 .................................................. التنفيذ .4

 14 .................... التنفيذ وترتيبات المؤسسية الترتيبات .أ

 17 ................................... وتقييمها النتائج رصد .ب

 18 ............................................... االستدامة .ج

 18 ......................... التخفيف وتدابير الرئيسية المخاطر .5

 18 ............................. المخاطر لتصنيفات موجز جدول .أ

 19 ............................ للمخاطر العام التصنيف توضيح .ب

 20 ............................................. التقييم موجز .6

 20 ..................... االقتصادية والتحليالت تكلفةال فعالية .أ

 22 ........................................... الفني الجانب. ب

 23 ......................................... المالية اإلدارة .ج

 23 .............................................. التوريدات .د

 24 ......... (الوقائية اإلجراءات ذلك في بما) االجتماعي الجانب .ه

 25 .................. (الوقائية اإلجراءات ذلك في بما) البيئة .و

 26 .................. المشروع ُيفعلها التي الوقائية السياسات .ز

 27 ........................... ورصدها النتائج إطار: 1 رقم المرفق

 36 ............................ للمشروع التفصيلي الوصف: 2 المرفق

 44 ................................... التنفيذ ترتيبات: 3 المرفق

 77 .................. (ORAF) العمليات مخاطر تقييم إطار: 4 مرفقال

 84 ................................... التنفيذ دعم خطة: 5 المرفق



 ج
 

 87 .......................... واالقتصادي المالي التحليل: 6 المرفق

 100 ........................ الصناعي التلوث إدارة نظام: 7 المرفق

  



 ح
 

 صحيفة بيانات التقييم المسبق للمشروع

 الجمهورية اللبنانية

 (P143594) -مشروع مكافحة التلوث البيئي  –لبنان 

 وثيقة التقييم المسبق للمشروع

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 بالبيئةمجموعة الممارسات العالمية المعنية 

 PAD629تقرير رقم:  

. 

  معلومات أساسية

 رئيس الفريق فئة التصنيف البيئي رقم تعريف المشروع

P143594 سرحانأحمد عالء  تقييم الوساطة المالية  -و 

 األوضاع الهشة و/أو قيود الطاقة اإلنتاجية ] [  أداة اإلقراض

 قرض الوسيط المالي
 

 مؤسسات الوساطة المالية ] [ 

 ] [ المشروعاتسلسلة  

 تاريخ انتهاء تنفيذ المشروع تاريخ بدء تنفيذ المشروع

 2020سبتمبر/ أيلول   30 2014أغسطس/ آب  1

 التاريخ المتوقع إلقفال المشروع التاريخ المتوقع لدخول المشروع حيز النفاذ

 2021مارس/ آذار   31 2015فبراير/شباط    1

   الدوليةمشاركة مؤسسة التمويل 



 خ
 

   ال

 مدير إداري بمجموعة الممارسات
مدير أول مجموعة الممارسات 

 العالمية
 نائب رئيس البنك الدولي المدير الُقْطري

 إنغر أندرسن فريد بلحاج جنيد كمال أحمد تشارلز جيه كورمييه

. 

 وزارة المالية المقترض:

 وزارة البيئة الهيئة المسؤولة:

المسمى   مسلممنال  :جهة االتصال 
 الوظيفي

 مستشار وزير البيئة
 

بريد   854-981 (1-961) رقم الهاتف: 
 إلكتروني:

-manal.moussallem@undp
lebprojects.org 

 الهيئة المسؤولة: البنك المركزي

المسمى   وائل حمدان :جهة االتصال
 الوظيفي

 رئيس وحدة التمويل -مدير أول 
 

بريد   469-1743 (961) رقم الهاتف:
 إلكتروني:

waelhamdan@bdl.gov.lb 

  

 بيانات تمويل المشروع )بماليين الدوالرات(

[X] منحة من  [ ] قرض
المؤسسة 

 الدولية للتنمية

 ضمان [ ]

 أخرى [ ] منحة [ ] اعتماد [ ]

إجمالي مبلغ التمويل من البنك  18.00 للمشروع:التكلفة الكلية 
 الدولي:

15.00 

mailto:manal.moussallem@undp-lebprojects.org
mailto:manal.moussallem@undp-lebprojects.org


 د
 

 الفجوة التمويلية:

 

 

0.00 

 

. 

 المبلغ مصدر التمويل

 3.00 تعاون إيطالي

 15.00 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

 18.00 اإلجمالي

. 

 المبالغ المتوقع صرفها )بماليين الدوالرات(

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 السنة المالية

 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 2.50 0.50 سنويا

 15.00 15.00 15.00 11.00 7.00 3.00 0.50 تراكميا

. 

 األهداف اإلنمائية للمشروع المقترح

المستهدفة؛ و )ب( تعزيز قدرات : )أ( الحد من التلوث الصناعي في "المؤسسات الصناعية" علىاألهداف اإلنمائية للمشروع هي لمساعدة المقترض 
 الرصد واإلنفاذ لوزارة البيئة.

. 

 المكّونات

 التكلفة )بماليين الدوالرات( اسم المكون

 3.00 أ.  المساعدة الفنية )التمويل الموازي(



 ذ
 

 15.00 ب.  االستثمار في المشروعات الفرعية )البنك الدولي لإلنشاء والتعمير(

. 

 البيانات المؤسسية

 مجلس القطاع

 البيئة

 القطاعات/تغّير المناخ

 (100بحد أقصى، ويجب أن يعادل مجموع النسب المئوية  5القطاع )

المنافع المشتركة  % القطاع القطاع الرئيسي
 للتكيف %

المنافع المشتركة 
 للتخفيف %

   100 قطاع الصناعة والتجارة العام الصناعة والتجارة

 100 المجموع

 بعدم وجود معلومات عن المنافع المشتركة لجهود التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره مطبقة على هذا المشروع.أقر   

. 

 محاور التركيز

 (100بحد أقصى، ويجب أن يعادل مجموع النسب المئوية  5محور التركيز )

 % محور التركيز محور التركيز الرئيسي

 100 إدارة التلوث والصحة البيئية الطبيعيةإدارة البيئة والموارد 

 100 المجموع

. 

  االمتثال

 السياسة



 ر
 

 [X] ال [ ] نعم هل يحيد هذا المشروع عن إستراتيجية المساعدة القطرية من حيث المضمون أو أية جوانب أخرى مهمة؟

. 

 [X] ال [ ] نعم هل يتطلب هذا المشروع التنازل عن تطبيق سياسات البنك؟

 [X] ال [ ] نعم هل وافق جهاز اإلدارة العليا للبنك على هذا التنازل؟

 [X] ال [ ] نعم موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على أي تنازل عن تطبيق سياسات البنك؟ تم طلبهل 

 [ ] ال [X] نعم هل يستوفي هذا المشروع معايير المنطقة المتعلقة بالجاهزية للتنفيذ؟

. 

 ال نعم الوقائية التي يفّعلها المشروعالسياسات 

  x (OP/BP 4.01)التقييم البيئي 

 x  (OP/BP 4.04)الموائل الطبيعية 

 x  (OP/BP 4.36)الغابات 

 x  (OP 4.09مكافحة اآلفات )

 x  (OP/BP 4.11)الموارد الحضارية المادية 

 x  (OP/BP 4.10)الشعوب األصلية 

 x  (OP/BP 4.12)إعادة التوطين القسري 

 x  (OP/BP 4.37)سالمة السدود 

 x  (OP/BP 7.50)المشاريع المقامة على مجاري المياه الدولية 

 (OP/BP 7.60)المشاريع المقامة في المناطق المتنازع عليها 

 

 x 



 ز
 

 

 التعهدات القانونية

 الوتيرة تاريخ االستحقاق متكرر  االسم

 مستمر  I.D X، القسم 2الجدول 

  وصف التعهد

 (ESMFيقوم المقترض من خالل وحدة إدارة المشروع بتنفيذ الجزء ب من المشروع وفقا ألحكام إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية )

 الوتيرة تاريخ االستحقاق متكرر االسم

 مستمر  I.E.1 X، القسم 2الجدول 

  وصف التعهد

 (POMبالتنسيق مع مصرف لبنان بتنفيذ المشروع وفقا للدليل التشغيلي للمشروع )يقوم المقترض من خالل وزارة البيئة 

 الوتيرة تاريخ االستحقاق متكرر االسم

 مستمر  I.A.1 X، القسم 2الجدول 

 وصف التعهد

 تحافظ وزارة البيئة على وحدة إدارة المشروع طوال فترة تنفيذ المشروع

 الوتيرة تاريخ االستحقاق متكرر  االسم

 مستمر  I.A.2 X، القسم 2الجدول 

 وصف التعهد

 .يحافظ المقترض من خالل وزارة البيئة على اللجنة االستشارية للمشروع طوال فترة تنفيذ المشروع



 س
 

 الوتيرة تاريخ االستحقاق متكرر  االسم

  2017مارس/آذار  30  (b)2و  II.A.2(a)، القسم 2الجدول 

 وصف التعهد

عداد تقرير استعراض منتصف المدةإجراء   استعراض منتصف المدة وا 

. 

 الشروط

 تصنيف االسم مصدر األموال 

 النفاذ V. 5.01المادة  البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

 نيابة عن المقترض ومصرف لبنان. ةالفرعي يةاالتفاق ُحررِّت

 أعضاء فريق العمل

 موظفو البنك

 الوحدة التخصٌّص المسمى الوظيفي االسم

مجموعة الممارسات العالمية  أخصائي بيئي أخصائي بيئي هيلينا نابر
 المعنية بالبيئة والموارد الطبيعية

مجموعة الممارسات العالمية  استعراض النظراء كبير األخصائيين البيئيين حسين شالل
 المعنية بالبيئة والموارد الطبيعية

مجموعة الممارسات العالمية  خبير استشاري خبير استشاري فادي م. دوماني
 المعنية بالزراعة

في مجال أول أخصائي  لينا فارس
 توريدات ال

مجموعة الممارسات العالمية  أخصائي توريدات أول 
 الحوكمةبالمعنية 

مجموعة الممارسات العالمية  مسؤول مالي أول  أولمسؤول مالي  حسين هيدا
 المعنية بعمليات القروض



 ش
 

مجموعة الممارسات العالمية  مساعد برامج لغوي مساعد برامج لغوي أ. ف. هاو يو كين ماري
 المعنية بالبيئة والموارد الطبيعية

منطقة الشرق  ،فعالية التنمية مسؤول عمليات مسؤول عمليات دينيس كساب
 األوسط وشمال أفريقيا

مجموعة الممارسات العالمية  مالية أول أخصائي إدارة أخصائي إدارة مالية أول ريما عبد األمير قطيش
 المعنية بالحوكمة

مجموعة الممارسات العالمية  استعراض النظراء كبير األخصائيين البيئيين دليا لطيف
 المعنية بالبيئة والموارد الطبيعية

مجموعة الممارسات العالمية  مساعد برامج  مساعد برامج  مارك م. نجور
 يعيةالطب المعنية بالبيئة والموارد

مجموعة الممارسات العالمية  موظف شؤون مالية موظف شؤون مالية  أندريانيرينا ميشال اريك رانجيفا
 المعنية بعمليات القروض

مجموعة الممارسات العالمية  استعراض النظراء كبير األخصائيين البيئيين إرنستو سانشيز تريانا
 المعنية بالبيئة والموارد الطبيعية

مجموعة الممارسات العالمية  قائد الفريق خبير اقتصادي بيئي أول أحمد سرحانعالء 
 المعنية بالبيئة والموارد الطبيعية

مجموعة الممارسات العالمية  كبير األخصائيين البيئيين كبير األخصائيين البيئيين ماريا صراف
 المعنية بالبيئة والموارد الطبيعية

مجموعة الممارسات العالمية  استعراض النظراء اقتصادي بيئي أولخبير  كاتلين فان دن بيرغ
 المعنية بالبيئة والموارد الطبيعية

الشؤون القانونية، منطقة الشرق  مستشار قانوني أول مستشار قانوني أول مي وانغ
 األوسط وشمال أفريقيا

 العاملون في المشروع من غير موظفي البنك الدولي

 المدينة الوظيفيالمسمى  االسم



 ص
 

خبير استشاري في اإلجراءات الوقائية البيئية  شريف عريف
 واالجتماعية

 ، ماريالندبثسدا

 واشنطن العاصمة خبير استشاري عمر باغنيد

. 

 مواقعال

 التعليقات الفعلي مقررال المكان األول اإلداري القسم البلد

تقع وحدة إدارة المشروع  محافظة لبنان 
ويوجد مقرها في بيروت 

 في وزارة البيئة
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حيث أن 
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لم يتم 
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أي شركة تسعى القتراض< 
دوالر أمريكي للحد  100000

من التلوث يمكنها أن تستفيد من 
التلوث مكافحة مشروع  برنامج

 البيئي في لبنان
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االستراتيجيالسياق  .  1 

 السياق القطري .أ

، 2012يعتبر لبنان أحد بلدان الشريحة العليا من فئة الدخل المتوسط، وقد بلغ تعداده السكاني في عام  .1
لى كثافة سكانية تعتبر األعلى عوجود مع  تحوال نحو التحضر بشكل متزايد. ويشهد لبنان 1مليون نسمة 4.4

نسمة لكل كيلو متر مربع( وتركز مكثف للسكان واألنشطة االقتصادية بامتداد  433مستوى الشرق األوسط )
قسيم سوء تطبيق القوانين المعنية بت وتعاني منالممر الساحلي، حيث تمتد البنية التحتية على نطاق واسع، 

شطة الصناعية، كما أن البيئة الطبيعية تئن تحت وطأة ضغوط متزايدة على ، وال سيما فيما يتعلق باألنالمناطق
 المائية، والتربة، والتنوع البيولوجي. والمسطحاتالهواء، 

الناتج المحلي بشكل إجمالي معدل نمو  تباطأفي المنطقة،  اليقينلحالة المتزايدة من عدم نتيجة ل .2
على الرغم من ، 2010و 2007في المائة خالل الفترة ما بين عامي  8 بنسبةملحوظ ليبلغ ما يقل عن متوسط 
وعلى الرغم من ذلك، ال يزال الدين العام الهائل يشكل تحدًيا اقتصادًيا  أن التضخم األساسي ظل معتداًل.

 قانون نسوالتأخر في يمثل العجز العام، والعجز المالي في الحسابات الجارية،  في حينجسيًما في لبنان، 
ون ديناميكيات الديل نظرالموازنة من جانب الحكومات المتعاقبة مخاطر جسيمة على مستوى االقتصاد الكلي ا

 غير المواتية.

يعرف لبنان منذ زمن بعيد، وبالرغم من عدم استقراره سياسًيا، بخبرته المصرفية ومستواه التعليمي  .3
افته الحرة. ويذكر أن اقتصاَد البلد القائم على والهندسي والتجاري، باإلضافة إلى اقتصاده المفتوح وصح

الخدمات مدفوع بقطاع خاص ديناميكي ويعتمد بشكل كبير على اقتصادات الخليج، مع وجود روابط قوية مع 
 اقتصادات بلدان المشرق المجاورة على صعيد التجارة، والعمالة، والتمويل، والعقارات.

امات الهامة التي يقوم عليها اقتصاد البلد، فقد ساهم هذا القطاع يعد قطاع الصناعة في لبنان أحد الدع .4
. وفي الوقت الذي شهد فيه قطاع الصناعة اللبناني 2011الناتج المحلي في إجمالي في المائة من  7.6بنحو 

، إال أن حالة االضطراب السياسي في المنطقة قد أبطأت معدل النمو 2007في المائة في عام  13نمًوا بلغ 
وتتضمن القطاعات الفرعية الهامة: إنتاج  2010.2مقارنًة بعام  2011في المائة عام  7.4لصناعي ليبلغ ا

نتاج األسمدة، والصناعات التحويلية، والصناعات الزراعية ومعالجة األغذية.  األسمنت، وا 

 السياق القطاعي والمؤسسي .ب

 السياق القطاعي

تعد اآلثار السلبية المصاحبة للتلوث الصناعي في لبنان معتدلة. ومقارنًة ببلدان أخرى في المنطقة  .5
تشهد حركة تصنيع قوية )مثل مصر وسوريا(، فإن اآلثار السلبية في لبنان أقل منها في هذين البلدين غير أنها 

                                                           
 (.2013)مؤشرات التنمية في العالم  1

. 2011-2004: الحسابات الوطنية اللبنانية. 2013اإلدارة المركزية لإلحصاء،  2

 .بيروت
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اطق المحيطة بمصانع اإلسمنت في تؤثر على السكان المقيمين في المناطق الحضرية والصناعية )مثل المن
الزهراني و  ،هش، وزوق، وجييحراالطاقة الكهربائية في دير عمار،  شكا وسبلين، واألسمدة في سلعاتا، وتوليد

على طول الساحل، وكل تلك الصناعات تعمل بالوقود الثقيل(. بيد أن األنشطة الصناعية في لبنان تتسبب في 
الرغم من أنها باتت أكثر وضوًحا وظهوًرا، ال تزال وزارة البيئة تفتقر إلى مزيد من الضغوط البيئية.  وعلى 

 القدرة على إنفاذ المعايير بالشكل المالئم.

تتمثل األنشطة الصناعية في لبنان، باستثناء قطاع الطاقة الكهربائية وصناعات األسمنت واألسمدة،  .6
األغذية والمشروبات والمدابغ وشركات تصنيع متوسطة. ويقوم كل من منتجي الالصغيرة و مؤسسات الفي 

في  الئمعلى نحو غير م المنتجات المعدنية والمنسوجات بمعالجة المخلفات والنفايات السائلة، أو التخلص منها
الشبكات البلدية. ويشكل تصريف النفايات على هذا النحو تحدًيا خاًصا لمرافق معالجة مياه الصرف التابعة 

نظًرا الحتمال تأثر وظيفية هذه المرافق وكفاءتها التشغيلية في المستقبل  (CDR)إلعمارلمجلس اإلنماء وا
القريب بمجرد أن تصبح قيد التشغيل الكامل. كما أن االستخدام غير السليم للمواد الكيميائية، واالنبعاثات غير 

ئية جددة يزيد من اآلثار البي، وأساليب اإلنتاج التي تعتمد بكثافة على الموارد غير المتللسيطرةالخاضعة 
المحتملة. وكثيًرا ما يشار إلى نقص الخبرة الفنية والعوامل المالية باعتبارهما السبب الكامن وراء عجز 

 عن إدارة النفايات السائلة الناتجة عن عملياتها أو تقليلها بشكل سليم. متوسطةالالصغيرة و مؤسسات ال

( تكلفة التدهور 2011الذي أعده البنك الدولي بشأن لبنان ) (CEA) قدر التحليل البيئي القطري .7
الناتج إجمالي في المائة من  3.7مليون دوالر أمريكي )أي ما يعادل  800في لبنان بمبلغ  (COED)  البيئي

الناتج المحلي(، إجمالي في المائة من  1.1(. وترجع النسبة الكبرى إلى تلوث المياه )2005المحلي في عام 
 3مليون م 310الناتج المحلي(. وقد خلف لبنان ما يقرب من إجمالي في المائة من  0.7يليها تلوث الهواء )

منها، في حين  3مليون م 250، حيث تسببت المنشآت البلدية والمحلية في 2012من مياه الصرف في عام 
فة إلى ذلك، بلغ إجمالي كميات الملوثات الجوية وباإلضا 3أخرى. 3مليون م 60تسببت المنشآت الصناعية في 

 185000، و10PMميكرومتر أو أقل  10التي يبلغ قطرها  العوالقطن/سنة من  36000: 2005في عام 
طن/سنة من أكسيد الينتروجين. وتولد النفايات الصناعية  69000، و2SOطن/سنة من ثاني أكسيد الكبريت 

، 6)انظر المرفق  4يات يكون مخلوًطا بالنفايات البلدية الصلبةطن/سنة، حيث إن معظم النفا 185000
 (.6.4أ الجدول 

( تقديم 2( وضع نظام لالمتثال واإلنفاذ؛ و)1يمكن إدارة تلك الكميات من خالل اإلجراءات التالية: ) .8
، نلمحدودية حجم النشاط الصناعي في لبنا ونظراً االمتثال.  نحوالصناعات  عملية انتقالحوافز مالية لتسهيل 

                                                           
 . بيروت.المياهلقطاع االستراتيجية الوطنية . 2012وزارة الطاقة والمياه،  3
 . Net-Sweep ،2012الشبكة اإلقليمية لتبادل المعلومات والخبرات في مجال إدارة النفايات الصلبة في دول المشرق والمغرب  4

 ."التقرير القطري بشأن وضع النفايات الصلبة في لبنان". تونس
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ة تتراوح ما بين في غضون فتر  الشركات المسببة للتلوثترتفع احتماالت تحقيق االمتثال على مستوى العديد من 
 سنوات. 10و 5

 السياق المؤسسي والسياق المتعلق بالسياسات

( التزاًما قوًيا تجاه معالجة التلوث الصناعي وتشجيع االستثمارات GOLأبدت الحكومة اللبنانية ) .9
وزارة البيئة. وتشمل  قبلمؤخًرا من  إدخالهامن اللوائح والحوافز، والتي تم  مجموعةالخضراء من خالل 

-444)على اإلطار القانوني البيئي ما يلي: )أ( سن القانون اإلطاري لحماية البيئة  التي تم إدخالهاالتحسينات 
(؛ و)ج( أربعة مراسيم بيئية 2002-8006(؛ و)ب( المرسوم الخاص بإدارة مخلفات الرعاية الصحية )2002

الذي ُأِعد بمساعدة البنك الدولي/برنامج  (EIA)( تقييم األثر البيئي 1وهي: ) 2012رئيسية تم إقرارها في عام 
؛ (SEA)( مرسوم التقييم البيئي االستراتيجي 2؛ و)(METAP)البحر األبيض المتوسط للمساعدة الفنية البيئية 

االمتثال للمعايير البيئية )مرسوم رقم  إصدار شهاداتنظام  إنشاء( 4( إنشاء المجلس الوطني للبيئة؛ و)3و)
 8/1(. باإلضافة إلى ذلك، تم وضع عدة مبادئ توجيهية بيئية )مثل قرار وزارة البيئة رقم 2012لعام  8471
نظام التراخيص  ، في إطار برنامج تعزيز2002-2000ب وزارة البيئة خالل الفترة ( من جان2001لعام 

 ، الممول من قبل االتحاد األوروبي.(SPASI)الصناعات  من أجلوالمراقبة 

، "إدارة المخاطر البيئية" باعتبارها إحدى 2011تضمن اإلعالن الوزاري الصادر في يوليو/تموز  .10
أولوياته، وتلى هذا اإلعالن اللبنات األساسية الثالث لوزارة البيئة، والتي وضعتها الوزارة في إطار خطة عملها 

اسية المدعمة بالحوكمة الرشيدة؛ ( البيئة السي1: )2011، والصادرة في سبتمبر/أيلول 2013-2011للفترة 
. وتقوم اللبنة والمعالجة( إدارة المخاطر البيئية من خالل الوقاية 3( الحفاظ على الثروة الطبيعية؛ و)2و)

(. وقد 2011األساسية األخيرة على التوصيات األساسية الواردة في التحليل البيئي القطري الخاص بلبنان )
، الجاري تنفيذها، إشارات واضحة اللتزام الحكومة اللبنانية بالتصدي للتلوث وردت في خطة عمل وزارة البيئة

( 2012)يوليو/تموز   2012-8471المرسوم رقم  سنالصناعي وتشجيع االستثمارات الخضراء، وال سيما مع 
دة ابشأن االمتثال للمعايير البيئية. وبموجب هذا المرسوم، ينبغي على كافة المنشآت طلب الحصول على شه

 باالمتثال للمعايير البيئية كل ثالث سنوات، باعتبارها جزًءا من ترخيص البناء أو العمليات.

خطة العمل المعنية  (UNDP)، أعدت وزارة البيئة بمساعدة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2011وفي  .11
المياه رسمًيا د أطلقت وزارة الطاقة و ، فقبالنفايات الصناعية السائلةوفيما يتعلق بمكافحة تلوث بحيرة القرعون. 

، والتي تلزم كافة الصناعات 2012في ديسمبر/كانون األول  االستراتيجية الوطنية لمياه الصرف الصحي
 .2020بمعالجة مياه الصرف قبل تصريفها في شبكة مياه الصرف البلدية، وذلك بحلول عام 

يعد سجل لبنان، مع ذلك،  فيما يتعلق باإلنفاذ واالمتثال ضعيًفا، فقد تم بشكل عام اتخاذ إجراءات ضد  .12
سات المؤسأثر بيئي أقل خطورة من ذلك الناشئ عن  الحجم والتي لها الصغيرة ومتوسطة الخاصة المؤسسات

قيقة أن له في أغلب األحيان. وحالصناعية الكبيرة التي تخضع لإلنفاذ بصورة متقطعة، بل إنها قد ال تخضع 
األخرى التي  يئاتالهتنفيذ القوانين البيئية )ومن بين  تعقيدزيد من ياإلنفاذ الوحيدة  هيئة ليستوزارة البيئة 
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تضطلع بمسؤوليات ذات صلة: وزارة الطاقة والمياه، ووزارة الصناعة، ووزارة الداخلية والبلديات، ووزارة العدل، 
 5.(SELDAS)التشريعات البيئية وتطبيقها في لبنان  تعزيز وضعنظام  كما ورد فيديات( باإلضافة إلى البل

وتشكل التكلفة المرتفعة للقوانين التي تم سنها حديثًا فضاًل عن صعوبتها الفنية، )مثل إطار حماية البيئة رقم  
ثم، تسعى وزارة البيئة (، بعض التحديات أمام وزارة البيئة. ومن 8471-2012، والمرسوم رقم 2002-444

على  ةإلى اتباع نهج تعاقبي يتمثل أواًل في استهداف المجاالت/القطاعات ذات األولوية ومساعدة كل صناع
 تحقيق االمتثال.

ترى وزارة البيئة أن الحلول الرامية إلى معالجة التحديات المتعلقة بالتلوث الصناعي ينبغي أن تنفذ  .13
على المسائل التي تؤثر على الصحة العامة وتؤدي إلى تدهور الموارد الطبيعية. كما  تدريجًيا، وأن تركز أوالً 

ينبغي أال يقتصر التصدي لهذه المسائل على بيانات السياسات العامة واالستثمارات المنفصلة عن األولويات 
إصالح  يللمشاركة فالبيئية في لبنان، بل يجب أن يكون هذا التصدي مدفوًعا بسجل أداء الحكومة اللبنانية 

السياسات، وتحسين الحوكمة والمساءلة في نظم محددة وواضحة المعالم إلدارة التلوث، والتي تعتبر حجر 
ومة اللبنانية في الحك تودالزاوية النتقال لبنان إلى مرحلة االستدامة البيئية. تتمثل السياسة الشاملة األولى التي 

، والذي تمت صياغته كمذكرة سياسات قامت (IPMS)وث الصناعي وضع نظام إلدارة التل هيالتعرض لها 
الذي نفذته الوكالة  (EFL)لبنان  من أجلباالشتراك مع صندوق البيئة  2013بإعدادها وزارة البيئة في عام 

 .(GIZ)األلمانية للتعاون الدولي 

مارسات، التي من شأنها يشتمل نظام إدارة التلوث الصناعي المقترح على مجموعة من العمليات والم .14
 من مكافحة التلوث وتقليله إلى مستوى مقبول، وتحسين أدائها البيئي، وتعزيز للتلوثالمسببة  الشركاتتمكين 

استخدامها للتكنولوجيات النظيفة والفعالة. وبناًء على ما سبق، استعدت الحكومة اللبنانية لتنفيذ مجموعة 
 رحلة التجريبية لتطبيق نظام إدارة التلوث الصناعي وهي:العمليات واألدوات التالية، خالل الم

تعزيز أنظمة االمتثال واإلنفاذ داخل وزارة البيئة، من خالل تشكيل لجنة امتثال مع أداة  أ(
، وعلى المستوى الوطني األوسع نطاًقا من خالل ست االلتزاممصاحبة مثل خطة عمل 

تحت رئاسة وزارة  (IPCs)إصدار التراخيص بالمعنية  مشتركة بين الوزاراتلجان 
 الصناعة؛

 وغرفة التجارة والصناعة والزراعة (ALI)الصناعيين اللبنانيين  رابطةوتعزيز الشراكة مع  ب(
(CCIA) دعاة يكونوا، وكذلك مع مجموعة مختارة من المنظمات غير الحكومية حتى 

 لبيئية اللبنانية، شريطةطوعي للوائح اعلى أساس لتشجيع الصناعات على االمتثال 
 للحوافز.معمول به نظام  وضع

                                                           
وتطبيقها نظام تعزيز وضع التشريعات البيئية . 2004. وزارة البيئة وآخرون 5

 .بيروت. (SELDAS)في لبنان 
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 أهداف عالية المستوى يساهم المشروع في تحقيقها .ج

تلوث الهواء والمياه والتربة، ويتوافق مع  الحد منيتمم المشروع االستراتيجية الحكومية الرامية إلى  .15
التعمق ، بشأن 2011لعام  أفريقياالبيئية في الشرق األوسط وشمال المؤسسية المعنية باستراتيجية البنك الدولي 

البيئة  حددتاستراتيجية البنك، التي  وتدعم 6.لعدة قطاعات في أوليات البلدان وتعزيز االهتمام بالقضايا الشاملة
، إصالحات السياسات واإلطار التنظيمي إجراءات تدخليةعلى أنها أحد القطاعات الرئيسية التي تحتاج إلى 

طار الحوافز  السوق لتعزيز السلوكيات البيئية المسؤولة في قطاع األعمال  المستندة إلى واإلجراءات التدخليةوا 
، يمكن للبنك أن يلعب دوًرا محورًيا في (LEPAP)مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان  إطارالتجارية. وفي 

عملية مبتكرة وقابلة للتكرار من أجل التصدي للتلوث الصناعي وحشد  إدخاللبنانية في مساعدة الحكومة ال
ودعم وتعزيز فعالية الموارد األخرى المخصصة لحماية البيئة. وباإلضافة إلى ذلك، يتوافق المشروع مع 

، بشأن 2014لى إ 2011، عن السنوات المالية من (CPS)استراتيجية الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي 
، والتي حددت 2010(، التي ناقشها مجلس المديرين التنفيذيين في يوليو/تموز LB-54690لبنان )التقرير رقم 

( خلق بيئة أعمال 2( تحفيز النمو المستدام واالستدامة المالية؛ و)1مجاالت التدخل الرئيسية كالتالي: )
( توفير 4أي الكهرباء، والمياه، والنقل، والبيئة، إلى آخره.(؛ و)( تحسين البنية التحتية االقتصادية )3تنافسية؛ و)

حماية اجتماعية منصفة لجميع السكان. ويرتبط المشروع المقترح ارتباًطا وثيًقا باإلصالحات األشمل في بيئة 
 األعمال التجارية وتحسين البنية التحتية االقتصادية.

إلى  2011القطري الخاص بلبنان والصادر في عام  باإلضافة إلى ما سبق، خلص التحليل البيئي .16
مشاركتها في بضرورة تقييم انتقال لبنان إلى االستدامة البيئية بناًء على سجل أداء الحكومة اللبنانية فيما يتعلق 

إصالح السياسات وتحسين الحوكمة والمساءلة. وفي هذا الصدد، أوصى التحليل البيئي القطري بثالث ركائز 
 ال وهي:أساسية أ

 تعزيز الحوكمة البيئية؛ .1
 إدارة المخاطر البيئية؛ .2
نفايات البيئية في قطاعي مياه الصرف وال المنافعتحسين البرمجة، وفعالية التكلفة، وزيادة  .3

 الصلبة إلى الحد األقصى مع التركيز على المناطق الفقيرة.

ة البنك الدولي بشكل رسمي لإلسهام في وضع آلييناشد برنامج العمل الذي وضعته وزارة البيئة أيًضا  .17
االمتثال للمعايير البيئية وتطبيقها من خالل المشروع المقترح لمكافحة التلوث البيئي في لبنان. وقد أكد كبار 

أن تخضع  ويتم السعي إلىمسؤولي الحكومة اللبنانية من جديد على التزام الحكومة اللبنانية بوضع تلك اآللية. 
، وال سيما تلك التي تصرف نفاياتها السائلة غير المعالجة في شبكة الصرف المسببة للتلوثت الصناعا

، الذي وضعته وزارة 2020الصحي، لالمتثال على المدى المتوسط تماشًيا مع الهدف المراد تحقيقه بحلول عام 

                                                           
استراتيجية : لجميعويتسم بالمرونة من أجل اونظيف  صديق للبيئةنحو عالم  6

 .واشنطن العاصمة. 2022-2012البيئة لدى مجموعة البنك الدولي 
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، حسبما هو مخطط في الطاقة والمياه، والذي يرمي إلى تشغيل أغلب محطات معالجة مياه الصرف البلدية
 2012.7االستراتيجية المعنية بمياه الصرف لعام 

يتم مبدئًيا تصميم آلية االمتثال على أساس طوعي، غير أن مصداقيتها ستزداد تدريجًيا على المديين  .18
المتوسط والبعيد من خالل تعميم آلية المراقبة الالزمة )األدوات والغرامات المالية( داخل وزارة البيئة، وكذا من 

 لعواملابيئية من خالل التدريب( لتحقيق خالل إنشاء خط إنتاج مصرفي جديد )تعميم تقييم  المشروعات ال
 الخارجية اإليجابية المتوقعة.

وفي نهاية األمر، من شأن أنشطة مشروع مكافحة التلوث في لبنان تعزيز منع التلوث ومكافحته بتكلفة  .19
فعالة، وتوفير تمويالت بشروط ميسرة من خالل المصارف المحلية لتمويل عدد محدود من المشروعات الفرعية 

ًءا ال يتجزأ لوث البيئي في لبنان جز المعنية بمكافحة التلوث. وتعتبر آلية التمويل الخاصة بمشروع مكافحة الت
نفاذها، حيث أعدت وزارة البيئة قراًرا وزارًيا بتطبيق االمتثال للمعايير  من أنظمة االمتثال للمعايير البيئية وا 

بشأن  2012-8471البيئية، والذي سيحدد جدواًل زمنًيا وفترات سماح للقطاع الصناعي لالمتثال للمرسوم رقم 
، 2020ر البيئية. وسوف يتم استخدام األدوات والغرامات المالية في مرحلة الحقة، ولكن قبل االمتثال للمعايي

 اتلقدر ا اعدادعندما تكون أغلبية محطات معالجة مياه الصرف قيد التشغيل. وباإلضافة إلى ذلك، سوف يتم 
 دعم  مشروعق مع يئية وذلك بالتنسيالتنظيمية البيئية لوزارة البيئة، باإلضافة إلى قدرتها على إنفاذ المعايير الب

 .2014والذي تم إطالقه في مارس/آذار  (StREG) البيئية الحوكمة إلصالح األوروبي االتحاد

لن يحاول مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان حل كافة مسائل التلوث الصناعي في البلد، وال سيما  .20 
نما  لى المؤسسية للحكومة ع اتسيسارع بإطالق عملية تعزيز القدر تلك الخاصة بالصناعات غير الرسمية؛ وا 

القطاع المصرفي على تقييم المشروعات البيئية وتقديمها كخط إنتاج جديد، فضاًل  اتالرصد واإلنفاذ، وبناء قدر 
 عن إرساء سبل التعاون بين المؤسسات والقطاع المالي والمؤسسات التنظيمية وتلك المسؤولة عن اإلنفاذ في آن

واحد، وذلك من خالل عدد محدود من االستثمارات البيئية. ومن المنتظر أيًضا أن يكون مشروع مكافحة 
التلوث البيئي في لبنان ذا أثر محايد جزئًيا على الموازنة نظًرا لعدم تسببه في أية آثار مالية على اآللية 

ض األموال ثم تسدد هذه األموال التي الوسيطة للحكومة اللبنانية والدين العام، حيث أن المؤسسات ستقتر 
اقترضتها. كما ستتمكن المصارف المشاركة من تعويض تكلفة التمويل من خالل برنامج الحوافز الذي أطلقه 

 )انظر أدناه(. 2014مصرف لبنان في 

رات اال تقدم المؤسسات المالية المحلية في الوقت الحالي قروًضا متوسطة األجل وطويلة األجل لالستثم .21
ية الفنية واإللمام باإلقراض البيئي. ومن ثم، ينبغي توفير آلية مالقدرات ال، وذلك الفتقارها إلى البيئية البحتة

قرار مع إصدار البالتوازي مصحوبة بحوافز مالية لتشجيع المؤسسات على االستثمار في مكافحة التلوث 
الوزاري بتطبيق االمتثال للمعايير البيئية. وبناًء على ما سبق، فإن المشروع يهدف إلى تنشيط اآللية المذكورة 

 التنفيذ. موضعووضعها 

                                                           
 .، بيروتاالستراتيجية الوطنية لقطاع المياه. 2012. وزارة الطاقة والمياه 7
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 شركاء التنمية

هناك شريكان في عملية التنمية يستثمران في قطاع البيئة اللبناني، مع التركيز على إدارة التلوث وهما:  .22
  مشروع ؛ و)ب(ع مكافحة التلوث البيئي في لبنانإعداد مشرو  دعمت)أ( الوكالة األلمانية للتعاون الدولي التي 

 التفتيش قدراتمليون يورو والذي يهدف إلى تعزيز  8بمبلغ  البيئية الحوكمة إلصالح األوروبي االتحاد دعم
نفاذ القوانين البيئية.  البيئي وا 

قامت الوكالة األلمانية للتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارة البيئة ومجلس اإلنماء واإلعمار، بتقديم منحة  .23
وقد  الوكالة الدولية للتعاون الدولي. /لبنان من أجلمليون يورو بغية إنشاء وتفعيل صندوق البيئة  8.5قيمتها 
مؤخًرا، وبصورة ملحوظة، التدخالت الخالقة الوكالة الدولية للتعاون الدولي  /لبنان من أجلصندوق البيئة دعم 

الرامية إلى تحسين مؤسسات القطاعين الخاص والعام ألدائهما االقتصادي والبيئي. وعلى نحو أكثر تحديًدا، 
وزارة البيئة  مؤسسات لكي تفي بمعايير 6 الوكالة الدولية للتعاون الدولي /لبنان من أجلصندوق البيئة دعم 

 /لبنان من أجلصندوق البيئة (. يدعم 2001-8/1فيما يتعلق بتصريف النفايات السائلة )قرار وزارة البيئة رقم
أيًضا في الوقت الحالي نشاط البنك الدولي المقترح لقياس الطلب على أنشطة الوكالة الدولية للتعاون الدولي 

التي ستكون متاحة  المزمعةفنية إلعداد مجموعة من المشروعات مكافحة التلوث كمًيا، مع تقديم المساعدة ال
من البيئة  صندوقللتمويل خالل العام األول من المشروع المقترح لمكافحة التلوث البيئي في لبنان. وقد قاس 

 ج، الطلب من جانب المؤسسات الراغبة في االقتراض من خالل برنامالوكالة الدولية للتعاون الدولي /لبنان أجل
مؤسسة تقدمت بطلباتها، لم يكن هناك سوى  27المشروع المقترح لمكافحة التلوث البيئي في لبنان. ومن بين 

مؤسسات منها عن حرصها على االقتراض، مؤهلة لوضعها في االعتبار في إطار  5مؤسسة، أعربت  13
ا لمرسوم وزارة بعث من عملياتها طبقً التلوث المن الحد منالمشروع المقترح لمكافحة التلوث البيئي في لبنان بغية 

 بشأن االمتثال للمعايير البيئية. 2012-8471البيئة رقم 

مليون يورو، في  8بمبلغ البيئية  الحوكمة إلصالح األوروبي االتحاد دعميتمثل الهدف العام لبرنامج  .24
دد البيئية. أما الهدف المح الحوكمةتحسين األداء البيئي للقطاع العام اللبناني من خالل إجراء إصالحات في 

للبرنامج فيتمثل في بناء قدرات فعالة داخل وزارة البيئة قادرة على تخطيط السياسة البيئية وتنفيذها، بما في ذلك 
تعميم اإلنفاذ داخل الوزارات التنفيذية الرئيسية ذات الصلة. ومن المقرر أن ينسق مشروع مكافحة التلوث البيئي 

قوم، عليه، حيث إن األخير سوف ي ويبنيالبيئية  الحوكمة إلصالح األوروبي االتحاد دعمبرنامج  في لبنان مع
البيئية  ات( تعزيز القدر 2على نحو ملحوظ، بما يلي: )أ( توفير محطات لرصد نوعية الهواء والمياه؛ و)

لوث إطار مشروع مكافحة الت للوحدات اإلقليمية وغيرها من الوزارات القطاعية األخرى. ويعتبر دور البنك، في
ساعد وزارة ، حيث إنه سيالبيئية الحوكمة إلصالح األوروبي االتحاد دعم  برنامجالبيئي في لبنان، مكماًل لهدف 

البيئة في تنفيذ برنامج عمل االمتثال الخاص بها في القطاع الصناعي من خالل نظام طوعي بصورة مبدئية، 
، لتقديم الحوافز للصناعات المختلفة حتى تتخلص من التلوث الناتج عن يصبح بعد ذلك إجبارًياوالذي سوف 

-8471عملياتها، وتحصل على شهادة االمتثال للمعايير البيئية، حسبما هو منصوص عليه في المرسوم رقم 

 بشأن االمتثال للمعايير البيئية. 2012
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 الهدف اإلنمائي للمشروع .2

 الهدف اإلنمائي للمشروع .أ

األهداف اإلنمائية للمشروع في مساعدة المقترض فيما يلي: )أ( الحد من التلوث الصناعي في  تتمثل .25
 المؤسسات الصناعية المستهدفة؛ و)ب( تعزيز قدرات وزارة البيئة على الرصد واإلنفاذ؛

 المستفيدون من المشروع .ب

 هناك أربعة مستويات من المستفيدين في إطار المشروع المقترح. .26
 ظفيها.ومهارات مو  اتالبيئة التي ستستفيد من المساعدة الفنية في تحسين بناء القدر  وزارة 
  المصارف المشاركة والتي ستستفيد من إقراض المؤسسات، من خالل آلية التمويل، كما أن

 ، والتدقيقات البيئية(ESIA)المساعدة الفنية ستبني قدرتها على تقييم األثر البيئي واالجتماعي
(EA)ة عمل االمتثال، وخط (CAP) حيث أن المشروعات البيئية سوف تصبح خط إنتاج ،

 جديد )انظر أدناه(.
  المؤسسات المستفيدة التي ستشترك في تنفيذ خطة عمل االمتثال وتقترض من خالل المشروع

 المقترح لتحجيم كمية الملوثات الناتجة عن عملياتها.
 يها المؤسسات المشاركة حيث ُتطلق السكان الذين يعيشون في المناطق التي توجد ف

ينها النفايات. وهناك فوائد عالمية أخرى من بيتم دفن االنبعاثات ويتم تصريف النفايات السائلة و 
تحديد المنطقة  إمكانيةالدفيئة. غير أنه من الصعوبة  اتالخفض المحتمل النبعاثات غاز 

حو دقيق الخارجية على ن العواملتلك الجغرافية المستفيدة وعدد األشخاص المستفيدين من تقليل 
في بداية األمر. وسيتم تحديد السكان الذي يعيشون عكس اتجاه الريح/ في اتجاه الريح أو في 
مصب المؤسسة التي تعمل على تقليل التلوث المنبعث منها في إطار مشروع مكافحة التلوث 

دون ترض أن يتألف المستفي)من المف االجتماعي البيئي في لبنان بشكل أفضل من حيث النوع
 (، والدخل )جيوب الفقر( خالل فترة تنفيذ المشروع.من الرجال والنساء على نحو متساو

 

 مؤشرات نتائج مستوى الهدف اإلنمائي للمشروع .ج 

 سيتم تقييم مدى تحقق الهدف اإلنمائي للمشروع من خالل المؤشرات الثالثة الرئيسية التالية: .27

المؤسسات الممولة من خالل المشروع، والتي تلتزم بمرسوم االمتثال للمعايير البيئية رقم  .أ
8471-2012. 

( BODألكسجين )ل الحاجة الكيميائية الحيويةتصريفات المؤسسات التي ستقلل من  .ب
 في المائة. 50)باألطنان( إلى أكثر من 

 10المواد الجسيمية التي يبلغ قطرها )المؤسسات التي ستحد من ملوثات الهواء  .ج
( الناتجة عن انبعاثاتها، و/أو تقليل حجم نفاياتها الصناعية 10PMميكرومتر أو أقل 

 في المائة. 50)باألطنان( إلى أكثر من 
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تقارير الرصد المنشورة بانتظام من جانب وزارة البيئة، والتي تغطي امتثال المؤسسات  .د
 البيئية.المشاركة للمعايير 

 

 وصف المشروع .3

 مكونات المشروع .أ

 مليون دوالر أمريكي ويتألف من المكونين التاليين: 18التمويل المخصص لهذا المشروع  إجمالييبلغ  .28

 تمويل مواٍز مقدم من المؤسسة اإليطالية(: –مليون دوالر أمريكي  3.0المساعدة الفنية ) أ. المكون 

طاع وزارة البيئة والق قدراتتعزيز يستهدف هذا المكون االستفادة من الدعم والتدريب الفنيين في  .29
المصرفي والجمعيات الصناعية إلى جانب تقديم الدعم في مجال إدارة المشروعات. ويتضمن هذا المكون إنشاء 

سؤولة عن كتب وزير البيئة وتكون موحدة إلدارة المشروعات في وزارة البيئة، والتي سيتم إنشاؤها بحيث تتبع م
الجوانب الفنية للمشروع، بما في ذلك تجهيز المشروعات الفرعية، والتدريب، والتوعية، والمساعدة في المسائل 

االئتمانية بالتنسيق مع مصرف لبنان، فضاًل عن المسائل المتعلقة بإعداد التقارير. كما ستقوم المؤسسة 
لدعم عمليات وحدة إدارة المشروعات بالكامل باإلضافة إلى المساعد الفنية.  اإليطالية بتقديم تمويل موازٍ 

 ويتضمن هذا المكون، على وجه التحديد، ما يلي:

تقديم المساعدة الفنية فيما يتعلق بالتصميم المفصل، والتقييمات البيئية، وتقييمات األثر  (1
إعداد  حتى يتسنىة البيئي واالجتماعي، وخطط عمل االمتثال للمؤسسات المؤهل

التقييمات البيئية/تقييمات األثر البيئي واالجتماعي/خطط عمل االمتثال الخاصة بها 
 .2012-8471طبًقا لمرسوم االمتثال للمعايير البيئية رقم

وزارة البيئة فيما يتعلق بتقييمات األثر البيئي واالجتماعي/التقييمات البيئية قدرات تعزيز  (2
مبادئ توجيهية لتقييم األثر البيئي الخاصة بالقطاع الصناعي عن طريق وضع 

نفاذ هذه المبادئ ، على تدريب رسمي أثناء العمل، وتقديم واالجتماعي للقطاعات وا 
 األوروبي االتحاد دعم  برنامجلوثيق مع المستويين الوطني والمحلي، وبالتنسيق ا

 .البيئية الحوكمة إلصالح

 لمعنييناتقديم المساعدة والتدريب الفنيين للقطاع المصرفي وغيره من أصحاب المصالح  (3
لى كيفية تدريب عال وتقديمبغية وضع مبادئ توجيهية بشأن الخدمات المصرفية والبيئة، 

 من الناحية الفنية والمالية والبيئية واالجتماعية. اختيار المشروعات البيئية وتقييمها

الصناعيين اللبنانيين، وغرفة التجارة  رابطةالتوعية البيئية بمساعدة  القيام بحمالت (4
قامة  والصناعة والزراعة، ووزارة الصناعة لتسويق المشروع في الدوائر التابعة لها، وا 

 لمكافحة التلوث الصناعي. حمالت إعالمية بمساعدة المنظمات غير الحكومية
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الخاصة بسير المشروعات، وآثارها، ونتائجها،  (M&E) تمويل أنشطة الرصد والتقييم (5
 بالتعاون الوثيق مع وزارة البيئة ومصرف لبنان.

مليون دوالر أمريكي  15مشروعات استثمارية فرعية بتكلفة إجمالية قدرها  ب. المكون 
 (.)البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

يتمثل الهدف من المكون "ب" في تقديم قروض بشروط ميسرة من خالل القطاع المصرفي بهدف  .30
مؤسسة بغية  25إلى  20مكافحة التلوث لمجموعة من مؤسسات القطاعين العام والخاص يتراوح عددها من 

ايات السائلة والتخلص ريف النفلمعايير البيئية الوطنية فيما يتعلق بانبعاثات ملوثات الهواء وتصلتحقيق االمتثال 
من النفايات الصناعية على نحو فعال من حيث التكلفة. قد تتضمن المشروعات الفرعية الحد من التلوث، 

توفير و أ واستخراج الموارد، واعتماد التكنولوجيات النظيفة، واستبدال الوقود، وتقليل النفايات إلى الحد األدنى
م عند المصب حيث تنعدم البدائل األخرى. وتحقيًقا لما سبق، يلتز على االنبعاثات أو التصريف البيئية  الرقابة

ذا إداري(، حيث يقدم ه تفويضالمقترض بتقديم عائدات القرض إلى مصرف لبنان بموجب "اتفاق فرعي" )
أن المؤسسة المكون قروًضا فرعية من خالل المصارف المشاركة على أساس األولوية لألسبقية، وطالما 

(. وتعد المصارف المشاركة المحتمل اشتراكها في مشروع مكافحة التلوث 3)المرفق  تستوفي معايير األهلية
عملياتهم.  التلوث الناجم عن بالحد منالبيئي في لبنان هي تلك المصارف التي لديها عمالء صناعيين معنيين 

في المائة على األقل، عيًنا أو نقًدا، من  10 وعلى المؤسسات التي تسعى للحصول على تمويالت أن تقدم
المبلغ المقترض لتغطية األعمال المدنية ورسوم استيراد المعدات، حيث أن البنك الدولي لإلنشاء والتعمير 

 تكاليف المعدات فحسب. سيغطي

ر أمريكي دوال 100000يتضمن هذا المكون تسهياًل ائتمانًيا يتمثل في تقديم قروض فرعية تبلغ قيمتها  .31
على األقل لكل مؤسسة بغية تنفيذ مشروعات لمكافحة التلوث، ومن ثم خفض كمية الملوثات الناتجة عن 
عملياتها. يتم صرف قرض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير على مدار خمس سنوات للمقترض الذي سيقدم 

 لمصرف لبنان عائدات القرض، حسبما هو منصوص عليه في اتفاق القرض.

جراءاتهاشرو   ط منح القروض الفرعية، ومعايير أهلية الحصول عليها وا 

 فيما يلي بيان لشروط اإلقراض المقترح من جانب المصارف المشاركة للمؤسسات الصناعية: .32

  سنوات 7إلى  5المدة من 
 )فترة السماح: من سنة إلى سنتين )متضمنة في المدة 
  االقتصاد الخاصة بمصرف لبنان: ما سعر الفائدة الفعلي بعد حزمة تدابير تحفيز

 في المائة 0يقرب من 
 المخاطرة التجارية: تتحملها المصارف المشاركة 
 مخاطر الصرف األجنبي: تتحملها المؤسسة 
 الضمان: يتم االتفاق عليه بين المصرف المشارك والمؤسسة 
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  دوالر أمريكي 100000السقف األدنى لالقتراض لكل مشروع فرعي هو 
 مليون دوالر  2ة إدارة المشروعات اعتماد قرًضا لمشروع فرعي حتى بإمكان وحد

أمريكي: ينبغي الحصول على موافقة مسبقة من البنك الدولي في حالة ما إذا كان 
 مليون دوالر أمريكي. 2قرض المشروع الفرعي يزيد على 

ول المشروع دراسة في حالة عدم اقتراض المؤسسة الصناعية المال في نهاية األمر بمجرد أن يم .33
وتقييم األثر البيئي واالجتماعي وخطة عمل االمتثال دون تحمل أية نفقات من جانب  ،والتقييم البيئي ،الجدوى

المؤسسة، سيكون على المؤسسة تسديد كافة مصاريف إعداد تلك الوثائق قبل إعادة التقدم لوزارة البيئة بطلب 
التلوث البيئي في ، خارج برنامج مشروع مكافحة (ECC) جديد للحصول على شهادة االمتثال للمعايير البيئية

 لبنان.

 المزمعة المشروعات 

 الوكالة/لبنان من أجلأعربت بالفعل ثالث عشرة مؤسسة، محددة بمعرفة مشروع صندوق البيئة  .34
األلمانية للتعاون الدولي، عن إقبالها الشديد على طلب مزيد من دراسات الجدوى، بما في ذلك إعداد التقييمات 

ل. ومن بين تلك المؤسسات الثالث عشرة، أعربت خمس مؤسسات )ثالثة من قطاع البيئية وخطط عمل االمتثا
األغذية، وواحدة من قطاع الورق، وواحدة من قطاع األثاث( عن رغبتها القوية في االقتراض من مشروع 

لجدوى  لمسبقةااستيفاء المتطلبات البيئية واالجتماعية، والدراسات ب رهناً مكافحة التلوث البيئي في لبنان، 
المشروعات والتوصل إلى اتفاق مع المصارف المشاركة بشأن شروط اإلقراض وأحكامه. وقد ُقدرت 

األعمال المدنية التي ستتحملها  صافيمليون دوالر أمريكي ) 4االستثمارات المقترحة للمؤسسات الخمس بنحو 
مويل ، والتي قد تستفيد من تمزمعةالالمؤسسات(، وقد تشكل تلك االستثمارات المجموعة األولى من المشروعات 

مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان. وقد أبدت المؤسسات الثمانية المتبقية بالفعل حرصها على طلب مزيد 
 من دراسات الجدوى/التقييمات البيئية/خطط عمل االمتثال، قبل اتخاذ القرار باالقتراض.

 

 تمويل المشروعات .ب

 أداة اإلقراض

يقوم مصرف لبنان بتعويض المبالغ المدفوعة لسداد قرض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير وتكلفة  .35
التمويل المتكبدة من جانب البنوك المشاركة في إطار تمويله الخاص من خالل حزمة تدابير حفز االقتصاد 

كة: ن للبنوك المشار ، فإن مصرف لبنان سوف يقدم قرضين متوازييوبالتالي. 2014-365بموجب النشرة رقم 
 22.6أحدهما بالدوالر األمريكي واآلخر مساٍو له بالليرة اللبنانية. وسوف يسمح القرض المقدم بالليرة اللبنانية )

للمصرف المشارك  والذي سوف يسمح في المائة، 1فائدة  بسعرمليار ليرة لبنانية(، باعتباره تموياًل موازًيا 
في المائة/سنة( وسداد رأس مال  5.35- -في أذون خزانة لبنانية )أذون خزانة باستثمار/إعادة استثمار المبلغ 

وأية رسوم  والاألمتكلفة واالحتفاظ بوالفائدة، ومن ثم يغطي سداد قرض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير  القرض
 إدارية، كما أنه سيحصل على هامش ربح.
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 تكلفة المشروع وتمويله

والتمويل  الرسم المقدممليون دوالر أمريكي، شاماًل  18يقدر إجمالي متطلبات تمويل المشروع بمبلغ  .36
سنوات، للمقترض الذي سيقدم  5الموازي. سيتم صرف قرض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، على مدار 

التكاليف  1ول القرض. ويبين الجد يةعائدات القرض لمصرف لبنان، حسبما هو منصوص عليه في اتفاق
 التفصيلية للمشروع.

 : تمويل المشروع1الجدول  

تكلفة  مكون المشروع
 المشروع

 
مليون دوالر 
 أمريكي %

تمويل البنك 
الدولي لإلنشاء 

 والتعمير
 مليون دوالر
 أمريكي %

    
 % 0 0.0 3.0 التمويل الموازي للمساعدة الفنية: .أ
   3.0 المشروعات والمساعدة الفنية(المؤسسة اإليطالية )وحدة إدارة  -
    
  15.0 15.0 المشروعات الفرعية االستثمارية .ب
   15.0 رسوم استيراد المعدات( صافي) البنك الدولي لإلنشاء والتعمير -

   18.0 األسعار احتياطيات تغيرإجمالي التكاليف األساسية الشاملة 
 % 84 15.0 18.0 إجمالي تكاليف المشروع
 % 84 15.0 18.0 إجمالي التمويل المطلوب

 

 لتمويل بأثر رجعيا

يخضع هذا المشروع للتمويل بأثر رجعي طبًقا إلجراءات المصرف ذات الصلة لتسريع عملية اإلقراض.  .37
الخاصة بالمؤسسات المهيأة األولية مليون دوالر أمريكي من احتياجات االقتراض  3وينبغي أن يغطي المبلغ 

 شروعمالتقييمات البيئية وتقييمات األثر البيئي واالجتماعي الخاصة بها في إطار  حيث يتم اعدادللتمويل 
من خالل نشاط  (P118145)الخاص بمرفق البيئة العالمية   (ReGoKo) المعرفة وتوليد اإلقليمية الحوكمة

وقد تم تقديم خطط عمل االمتثال  ، وتحت إدارة وزارة البيئة.2013تكميلي، أي اعتباًرا من يناير/كانون الثاني 
(. ولتسريع 2014الخاصة بالمؤسسات الخمس، وهي اآلن قيد المراجعة من جانب وزارة البيئة )يوليو/تموز 

 ماليين دوالر أمريكي. 3عملية اإلقراض، فقد تمت إتاحة تمويل بأثر رجعي قيمته 
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 الدروس المستفادة والمنعكسة على تصميم المشروع .ج

الممارسات الجيدة أن وجود مزيج من أدوات السياسات، بما في ذلك القيادة والتحكم، والُنُهج  تشير .38
، يعد الزًما لضمان الحد من التلوث. وغالًبا ما تكون أدوات القيادة األخالقي واإلقناعالسوق،  المستندة إلى

دد لمعظم البلدان نحو التصدي والتحكم هي حجز الزاوية إلدارة التلوث وتمثل الخطوة األولى في هذا الص
للتلوث الصناعي. وبينما تتطلب األدوات المستندة إلى آليات السوق سوًقا مالية ناضجة كي يتسنى تنفيذها، 

لمختلف أصحاب المصالح )مثل الحكومة، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص،  األخالقي اإلقناعيتيح 
مما يترتب عليه تعزيز شامل لنظام إدارة  8وًرا في إدارة التلوث،والمجتمع المدني، والقضاء( أن يكون لهم د

صدار الشهاداتالتلوث داخل البلد، من خالل تقديم المعلومات )مثل وضع العالمات،   ،واإلفصاح العام، وا 
)مثل برنامج مكافحة وتقييم وتصنيف التلوث  اإلفصاح العامواالتفاقات الطوعية(. ولقد كانت برامج 

(PROPER)  اإلندونيسي، وبرنامجEcoWatch  الفلبيني، وبرنامج المعلومات البيئية واإلفصاح البيئي
(EIDS)  الفيتنامي، إلى آخره( كانت فعالة في تحسين األداء البيئي بسبب الضغط الشعبي وتغير سلوكيات

 9،10،11المستهلكين.

تتصدى عمليات البنك للتلوث الصناعي من خالل مزيج من المساعدة الفنية الرامية إلى دعم  .39
ائتمانية لالستثمارات في المؤسسات. تبرز الدروس المستفادة  تسهيالتالمؤسسات، والدعم المالي في شكل 

 :يم المشروعاتأهمية السمات التالية ليتم تضمينها في تصم في األخرى والمناطق والمنطقةداخل البلد 

 ( انعكست الدروس المستفادة من تجربة مؤسسة التمويل الدوليةIFC ،في لبنان، على نحو جيد )
في تصميم مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان، وتحديًدا فيما يتعلق بتقديم المساعدة الفنية 

ام الطاقة، لتصاحب القروض الممنوحة لالستثمارات الرامية إلى تحقيق الكفاءة في استخد
باإلضافة إلى إدخال أدوات خضراء جديدة في لبنان حيث إنها لم تكن شاملة. وقد شمل مشروع 

مكافحة التلوث البيئي في لبنان كافة أصحاب المصالح خالل إعداد المشروع: المؤسسات 
والقطاع المصرفي(،  الحجم الصغيرة والمتوسطة المؤسساتالحكومية، والقطاع الخاص )

 ت المهنية، إلى آخره.والجمعيا

 2و 1أثبتت الدروس المستفادة من مشروع مكافحة التلوث في مصر (P054958 ،
P090073 دراتقوموارد مالية متزايدة ورفع ال ات(، فيما يتعلق بتزويد القطاع المصرفي بقدر 

البيئية، أنه من الممكن خلق سوق الستثمارات مكافحة التلوث على  للهيئةاإلدارية البيئية 

                                                           
دليل أدوات سياسة إدارة  –التحول إلى البيئة النظيفة . 2012. البنك الدولي 8

 .واشنطن العاصمة. التلوث من أجل النمو والتنافسية
استعراض . بدائل سياسات مكافحة التلوث في البلدان النامية. 2010. الكمان إيهب 9

 253-234(:2)4اقتصاديات البيئة وسياساتها 
هل اإلفصاح يخفض  .2011. تي، وناريان يوباورز إن، وبالكمان إيه، وليون  10

اقتصاديات البيئة والموارد . التلوث؟ دليل من مشروع التقييم األخضر بالهند

50:131-155. 
أداة للحوكمة  –التقييم البيئي االستراتيجي للسياسات . 2008. البنك الدولي 11

 .واشنطن العاصمة. الرشيدة
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 2و 1صعيدي العرض والطلب. وتؤكد الدروس المستفادة من مشروع مكافحة التلوث في مصر 
يئية قدراتها بالمؤسسية والتنظيمية، بحيث تطور الجهات التنظيمية الالقدرات على ضرورة تعزيز 
نهج "التعلم بالممارسة". ويعتبر نظام الرصد واالمتثال واإلنفاذ أحد السمات المؤسسية من خالل 

 ألساسية الالزم تطويرها حتى يتسنى رفع القدرات اإلدارية البيئية.ا

  تجارب البنك السابقة عن الدروس األساسية التالية: أهمية االستهداف الفعال ل استعراضكشف
)يعتمد هذا المشروع على نتائج  المنافعاالئتمانية من أجل ضمان عدم تبدد  للتسهيالت

الوكالة األلمانية للتعاون الدولي، وهي  /لبنان من أجليئة المشروعات المدعمة من صندوق الب
المشروعات التي أجرت عمليات تدقيق، وسهلت تحديد وقياس الطلب من جانب الصناعات 

ز االئتمانية باعتبارها عوامل أساسية لتحفي التسهيالتالمحتملة(؛ وأهمية ضغط اإلنفاذ وتعزيز 
 التنسيق بين الشركاء.؛ وأهمية األموالالمؤسسات على استخدام 

، يجمع المشروع بين التعويل على أدوات القيادة والتحكم وتقديم قروض بشروط ميسرة على هذا النحو .40
وتقديم المساعدة الفنية للصناعات ذات الصلة حتى تتمكن من خفض التلوث المنبعث من عملياتها من ناحية، 

الفنية لوزارة  راتلقداوتقديم المساعدة الفنية للقطاع المصرفي حتى يتمكن من تقييم المشروعات البيئية؛ وبناء 
الرصد واالمتثال واإلنفاذ؛ وتعزيز كشف المعلومات من خالل نشر تقارير الرصد على الموقع من أجل البيئة 

اإللكتروني لوزارة البيئة؛ ودعم وزارة البيئة في تنفيذ مرسوم االمتثال للمعايير البيئية الذي صدر مؤخًرا من ناحية 
 أخرى.

 التنفيذ .4

 الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنفيذ .أ

يما من ، وال سلنظام االمتثال يعتبر التصدي لمسائل بعينها، مثل الوضوح المؤسسي واآللية المالية .41
حيث معايير اإلقراض الواضحة، باإلضافة إلى هيكلة وتعزيز قدرات األطراف الفاعلة الرئيسية، والتواصل مع 

 مع، عاماًل أساسًيا لنجاح المشروع.أصحاب المصالح، وتوعية المجت

 السياق المؤسسي

تشمل المؤسسات الحكومية التنفيذية الرئيسية، والمنخرطة في عملية تنفيذ مشروع مكافحة التلوث البيئي  .42
دير استخدام عائدات القرض، ووزارة البيئة )المسؤولة عن المساعدة الفنية في لبنان: مصرَف لبنان الذي سيُ 

واإلدارة الشاملة للمشروع باإلضافة إلى النواحي الفنية، والتدريب، والتسويق، والتوعية، والمساعدة في المسائل 
راف وحدة إدارة إش التقارير تحت برفعاالئتمانية بالتنسيق مع مصرف لبنان، باإلضافة إلى المسائل المتعلقة 

المشروعات( والتي ستتلقى التمويل الموازي من المؤسسة اإليطالية، باإلضافة إلى وزارة المالية ووزارة الصناعة 
)دور تسويقي(. ويذكر أن هذه الكيانات األربعة لديها مشروعات مشتركة ناجحة قيد التنفيذ، مثل برنامج 

، والمعني باالستثمارات الخضراء، باإلضافة إلى إعانات تسديد الحوافز الخاص بمصرف لبنان ووزارة البيئة
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فوائد القروض الصناعية المقدمة من جانب وزارة المالية ووزارة الصناعة. ومن شأن التدفق الفعال للمعلومات 
ثبت للتنسيق م إنجازوهياكل التواصل فيما بين تلك الكيانات تسهيل عملية التنسيق بينها، أي أن وجود سجل 

بين القطاعات( والرأسي )مستويات الحكومة( سيساعد في تنفيذ مشروع مكافحة التلوث البيئي مشترك األفقي )
، والذين يتعين التنسيق معهم، المعنيينفي لبنان على نحو فعال. ومن بين أصحاب المصالح اآلخرين 

ة(، ة التجارة والصناعة والزراعمصارف لبنان، وغرف رابطةالصناعيين اللبنانيين،  رابطةالجمعيات المهنية )
 وغيرهم من أصحاب المصالح اآلخرين الذين سيتم تمثيلهم في اللجنة االستشارية للمشروع )انظر أدناه(.

دارته  تنظيم المشروع وا 

. ويقدم 3( باإلضافة إلى مزيد من الشرح في المرفق 1يوجد أدناه موجز للتنظيم واإلدارة )الشكل  .43
عرًضا بيانًيا لتنظيم المشروع وتجهيزه. وسوف ُيعهد التنسيق الشامل للمشروع إلى لجنة  2-3وأ 1-3الشكالن أ

وزارة البيئة، وتتألف من عدد من كبار المسؤولين بمصرف لبنان، ووزارة  برئاسة (PAC) استشارية للمشروع
 طةورابيين اللبنانيين، الصناع ورابطةالمالية، ووزارة البيئة، ووزارة الصناعة، ومجلس اإلنماء واإلعمار، 

 املةش إرشاداتمصارف لبنان، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة. وسوف تقدم اللجنة االستشارية للمشروع 
، وتتصرف باعتبارها كيان استشاري من خالل حل أية مسائل متعلقة بالتنفيذ فيما بين اتسياسبشأن ال

الخاص باختيار المشروعات الفرعية وتنفيذها على  الوضعالوزارات/الكيانات. ستقوم اللجنة أيًضا بمراجعة 
 أساس نصف سنوي. وقد تم تشكيل اللجنة االستشارية للمشروع بمعرفة وزارة البيئة.

ع إدارة المشرو شروع المقترح، بالتنسيق مع وحدة يدير مصرف لبنان استخدام عائدات قرض الم        .44
تم إنشاء وحدة إدارة المشروع لتخضع إلشراف مكتب وزير البيئة، وستكون  مقرها في وزارة البيئة. وقدوالتي يقع 

مسؤولة عن المساعدة الفنية، واإلدارة الشاملة، بما في ذلك تجهيز المشروعات الفرعية، باإلضافة إلى الجوانب 
إعداد التقارير. بالفنية والتدريب والتوعية والجوانب االئتمانية بالتنسيق مع مصرف لبنان، والمسائل المتعلقة 

وسوف تدير وحدة إدارة المشروع، التي أسستها وزارة البيئة بفريق عمل مؤهل المشروع وتعمل بمثابة قناة 
لمشروع، والذي ااالتصال األساسية مع المصارف والمؤسسات المشاركة. ويترأس وحدة إدارة المشروع مدير 

ضم وحدة إدارة التقارير. ت ورفعالتواصل والرصد والتقييم  سيضطلع باإلدارة اليومية والشاملة للمشروعات، ومهام
، يداتالتور من خمسة من كبار المسؤولين وهم: مدير المشروع، وأخصائي يتألف المشروع فريق إداري أساسي 

دارة مالية، وأخصائي إدارة أول أخصائي بيئةو  ، (EMS/M&E)، وأخصائي نظم اإلدارة البيئية والرصد والتقييموا 
م يعملون في مقر وحدة إدارة المشروع. وتتضمن مسؤوليات وحدة إدارة المشروع ما يلي: )أ( مساعدة وجميعه

المؤسسات في إقامة مشروعات فرعية طبًقا لمعايير األهلية المتفق عليها؛ و)ب( اعتماد أية مشروعات فرعية 
 2أي مشروع فرعي تتجاوز قيمته  –مليون دوالر أمريكي، والتوصية بها للمصارف المشاركة  2تقل قيمتها عن 

مليون دوالر أمريكي سوف يتم تقديمه إلى البنك الدولي للحصول على موافقته المسبقة؛ و)ج( ضمان امتثال 
واإلجراءات الوقائية للمبادئ التوجيهية للبنك؛ و)د( إعداد تقارير مرحلية وتقارير  للتوريداتاإلدارة الشاملة 

والتقارير المالية غير المدققة بناًء على الوثائق المقدمة من جانب  السحبطلبات  ؛ واإلسهام في إعداداإلنجاز
 مصرف لبنان.
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يوقع المقترض، قبل تفعيل القرض، اتفاًقا فرعًيا مع مصرف لبنان، والذي سيعين فيه مصرف لبنان  .45
راءات تفاصيل المتعلقة بإجإلدارة استخدام عوائد القرض، كما سينص هذا االتفاق أيًضا على تدفق األموال وال

 سداد القرض وفائدته.

 التفعيل والمعالجة – 1الشكل رقم 

 
 

يقوم المصرف المشارك بعملية الفرز المسبق للمشروعات الفرعية البيئية المقترحة للحصول على تمويل  .46
والتفاوض بشأن اتفاق القرض الفرعي مع ، السالمة المالية للمؤسساتمن جانب المشروع المقترح، وتحديد 

المؤسسات، وأخذ المخاطرة التجارية فيما يتعلق بالقروض المقدمة للمؤسسات، وترويج البرنامج بين عمالئه، 
ورفع التقارير بصفة منتظمة لوحدة إدارة المشروع بشأن أنشطته المرتبطة بالمشروع. وقد أعدت وحدة إدارة 

 شروع، ويصف هذا الدليل عملية تحديد االستثمارات البيئية، وتقييمها، واعتمادها.المشروع دليال لعمليات الم

توقع المؤسسات المشاركة اتفاًقا على قرض فرعي مع المصارف المشاركة. ويتضمن اتفاق القرض  .47
ئة، كما أنه لبيالفرعي هذا اتفاًقا فنًيا معًدا من جانب وحدة إدارة المشروع ومصدًقا على توقيعه من جانب وزارة ا

سيورد بالتفصيل التزام المؤسسة بما يلي: )أ( أهداف المشروعات الفرعية؛ و)ب( إعداد خطة عمل لالمتثال، 
لحصول على تمويل من مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان لمشروع فرعي إلمكانية اوالتي تعتبر شرًطا 

 وريدترعية المتضمنة في خطة عمل االمتثال؛ و)ج( واحد، ولكنها ليست شرًطا لتنفيذ كافة المشروعات الف
المعدات، وتركيبها، وتشغيلها؛ و)د( الرصد الذاتي؛ و)ه( اإلجراءات المقرر اتخاذها لحماية صحة العاملين 

 التلوث. الحد منوسالمتهم؛ و)و( إخطار وزارة البيئة بنتائج نشاط 

ة الرصد واالمتثال واإلنفاذ داخل وزار  قدراتقييم يقوم البنك، قبل استعراض منتصف المدة، بإعادة ت  .48
لبدء في ليرى إمكانية االبيئية  الحوكمة إلصالح األوروبي االتحاد دعمالبيئة، وذلك بالتعاون مع فريق مشروع 
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عادة النظر في  تحويل بعض المهام والمسؤوليات الفنية المنوطة بوحدة إدارة المشروع إلى موظفي وزارة البيئة، وا 
توظيف الفنيين بوحدة إدارة المشروع. وقد أنشأت وزارة البيئة، التي بينت بالتفصيل مهام ومسؤوليات كل عضو 

 .2014من أعضاء وحدة إدارة المشروع، وحدة إدارة المشروع في يناير/كانون الثاني 

 رصد النتائج وتقييمها .ب

تائج ا لمعايير البنك وهي موضحة في إطار النتتم عملية رصد النتائج وتقييمها خالل طور التنفيذ طبقً  .49
(. تضطلع وحدة إدارة المشروع برصد أنشطة المشروعات. وسوف يوكل إلى فريق الرصد والتقييم 1)المرفق 

بوحدة إدارة المشروع مهمة جمع البيانات وعرضها في نموذج إبالغ موحد من مصادر البيانات المحددة في 
مرة كل ستة أشهر من جانب اللجنة االستشارية للمشروع بالتعاون مع  استعرضهاالتقارير المرحلية، لكي يتم 

البنك. وبمجرد اعتماد التقارير المرحلية، يتم نشرها جزئًيا أو كلًيا على صفحة الويب الخاصة بوزارة البيئة 
 والمخصصة لـمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان.

في دليل عمليات المشروع يشتمل على البيانات األساسية قسم خاص بالرصد والتقييم  وضعتم  .50
والمنهجيات المستخدمة في قياس المؤشرات وتقييمها بالتشاور مع األطراف الفاعلة. وسوف يعتمد تقدير أثر 
المشروع المقترح، خالل التنفيذ، على تجميع وحدة إدارة المشروع لبيانات حول تصريف الملوثات )انبعاثات 

 ليةبمسؤو  اء، وتصريف المياه( الناتجة من المؤسسات الصناعية، والتي تضطلع المؤسساتملوثات الهو 
تصريفها. سيتم أيًضا قياس البيانات المحيطة حول نوعية الهواء/المياه بالقرب من المؤسسات الصناعية، كما 

تولى وزارة . تفي المستقبل أحمال التلوث المستندة إلىالمعايير  إلثراء خط األساس أوضاعسيتم أيًضا قياس 
البيئة مسؤولية تجميع البيانات المحيطة. يتم عرض تفاصيل تدقيق كل مشروع فرعي وتنفيذ خطة امتثال 

المنشأة بأكملها على نحو يتيح إمكانية تقييم اآلثار البيئية األساسية والناتجة عن خيارات تخفيف حدة اآلثار 
 يقدمو المؤشرات البيئية للمشروع المقترح، إلى أقصى درجة ممكنة.  المختلفة ومقارنتها مع أو تضمينها في

 نموذًجا للمؤشرات البيئية التي سيتم وضعها في ضوء التدقيقات البيئية المعدة للمشروعات الفرعية. 1المرفق 

د الوار  التنفيذ، وجدول 1يقوم البنك برصد المشروعات على أساس مؤشرات األداء المحددة في المرفق  .51
. وتتضمن مجاالت اإلشراف الرئيسية: )أ( امتثال المصارف المشاركة لمعايير األهلية، حسبما هو 3في المرفق 

البيانات المتعلقة باالنبعاثات؛ و)ج( تركيب وتشغيل معدات مراقبة البيئة  استعراضوارد أعاله؛ و)ب( 
توعية والتواصل على نحو فعال؛ و)ه( المستخدمة في المشروع؛ و)د( التقدم المحرز فيما يتعلق بتحقيق ال

التقدم المحرز فيما يتعلق بإعداد خطط عمل االمتثال وتقييمات األثر البيئي واالجتماعي/ التقييمات البيئية، 
 ودراسات الجدوى.

يقوم البنك بإجراء استعراض منتصف المدة والذي يتضمن ضمن أمور أخرى ما يلي: )أ( أداء المشروع  .52
تحقيق أهدافه؛ و)ب( التقدم المحرز نحو الوفاء بمؤشرات األداء الرئيسية؛ و)ج( المشروعات من حيث مدى 

ن من المشروع للمستفيدي ةفي إطار عملية التنفيذ؛ و)د( فعالية التدريب والمساعدة الفنية المقدم المنجزةالفرعية 
 المحرز من جانب مصرف لبنان ووزارة ؛ و)و( التقدمإعادة اإلقراضالمقترح؛ و)ه( التبرير االقتصادي لبرنامج 

 التلوث الصناعي. والسيطرة علىالبيئة على صعيد وضع إطار للحوافز فيما يتعلق بحماية البيئة 
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يتم التبليغ بنتائج المشروع وأنشطته باإلضافة إلى وثائق المشروع )مثل وثائق المشروع، ووثائق  .53
اإلجراءات الوقائية، وتقارير الدراسات، وتقارير ورش العمل، إلى آخره( من خالل تحديث صفحة الويب الحالية 

ان، وغرفة مصارف لبن ورابطةانيين، الصناعيين اللبن ورابطةلوزارة البيئة، حيث تقوم كل من وزارة الصناعة، 
التجارة والصناعة والزراعة بإنشاء روابط بهذه الصفحة. ومن المتوقع أن يعمل ذلك، إلى جانب أنشطة التواصل 

والتوعية، على تحسين عملية التنسيق فيما بين مختلف األطراف الفاعلة والمبادرات ذات الصلة فضاًل عن 
 ة.تعزيز عملية االنخراط والملكي

 االستدامة .ج

من شأن هذا المشروع تعزيز قدرات الرصد واإلنفاذ لدى وزارة البيئة ووضع اآلليات الفنية والمالية  .54
زايد لكفاءة المت والمعرفةلالستثمارات المعنية بمكافحة التلوث. تتضمن قدرات الرصد واإلنفاذ أدوات اإلنفاذ، 

الوظائف الفنية لوحدة إدارة المشروع في الهيكل التنظيمي لوزارة االستثمارات المعنية بمكافحة التلوث، ودمج 
 حإلصال األوروبي االتحاد دعم  برنامجو مكون المساعدة الفنية خالل من تعزيز أدوات اإلنفاذ يتم البيئة. 
والتزام الحكومة بإنفاذ القانون وطلب قيام المؤسسات بإعداد خطط عمل االمتثال الخاصة بها.  البيئية الحوكمة

ونظًرا ألن المؤسسات اللبنانية غير معتادة على استثمارات مكافحة التلوث، فإن المؤسسات التي ستقوم 
ابير حفز ت، بيد أن حزمة تدباالستثمارات األولى من هذا النوع ستتكبد تكاليًفا باهظة فيما يتعلق بالمعلوما

االقتصاد الخاصة بمصرف لبنان وجوانب المساعدة الفنية في هذا المشروع ستعمل على حفز المؤسسات في 
البداية لتكبد هذه التكاليف المرتبطة بالمعاملة وخوض هذا النوع الجديد من النشاط االستثماري. ومن المتوقع 

، وأن يصبح لدى القطاع المصرفي القدرة على ضمان معمول بهامالية المشروع أن تكون اآلليات ال إنجازعند 
 المستحقة من االمتثال للمعايير البيئية. بالمنافعاالستمرارية، وأن يكون هناك وعي متزايد 

عقب االنتهاء من االستثمارات األساسية، ستصبح المؤسسات اللبنانية أكثر اعتياًدا على العملية.  .55
ك، قد تحفز آلية التمويل، إذا ما أثبتت نجاًحا، اإلقراض من جانب القطاع المصرفي نظًرا ألن باإلضافة إلى ذل

دراكو على كيفية تقييم االستثمارات البيئية المحتملة  البنكالمشروع المقترح سيقدم تدريًبا لمسؤولي  تلك الفرص  ا 
 وتسويقها لعمالئهم.

 المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف .5

 موجز لتصنيفات المخاطرجدول  .أ

 التصنيف فئة المخاطر
 عالية مخاطر أصحاب المصالح

  القائمة بالتنفيذ الهيئةمخاطر 
 عالية القدرة -
 متوسطة الحوكمة -

  مخاطر المشروع
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 شديدة التصميم -
 متوسطة الجوانب االجتماعية والبيئة -
 متوسطة والجهة المانحةالبرنامج  -
 شديدة واستدامتهرصد التنفيذ  -

 عالية المخاطر العامة للتنفيذ 
 

 توضيح التصنيف العام للمخاطر .ب

صنفت المخاطر العامة أثناء مرحلة التنفيذ بأنها عالية نتيجة محدودية الخبرة في تنفيذ المشروعات  .56
الحد من التلوث الممولة من جانب البنك. وقد أعلنت الحكومة اللبنانية بوضوح أن إدارة المخاطر، وال سيما 

ارًما ووزارة البيئة ملتزمان التزاًما ص عتبر أمًرا ذي أولوية. وباإلضافة إلى ذلك، فإن مصرف لبنانالصناعي، ي
نحو المشروع المقترح، وقد تم تحديد المهام والمسؤوليات بدقة. كما تم تشكيل لجنة استشارية للمشروع لإلشراف 
على عملية تنفيذ مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان وتوجيهها وتيسير عملية سيرها فضاًل عن رصد التقدم 

م بالفعل بعض شركاء التنمية للعملية، بينما قد يكون آخرون في مرحلة التخطيط لالنضمام المحرز. وقد انض
دراج التدابير المالئمة لتخفيف حدة  في المستقبل. تم تحديد ثالث مخاطر أساسية خالل مرحلة اإلعداد، وا 

 (.2اآلثار في تصميم المشروع )الجدول 

المؤسسية على إنشاء نظام للرصد واالمتثال واإلنفاذ وتنفيذ خطط عمل االمتثال: القدرات االفتقار إلى  .57
إن وحدة إدارة المشروع هي الموكلة بتنفيذ المشروع المقترح، وهي التي ستضمن التنسيق المالئم مع مختلف 

بيئة ص بوزارة النظام الرصد واالمتثال واإلنفاذ الخا اتلبناء قدر  كوسيلةاألطراف الفاعلة، كما أنها ستعمل 
على إجراء تقييمات األثر البيئي واالجتماعي/خطط عمل االمتثال الخاصة بوزارة  اتباإلضافة إلى بناء القدر 

 البيئة ووحدة إدارة المشروع. ومن شأن ذلك تسهيل تنفيذ المشروع وضمان استدامة نتائجه.

بادئ التوجيهية للبنك الدولي، وااللتزام القدرة على إدارة المشروع المقترح، طبقا للماالفتقار إلى  .58
سيتألف فريق وحدة إدارة المشروع من مزيج من المهارات التي تغطي اإلدارة المالية،  بمتطلبات إعداد التقارير:

، واإلجراءات الوقائية، والرصد والتقييم. وقد تم إعداد دليل عمليات المشروع الذي يتضمن الترتيبات والتوريدات
ما في ذلك المهام والمسؤوليات، والمسائل االئتمانية، واإلجراءات الوقائية، والمبادئ التوجيهية المؤسسية ب

المكلفة من جانب بالبنك واستعراض منتصف المدة  اإلشرافيةبعثات الالمتعلقة بالرصد والتقييم. ومن شأن 
دريب ضرورة إجراء ت يستدعيضمان تنفيذ المشروع على نحو مالئم، كما أن تلك البعثات وذلك التقرير قد 

 إضافي لتعزيز قدرات وحدة إدارة المشروع.

 ُصمم فيه المشروع بحيث يحقق في الوقت الذيعدم انخراط المصارف المشاركة في برنامج اإلقراض:  .59
آثار إيجابية للمستفيدين الذي يعيشون عكس اتجاه الريح/ في اتجاه الريح أو في مصب المشروعات الفرعية، تم 

سية من الفائدة غير التناف أسعارتخفيف مخاطر المصارف المشاركة التي لم تشارك في عملية اإلقراض نتيجة 
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فز، والذي يتيح للمصارف التجارية استخدام حزمة تدابير حفز االقتصاد خالل طرح مصرف لبنان برنامج للحوا
 مصرف لبنان.الخاصة ب 2014لعام 

يتم تخفيف حدة غالبية المخاطر لضمان تنفيذ المشروع على نحو مالئم. ومن ناحية أخرى، يظل  .60
شوب ، مثل تلك التي تقيناليالمشهد السياسي على الصعيدين اإلقليمي والوطني مكباًل بعدد من حاالت عدم 

الوضع السياسي اللبناني، والذي يعد خارج نطاق المشروع المقترح. باإلضافة إلى ذلك، يعكس المشهد 
االقتصادي الوطني، الذي يتأثر باألحداث الجارية في المنطقة، حالة انكماش اقتصادي، وتباطًؤا في النشاط 

 يج العربي.السياحي، وتعطل في طرق التصدير إلى بلدان الخل

 موجز التقييم .6

 فعالية التكلفة والتحليالت االقتصادية .أ

 لمزمعةا تم إجراء تحليل فعالية التكلفة لخمس مؤسسات يمكن أن تشكل مجموعة االستثمارات األولى .61
 مليون دوالر أمريكي من حيث المعدات، وبلغ 4لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان والتي تبلغ قيمتها 

مليون دوالر أمريكي، بما في ذلك األعمال المدنية التي سيتحملها  6.8إجمالي تكلفتها االستثمارية نحو 
المقترضون. تتراوح فعالية تكلفة معالجة مياه الصرف، فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية، لثالث شركات غذائية، 

في  98الصرف المعالجة، مع انخفاض مقداره من مياه  3دوالر أمريكي لكل م 8.1دوالر أمريكي و 1.8بين 
 (COD)لألكسجين  ةالكيميائي الحاجةمن المياه المعالجة سنوًيا والخالية من  3م 132000المائة، أي ما يعادل 

يمكن إعادة  الذي، BOD)5(األكسجين على مدار خمسة أيام  الحاجة الكيميائية الحيوية المتصاص
طًنا في  4445دوالر أمريكي للطن، أي ما يعادل  4.3حويل الروث إلى . وتصل فعالية تكلفة تااستخدامه

في المائة.  100بنسبة  (TSS)السنة، مما يسهل تحويله إلى سماد عضوي مع خفض إجمالي العوالق الصلبة 
 ، فهي بالسلب، ومن ثم فإن ربحيتها عالية.الموادأما بالنسبة لفعالية تكلفة بقايا 

االجتماعية العائدة على المجتمع والبيئة العالمية، والذي  المنافعتم إجراء تحليل اقتصادي الستنباط  .62
معروف من البداية نوع التلوث الذي سيتم خفضه طوال فترة من غير اليستند إلى عدد من الفرضيات. 

ادي( عية في التحليل االقتصاجتما كمنفعةالمشروع. وباإلضافة إلى ذلك، فإن تكلفة تلف الوحدة )المستخدمة 
، وأكسيد وأكسيد الكبريت، ميكرومتر أو أقل 10من المعايير الرئيسية )المواد الجسيمية التي يبلغ قطرها 

األمر الذي ال ينطبق فيما يتعلق بالتصريفات الصناعية البيولوجية  —النيتروجين( لتلوث الهواء متاحة
ى لنفايات الصناعية في الطبيعة. وبالتالي، لم يؤخذ في االعتبار سو والكيميائية في الكتل المائية أو تصريف ا

لصناعية القاعدي لكمية االنبعاثات ا المستوىثالثة سيناريوهات تقليدية لمكافحة تلوث الهواء، أال وهي: خفض 
المثلى في المائة، واستنباط نقطة التوازن من حيث المكافحة  4.0في المائة، و 3.5في المائة، و 3.0بمقدار 

للتلوث حتى يكون المشروع مجدًيا. وقد وضع في االعتبار في هذا التحليل االقتصادي تكلفة المشروع البالغة 
(، بغض النظر عن الكيفية التي سيتم بها تخصيص األموال لمكافحة 3مليون دوالر أمريكي )الجدول  15

اللذين سيتم فيهما خفض أحمال تلوث  3و 2التصريف. وفي إطار السيناريوهين  الحد منتلوث الهواء أو 
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في المائة على التوالي، يعتبر المشروع  مجدًيا حيث إنه سيدر صافي  4.0في المائة و 3.5الهواء بنسبتي 
مليون دوالر أمريكي  3.3مليون دوالر أمريكي و 1.6في المائة من  10بمعدل  بخصم(، NPVالقيمة الحالية )

سُتستحق على مدار فترة زمنية أطول(، وبمعدلي  المنافعلى الرغم من أن سنوات )ع 7على التوالي على مدار 
 39في المائة و 25اقتصادي إيجابي  يبلغ  (IRR)تكلفة/منفعة أكبر من الصفر مرتبطين بمعدل عائد داخلي

 في المائة من صافي 79في المائة على التوالي. ويمكن أيضا عزو الفوائد إلى اآلتي: تجنب الموت المبكر )
في المائة(؛ وتجنب تهاوي البنية  6في المائة(؛ وزيادة إنتاج المحاصيل ) 20القيمة الحالية(؛ وتجنب المرض )

في  3.1تحليل الحساسية فقط من أجل استنباط نقطة اإلغالق البالغة  احتسابفي المائة(. وقد تم  4التحتية )
القاعدي لمكافحة التلوث الصناعي، والذي سيحافظ على جدوى المشروع من وجهة  المستوىالمائة، والتي تعتبر 

 نظر مجتمعية.

 نتائج التحليل االقتصادي وتحليل الحساسية للمشروع – 3الجدول 

 التحليل االقتصادي المؤشرات
 %10سعر الخصم: 

تحليل 
 الحساسية

 
 3السيناريو 2السيناريو  1السيناريو  

نقطة 
 اإلغالق

مكافحة تلوث الهواء من 
 %3.1 %4.0 %3.5 %3.0 القاعدي المستوى

     تحليل التكلفة/المنفعة
 7صافي القيمة الحالية/ 
سنوات )مليون دوالر 

 0.001 3.3 1.6 -0.3 أمريكي(
 7/ ةمعدل العائدات الداخلي

 %10 %39 %25 %7 سنوات
القيمة الحالية/معدل 

 1.2 1.6 1.4 1.2 سنوات 7التكلفة/المنفعة/ 
 نعم نعم نعم ال قدرة المشروع على البقاء

     فحص الفوائد
صافي القيمة الحالية المرتبط بتجنب الموت 

  2.29 1.15 المبكر )مليون دوالر أمريكي(
صافي القيمة الحالية المرتبط بتجنب المرض 

  0.65 0.33 )مليون دوالر أمريكي(
تاج إنصافي القيمة الحالية المرتبط بزيادة 
  0.20 0.10 المحاصيل )مليون دوالر أمريكي(
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صافي القيمة الحالية المرتبط بتجنب تحلل 
  0.13 0.07 البنية التحتية )مليون دوالر أمريكي(

 

 

 

 

 الجانب الفني. ب

إلى التقييم المؤسسي الذي أجراه البنك الدولي  "أ"( استندت عناصر مكون المساعدة الفنية )أي المكون .63
(، والذي تحددت فيه ثالث دعامات أال وهي: تعزيز الحوكمة 2011في التحليل البيئي القطري الخاص بلبنان )

دارة المخاطر البيئية؛ وتحسين البرمجة، وكفاءة التكلفة، وتعظيم  طاعي مياه البيئية في ق المنافعالبيئية؛ وا 
تعزيز نظام  إلىالتحليل البيئي القطري  ودعىيات الصلبة مع التركيز على المناطق الفقيرة. الصرف والنفا

التقييم البيئي في لبنان على مستوى السياسات والمشروعات، وتدعيم نظام الرصد واإلنفاذ واالمتثال من خالل 
لقضايا البيئية توى الوعي العام باللمراقبة والرصد الذاتيين، وتحسين مسالمسببة للتلوث ضمان امتثال المؤسسات 

والمسائل المرتبطة بمياه الصرف. وقد تم تضمين كافة هذه العناصر في المكون األول للمشروع وتقرر جدواها 
 بالنسبة لتنفيذ المشروع.

استند المكون الثاني للمشروع أيًضا إلى التحليل البيئي القطري، الذي طالب بتصميم وتنفيذ نظام  .64
ى ما يلي: التي ستعمل عل المسببة للتلوثللحوافز مع المصارف الوطنية والمؤسسات المالية لمكافأة المؤسسات 

اإليجابية من خالل استخدام ( تعزيز اآلثار 2( تخفيف اآلثار السلبية لمصادر التلوث الثابتة؛ و)1)
( وضع نظام لإلدارة البيئية على مستوى المصنع يكون من شأنه تقليل المخاطر 3التكنولوجيات النظيفة؛ و)

يئة انب صندوق البالبيئية واالجتماعية. وباإلضافة إلى ذلك، تم تمويل مجموعة المشروعات قيد اإلعداد من ج
 فحصافة إلى ، باإلضللفحص، وقد تضمن دراسة استقصائية وتحليل الدولي لوكالة األلمانية للتعاونا /في لبنان

وتحليل للمؤسسات في صورة صحائف بيانات لكل مشروع على حدة، والتي تشير إلى مستوى التلوث وتدابير 
مؤسسة، أعربت خمس مؤسسات منها عن  13التخفيف المقترحة الالزم اتخاذها. وقد أدى ذلك إلى استخالص 

لى االقتراض من مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان. ويتبع إعداد صحائف بيانات المشروعات حرصها ع
إعداد خطط عمل االمتثال وتقييمات األثر البيئي واالجتماعي/التقييمات البيئية التي يجري تمويلها حالًيا من 

 العالمية.مرفق البيئة الممول من  المعرفة وتوليد اإلقليمية الحوكمة مشروعقبل 

لمؤهلة. نطاق المؤسسات ا تم توسيعإلى محدودية الصناعات الثقيلة المسببة للتلوث في لبنان،  نظراً  .65
ومن ثم، فإن التمويل في إطار مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان سيكون متاًحا لكافة الصناعات، سواء 

ن ثال لإلطار التشريعي البيئي. وبناًء على ما سبق، فإالخاصة أم العامة، والتي ستتطوع للمضي قدًما نحو االمت
نطاق المشروع المقترح يعتمد على حجم الطلب. ومن ناحية أخرى، ستتضمن األنشطة المؤهلة المشروعات 
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دوالر أمريكي والتي ستكافح التلوث وتعمل على تحسين  100000الجديدة والقائمة ذات استثمارات ال تقل عن 
 ل عام.األداء البيئي بشك

 اإلدارة المالية .ج

داخل مصرف لبنان بغية تحديد مدى كفاية ترتيبات اإلدارة  (FM) تم إجراء تقييم ألنظمة اإلدارة المالية .66
المالية المقترحة الخاصة بالمشروع. وتعتبر ترتيبات اإلدارة المالية مقبولة للبنك، حيث أن ميزنة المشروع، 

ان، رف لبنمن خالل مص تتم والمحاسبة، والرقابة الداخلية، وتدفق األموال، والتقارير المالية، وترتيبات التدقيق
تتسم بما يلي: )أ( قدرتها على تسجيل كافة المعامالت واألرصدة، فيما يتعلق بالمشروع، على نحو صحيح 

وكامل؛ و)ب( قدرتها على تسهيل إعداد قوائم مالية منتظمة، وموثوقة في الوقت المناسب؛ و)ج( قدرتها على 
بات المقبولة ى البنك. وينبغي تنفيذ الترتيالحفاظ على أصول المشروع؛ و)د( خضوعها لترتيبات تدقيق مقبولة لد

خالل فترة ال تتجاوز تاريخ تفعيل المشروع المقترح. وقد خلص التقييم إلى أنه مع تنفيذ اإلجراءات المتفق 
يف حدة البنك الدولي. وبوضع تدابير تخف شروطعليها، ستتمكن ترتيبات اإلدارة المالية المقترحة من استيفاء 

في االعتبار، تم تقييم مخاطرة اإلدارة المالية الشاملة للقرض بأنها "شديدة"، وتنخفض إلى  المخاطر المقترحة
 "متوسطة" بعد تفعيل تدابير تخفيف المخاطر.

لبنك ا وضعقد يؤثر االحتيال والفساد على موارد المشروع، ومن ثم يؤثران سلًبا على نتائجه. وقد  .67
اطن الضعف المحتملة، واتفقا على إجراءات معينة لتخفيف المخاطر. ومن الدولي مع الفريق فهًما متكاماًل لمو 

دارية )كجزء من وحدة إدارة المشروع( إلدارة إجراءات اإلدارة المالية للمشروع  شأن وجود أخصائي إدارة مالية وا 
، يتمتع إلى ذلك اإلدارة المالية للمشروع المقترح، وتعزيز إجراءات الرقابة على السداد. وباإلضافة قدراترفع 

مصرف لبنان برقابة داخلية قوية قائمة على ما تم وصفه أعاله. وتعتبر إدارة التدقيق الداخلي والتفتيش هي 
المسؤولة عن إجراءات التدقيق الداخلي والتفتيش في مصرف لبنان، بما في ذلك الدفاتر، والعمليات، واألصول، 

 اإلدارة. والحسابات، كما أنها تقترح تدابيًرا لتحسين

 التوريدات .د

الخاصة بوزارة البيئة. وفيما يتعلق بالمكون "أ"، أي تقديم المساعدة  التوريداتتم إجراء تقييم لقدرات  .68
 تامشروعاتها، فقد اقترح تقييم قدر  باعدادالفنية ودعم وحدة إدارة المشروع لتوجيه المؤسسات فيما يتعلق 

(. وفيما يتعلق بالمكون "ب"، أي تقديم 3عدًدا من التدابير لتخفيف المخاطر المحددة )انظر المرفق  التوريدات
القروض الفرعية للقطاع الخاص، باعتبارها جزًءا من طلبهم للحصوَل على ائتمان، فإن المؤسسات المستفيدة 

، لتوريداتاديد مخاطرها المرتبطة ب، من أجل تحالتوريداتسوف تستكمل قائمة تقييم ذاتي مرجعية بشأن قدرات 
واقتراح تدابير لتخفيف حدة تلك المخاطر. وبعد التوصل إلى اتفاق بشأن التدابير، ستكون وحدة إدارة المشروع 

تدقيق ، وتحديد تدابير مسك الدفاتر، والالتوريداتمسؤولة عن رصد التنفيذ، وال سيما مع تعيين جهة لتنسيق 
 المناسبة للعقود. الداخلي، وتعيين اإلدارة
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( أو مرفق البيئة IBRDبالنسبة لألنشطة الممولة كلًيا أو جزئًيا من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ) .69
لالطالع على  3طبًقا للمبادئ التوجيهية التالية للبنك الدولي )انظر المرفق  التوريداتتم ت(، GEFالعالمية )

 المزيد من التفاصيل(:

 "ألعمال، والخدمات غير االستشارية، من جانب مقترضي البنك الدولي، في السلع، وا توريد
َنِحها"، ومِ  للتنميةالمؤسسة الدولية إطار قروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير واعتمادات 

 .2011المؤرخة في يناير/كانون الثاني 

  من قبل مقترضي البنك الدولي، في إطار قروض البنك  الخبراء االستشاريين"اختيار وتوظيف
كانون ، المؤرخة في يناير/"وِمَنِحها للتنميةالدولية الدولي لإلنشاء والتعمير واعتمادات المؤسسة 

على  3.13الفقرة . ويجب أن يشير االتفاق القانوني مع الحكومة اللبنانية إلى 2011الثاني 
للقطاع الخاص أو "الممارسات  الراسخة التوريداتوجه التحديد، أي أهلية استخدام أساليب 

في إطار القروض المقدمة لمؤسسات وكيانات الوساطة  التوريدات)" التجارية المقبولة لدى البنك
 المالية(.

 عمير نشاء والت"منع ومكافحة االحتيال والفساد في المشروعات الممولة بقروض البنك الدولي لإل
، والمحدثة 2006وِمَنِحها"، المؤرخة في أكتوبر/تشرين األول  للتنميةالمؤسسة الدولية واعتمادات 

 .2011في يناير/كانون األول 

 (بما في ذلك اإلجراءات الوقائية)الجانب االجتماعي  .ه

من غير المتوقع أن تكون للمشروعات الفرعية المعنية بمكافحة التلوث أية آثار اجتماعية سلبية، بل  .70
على العكس من ذلك، فإن معظم اآلثار ستكون إيجابية بالفعل، حيث إن بيئة العمل ستشهد تحسًنا بالنسبة 

ريح أو في الريح/ في اتجاه الللعاملين )صحة مهنية أفضل(، كما سيستفيد السكان الذين يعيشون عكس اتجاه 
مصب المشروع من الظروف البيئية األفضل والتعرض األقل للمخاطر الصحية. وباإلضافة إلى ذلك، سيؤدي 
وضع نظام شامل للرصد واالمتثال واإلنفاذ إلى كشف المعلومات للجماهير، طبًقا لنهج قائم على قياس األداء 

ز فعالية النهج، حيث أن الضغط الشعبي سُيَمارس على الصناعات البيئي. ومن شأن هذه السمة الهامة تعزي
)لتقليل االنبعاثات( وعلى وزارة البيئة )لمزيد من إنفاذ القوانين والمعايير(. كما ستتم  أنشطة مكافحة التلوث 

من غير المتصور حدوث أي نزوح طبيعي أو اقتصادي، أو عدم إمكانية و داخل مؤسسات القطاع الخاص. 
ل للمناطق المحددة. وباإلضافة إلى ذلك، لن يمول مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان نقل الوصو 

 (.4.12 سياسة العملياتسياسة إعادة التوطين القسري ) تفعيلالمرافق، كما أنه لم يتم 
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 (بما في ذلك اإلجراءات الوقائية)البيئة  .و

لعمليات  ات فئة "الوسيط المالي"، طبًقا لسياسة ُصنف مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان تح .71
الدولي، ألن القرض الممول من البنك الدولي سيوجه من خالل مصرف لبنان، الخاصة بالبنك  4.01

من المصارف الوطنية المشاركة، والتي  محددةلتقديم القروض لمجموعة  رئيسيالمتصرف باعتباره مصرف 
 ت. وقد تم إجراء تقييم األثر البيئي واالجتماعي على مستويين:ستقدم بدورها قروًضا فرعية للمؤسسا

، نانلتلوث البيئي في لبخاص بمشروع مكافحة االجتماعي البيئي واالتقييم تم اإلفصاح عن ال أ(
 17متضمًنا ترجمة عربية للموجز التنفيذي للمشروع، على الموقع اإللكتروني لوزارة البيئة في 

تقييًما  ذلك. ويشمل 2013يوليو/تموز  19موقع اإللكتروني للبنك في وعلى ال 2013يوليو/تموز 
المؤسسية لمصرف لبنان ووزارة البيئة، باإلضافة إلى تقييم اإلطار القانوني، لضمان  قدراتكاماًل لل

اتباع البرنامج إلجراءات البنك الدولي الوقائية البيئية واالجتماعية، والتشريع البيئي الوطني ذي 
 (؛ 3الصلة )انظر المرفق 

البيئي  صالفح، طبًقا إلجراءات تقييم لألثر البيئي واالجتماعي على مستوى المشروعات الفرعية ب(
واإلدارة البيئية المقرر وضعها على أساس التقييم البيئي واالجتماعي الخاص بمشروع مكافحة 

التلوث البيئي في لبنان. وسيكون ذلك في شكل تقييم لألثر البيئي واالجتماعي، أو خطة لإلدارة 
" في 2" و"1وطبًقا للتصنيف )الفئة "على مستوى المشروع الفرعي،  (ESMP)البيئية واالجتماعية 

(، على أساس تقييم واحد أو خطة 4.01 العملياتالنظام اللبناني، والفئة "أ" و"ب" في سياسة 
واحدة لكل مشروع فرعي، بحيث يتم استخدام التقييم أو الخطة من جانب وزارة البيئة كدليل لتقييم 

 ة لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبناناألثر البيئي واالجتماعي الخاص بالمشروعات الفرعي
(. وقد ُقدرت التكاليف اإلجمالية إلعداد التقارير الخاصة بتقييم األثر البيئي 3)المرفق 

واالجتماعي، وتقييم األثر البيئي واالجتماعي المحدود، والتدريب، والتوعية البيئية، والتواصل، 
المشروع، وال يشمل هذا المبلغ تدابير تخفيف دوالر أمريكي خالل مرحلة إعداد  350300بمبلغ 

 المخاطر وتدابير الرصد الخاصة بكل مشروع فرعي.

، وما من أثر يتعذر تغيير مساره. وحيث أنه ال ةومتوسط ةيتراوح حجم المشروعات الفرعية بين صغير  .72
 (ESMF)واالجتماعية  إلدارة البيئيةايمكن تحديد المشروعات الفرعية قبل التقييم، فقد تم إعداد إطار 

. ويبين إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية اإلطار المؤسسي (EMP)خطة اإلدارة البيئية بداًل من واإلفصاح عنه، 
جراءات  ات الوقائية الستعراض المشروع الفحصوالقانوني، واآلثار اإليجابية والسلبية لمكونات المشروع، وا 

دة المخاطر والرصد فيما يتعلق بالمشروعات الفرعية والتي تتطلب وضع الفرعية، والتدابير العامة لتخفيف ح
، ووصف ألساليب المشاورات/المشاركة العامة المالئمة لتحديد اآلثار البيئية لموقع معينخطة إدارة بيئية 

في دليل  ةواالجتماعية المحتملة، باإلضافة إلى وضع آلية للتظلم. ويتم تضمين إطار اإلدارة البيئية واالجتماعي
روعات الفرعية، كافة أنشطة المش بفحصعمليات المشروع. وستقوم وزارة البيئة، طبًقا للمبادئ التوجيهية البيئية، 

 من حيث وجود أية آثار سلبية محتملة.
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من المتوقع أن يسفر المشروع عن آثار بيئية إيجابية على المستويين المحلي والعالمي، وأن تغطي تلك  .73
اإليجابية على أية آثار سلبية محتملة. وتتمثل اآلثار البيئية اإليجابية المتوقعة في تحسين الصحة اآلثار 

زالة العناصر الفلزية الضئيلة والفلزات الثقيلة من المؤسسات  والسالمة العامة والمهنية، وخفض أحمال التلوث، وا 
فير مورد يمكن االعتماد عليه في إمداد الصناعية؛ وتحسين نوعية المياه السطحية والمياه الجوفية، وتو 

المزارعين والمجتمعات بالمياه. ومن شأن تقليل النفايات الصلبة الصناعية إلى الحد األدنى، من خالل عمليات 
المعالجة أو إعادة التدوير، أيًضا إحداث آثار إيجابية على البيئة المادية، من خالل خفض تلوث الهواء؛ 

الطاقة، ومنع حرق اللدائن والمطاط، وتقليل استخدام مدافن القمامة. ومن بين اآلثار واالقتصاد في استهالك 
اإليجابية للمشروع معالجة التلوث الصناعي الذي عادًة ما يتسبب في مخاطر تهدد صحة اإلنسان، وتدهور 

ية من خالل الرشح؛ فلجو موارد التربة بسبب تلوثها بالفلزات الثقيلة، والملوحة والتشبع بالمياه، وتلوث المياه ا
حداث اختالالت في الكتل المائية  حداث أضرار في تشغيل والسهولوا  ، باإلضافة إلى تقليل التنوع البيولوجي وا 

محطة معالجة مياه الصرف البلدية. وقد تؤدي اآلثار السلبية لعدم إعادة استعمال المياه من جانب المؤسسات 
زيادة مستويات الملوحة، مما يؤدي بدوره إلى تسمم النفايات السائلة، إلى زيادة استهالك المياه والطاقة، و 

وتصريف الملوثات في النظام اإليكولوجي. وباإلضافة إلى ذلك، فإن سوء و/أو عدم معالجة النفايات الصناعية 
ضة، نالصلبة يحدث أثاًرا سلبية على صعيد تلوث التربة، وتلوث المياه الجوفية نتيجة ترشح السوائل المست

 وتلوث الهواء جراء حرق النفايات الخطرة وغير الخطرة.

 المشروع ُيفعلهاالسياسات الوقائية التي  .ز

 4.01منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك سياسة وقائية واحدة: التقييم البيئي ) تفعيلتم  .74
PO/PO لعرض نتائج تقييم األثر البيئي  2013مارس/آذار  27في  للمشاورات العامة(. وقد تم تنظيم اجتماع

طرًفا مشارًكا.  38وقد حضر االجتماعات  ،واالجتماعي الخاص بمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان
وتضمن هؤالء المشاركون ممثلين من وزارتي البيئة والصناعة، ومجلس اإلنماء واإلعمار، ومصرف لبنان، 

عد جهات مقترضة التجارية، ومؤسسات صناعية من القطاع الخاص، والتي تُ  ومجموعة مختارة من المصارف
 دولية.المنظمات المنظمات غير حكومية و الو  ،محتملة من مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان
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 إطار النتائج ورصدها: 1رقم  المرفق

 (P143594لبنان: مشروع مكافحة التلوث البيئي )

 إطار النتائج
 اإلنمائية للمشروعاألهداف 

 بيان األهداف اإلنمائية للمشروع

تتمثل األهداف اإلنمائية للمشروع في مساعدة المقترض على اآلتي: )أ( خفض التلوث الصناعي في المؤسسات الصناعية المستهدفة؛ و)ب( 
 تعزيز قدرات وزارة البيئة على الرصد واإلنفاذ.

هذه 
النتائج 
 على

          مستوى المشروع

 مؤشرات األهداف اإلنمائية للمشروع

اسم 
 المؤشر

وحدة  المركز
 القياس

المستوى 
 األساسي

معدل  القيمة المستهدفة التراكمية
 التكرار

مصدر 
البيانات/ 
 المنهجية

مسؤولية 
جمع 
 البيانات

العام 
 األولى

العام 
 الثانية

العام 
 الثالثة

العام 
 الرابعة

المستهدف 
 النهائي

المؤسسات 
الممولة من 

خالل 
المشروع، 
والملتزمة 
بمرسوم 
االمتثال 
للمعايير 

البيئية رقم 
8471- 
2012 

 

 15.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 عدد

تقرير 
مرحلي 
نصف 
 سنوي

تنفيذ خطة 
عمل 
 االمتثال

وحدة 
إدارة 
 المشروع

المؤسسات 
التي 

ستخفض 
تصريفها 
للحاجة 

الكيميائية 
 الحيوية

لألكسجين 
)بالطن( 
بأكثر من 

50% 

 

 10.00 9.00 7.00 5.00 2.00 0.00 عدد

تقرير 
مرحلي 
نصف 
 سنوي

رصد 
وحدة إدارة 
 المشروع

وحدة 
إدارة 
 المشروع
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المؤسسات 
التي 

ستخفض 
ملوثات 
الهواء 

الناتجة عن 
عملياتها 
)المواد 

الجسيمية 
التي يبلغ 
 10قطرها 

ميكرومتر 
أو أقل 

10PM )
بأكثر من 

50% 

 

 5.00     0.00 عدد

تقرير 
مرحلي 
نصف 
 سنوي

رصد 
وحدة إدارة 
 المشروع

وحدة 
إدارة 
 المشروع

تقارير 
الرصد 

المنشورة 
بصفة 

دورية من 
جانب وزارة 

البيئة، 
والتي 
تغطي 
امتثال 

المؤسسات 
المشاركة 
للمعايير 
 البيئية

 

 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 عدد
تقرير 
مرحلي 
 سنوي

رصد 
إدارة وحدة 

 المشروع

وحدة 
إدارة 

المشروع 
من 
خالل 
وزارة 
 البيئة

 

 مؤشرات النتائج المتوسطة

اسم 
 المؤشر

وحدة  المركز
 القياس

المستوى 
 األساسي

معدل  القيمة المستهدفة التراكمية
 التكرار

مصدر 
البيانات/ 
 المنهجية

مسؤولية 
جمع 
العام  البيانات

 األولى
العام 
 الثانية

العام 
 الثالثة

العام 
 الرابعة

المستهدف 
 النهائي

المصارف 
 المشاركة

 

 3.00 3.00 3.00 2.00 1.00 0.00 عدد

تقرير 
مرحلي 
نصف 
 سنوي

تقرير 
 الصرف

وحدة 
إدارة 

المشروع 
من 
خالل 
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تقارير 
مصرف 
 لبنان

المؤسسات 
 المقترضة

 

 15.00 7.00 5.00 3.00 1.00 0.00 عدد

تقرير 
مرحلي 
نصف 
 سنوي

تقرير 
 الصرف

وحدة 
إدارة 

المشروع 
من 
خالل 
تقارير 
مصرف 
 لبنان

القروض 
 الفرعية

 

 20.00 15.00 7.00 3.00 1.00 0.00 عدد

تقرير 
مرحلي 
نصف 
 سنوي

تقرير 
 السداد

وحدة 
إدارة 

المشروع 
من 
خالل 
تقارير 
مصرف 
 لبنان

القروض 
 الفرعية

 

مبلغ 
)بالدوالر 
 األمريكي(

0.00 0.50 2.50 7.00 11.00 14.96 

تقرير 
مرحلي 
نصف 
 سنوي

تقرير 
 الصرف

وحدة 
إدارة 

المشروع 
من 
خالل 
تقارير 
مصرف 
 لبنان

وضع 
المبادئ 
التوجيهية 
ر لتقييم األث
البيئي 
 القطاعي

 

 9.00 7.00 5.00 3.00 1.00 0.00 عدد

تقرير 
مرحلي 
نصف 
 سنوي

تقرير 
 الصرف

وحدة 
إدارة 

المشروع 
من 
خالل 
تقارير 
مصرف 
 لبنان

األشخاص 
 المدربون

 

 60.00 50.00 30.00 20.00 0.00 0.00 عدد

تقرير 
مرحلي 
نصف 
 سنوي

تقرير 
 الصرف

وحدة 
إدارة 

المشروع 
من 
خالل 
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تقارير 
وزارة 
 البيئة

 المستفيدون
المباشرون 

من 
 المشروع

 

 سنوي 5.000 3.000 2.000 1.000 0.00 0.00 عدد 

تقدير قائم 
على 
أماكن 
 المؤسسات

وحدة 
 إدارة

 المشروع

المستفيدات 
 اإلناث

 
نسبة 
 –مئوية 
النوع 
 الفرعي: 

 تكميلي

 تقدير سنوي 51.00 51.00 51.00 51.00 0.00 0.00
وحدة 
إدارة 
 المشروع

تقليل المواد 
الجسيمية 
المتحقق 
في إطار 
 المشروع

 
من  %±

المواد 
الجسيمية 
 التي يبلغ
قطرها 
10 
 ونميكر 

أو أقل 
)10PM 

يحدد 
 الحقا

يحدد 
 الحقا

يحدد 
 الحقا

يحدد 
 الحقا

يحدد 
 الحقا

يحدد 
 الحقا

 سنوي
رصد 

وحدة إدارة 
 المشروع

وحدة 
إدارة 
 المشروع

عدد 
األشخاص 
المعرضين 

 10PMلـ 
في منطقة 
 المشروع

 –عدد  
النوع 
الفرعي: 
 تكميلي

يحدد 
 الحقا

يحدد 
 الحقا

يحدد 
 الحقا

يحدد 
 الحقا

يحدد 
 الحقا

يحدد 
 الحقا

 سنوي
رصد 
إدارة وحدة 

 المشروع

وحدة 
إدارة 
 المشروع

تخفيض 
حجم 
)كتلة( 
حمل 
التلوث 
بالحاجة 
الكيميائية 

لألكسجين، 
المتحقق 
في إطار 
 المشروع

 

من  %±
 األطنان

يحدد 
 الحقا

يحدد 
 الحقا

يحدد 
 الحقا

يحدد 
 الحقا

يحدد 
 الحقا

يحدد 
 الحقا

 سنوي
رصد 

وحدة إدارة 
 المشروع

وحدة 
إدارة 
 المشروع
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النفايات 
الصلبة 

الصناعية 
أو البلدية 
التي سيتم 
تقليلها أو 

إعادة 
تدويرها في 

إطار 
 12المشروع

 

من  %±
 األطنان

يحدد 
 الحقا

يحدد 
 الحقا

يحدد 
 الحقا

يحدد 
 الحقا

يحدد 
 الحقا

يحدد 
 الحقا

 سنوي
رصد 

وحدة إدارة 
 المشروع

وحدة 
إدارة 
 المشروع

 

  

                                                           
خالل تنفيذ " ُتحدد الحقا"لمستهدفات سوف يتم تحديد المستويات األساسية وا 12

 .المشروع بمجرد أن يتم تحديد المشروعات الفرعية
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 مؤشرات األهداف اإلنمائية للمشروع

 .(إلى آخرهالوصف )تعريف المؤشر  اسم المؤشر

 والملتزمة لمؤسسات الممولة من خالل المشروعا
 - 8471االمتثال للمعايير البيئية رقم  بمرسوم
2012 

، من أمواالً  من شأنها اقتراضأية مؤسسة صناعية على 
وضع  ،ع مكافحة التلوث البيئي في لبنانخالل آلية مشرو 

قم وزارة البيئة ر  لمرسوم وفقاال يذ خطة عمل لالمتثوتنف
االمتثال للمعايير البيئية. وبالتالي،  شأنب 2012 - 8471

ا من شروط الحصول فإن خطة عمل االمتثال تعتبر شرطً 
ن م مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنانمن على تمويل 

افة ا لتنفيذ كا ليست شرطً همشروع فرعي واحد، ولكنأجل 
 الفرعية المتضمنة في خطة عمل االمتثال. المشروعات

ة للحاجالمؤسسات التي ستخفض تصريفها 
 لألكسجين )بالطن( بأكثر من الكيميائية الحيوية

50% 

حة ع مكافمن خالل آلية مشرو  ،أية مؤسسة تقترض أمواالً  -
فض معالجة تعمل على خو ، التلوث البيئي في لبنان

 %50نسبة ب لألكسجين للحاجة الكيميائية الحيويةتصريفها 
 عندما يتم تركيب المعدات وتشغيلها. ،على األقل

المؤسسات التي ستخفض ملوثات الهواء الناتجة 
عن عملياتها )المواد الجسيمية التي يبلغ قطرها 

 %50بأكثر من  (10PMميكرومتر أو أقل  10

حة ع مكافمن خالل آلية مشرو  ،أية مؤسسة تقترض أمواالً  -
وتعمل على خفض معالجة ، البيئي في لبنانالتلوث 

 10المواد الجسيمية التي يبلغ قطرها انبعاثاتها من 
عندما  ،على األقل %50بنسبة  ،10PMميكرومتر أو أقل 

 يتم تركيب المعدات وتشغيلها.

تقارير الرصد المنشورة بصفة دورية من جانب 
وزارة البيئة والتي تغطي امتثال المؤسسات 

 البيئية لمعاييرالمشاركة ل

صد علومات المتعلقة بر سوف تقوم وزارة البيئة بتحميل الم
على موقع  من جانب المؤسسات المشاركة خفض التلوث

عندما يتم تركيب المعدات وذلك الوزارة اإللكتروني، 
وتشغيلها. ومن المقرر أن يتم تحديث الموقع اإللكتروني 

ايير االمتثال للمع جديدة بمرسوممؤسسة أية بمجرد أن تلتزم 
 البيئية.

 

 مؤشرات النتائج المتوسطة

 .(إلى آخرهالوصف )تعريف المؤشر  اسم المؤشر
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أي مصرف تجاري مستعد لتوقيع االتفاق اإلطاري مع  المصارف المشاركة
 ع مكافحة التلوثمصرف لبنان، للمشاركة في آلية مشرو 

، من خالل عرض قرض ميسر )فتح خطاب البيئي في لبنان
 .للمؤسسة المتعاملة معهاالعتماد( 

االمتثال للمعايير  أية مؤسسة مستعدة لإلذعان لمرسوم المؤسسات المقترضة
البيئية، عن طريق اقتراض األموال لوضع خطة عمل 

 متثال وتنفيذها.الا

جانب القروض الفرعية هي عدد القروض المقدمة من  القروض الفرعية
 عد أن يتطوع عمالؤهامصرف لبنان للمصارف المشاركة، ب

 متثال وتنفيذها.الاوضع خطة عمل )المؤسسات( ب

القروض المقدمة من جانب  حجمالقروض الفرعية هي  القروض الفرعية
مصرف لبنان للمصارف المشاركة، بعد أن يتطوع عمالؤها 

 متثال وتنفيذها.الاوضع خطة عمل ب)المؤسسات( 

المبادئ التوجيهية لتقييم األثر البيئي  وضع
 القطاعي

 االجتماعيو  المبادئ التوجيهية لتقييم األثر البيئي سُتستمد
المشروع، كما سيتم تعميمها  عملياتالقطاعي من دليل 

داخل القطاع المصرفي، حيث إنه سيتم تدريب موظفي 
المصارف التجارية، من خالل مكون المساعدة الفنية، على 

 أي تقييم لألثر البيئي واالجتماعي. تقويم

ف المصار  ال سيمااألشخاص المدربون من القطاعين العام )و  األشخاص المدربون
تنفيذ و مهاراتهم فيما يتعلق بالتقييم البيئي،  لتنميةالتجارية( 

خطة عمل االمتثال، حتى يشرف موظفو وزارة البيئة على 
وتنفيذ خطة  واالجتماعي،التقييم البيئي، وتقييم األثر البيئي 

يتمكن موظفو المصارف  ورصدهم، ولكي عمل االمتثال،
عي تقييم األثر البيئي واالجتماعمليتي التجارية من تعميم 

 منن تمويل مكافحة التلوث أخطة عمل االمتثال، حيث و 
 .جديد ائتمانينوع نشاط  شأنه أن يصبح

المستفيدون المباشرون هم األشخاص أو المجموعات التي  المستفيدون المباشرون من المشروع
)أي  يإجراء تدخلبشكل مباشر الفوائد الناتجة عن أي  تجني

لتي ؛ واألسر ابرامج التحصيناألطفال الذي يستفيدون من 
يصبح لديها وصلة جديدة للمياه المنقولة باألنابيب(. ويرجى 
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ة. ليمعلومات تكمي توفر مالحظة أن هذا المؤشر يتطلب
القيمة التكميلية: المستفيدات اإلناث )نسبة مئوية(. بناء على 

ة المستفيدين المباشرين من المشروع، حدد نسب وتحديد تقييم
المستفيدات اإلناث من إجمالي المستفيدين المباشرين من 

 هذا المؤشر بالنسبة المئوية.يتم حساب المشروع. و 

 تفيدين المباشرين من المشروعالمس بناء على تقييم المستفيدات اإلناث
لمستفيدات اإلناث من وتحديدهم، حدد النسبة المئوية ل

 إجمالي المستفيدين المباشرين من المشروع.

يقيس هذا المؤشر ما تحقق من تقليل تركيز المواد الجسيمية  تقليل المواد الجسيمية المتحقق في إطار المشروع
)10(PM  كيز تقليل تر  ىيترتب علفي إطار المشروع. وقد

10PM  ُاستخدام الطاقة؛ إدخال تعديالت على  كفاءة
المعالجة؛ اختيار أنواع الوقود أو المواد األخرى، والتي 

؛ و/أو اانبعاثات أقل تلويثً  صدور سيترتب على معالجتها
وى االنبعاثات. ويعتبر المست السيطرة على أساليبتطبيق 

األساسي هو التركيز الفعلي للمواد الجسيمية المحيطة في 
 بداية المشروع.

للعولق التي يقل عدد األشخاص المعرضين 
 في منطقة المشروع ميكرون 10قطرها عن 

 الوصف غير متوفر.

تخفيض حجم )كتلة( حمل التلوث بالحاجة 
 روعطار المشالكيميائية لألكسجين المتحقق في إ

 لحاجةلتخفيض حجم )كتلة( حمل التلوث يقيس هذا المؤشر 
لألكسجين، المتحقق من خالل تعديل المعالجة  ةالكيميائي

لتقليل كمية الملوثات التي تتطلب معالجة، و/أو من خالل 
وثات لتقليل كمية المل ،استخدام أساليب معالجة مياه الصرف

قبل تصريفها. ويعتبر المستوى األساسي لهذا المؤشر هو 
لألكسجين في بداية  ةالكيميائي للحاجةالفعلي  الحمل

 المشروع.

تم يسالنفايات الصلبة الصناعية أو البلدية التي 
 إطار المشروع تقليلها أو إعادة تدويرها في

لصناعية ا وألبلدية حجم النفايات الصلبة ا المؤشر يقيس هذا
و/أو يعاد تدويرها نتيجة للمشروع. والمؤشر  تتولدالتي ال 

 ولدهاتهو إضافة ما يلي: أ( الفارق بين النفايات المتوقع 
لتي االكيانات واألسر المعيشية  جانب والنفايات المكونة من

ة(؛ وب( النفايات المعاد تدويرها )طن/سن المشروع يتناولها
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والمستوى األساسي  المشروع )طن/سنة(.حديثًا في إطار 
 لهذا المؤشر هو صفر.
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 الوصف التفصيلي للمشروع: 2 رفقالم

 (P143594)لبنان: مشروع مكافحة التلوث البيئي 

( إدارة المشروع 1مليون دوالر أمريكي، ويتألف من: ) 18.0لمشروع تبلغ قيمة مظروف تمويل ا .1
إلى تقديم المساعدة الفنية لكل من وزارة البيئة، فيما يتعلق بالرصد واالمتثال واإلنفاذ، باإلضافة 

( تنفيذ مشروعات فرعية لمكافحة 2والقطاع المصرفي، فيما يتعلق بتقييم المشروعات البيئية؛ و)
 من المؤسسات الصناعية. محددةالتلوث، من خالل تقديم قروض فرعية لمجموعة 

مليون دوالر أمريكي كتمويل موازي من جانب المؤسسة  3.0ساعدة الفنية، )إجمالي التكلفة: المكون "أ": الم
اإليطالية للمساعدة الفنية، وتقييمات األثر البيئي واالجتماعي، والتدقيقات البيئية، وتنفيذ خطط عمل 

 االمتثال، وتغطية عمليات وحدة إدارة المشروع(

وزارة البيئة، واألطراف الفاعلة الرئيسية اآلخرى، مثل  اتتعزيز قدر يتمثل الهدف من هذا المكون في  .1
القطاع المصرفي، إلى جانب تقديم الدعم إلدارة المشروعات من خالل إنشاء وحدة إدارة المشروع 
تخضع إلشراف مكتب وزير البيئة، والتي يناط بها مهام ومسؤوليات من ضمنها المساعدة الفنية، 

 التقارير. فعبر المسائل الفنية، والتدريب، والتوعية، والتسويق، والمسائل المتعلقة واإلدارة الشاملة، و 

 يتألف هذا المكون مما يلي: .2

إنشاء وحدة إدارة المشروع وتشغيلها من خالل تعيين موظفيها وتمويلهم، باإلضافة إلى  .أ
 تمويل عملياتها؛

ييمات علق بالتصميم التفصيلي، والتقتقديم المساعدة الفنية للمؤسسات المؤهلة، فيما يت .ب
البيئية، وخطط عمل االمتثال، حتى تكون التقييمات البيئية/خطط عمل االمتثال الخاصة 

 ؛2012 - 8471بتلك المؤسسات معدة طبًقا لمرسوم االمتثال للمعايير البيئية رقم 

قييمات البيئية اعي/التوزارة البيئة فيما يتعلق بتقييمات األثر البيئي واالجتم اتتعزيز قدر  .ج
مبادئ توجيهية لتقييم األثر البيئي الخاصة بالقطاع الصناعي، من خالل وضع 

نفاذ هذه المبادئ ، على أثناء العملو تدريب رسمي ، وتقديم واالجتماعي للقطاعات وا 
يئية الحوكمة الب إصالحالمستويين الوطني والمحلي، وبالتنسيق الوثيق مع برنامج دعم 

 االتحاد األوروبي؛ الممول من

تقديم المساعدة والتدريب الفنيين للقطاع المصرفي، وغيره من أصحاب المصالح  .د
، بغية وضع مبادئ توجيهية بشأن الخدمات المصرفية والبيئة، وتوفير تدريب المعنيين

على كيفية اختيار المشروعات البيئية وتقييمها من الناحية الفنية والمالية والبيئية 
 واالجتماعية؛

الصناعيين اللبنانيين، وغرفة التجارة والصناعة  رابطةالتوعية البيئية بمساعدة  توفير .ه
قامة حمالت  والزراعة، ووزارة الصناعة لتسويق المشروع في الدوائر التابعة لها، وا 

 إعالمية بمساعدة المنظمات غير الحكومية لمكافحة التلوث الصناعي؛
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والتقييم المتعلقة بسير المشروعات، وآثارها، ونتائجها، بالتعاون  تمويل أنشطة الرصد .و
 الوثيق مع وزارة البيئة ومصرف لبنان.

هناك ثالث عمليات تكميلية من شأنها تعزيز مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان: واحدة ممولة من  .3
من خالل  Plan Bleuخطة الزرقاء دوالر أمريكي، وتنفذها ال 200000بمبلغ  GEFمرفق البيئة العالمية 

، لتقديم الدعم الثنتي عشرة مؤسسة لكي تجري تقييمات األثر البيئي المعرفة وتوليد اإلقليمية الحوكمة مشروع
(؛ وأخرى ممولة من صندوق 2014ديسمبر/كانون األول  -2013واالجتماعي والتقييمات البيئية )مارس/آذار 

دوالر أمريكي لتقديم المساعدة الفنية على إجراء  300000للبنك الدولي بمبلغ ( التابع IDFالتنمية المؤسسية )
بيئة على تنفيذ وزارة ال اتتقييمات األثر البيئي واالجتماعي، والتقييمات البيئية، وخطط عمل االمتثال، وبناء قدر 

ممولة  وأخرى(؛ 2016ديسمبر/كانون األول -2013)يناير/كانون الثاني  2012-8471مرسوم االمتثال رقم 
مليون يورو لتحسين األداء  8الحوكمة البيئية  بمبلغ  إصالحمن االتحاد األوروبي من خالل مشروع دعم 

البيئي للقطاع العام اللبناني من خالل إصالح الحوكمة البيئية. تم توضيح مواصفات كل نشاط واردة بالتفصيل 
 ، على التوالي.3-2، وأ2-2، وأ1-2أ اإلطاراتفي 
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 التابع لمرفق البيئة العالمية (ReGoKo) المعرفة وتوليد اإلقليمية الحوكمة مشروع: 1-2أ إلطارا

يتضمن هذا النشاط تقديم الدعم، فيما يتعلق بالتدقيق البيئي، الثنتي عشرة مؤسسة في المجمل. وقد تم تحديد 
 ل لبنان/من أجهذه المؤسسات على أساس تقييم المساعدة الفنية بالمرحلة األولى من مشروع صندوق البيئة 

ت مؤخًرا عن اهتمامها بإعداد التدقيقات ، أو تلك التي أعرب2012الوكالة األلمانية للتعاون الدولي لعام 
البيئية الالزمة لطلب تمويل في إطار مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان. تتفق كل من وزارة البيئة 

صناعة  12الوكالة األلمانية للتعاون الدولي على معايير مشتركة الختيار  /لبنان  من أجلصندوق البيئة و 
قيق المساعدة الفنية في أداء التدقيقات البيئية. ولتقديم المساعدة الفنية في التد تستفيد من تقييموالتي سوف 

الممول من مرفق  المعرفة وتوليد اإلقليمية الحوكمة مشروعمؤسسة، سيتضمن  12البيئي، والتي تستهدف 
 ثالث خطوات:من  البيئة العالمية

تحديد االحتياجات الفنية بدقة، ومتطلبات الدعم التكميلي لالثنتي عشرة مؤسسة التي أبدت  -1
اهتمامها باالقتراض من مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان وذلك من خالل: الصياغة 

جراء تدقيق سريع لكل مؤسسة من المؤسسات  النهائية لصحائف الوقائع والمالحظات الفنية؛ وا 
 البيئي التلوث مكافحة مشروعرة لتحديد المشروعات المالئمة التي يمكن تمويلها من االثنتي عش

، فضاًل عن تحديد متطلباتها من حيث الحصول على مزيد من المساعدة الفنية مثل لبنان في
تقرير فني عن كل مؤسسة من  12نوع ونطاق التحليل المختبري والمواصفات الفنية؛ وصياغة 

إرسال  وسوفيتممن هذه الخطوة.  2و 1عشرة والتي ستحدد نتائج المهمتين المؤسسات االثنتي 
لوكالة ا /لبنان  من أجلصندوق البيئة و هذه التقارير إلى الخطة الزرقاء وكذا إلى وزارة البيئة 

 األلمانية للتعاون الدولي.
فات المواصإجراء تدقيق بيئي سريع لكٍل من المؤسسات االثنتي عشرة وذلك من خالل: تحديد  -2

ي التصميم الفن تحديدالفنية لتكنولوجيات/معدات مكافحة التلوث الالزمة للمشروع المحدد )
التفصيلي/المواصفات الفنية التفصيلية من أجل تحديد تكنولوجيات/معدات مكافحة التلوث 

رسا ضافة النتائج إلى تقرير شامل عن كل مؤسسة من المؤسسات االثنتي عشرة، وا   لالالزمة(؛ وا 
لمانية الوكالة األ /لبنان وصندوق البيئة من أجل التقرير لكل من الخطة الزرقاء، ووزارة البيئة، 

 .وللحصول على إشعار ال اعتراض الستعراضهللتعاون الدولي 
/المناقصات، حسبما تقتضي الضرورة، لكٍل من بالتوريداتتقديم المساعدة الفنية فيما يتعلق  -3

إعداد كراسات الشروط والمواصفات الخاصة  :لك من خاللالمؤسسات االثنتي عشرة وذ
كراسة  تعراضاسواإلسهام في  التوريداتبالمناقصات، طبًقا لمبادئ البنك الدولي التوجيهية بشأن 

 الشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصات.
 

 األوروبي( الممول من االتحاد StREGالحوكمة البيئية )  إصالح: مشروع دعم 2-2أ اإلطار

في تحسين األداء  الحوكمة البيئية الممول من االتحاد األوروبي إصالحالهدف العام لمشروع دعم يتمثل 
الهدف ما . أالبيئية الحوكمة إلصالح األوروبي االتحاد دعم  برنامجالبيئي للقطاع العام اللبناني من خالل 
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فعالة، وخاصًة في وزارة البيئة، على تخطيط السياسة البيئية  اتللمشروع فيتمثل في بناء قدر  المحدد
 وتنفيذها، بما في ذلك إنفاذها وتعميمها من خالل إجراء تنسيق أفضل مع الوزارات الرئيسية ذات الصلة.

الحوكمة البيئية فريًقا للمساعدة الفنية، لكي يساعد وزارة البيئة في تنفيذ مشروع  إصالحمشروع دعم  سيقدم
 :اآلتي الحوكمة البيئية، بما في ذلك تقديم إصالح دعم

 وط المرجعية وضع الشر مشاركًا أيًضا في وسيكون فريق المساعدة الفنية  مهام تتعلق بالخبرة الفنية
 الخبرات والسلع من أجل المشروع؛ بتوريدأو المواصفات الفنية الخاصة 

  ضافية، فيما يتعلق بالتخطيط عداد التقارير بشأن مكونمهام إدارية، وتجهيزية، وا   تاوالرصد وا 
 المشروع.

داري، ومالي، وفني:مكونات للدعم الذاتي:  4الحوكمة البيئية من  إصالحويتألف مشروع دعم   قانوني، وا 

من خالل تحديد نقاط الضعف الموجودة في النظام  تعزيز التفتيش واإلنفاذ البيئيين لوزارة البيئة -1
الحالي، وصياغة إجراءات جديدة للتفتيش واإلنفاذ، وتدريب أصحاب المصالح الرئيسيين )الموظفين 
الحاليين والمعينين حديثًا على وجه الخصوص(، باإلضافة إلى توفير المساعدة في المرحلة األولى 

 اإلجراءات الجديدة. تنفيذمن 

من خالل إنشاء إدارات إقليمية لوزارة البيئة، وتحديد اإلدارية لوزارة البيئة القدرات تحسين  -2
التعاون مع المحافظات، باإلضافة إلى  وطرقالعمل ذات الصلة، ووضع اإلجراءات  اختصاصات

 تحديث نظام اإلدارة بوزارة البيئة )سير العمل، والمحفوظات، ومخزون المعدات(.

وذلك من  ،وزارة البيئة بواسطةالبيئية لوزارة البيئة وتقديمها لمجلس الوزراء  األدوات المالية وضع -3
خالل تحديد األدوات المناسبة )بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، آليات التنمية النظيفة، 

المناخية، إلى آخره( ووضع خطة عمل لألمور ذات األولوية من  في األنشطة وصندوق االستثمار
 ال هذه األدوات في العملية التشريعية.أجل إدخ

من خالل تحديث خطة العمل البيئية الوطنية، والبدء في تعميم  تعزيز السياسة البيئية لوزارة البيئة -4
السياسات البيئية )والتي سيكون لها تأثير مباشر على قضايا وزارة البيئة ذات األولوية، وعلى قطاع 

دارة النفايات الصلبة، إلى يضاتدامة لألر البيئة بشكل عام، مثل اإلدارة المس ، وحماية نوعية الهواء، وا 
طة عمل مع خ تغير المناخآخره(، باإلضافة إلى تزويد وحدة التنسيق المشتركة بين الوزارات بشأن 

 للتكيف وتخفيف حدة المخاطر.

 

 ( التابع للبنك الدوليIDF: منحة صندوق التنمية المؤسسية )3-2أ اإلطار

سوف تطبق وزارة البيئة منحة صندوق التنمية المؤسسية كما ستنفذ األنشطة المقترحة، بما في ذلك أنشطة 
دارة اختصاصات  صدار التقارير والمخرجات. كما ستكون وزارة البيئالخبراء االستشاريينبناء القدرات، وا  ة ، وا 

جراءات  عداد ورفع تقارير  التوريداتمسؤولة مسؤولية كاملة عن اإلدارة المالية، وا  نجاز وا  الخاصة بالمنح، وا 
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جيدة وفي الوقت المناسب عن سير المنح. وقد يتم العهد ببعض المهام اإلدارية إلى فريق اإلبالغ بوحدة 
إدارة المشروع التابعة لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان، وذلك على أساس الدوام الجزئي. وباإلضافة 

منحة، المقدمة من صندوق التنمية المؤسسية، إلى تحقيق التآزر والتكامل مع إلى ذلك، ستسعى هذه ال
مليون يورو لمدة أربع سنوات.  8الحوكمة البيئية  الممول من االتحاد األوروبي بمبلغ  إصالحمشروع دعم 

الحوكمة البيئية في تحسين األداء البيئي للقطاع العام اللبناني من  إصالحويتمثل الهدف العام لبرنامج دعم 
خالل إصالح الحوكمة البيئية. أما الهدف العام للبرنامج فيتمثل في بناء قدرات فعالة في وزارة البيئة قادرة 

ة وعلى لعلى تخطيط السياسة البيئية وتنفيذها، بما في ذلك تعميم إنفاذها في الوزارات الرئيسية ذات الص
ن االتحاد ممولة مالالمستوى اإلقليمي. وسوف تكمل منحة صندوق التنمية المؤسسية الجوانب اإلدارية والفنية 

تعمق في مسائل التلوث الصناعي. وسيكون هناك سعي جاد لتحقيق مزيد من التآزر تلن  التياألوروبي، 
المؤسسية الخاصة بمشروع مكافحة  والتنسيق، مع مهام ومسؤوليات واضحة، بين منحة صندوق التنمية

الحوكمة البيئية الممول من االتحاد األوروبي، وذلك بمجرد أن إصالح التلوث البيئي في لبنان ومشروع دعم 
الحوكمة البيئية: تعزيز  إصالح، وفي إطار مكونين لمشروع دعم 2014المشروعين في أوائل عام  نفاذيتم 

لتنمية البيئة، وتحسين القدرات اإلدارية لوزارة البيئة. كما ستنفذ منحة صندوق االتفتيش واإلنفاذ البيئيين لوزارة 
 المؤسسية ثالثة أنشطة:

دوالر  130700) 2014إنشاء نظام لوضع خطط عمل االمتثال وتنفيذها بحلول ديسمبر/كانون األول 
 /خطط عمل االمتثاليهدف هذا النشاط إلى إضفاء الطابع المؤسسي على التدقيقات الصناعيةأمريكي(. 

وذلك من خالل تحسين المعايير، واللوائح، والمبادئ التوجيهية، البيئية فيما يتعلق بإدارة التلوث الصناعي. 
ومع ضمان تحقيق تغطية إقليمية متوازنة، تشكل التدقيقات البيئية، التي يصل عددها إلى عشرة تدقيقات )تم 

صناعات )من المقرر أن تعتمد معايير  10رز( التي تستهدف إعداد خط األساس لرصد وتقييم التقدم المح
على حمل التلوث والمخاطر البيئية المصاحبة له(، والتي سيقوم بإعدادها فريق عمل وزارة البيئة  االختيار

الية على تصميم خطط عمل االمتثال بفع اتنماذج بناء القدر وتشكل دوليين،  خبراء استشاريينتحت إشراف 
والتي يمكن  فاءةكالتي تتطلب المكافحة، وتصميم التكنولوجيات األكثر  الرئيسيةدي للملوثات وكفاءة للتص
التلوث. باإلضافة إلى ذلك، سيتم استخدام نفس طريقة المساعدة الفنية المتمثلة في  الحد منمن خاللها 

 التعلم بالممارسة في وضع خمس خطط عمل لالمتثال.

دوالر  94200) 2015واالمتثال والتقييم بحلول ديسمبر/كانون األول تحقيق القدرة على الرصد 
اإلدارية والفنية العامة لوزارة البيئة حتى يتسنى لها إدارة القدرات يهدف هذا النشاط إلى تعزيز  أمريكي(.

دقيقات تالتقييمات البيئية/خطط عمل االمتثال والبرامج الداعمة لإلنتاج األنظف بشكل أفضل. وبمجرد إتمام ال
البيئية، سيصمم المشروع خطة عمل لالمتثال تتحدد فيها الوظائف والمسؤوليات في وزارة البيئة، باإلضافة 

إلى األهداف الواقعية المتعلقة بمكافحة التلوث، وذلك مع االستمرار في مراعاة اآلثار االجتماعية، 
 واالقتصادية، والمالية.

دوالر أمريكي بما في ذلك  79100) 2015/كانون األول تحقيق التواصل والتوعية بحلول ديسمبر
 /الجمعياتالحجم الصغيرة والمتوسطة المؤسساتبناء قاعدة معرفية بين الترجمة والتدقيق المالي(. 

الصناعية لالمتثال بشكل أفضل للوائح البيئية. وسيتم إعداد دليل تدريبي ليكون بمثابة كتيب إرشادي 
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كيفية تنفيذ خط عمل االمتثال. وستجمع ورش العمل التدريبية، التي ستشمل إدارة  لموظفي وزارة البيئة بشأن
امتثال المؤسسات بشكل عام ودليل خطة عمل االمتثال بشكل خاص، بين وزارة البيئة وغيرها من أصحاب 

ا. هالمصالح المعنيين بغية توضيح اإلجراءات الفنية واإلدارية الخاصة بوضع خطط عمل االمتثال وتنفيذ
وستعتمد معايير اختيار المشاركين على أحمال التلوث الخاصة بالمؤسسات، والتي تشكل أولوية من حيث 

االنبعاثات. وسيحقق هذا أيًضا إجماًعا داخل وزارة البيئة، ومع الجهات ذات الصلة، بشأن  الحد من
 لى خطط عمل االمتثال.الموافقة عو استراتيجية معالجة الثغرات الموجودة في االحتياجات المؤسسية 

 

مليون دوالر أمريكي، البنك الدولي لإلنشاء  15.0المشروعات الفرعية االستثمارية ) –المكون "ب" 
 والتعمير(

يتمثل الهدف من المكون "ب" في تقديم قروض بشروط ميسرة من خالل القطاع المصرفي بهدف  .4
مؤسسة  25إلى  20التلوث لمجموعة من مؤسسات القطاعين العام والخاص يتراوح عددها من  السيطرة على

لمعايير البيئية الوطنية فيما يتعلق بانبعاثات ملوثات الهواء وتصريف النفايات السائلة لبغية تحقيق االمتثال 
التلوث،  نعموعات الفرعية والتخلص من النفايات الصناعية على نحو فعال من حيث التكلفة. قد تتضمن المشر 

واستخراج الموارد، واعتماد التكنولوجيات النظيفة، واستبدال الوقود، وتقليل النفايات إلى الحد األدنى، وتوفير 
الحماية البيئية عند المصب حيث تنعدم البدائل األخرى. وسيوفر هذا المكون قروًضا فرعية من خالل 

لألسبقية، وطالما أن المؤسسة تستوفي معايير األهلية. وتعد المصارف المشاركة على أساس األولوية 
المصارف المشاركة المحتمل اشتراكها في مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان هي تلك المصارف التي 

لديها عمالء صناعيين معنيين بتقليل التلوث الناجم عن عملياتهم. وعلى المؤسسات التي تسعى للحصول على 
في المائة على األقل، عيًنا أو نقًدا، من المبلغ المقترض لتغطية األعمال المدنية ورسوم  10تقدم تمويالت أن 

بتكاليف المعدات فحسب )خطابات  سيغطياستيراد المعدات، حيث أن البنك الدولي لإلنشاء والتعمير 
 االعتماد(.
  

دوالر أمريكي  100000عية تبلغ قيمتها يتضمن هذا المكون تسهياًل ائتمانًيا يتمثل في تقديم قروض فر .  س5
التلوث، ومن ثم خفض كمية الملوثات الناتجة عن  للسيطر علىعلى األقل لكل مؤسسة بغية تنفيذ مشروعات 

عملياتها. يتم صرف قرض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير على مدار خمس سنوات للمقترض الذي سيقدم 
نصوص عليه في اتفاق القرض. يتم بيان شروط اإلقراض لمصرف لبنان عائدات القرض، حسبما هو م

-365وأحكامه في اتفاقات القروض الفرعية )بناء على "اتفاق القرض" ومرفقاته، ونشرة مصرف لبنان رقم 
 (. وفيما يلي بيان لشروط اإلقراض:2014

يقوم مصرف لبنان بتعويض المبالغ المدفوعة لسداد قرض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير  (1)
وتكلفة التمويل المتكبدة من جانب البنوك المشاركة في إطار تمويله الخاص من خالل 

. وبناًء على ما سبق، فإن 2014-365حزمة تدابير حفز االقتصاد بموجب النشرة رقم 
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ن متوازيين للبنوك المشاركة: أحدهما بالدوالر األمريكي مصرف لبنان سوف يقدم قرضي
 واآلخر مساٍو له بالليرة اللبنانية. 

مليار ليرة لبنانية(، باعتباره تموياًل  22.6وسوف يسمح القرض المقدم بالليرة اللبنانية ) (2)
في المائة، للمصرف المشارك باستثمار/إعادة استثمار المبلغ في  1فائدة  بسعرموازًيا 

في المائة/سنة( وسداد رأس المال المقترض  5.35- -أذون خزانة لبنانية )أذون خزانة 
والفائدة، ومن ثم يغطي سداد قرض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ويسترد تكلفة التمويل 

وأية رسوم إدارية، كما أنه سيحصل على هامش ربح. وليس هناك مخاطرة صرف 
خزانة إلى الدوالر األمريكي، حيث إن مصرف لبنان متوقعة عند تحويل عائد أذون ال

يحافظ منذ أواسط تسعينيات القرن العشرين على سعر صرف ثابت لليرة اللبنانية مقابل 
ليرة لبنانية للدوالر األمريكي، كما أن لديه احتياطيات عملة  1507.5الدوالر، أال وهو 

يكي بحلول نهاية ديسمبر/كانون مليار دوالر أمر  47.5أجنبيه كافية غير شاملة الذهب )
( لتحقيق استقرار الليرة اللبنانية في حالة حدوث أي ضغط على العملة 2013األول 

المحلية. وينبغي أن يكون جدول سداد قرض العملة المحلية من جانب المصارف 
المشاركة لمصرف لبنان مماثاًل لجدول سداد القرض بالدوالر األمريكي لمصرف لبنان، 

ارة أخرى، يتم سداد المبالغ المحدد مواعيد سدادها من جانب المصارف المشاركة أو بعب
لمصرف لبنان بالدوالر األمريكي مع سداد المبلغ المساوي لها بالليرة اللبنانية، والذي 

 يضاف إليه مبلغ الفائدة المقرر تحويله إلى الدوالر األمريكي.

مليون دوالر أمريكي( للمصارف  14.96)سيتم توفير القرض المقدم بالدوالر األمريكي  (3)
المشاركة التي ستتحمل المخاطرة التجارية وستحصل على عائدات القروض الفرعية 

ض مدة القرو  تتوافقبالدوالر األمريكي، وسيكون السداد أيًضا بالدوالر األمريكي. كما 
ض". ر الفرعية التي ستحصل عليها المصارف المشاركة من مصرف لبنان مع "اتفاق الق
باإلضافة إلى ذلك، يتفاوض كل مصرف من المصارف المشاركة بشأن اتفاقيات 

القروض الفرعية ذات الصلة )بشروط منصفة وواضحة ودون إكراه( مع كل مؤسسة على 
 .365/2014حدة، وفي إطار نشرة مصرف لبنان رقم 

عتبر حزمة تدابير لحفز االقتصاد ، وهو ي2013أصبح هذا البرنامج متاًحا للمصارف التجارية بدًءا من .  6 
بعدة قطاعات بغية إنعاش االقتصاد اللبناني. ولقد ورد ذكر مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان تحديًدا في 

في المائة، لكي  1، حيث تكون المصارف المشاركة مؤهلة لالقتراض بما يقرب من 365/2014النشرة رقم 
بة في تقليل التلوث الناجم عن عملياتها في إطار مشروع البنك الدولي تقدم قروًضا ميسرة للمؤسسات الراغ

 المقترح.

الوكالة األلمانية للتعاون الدولي  خمس مؤسسات حتى اآلن )ثالثة من  /لبنان  من أجلحدد صندوق البيئة .  7
رة مؤسسة من قطاع األغذية، وواحدة من قطاع الكرتون والورق، وواحدة من قطاع األثاث( من بين ثالث عش
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خالل تقييم المساعدة الفنية الخاص به، وهذه هي المؤسسات التي استوفت معايير تنفيذ خطط عمل االمتثال 
مليون دوالر أمريكي )غير شاملة األعمال المدنية التي ستتحملها  4والتي تستطيع اقتراض ما يقرب من 

 لمشروع مكافحة التلوث المزمعةالمشروعات  المؤسسات(، ومن ثم فهي تشكل استثمارات المجموعة األولى من
 لالطالع على المزيد من التفاصيل(. 6البيئي في لبنان )انظر المرفق 
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 ترتيبات التنفيذ: 3المرفق 

 (P143594)لبنان: مشروع مكافحة التلوث البيئي 

 ترتيبات تنفيذ المشروع والترتيبات المؤسسية

بمجرد تفعيل القرض، يلتزم المقترض بتقديم عائدات القرض لمصرف لبنان، حسبما هو منصوص  .1
عليه في "اتفاق القرض". يدير مصرف لبنان استخدام عائدات قرض المشروع المقترح بالتنسيق مع وحدة إدارة 

ة الشاملة، نية، واإلدار المشروع التي سيتم إنشاؤها لتتبع مكتب وزير البيئة، وتكون مسؤولة عن المساعدة الف
باإلضافة إلى الدعم الفني، بما في ذلك تنفيذ المشروعات الفرعية، والتدريب، والتسويق، والتوعية، والمساعدة في 

المسائل االئتمانية بالتنسيق مع مصرف لبنان، وباإلضافة أيًضا إلى المسائل المتعلقة بإعداد التقارير. ويعهد 
شراف على المشروع المقترح إلى لجنة استشارية للمشروع، تمثلها األطراف الفاعلة بأعمال التنسيق الشامل واإل

 ورابطةالدائمة )مصرف لبنان، ووزارة المالية، ووزارة البيئة، ووزارة الصناعة، ومجلس اإلنماء واإلعمار، 
ر البيئة لتوفر ترأسها وزيمصارف لبنان، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة(، كما ي ورابطةالصناعيين اللبنانيين، 

ين برامج العمل وحل أية مسائل متعلقة بالتنفيذ فيما ب باستعراضتوجيه شامل فيما يتعلق بالسياسات وتقوم 
الوزارات/الكيانات، ومراجعة الموقف الخاص باختيار المشروعات الفرعية وتنفيذها على أساس نصف سنوي. 

 روع مكافحة التلوث البيئي في لبنان، في نهاية المطاف، مراقبينوقد يصبح شركاء التنمية، المشاركين في مش
 دائمين باللجنة االستشارية للمشروع.

تم إنشاء وحدة إلدارة المشروع بمكتب وزير البيئة، كما عينت وزارة البيئة اللجنة  المكون "أ". .2
االستشارية للمشروع. وسوف تدير وحدة إدارة المشروع المكون األول للمشروع، وهي تعتبر جهة االتصال 

يضطلع األساسية مع المصارف والمؤسسات المشاركة. ويرأس وحدة إدارة المشروع مدير المشروع، والذي 
عداد التقارير. تضم وحدة إدارة  باألنشطة اليومية واإلدارة الشاملة للمشروع، ومهام التواصل والرصد والتقييم وا 

، التوريداتالمشروع فريق إداري أساسي من خمسة من كبار المسؤولين وهم: مدير المشروع، وأخصائي 
 خصائي نظم اإلدارة البيئية والرصد والتقييم. وقبل، وأخصائي اإلدارة المالية واإلدارية، وأبيئي أولأخصائيي و 

إجراء استعراض منتصف المدة، يعيد البنك تقييم القدرة على الرصد واالمتثال واإلنفاذ بوزارة البيئة ليرى إمكانية 
عاد  ةالبدء في تحويل بعض المهام والمسؤوليات الفنية المنوطة بوحدة إدارة المشروع إلى موظفي وزارة البيئة وا 

 النظر في توظيف الفنيين بوحدة إدارة المشروع.

للتقييم الفني للمشروعات الفرعية  كمجمع خدماتتتضمن مسؤوليات وحدة إدارة المشروع: )أ( العمل   .3
الممولة ورصد تنفيذها، بالتعاون مع المصارف والمؤسسات المشاركة؛ و)ب( اعتماد أي مشروع فرعي تقل 

 ريكي، والتوصية به للمصارف المشاركة؛ و)ج( إعداد حمالت تسويقية للتوعيةمليون دوالر أم 2قيمته عن 
؛ و)د( تقديم تدريب لموظفي وزارة البيئة على إدارة امتثال المؤسسات، وتدريب لموظفي القطاع والتواصل

ل المصرفي على تقييم المشروعات البيئية؛ و)ه( ترتيب تقييم األثر البيئي واالجتماعي وتمويله، من خال
ذا تطلب األمر نتيجة عملية  ، وعلى نفس النحو ترتيب وتمويل التدقيق الفحصالمكون األول للمشروع، وا 
مستقل مؤهل )ُيرجع إلى الملحق أ إلطار  خبير استشاريالبيئي/خطة عمل االمتثال المقرر إعدادهما من جانب 
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طة عمل االمتثال(؛ و)و( المحافظة على اإلدارة البيئية واالجتماعية لالطالع على هيكل التدقيق البيئي وخ
وثائق اإلجراءات الوقائية الخاصة بكافة المشروعات الفرعية، وتلك الخاصة باختيار المؤسسات االستشارية التي 
ستجري تقييم األثر البيئي واالجتماعي و/أو التدقيق البيئي/خطة عمل االمتثال؛ و)ز( رصد امتثال المشروعات 

حدة المخاطر والتحقق مما إذا كانت معدات مكافحة التلوث قد تم تركيبها وتشغيلها طبًقا  الفرعية لخطط تخفيف
، وريداتوالتاإلدارة المالية والتدقيقات،  امتثالللمواصفات والمعايير الوطنية المنصوص عليها؛ و)ح( ضمان 

. و)ط( ية الخاصة بالبنك الدوليواإلجراءات الوقائية االجتماعية والبيئية، والرصد والتقييم، للمبادئ التوجيه
إجراء الرصد والتقييم للمشروعات الفرعية؛ و)ي( المساعدة في المسائل االئتمانية بالتنسيق مع مصرف لبنان؛ 

تشارية اللجنة االس نسخة منها إلى إرسالالتنفيذ، والتي سيتم  إنجازو)ك( إعداد تقارير مرحلية وتقارير عن 
رسالها إلى البنك الدولي. وسيستخدم المكون الممول من المؤسسة اإليطالية في إنشاء وحدة إدارة  للمشروع وا 

رحات المقت فحصالمشروع بوزارة البيئة، وتعيين موظفيها، وتقديم الدعم للمصارف المشاركة في عملية 
ي البيئي ف ترتيبات تنفيذ المشروع المقترح لمكافحة التلوث 1.3االستثمارية البيئية وتقييمها. ويبين الشكل أ

 .لبنان

 : ترتيبات تنفيذ المشروع المقترح لمكافحة التلوث البيئي في لبنان1.3أ الشكل

 

 

 يتم إدراج تفاصيل إجراءات وحدة إدارة المشروع، فيما يتعلق بإدارة المشروع، في دليل عمليات المشروع .4
(POM) االمتثال لمتطلبات البنك الدولي فيما يتعلق باإلدارة ، وسيتضمن هذا الدليل أيًضا خطوات ضمان
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، واإلجراءات الوقائية، والرصد والتقييم، باإلضافة إلى إدارة القرض، بما في ذلك عملية التوريداتالمالية، و 
 ختحديد االستثمارات البيئية وتقييمها واعتمادها. وقد تم إعداد الصياغة النهائية لدليل عمليات المشروع، المؤر 

 ، وسوف يتم اعتماده بحلول موعد التنفيذ.2013أكتوبر/تشرين األول  23في 

( تسهيل العملية للصناعات 1بالنسبة للخصائص اإلجرائية لوحدة إدارة المشروع، فإنها تقوم بما يلي: ) .5
يقات دقالراغبة في المضي قدًما نحو االمتثال، حيث تقوم الوحدة بتمويل ومساعدة الصناعات في إعداد الت

( الموافقة على الجوانب الفنية 2البيئية، كما توفر المساعدة الفنية الالزمة إلعداد دراسات الجدوى الشاملة؛ و)
صدار و الستخدام القرض بالتعاون مع إدارات وزارة البيئة األخرى المسؤولة عن تقييم األثر البيئي واالجتماعي،  ا 

و على النحو المالئم، وه التي تم توريدهاقلة من استخدام المعدات ( التحقق بصورة مست3واإلنفاذ؛ و) الشهادات
 القرض الميسر الذي ستستفيد منه اإلفراج عناألمر الذي سيؤدي، إذا ما كانت نتيجة التقييم إيجابية، إلى 

المؤسسة. ولكي يتم النظر في تمويل المؤسسات المشاركة على أساس طوعي، من خالل مشروع مكافحة 
بيئي في لبنان، فإنه ينبغي على تلك المؤسسات أن تعد ثالث وثائق أساسية، بما في ذلك مقترًحا التلوث ال

 استثمارًيا، وتدقيًقا بيئًيا، وخطة عمل لالمتثال، حيث أن:

  المقترح االستثماري هو األساس بالنسبة للمصرف التجاري في تقييم مدى التعرض لمخاطر
 قرض.االئتمان، واتخاذ قرار بشأن منح ال

  ر خبيالتدقيق البيئي هو األساس لرصد االمتثال بمرور الوقت، وينبغي إعداده من جانب
معتمد )في الوقت الحالي من قائمة مجلس اإلنماء واإلعمار(. وستدفع وحدة إدارة  استشاري

 المشروع مباشرًة تكلفة التدقيق البيئي، بموجب اتفاق موقع مسبًقا، والذي ينص على أنه إذا ما لم
 يتم الموافقة على القرض أو التعاقد بشأنه، فإن األموال سوف ُترد إلى وحدة إدارة المشروع.

  خطة عمل االمتثال هي اتفاق متفاوض عليه بين المؤسسة ووحدة إدارة المشروع، ومن شأنها
 توجيه المتقدم بالطلب نحو االمتثال البيئي.

فًقا لمبادئ و  ع مكافحة التلوث البيئي في لبنانالمعدات، باستخدام تمويل مشرو  توريدينبغي أن يتم  .6
البنك التوجيهية. وستكون المساعدة الفنية متاحة في وحدة إدارة المشروع وستعتمد على ممارسات السوق السائدة 

رية رف تجافيما يتعلق بطلب ثالثة عروض أسعار من موردين معترف بهم. وقد أظهرت المشاورات مع مصا
 بالنيابة عن الصناعات. التوريدب على درايةمتعددة أن المصارف اللبنانية 

القرض، بتقديم عائدات "القرض" لمصرف لبنان بموجب  سريان مفعوليلتزم المقترض، قبل المكون ب.  .7
إداري(، دون فرض أية فائدة أعلى من هامش البنك، وهو االتفاق الذي سيتم إبرامه بين  تكليفاتفاق فرعي )

المقترض ومصرف لبنان، وبشروط وأحكام ُمواَفق عليها من جانب البنك. ويلتزم المقترض بأن يفتح، من خالل 
 لخزانة الخاصخاص بالمشروع ذي الصلة، وذلك تحت حساب ا قيد التحصيلوزارة المالية، حساًبا فرعًيا 

ن عائدات مصرف لبنا ويتيحبالمقترض، بغية توصيل عائدات القرض للحساب المخصص في مصرف لبنان. 
 القرض للمصارف المشاركة بعد أن يكون قد أبرم اتفاقات مشاركة مع المصارف المشاركة المعنية.
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مسبق للمشروعات الفرعية البيئية المقترح حصولها على تمويل  فحصتقوم المصارف المشاركة بعملية  .8
من جانب المشروع المقترح، وتحديد الجدارة االئتمانية المالية للمؤسسات، والتفاوض بشأن اتفاق القرض الفرعي 

مع المؤسسات، كما تتحمل المخاطرة التجارية فيما يتعلق بالقروض المقدمة للمؤسسات، وتعمل على ترويج 
رنامج بين عمالئها، وترفع تقارير بصورة منتظمة لوحدة إدارة المشروع بشأن أنشطتها المرتبطة بالمشروع. الب

 هيكل تنفيذ المشروع المقترح لمكافحة التلوث البيئي في لبنان. 2.3ويبين الشكل أ

 : هيكل تنفيذ المشروع المقترح لمكافحة التلوث البيئي في لبنان 2.3أ الشكل

 

 

القرض في دليل عمليات المشروع، والذي يصف عملية تحديد  بتجهيزين قسم خاص تم تضم .9
االستثمارات البيئية وتقييمها واعتمادها. وسوف توقع المؤسسات المشاركة على اتفاق قرض فرعي واتفاق 

لمؤسسة ا مشروع فرعي. وسيتم توقيع اتفاق المشروع الفرعي مع وزارة البيئية والذي سينص بالتفصيل على التزام
المعدات وتركيبها  توريدبما يلي: )أ( أهداف المشروعات الفرعية؛ و)ب( إعداد خطة عمل االمتثال؛ و)ج( 

وتشغيلها؛ و)د( الرصد الذاتي؛ و)ه( التدابير الواجب اتخاذها لحماية صحة العاملين وسالمتهم؛ و)و( إخطار 
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التلوث؛ و)ز( سداد تكلفة خطة عمل االمتثال في حالة ما إذا تراجعت  الحد منوزارة البيئة بنتائج نشاط 
 المؤسسة عن اقتراض األموال.

 مسؤولية مصرف لبنان، ووزارة البيئة، والمصارف والمؤسسات المشاركة

 تنصب مسؤولية مصرف لبنان على ما يلي: .10

لمال واالئتمان الحزم بأكملها قبل تقديم القروض الفرعية، طبًقا لمدونة ا استعراض (أ
 ولوائحها الداخلية؛

 إدارة استخدام عوائد القرض. (ب

 تنصب مسؤولية وزارة البيئة على ما يلي: .11

 ضمان تقييم المصارف المشاركة لمالءة المقترضين الثانويين؛ أ(

وتوضيح المشروعات الفرعية طبًقا للمرسوم الوطني الخاص بتقييم األثر استعراض  ب(
 اإلجراءات الوقائية الخاصة بالبنك الدولي؛البيئي وسياسات 

صدار شهادة  ج( إصدار الموافقة على تقييم األثر البيئي واالجتماعي/خطة اإلدارة البيئية وا 
 االمتثال للمعايير البيئية؛

نفاذ تدابير تخفيف المخاطر وتدابير الرصد الواردة في خطة اإلدارة البيئية د(  رصد وا 
 شروع الفرعي ذي الصلة.واالجتماعية الخاصة بالم

 تنصب مسؤولية المصارف المشاركة على ما يلي: .12

توقيع اتفاقية المصرف المشارك مع مصرف لبنان إلدارة األموال طبًقا لسياسات البنك  أ(
 الدولي ولوائحه؛

 استعراض الجدارة االئتمانية للمؤسسة المسببة للتلوث والموافقة عليها؛ ب(

مع وحدة إدارة المشروع بحيث يستوفي المقترض الثانوي كافة التواصل والمتابعة  ج(
 المتطلبات الفنية والوقائية؛

التفاوض بشأن اتفاق القرض الفرعي واالتفاق الفني مع المقترض الثانوي، وتوقيعهما  د(
معه، مع ضمان تضمين تدابير تخفيف حدة المخاطر وتدابير الرصد، المدرجة في تقييم 

جتماعي/خطط اإلدارة البيئية، على نحو صحيح في اتفاق القرض األثر البيئي واال
 الفرعي، إذا كان ذلك قاباًل للتطبيق؛
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بذل العناية الواجبة مع مصرف لبنان/وحدة إدارة المشروع في المراحل المختلفة للعملية،  ه(
( استناد التكاليف االستثمارية إلى 2( جدوى المشروع؛ و)1من أجل ضمان ما يلي: )

( سداد المبالغ مباشرًة 4( تسليم السلع على نحو فعال؛ و)3ير شكلية صحيحة؛ و)فوات
 إلى المورد.

 تنصب مسؤولية المؤسسات المقترضة على ما يلي: .13

 تقديم مفهوم المشروع الفرعي للمصارف المشاركة؛ أ(

 نالحصول على تصديق على تقييم األثر البيئي واالجتماعي/خطة اإلدارة البيئية، م ب(
 خالل وحدة إدارة المشروع؛

 الحصول على الشهادات/التراخيص الالزمة؛ ج(

 التفاوض بشأن اتفاقية القرض الفرعي وتوقيعها مع المصرف المشارك؛ د(

( استناد التكاليف االستثمارية إلى فواتير 2( جدوى المشروع؛ و)1ضمان ما يلي: ) ه(
( سداد المبالغ مباشرًة إلى 4)( تسليم السلع على نحو فعال؛ و3شكلية صحيحة؛ و)

 المورد؛

 تغطية رسوم استيراد المعدات؛ و(

 تركيب المعدات وضمان تشغيلها وصيانتها؛ ز(

 تنفيذ خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية الموضوعة؛ ح(

 الحفاظ على الملفات التي توثق العملية الوقائية. ط(

 معايير أهلية المصارف والمؤسسات المشاركة

 أهلية المصارف المشاركة معايير

تم عرض مشروع مكافحة التلوث البيئي على فيما يلي بيان لمعايير أهلية المصارف المشاركة.  .14
لبنان وحضرها  رابطة البنوك فيها ت، بورشة عمل نظم2012ديسمبر/كانون األول  17القطاع المصرفي في 

أبدى ثالثة مصارف، وهم بنك عودة، والبنك اللبناني مشارًكا مثلوا مختلف المصارف التجارية اللبنانية. و  50
الفرنسي، والبنك اللبناني التجاري، حرًصا شديًدا على المشاركة في مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان. 

ويمكن أيًضا للمصارف األخرى، التي قد ترى أن هناك فرصة "لبيع" برنامج مشروع مكافحة التلوث البيئي في 
ئها الصناعيين أن تصبح من المصارف المشاركة. وقد تم إعداد اتفاق إطاري مستقل بين مصرف لبنان لعمال

 لبنان والمصارف المشاركة، وسيتم التصديق عليه من جانب األطراف المعنية.

 معايير أهلية المؤسسات
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 فيما يلي بيان لمعايير أهلية المؤسسات الصناعية المقترضة: .15

 المؤسسات بالجدارة االئتمانية الالزمة، حسبما يحدد المصرف التجاري؛ينبغي أن تتمتع  (1)

 يجب أن تتحمل المؤسسات ضمانات القروض المطلوبة من قبل مصرفها؛ (2)

ينبغي أن يكون لدى المؤسسات رخصة صناعية للعمل من وزارة الصناعة، بينما يجب  (3)
قرض مرتبطة بالقطاع الصناعي، أن تكون كافة المشروعات الفرعية، الممولة في إطار ال
 ويفضل أن تكون مرتبطة بالقطاعين الصغير والمتوسط؛

ينبغي أن تستوفي المؤسسات كافة المتطلبات والمعايير الفنية الالزمة للمشاركة في هذا  (4)
جراءات اإلالمشروع. وستتطلب كافة المنشآت تدقيًقا بيئًيا وخطة عمل لالمتثال، غير أن 

لتتطلب إجراء تقييم لألثر البيئي واالجتماعي أو تقييم لألثر  فحصهاتم التي  التدخلية
البيئي واالجتماعي المحدود هي التي ستتطلب فقط إجراء تقييم بيئي، وسيتم تحديد ذلك 

 ؛الفحصفي مرحلة 

في المائة على األقل من إجمالي  10ينبغي أن تكون المؤسسات مستعدة لتخصيص  (5)
ة )مساهمة عينية أو نقدية، أي كافة األعمال المدنية الالزمة نفقات المشروع في صور 

 لتركيب المعدات ورسوم استيراد المعدات(؛

يمكن النظر في تمويل المشروعات الفرعية المعنية بالنفايات الطبية و/أو النفايات  (6)
 الصناعية الخطرة، شريطة أن يكون المقترض هو أحد كيانات القطاع الخاص؛

ها قد ، وكافة التكنولوجيات النظيفة، ولكنالتغيير من العمليةألفضلية لتكنولوجيا ُتعطى ا (7)
تتضمن أيًضا نظام المعالجة عند المصب، وال سيما فيما يتعلق بمياه الصرف 

 الصناعي؛

 دوالر أمريكي؛ 100000يبلغ الحد األدنى للقرض الفرعي  (8)

ز ي حالة المشروعات الفرعية التي تتجاو لن يكون هناك سقًفا للقرض الفرعي، غير أنه ف (9)
مليون دوالر، سيتعين الحصول على موافقة مسبقة من البنك الدولي، بينما تتم  2قيمتها 

الموافقة على كافة القروض التي تقل عن هذا الحد من جانب مدير المشروع بوحدة إدارة 
 المشروع؛

 المؤسسة التي ليس لديها مخصصات إلجراء الصيانة المالئمة مؤهلة؛ تكونلن  (10)

سيتم إجراء تحليل لفعالية تكلفة كافة المشروعات الفرعية، وستعطى أولوية التمويل  (11)
منطقة الفنية للصحة البيئية في ال المنافعللمشروعات الفرعية التي ستكفل أكبر قدر من 

 المحيطة بالمؤسسة الصناعية، والفوائد الصحية المستحقة للسكان المحيطين بها؛ 



51 
 

 ستكون االختيارات على أساس األولوية لألسبقية. (12)

 والمدفوعات اإلدارة المالية

 المعلومات األساسية

شروع. ويدير مصرف لبنان الحساب الم موضوعيوقع المقترض مع البنك الدولي اتفاَق قرض  .16
 المخصص المفتوح خصيًصا ألغراض المشروع.

يتاح القرض للمصارف التجارية المشاركة المعنية من خالل مصرف لبنان، وبناء على تقييم  .17
انية اإلئتمجدارة الوحدة إدارة المشروع حسبما هو موصوف في األقسام السابقة. وسيقّيم مصرف لبنان مدى 

لمقترض )المؤسسة الصناعية( قبل إرسال الطلب إلى وحدة إدارة المشروع الكائنة في وزارة البيئة، فيما يتعلق ل
بكافة المتطلبات اإلدارية والفنية والبيئية واالجتماعية لتقييم ما إذا كان المقترض )المؤسسة الصناعية( مستوفي 

ذا تطلب األمر، يتم تزويد المقترض باإلرشللمتطلبات الفنية والمزايا البيئية حتى يتأهل للتمو  ادات يل أم ال، وا 
رف لبنان مصيجري الفنية. وبمجرد الموافقة على المشروع الفرعي من جانب المصارف التجارية ووزارة البيئة، 

األموال من خالل المصارف التجارية المشاركة، والتي  توجيهالمشروع الفرعي وسيتم بعدئذ  من التحقق الوجب
 م مكافأتها من خالل برنامج مصرف لبنان.ستت

 مهام ومسؤوليات وحدة التمويل بمصرف لبنان

 يقوم مصرف لبنان بصرف القروض للمصارف المشاركة بناًء على المهام والمسؤوليات التالية: .18

تزامات" المصارف التجارية و"الخصومات من االحتياطي المطلوب" "اإلعفاءات من إل -
م منحها مقابل القروض المقدمة لقطاعات اقتصادية محددة. وتتضمن منها، والتي سيت

المهام ذات الصلة مراجعة الطلبات والتوصية بالموافقة عليها، ومتابعة التطبيق السليم 
لنشرات مصرف لبنان وقراراته ذات الصلة، ودراسة تقارير المصارف التجارية بشأن 

عداد التقارير وال دراسات واإلحصائيات الدورية في هذا الصدد. االحتياطيات المطلوبة، وا 
وهناك جهود حثيثة لدعم القروض السكنية والقروض المقدمة للقطاعات التجارية 

". وقد اتسع نطاق عمل 2009والتعليمية والصحية في إطار "برنامج الحوافز لعام 
طاع قمصرف لبنان مؤخًرا ليشمل معالجة القروض التعليمية، والتمويل طويل األجل لل

الصحي، والقروض المصنفة على أنها "صديقة للبيئة"، والممنوحة لكافة مكونات القطاع 
 االقتصادي.

برامج التمويل: التفاوض بشأن القروض طويلة األجل مع المانحين الدوليين )مثل  -
الصناديق العربية، والمصرف األوروبي لالستثمار، واالتحاد األوروبي، ومؤسسة التمويل 
الدولية، وشركة االستثمار الخاص الخارجي، والوكالة الفرنسية للتنمية( وتأهيل الحاصلين 

ليل أي قرض، ضمن أهداف أخرى، والموافقة عليه من قبل على القروض. يتعين تح
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ة للجهة المانحة. وينبغي تنفيذ إجراءات المتابع تجهيزهوحدة التمويل بمصرف لبنان، قبل 
دارة الحسابات، بالتنسيق مع العديد من  فيما يتعلق بالسداد في مواعيد االستحقاق، وا 

 إدارات مصرف لبنان ذات الصلة.

ى القروض المقدمة للقطاعات االقتصادية المنتجة: دراسة طلبات القروض دعم الفوائد عل -
المرسلة من قبل المصارف، والمؤسسات المالية، وشركات التأجير، والتوصية بالموافقة 
على دعم الفوائد الخاصة بالقروض المقدمة للقطاعات االقتصادية المنتجة، وغيرها من 

مج التمويل المختلفة الموقعة مع مانحين دوليين. القروض المدعمة والمقدمة في إطار برا
لتنسيق الفوائد با دعم علىالمبالغ المدفوعة ربع سنوًيا  تجهيزتم يوباإلضافة إلى ذلك، 

 مع العديد من إدارات مصرف لبنان ذات الصلة.

 عملية تقديم الطلبات

من المقترح أن يتم تنفيذ مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان  في القروض الفرعية.  إقرارآلية  .19
 ن أجلمإطار نفس آلية العمليات الفنية. وستكون آلية التمويل مختلفة عن تلك الخاصة بمشروع صندوق البيئة 

الوكالة األلمانية للتعاون الدولي. وبداًل من المنح، ستحصل الصناعات على قروض من خالل  /لبنان 
 فائدة تقريًبا. سعرارفها التجارية الخاصة بها دون أي مص

 (:3.3يتم االلتزام بالمراحل التالية حتى يتسنى الحصول على القروض )الشكل أ .20

تحديد المؤسسات المحتملة ليس فقط من خالل المصارف التجارية المشاركة ووحدة تنفيذ  .1
لصناعة وغرفة التجارة والصناعة المشروع، بل أيًضا من خالل وزارة البيئة ووزارة ا

مصارف لبنان والمنظمات غير الحكومية،  ورابطةالصناعيين اللبنانيين  ورابطةوالزراعة 
 إلى آخره، والتي بإمكانها اإلعالن من خالل الوسائل اإلعالمية؛

من من صفحتين )ُمتض طلبتلتزم الصناعات الراغبة في الحصول على قروض بتقديم  .2
في دليل عمليات المشروع( إلكترونًيا لمصرفها المشارك مع تقديم نسخة لوحدة إدارة 

 المشروع؛

يجري المصرف المشارك تقييًما للجدارة االئتمانية للمؤسسة الصناعية المتقدمة بالطلب.   .3
 المتقدمةوفي حالة ما إذا كانت النتيجة سلبية، سيتم رفض الطلب ولن تؤخذ الجهة 

بالطلب بعد ذلك في االعتبار. أما في حالة ما إذا كانت النتيجة إيجابية، فسيتم إرسال 
 من الناحية الفنية. الستعراضهالطلب إلى وحدة إدارة المشروع )بوزارة البيئة( 

إذا ما التزمت المؤسسة بأخذ القرض، تتواصل وحدة إدارة المشروع بالمؤسسة الصناعية . 4
 وم بإعداد اآلتي )مجانا(:المعنية وتق

 تدقيق بيئي أو تقييم لألثر البيئي واالجتماعي )للمشروع الفرعي(؛ )أ(
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 خطة عمل لالمتثال على مستوى المنشأة )المؤسسة(؛ )ب(

دراسة جدوى شاملة المواصفات الفنية، مع إعداد مستندات العطاء. وباإلضافة  )ج(
إلى ذلك، سُيطلب من المؤسسات استيفاء قائمة تقييم ذاتي مرجعية بشأن قدرات 

 (.3.3)الجدول أ التوريد

بمجرد اعتماد تقييم األثر البيئي واالجتماعي من جانب البنك الدولي ووزارة البيئة، ستقدم  .5
من قبل مصرف لبنان فيما بعد.  تجهيزهاليتم  المخالصة الفنيةإدارة المشروع  وحدة

وسيقدم مصرف لبنان موافقته النهائية على القرض الفرعي ويرسل تلك الموافقة لوحدة 
 إدارة المشروع وللمصارف التجارية ذات الصلة.

 إلى مصرف يوقع المصرف المشارك اتفاقية القرض الفرعي ويرسل نسخة موقعة منه .6
لبنان، مع طلب لتحويل األموال المقيمة بالدوالر والليرة اللبنانية إلى حساب المصرف 

 المشارك؛

يتم إصدار خطاب اعتماد من جانب المصرف المشارك للمورد المختار من جانب  .7
 المؤسسة الصناعية المقترضة؛

 المورد الفائز بالعطاء؛ ، ومن ثم يتم اختيارالتوريداتتبدأ المؤسسة الصناعية عملية  .8

( 1تبذل المصارف المشاركة العناية الواجبة في مختلف مراحل العملية لضمان ما يلي: ) .9
( توافق النفقات االستثمارية مع األسواق ذات الصلة 2المشروع؛ ) سالمةباإلضافة إلى 

د ( سدا4( تسليم السلع على نحو فعال؛ و)3صحيحة؛ ) مبدئيةوقيامها على فواتير 
 المبالغ مباشرًة إلى المورد؛

بعد إعداد المعدات للتشغيل، ستجري وحدة إدارة المشروع/وزارة البيئة تفتيًشا بيئًيا للتحقق من  .10
 االمتثال.

تعتبر خطة عمل االمتثال تعتبر شرًطا للحصول على تمويل من مشروع مكافحة التلوث البيئي في  .21
ست شرًطا لتنفيذ كافة المشروعات الفرعية المتضمنة في خطة عمل لبنان لمشروع فرعي واحد، ولكنها لي

االمتثال. وفي حالة ما إذا لم تقترض المؤسسة أموااًل، بعد أن يكون المشروع قد فرغ من إعداد دراسة الجدوى، 
سة سوخطة عمل االمتثال، وتقييم األثر البيئي واالجتماعي دون أن تتكبد المؤسسة أية رسوم، يتعين على المؤ 
تسديد كافة مصاريف إعداد تلك الوثائق قبل إعادة التقدم لوزارة البيئة بطلب جديد للحصول على شهادة 

 االمتثال للمعايير البيئية، خارج برنامج مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان.

 : عملية تقديم الطلب3.3الشكل أ
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 اإلدارة المالية

الية نظام مالئم لإلدارة الم وجودتم إجراء تقييم لإلدارة المالية بوزارة البيئة ومصرف لبنان للتأكد من  .22
، ومستوفي لمتطلبات البنك فيما يتعلق بالمشروع المقترح. وينبغي على المقترض والجهة المنفذة معمول به

عدللمشروع توفير نظام لإلدارة المالية، بما في ذلك المحاسبة، و  اسبي، ة، ونظم التدقيق المحالتقارير المالياد ا 
 لضمان قيامهم بتوفير معلومات دقيقة آنية فيما يتعلق بموارد المشروع ومصروفاته. كافًية

تم تقييم مخاطر اإلدارة المالية بأنها "شديدة" قبل تخفيف حدتها، ولكن من المتوقع أن ُيخفض هذا  .23
التصنيف إلى "متوسطة" عند تنفيذ تدابير تخفيف المخاطر المقترحة على نحو فعال. وفيما يلي بيان لمخاطر 

ويذكر أنه تم تقييم مخاطر اإلدارة  اإلدارة المالية المحددة باإلضافة إلى تدابير تخفيف المخاطر ذات الصلة.
( محدودية خبرة موظفي وزارة البيئية في هذا النوع من 1المالية بأنها "شديدة" لألسباب الرئيسية التالية: )

( التأخر في تدفق 3( احتمال عدم قدرة النظام المحاسبي على إصدار التقارير المالية المطلوبة؛ و)2النشاط؛ و)
الذي يعد شائًعا في هذا النوع من العمليات، حيث إنه ينبغي استيفاء معايير عديدة قبل األموال، وهو األمر 

تقديم طلبات السحب، وهي معايير تتضمن بشكل أساسي التوثيق المالئم والتنسيق الفعال بين مصرف لبنان 
الذي يجريه مقترضة، و والمصارف التجارية ووزارة البيئية فيما يتعلق بتقييم الجدارة االئتمانية للمؤسسات ال

مصرف لبنان والمصارف التجارية، باإلضافة إلى التقييم الفني للمشروعات الفرعية من جانب وزارة البيئة؛ 
الفساد المصاحبة لهذا النوع الجديد من مكافحة ( مخاطر الحوكمة و 5( ترتيبات التدقيق المحاسبي؛ و)4و)

 النشاط.

( اشتمال وحدة إدارة المشروع على 1التالية على نحو فعال: ) ينبغي تنفيذ تدابير تخفيف المخاطر .24
المالية واإلدارية ليكون مسؤواًل عن تنفيذ الترتيبات المالية الخاصة بالمشروع. ويتم تعيين  أخصائي في اإلدارة
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ا بً أخصائي اإلدارة المالية واإلدارية، الذي سيحصل على راتبه من خالل المكون "أ" للمشروع وسيتلقى تدري
( 2مالئًما على كافة إجراءات اإلدارة المالية ومبادئها التوجيهية، بوحدة إدارة المشروع الكائنة في وزارة البيئة؛ و)

استخدام الوحدة القائمة على التنفيذ لجداول بيانات إلصدار ما يطلب من تقارير مالية مؤقتة غير مدققة 
( تحقيق التنسيق 3موذًجا لصيغة التقارير المالية المؤقتة؛ و))التقارير المالية المؤقتة(، وسوف يقدم البنك ن

المالئم بين مصرف لبنان والمصارف التجارية ووزارة البيئة، فيما يتعلق بتقييم المشاريع الفرعية، باإلضافة إلى 
عداد خطة  ( تحديد اختصاصات مدققي الحسابات 4السنوية؛ و) المدفوعاتإجراء التسويات فيما بينها، وا 

لخارجين، الذين سيجرون تدقيًقا محاسبًيا سنوًيا "للمشروع" الممول من جانب البنك الدولي، والتحقق من البدء ا
( يتضمن دليُل عمليات المشروع فصاًل 5في عملية التدقيق المحاسبي في وقت مبكر عقب تنفيذ المشروع؛ و)

صة مقرر وضعها لتنفيذ عمليات اإلدارة المالية الخاعن اإلدارة المالية يورد بالتفصيل ترتيبات اإلدارة المالية ال
 بين الوكاالت.فيما بالمشروع، وتحديد المهام، والمسؤوليات، والعالقات المشتركة 

ستعتمد وحدة التمويل بمصرف لبنان، والتي تتألف من رئيس الوحدة ونائب التنظيم وترتيبات التوظيف.  .25
المدعمة وبرامج التمويل، على أخصائي اإلدارة المالية واإلدارية  رئيسها باإلضافة إلى رئيس وحدة القروض

)حسبما هو منصوص عليه في كل من االتفاقية الفرعية ومذكرة التفاهم المحررتين بين  –بوحدة إدارة المشروع 
مصرف لبنان ووزارة البيئة( في تقديم معلومات مالية دقيقة وكاملة، وفي حينها، حول إدارة "الحساب 

دارية بوحدة إدارة المشروع وسُيدفع رابته من المكون الم خصص" للمشروع. وسيتم تعيين أخصائي إدارة مالية وا 
"أ" للمشروع. كما سيتم تزويد أخصائي اإلدارة المالية واإلدارية المعين بالتوجيه واإلشراف الالزمين حتى يتعرف 

ئي التقارير. وستتضمن المهام الرئيسية ألخصا اعدادعلى اشتراطات البنك ومبادئه التوجيهية فيما يتعلق ب
اإلدارة المالية واإلدارية، على سبيل المثال ال الحصر، تنفيذ طلبات المشروع فيما يتعلق بصرف المبالغ، 

صدار التقارير المالية المؤقتة الربع سنوية، إلظهار الموقف المالي اإلجمالي للمشروع. وسيعمل أخصائي  وا 
واإلدارية على نحو وثيق مع أعضاء وحدة إدارة المشروع اآلخرين، ووحدة التمويل بمصرف اإلدارة المالية 

لبنان، بغية تنسيق الجهود وضمان رصد المعلومات المالية وتسجيلها بشكل جيد، وال سيما فيما يتعلق بالحساب 
 المخصص للمشروع والذي يديره مصرف لبنان.

تقوم وحدة إدارة المشروع بإعداد ما يطلب من التقارير د التقارير: الترتيبات المحاسبية وترتيبات إعدا .26
قارير المالية التقارير. وحيث أن التاعداد المالية المؤقتة غير المدققة، طبًقا لمتطلبات البنك الدولي فيما يتعلق ب

صدار تلك ( إلexcelالمؤقتة الخاصة بالمشروع غير معقدة، سيتم استخدام تطبيقات جداول بيانات إكسل )
قطاع العام ، ووفًقا للمعايير المحاسبية الدولية للالتقاريراعداد بالتقارير طبًقا لمتطلبات البنك الدولي المتعلقة 

(IPSAS) حيث يتم تسجيل الموارد واستخدام األموال عند قبض النقدية األساس النقدي للمحاسبة، وال سيما ،
 أو دفعها. 

بمساعدة مصرف لبنان، تقارير مالية مؤقتة ربع سنوية وقوائم مالية سنوية  تصدر وحدة إدارة المشروع، .27
للمشروع. ويتم إرسال التقارير المالية المؤقتة، المعدة طبًقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وعلى 

فاق على صيغة يوًما من نهاية كل ربع سنة. وقد تم االت 45أساس نقدي، إلى البنك خالل فترة ال تتجاوز 



56 
 

ومحتوى التقارير المالية المؤقتة خالل المفاوضات التي أجريت مع وزارة البيئة، وسوف يتم تضمينها في دليل 
عمليات المشروع. كما سيتم تدريب أخصائي اإلدارة المالية واإلدارية على متطلبات البنك الدولي فيما يتعلق 

الية المؤقتة ما يلي: )أ( بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية، . ويجب أن تتضمن التقارير المباعداد التقارير
بحسب الفئة، عن السنة المنتهية، وتراكمًيا من تاريخ البدء وحتى نهاية السنة المالية، بما في ذلك األموال 
 المقبوضة من الغير )مثل الموارد المتحصل عليها من شركاء التنمية اآلخرين(؛ و)ب( السياسات المحاسبية

( بيان أرصدة 1والمالحظات التوضيحية، بما في ذلك إفصاح من خالل الحواشي عن الجداول الزمنية مثل: )
( بيان التزامات المشروع، والذي يبين مبالغ العقود 2تسوية الحساب المخصص في بداية الفترة ونهايتها؛ و)

( تقرير تدرج فيه 3روع؛ و)المخصصة والمدفوعة وغير المدفوعة، بموجب كل عقد موقع في إطار المش
األصول الثابتة، ويشير إلى كافة المعلومات ذات الصلة )مثل الوصف، والمكان، والكمية، والرقم المسلسل، إلى 

 سبية.المحا والسجالتآخره( والتي ينبغي أن ُتحدث وأن تتضمن أية فروق بين المعاينة الظاهرية الدورية 

، والمعدة طبًقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع (PFS) المالية للمشروعينبغي أن تحتوي البيانات  .28
العام، على نفس المعلومات المتضمنة في التقارير المالية المؤقتة الربع السنوية، غير أنها ال بد أن تغطي فترة 

 كل سنة مالية. من نهاية سنة. وسيتم تقديم البيانات المالية للمشروع إلى البنك خالل فترة ال تتجاوز ستة أشهر

وضع مصرف لبنان مجموعة من اإلجراءات المتعلقة بالمحاسبة، والخزانة، الضوابط الداخلية.  .29
واإليرادات، وغيرها من الشؤون ذات الصلة بعملياته. وتعتبر إدارة التفتيش وتدقيق الحسابات هي المسؤولة عن 

مصرف لبنان، بما في ذلك الدفاتر والعمليات واألصول  إجراءات التفتيش والتدقيق الداخلي للحسابات في
 قسمامة، الرقابة الع قسموالحسابات، كما أنها تقترح التدابير الالزمة لتحسين اإلدارة. وتتألف هذه اإلدارة من 

 الرقابة المالية. وقسمتدقيق الحسابات، 

ن اإلشراف على المصارف باإلضافة إلى ما سبق، يحتوي مصرف لبنان على لجنتين مسؤولتين ع .30
 والمؤسسات المالية في كافة أرجاء البلد. وهاتان اللجنتان هما:

 (؛BCCلجنة الرقابة المصرفية ) -

 (.SICلجنة التحقيقات الخاصة ) -

تؤدي لجنة الرقابة المصرفية وظائفها اإلشرافية باعتبارها جهة مستقلة. وهي تمارس مهامها بشكل  .31
دورية، داخل وخارج الموقع، للجهات التي تشرف عليها، وهي تقوم بذلك من خالل رئيسي من خالل فحوص 

 من لديها من خبراء الفحص المؤهلين تأهياًل عالًيا )والمدربين باستمرار(.

 عراضاستتقيم لجنة الرقابة المصرفية السالمة المالية للجهات المنظمة. ويتم ذلك من خالل عمليات  .32
 تحليل البيانات المالية ورصد تنفيذ هذه المؤسسات لما يلي: االستعرضاتوتتضمن تلك داخل وخارج الموقع، 

 .أحكام مدونة المال واالئتمان اللبنانية 

 .متطلبات لجنة بازل، وال سيما المبادئ الرئيسية لإلشراف المصرفي الفعال 
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 .لوائح المصرف المركزي 

 .نشرات وتعليمات لجنة الرقابة على المصارف 

 ر المحاسبية الدولية.المعايي 

صالحية على  .33 باإلضافة إلى ما سبق، تستطيع لجنة الرقابة المصرفية فرض تدابير تصحيحية وا 
المؤسسات المصرفية، كل على حدة، حسبما تقتضي الضرورة. وستلعب لجنة الرقابة المصرفية دوًرا هاًما فيما 

 سالمتها المالية )في حالة حصول المصارف التجاريةيتعلق باإلشراف المستمر على المؤسسات المالية وتقييم 
على تمويالت في إطار هذا المشروع(، إذ أن ذلك من شأنه ضمان تحقيق مستوى أعلى من الرقابة واإلشراف 

 فضاًل عن تعزيز الشفافية.

ضع قضائي و األموال، باعتبارها كياًنا قانونًيا مستقاًل ذي  غسلُشكلت لجنة التحقيقات الخاصة لمحاربة  .34
بمصرف لبنان. وتتمتع اللجنة بحق حصري في رفع السرية المصرفية حتى يتسنى استخدام األسرار ذات الصلة 

من جانب السلطات القضائية المختصة واللجنة المصرفية العليا. تتسلم لجنة التحقيقات الخاصة، التي تعتبر 
وتحللها وتحقق فيها،  (STRs) لقة بالمعامالت المشبوهةبلبنان، التقارير المتع (FIU) وحدة االستخبارات المالية

كافحة لتقارير، للوائح ما القائمة باعدادكما تتحقق من امتثال المصارف والمؤسسات المالية وغيرها من الجهات 
 األموال ذات الصلة. غسل

 تتألف لجنة التحقيقات الخاصة من األعضاء التالي ذكرهم: .35

 اللجنةرئيس  مصرف لبنان، محافظ 
 ،عضو رئيس لجنة الرقابة المصرفية 
 ،عضو القاضي المعين باللجنة المصرفية العليا 
 ،عضو أخصائي معين من جانب مجلس الوزراء 

يتضمن المشروع نشاًطا جديًدا بالنسبة لوزارة البيئة ومصرف لبنان، ومن ثم يتعين وضع إجراءات  .36
؛ أي بين الوكاالتفيما العالقات المشتركة  وتحديدإضافية لوصف العمليات، وتحديد المهام والمسؤوليات، 

 لفرعية. ويتضمن دليلمصرف لبنان مقابل وزارة البيئة باإلضافة إلى المصارف المشاركة والمشروعات ا
جراءات   .الدفععمليات المشروع فصاًل عن اإلدارة المالية يصف تفاصيل اإلدارة المالية وا 

تضطلع وحدة إدارة المشروع بإعداد التقارير المالية المؤقتة وغير المدققة  التقارير المالية.اعداد  .37
(IFRs ) السنوية للمشروع على أساس نقدي، الستيفاء متطلبات بصورة ربع سنوية إلى جانب البيانات المالية

التقارير. وتتألف التقارير المالية من بيان المقبوضات النقدية مخصوًما منها اعداد البنك الدولي فيما يتعلق ب
المدفوعات النقدية بحسب الفئة، وبيان المصروفات بحسب المكونات، وبيان تسوية الحساب المخصص، وقائمة 

ت التعاقدية التراكمية، وقائمة بالمصارف التجارية، وقائمة بالمستفيدين من المشروعات الفرعية. وستقدم باالتزاما
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ذي الصلة.  ويربع السناليوًما من نهاية  45وحدة إدارة المشروع التقارير المالية المؤقتة للبنك في غضون 
 تنفيذ المشروع.وسيتم إصدار أول تقرير مالي مؤقت في غضون ثالثة أشهر من إعالن 

 التدقيق الخارجي للحسابات: .38

من جانب مدقق حسابات خارجي خاص مقبول  (PFS) سيتم تدقيق البيانات المالية للمشروع (1)
لدى البنك. ويتم تقديم تقرير تدقيق الحسابات والبيانات المالية للمشروع باإلضافة إلى خطاب 

اإلدارة إلى البنك في غضون فترة ال تتجاوز ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية. وباإلضافة إلى 
يم مدقق الحسابات الخارجي إلجراءات ذلك، سيتضمن خطاب اإلدارة المتعلق بالمشروع تقي

 الرقابة الداخلية، والنظام المحاسبي، ومدى االمتثال للتعهدات المالية في اتفاقية القرض.

ستكون عملية تدقيق الحسابات شاملة، وستغطي كافة جوانب المشروع، بما في ذلك الحساب  (2)
دولية التدقيق المحاسبي طبًقا للمعايير الالمخصص للمشروع، طبًقا التفاقية القرض. وسيتم إجراء 

. وستكون وحدة إدارة المشروع (IFAC) (للمحاسبين الدولي لالتحاد التنظيمية القواعدللتدقيق )
مسؤولة عن اختيار شركة تدقيق محاسبي خارجية مؤهلة ومقبولة لدى البنك والتعاقد معها، وذلك 

تفاق مع البنك على اختصاصات مدقق في غضون ستة أشهر من تنفيذ المشروع. وسيتم اال
 الحسابات الخارجي، الذي سيجري التدقيقات المحاسبية السنوية للبيانات المالية للمشروع.

 باإلضافة إلى ما سبق، تتاح للجمهور البيانات المالية السنوية المدققة الخاصة بالمشروع. (3)

ستقوم وحدة إدارة المشروع بإعداد موازنة للمشروع وخطة دورية والتدفقات المالية.  وضع الميزانية .39
ساب من البنك الدولي إلى ح السلفيات المقدمةللصرف، بناء على الجدول الزمني للتنفيذ. وسوف يتم صرف 

مخصص واحد من المقرر فتحه لدى مصرف لبنان بالدوالر األمريكي. وستتم إدارة الحساب المخصص من 
الذي سيقوم بإرسال معلومات مالية دقيقة وكاملة، وفي الوقت المناسب، فيما يتعلق  جانب مصرف لبنان،

ت التغذية وعمليا ياتبالحساب المخصص للمشروع، إلى وحدة إدارة المشروع. وستتضمن أساليب الصرف السلف
 والسداد.

 

 ترتيبات الصرف المقترحة

 القرض:: يجوز استخدام طرق الصرف التالية في إطار طريقة الصرف

 السداد (1
 السلف (2
 التغذية (3

أدخل البنك الدولي أسلوب الصرف اإللكتروني على كافة المشروعات المدعمة في  الصرف اإللكتروني. .40
لبنان. ومن خالل الصرف اإللكتروني، تجري كافة المعامالت، كما سيتم مسح كافة المستندات المؤيدة ضوئًيا 
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رسالها عبر اإلنترنت من خالل نظام التواصل مع العمالء. ومن شأن الصرف اإللكتروني تسريع  يرة وتوا 
 عمليات الصرف إلى حد كبير، كما أنه سيسهل تنفيذ المشروع.

الحساب المخصص. سوف يتم فتح حساب مخصص بالدوالر األمريكي لدى مصرف لبنان لضمان  .41
 توفير األموال بسهولة لتنفيذ المشروع. وسيقوم مصرف لبنان بإدارة الحساب المخصص للمشروع.

ُيستخدم الحساب المخصص لالحتفاظ بأموال المشروع التي سيتم صرف مبالغ منها للمصارف  .42
التجارية. وسيتم تقديم أسماء الموقعين المفوضين، ونماذج لتوقيعاتهم، إلى البنك قبل استالم أول طلب للسحب. 

 جيهية للصرفوسيتم اإليداع في، والسحب من، الحساب المخصص، طبًقا لخطاب الصرف والمبادئ التو 
الخاصة بالبنك. كما ستقوم وحدة إدارة المشروع بإعداد تسويات شهرية للحساب المخصص، استناًدا إلى 
معلومات دقيقة وكاملة، ومقدمة في الوقت المناسب، من مصرف لبنان، وسيتم إرسال نسخ من تسويات 

تقارير المالية ال إلىبنك الدولي باإلضافة مارس/آذار ويونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون األول إلى ال
 .التي تم تجميعهاالربع سنوية 

لصرف الخاص بالبنك، وحسبما هو مبين في ل للمبادئ التوجيهيةيتم صرف عائدات القرض طبًقا  .43
خطاب الصرف. وسيتم استخدام أسلوب الصرف القائم على المعاملة في إطار هذا المشروع. وبناًء على ما 

تبدأ طلبات الصرف من القرض من خالل استخدام طلبات السحب، سواء للسلف، أو لعمليات السداد، سبق، س
أو التغذية للحساب المخصص. وستتضمن كافة طلبات السحب مستندات مؤيدة مالئمة، بما في ذلك بيان 

 الصرف للحساب المخصص وتغذيته.  من أجلتفصيلي للمصروفات 

التي يجوز تمويلها من عائدات القرض، باإلضافة إلى  المعتمدةلمصروفات يحدد الجدول اآلتي فئة ا .44
أدناه مبلغ  3.1. ويوجز الجدول أمعتمدةالنسبة المئوية للمصروفات المقرر تمويلها باعتبارها مصروفات 

 دوالر أمريكي المقترح بخصوص التمويل باألثر رجعي. 3000000القرض ومبلغ 

 

 

 

 المعتمدة: المصروفات 3.1الجدول أ

مبلغ القرض  الفئة
المخصص )بالدوالر 

 األمريكي(

للمصروفات  %
 المقرر تمويلها

 %100 15000000 المكون "ب": القروض الفرعية غير شاملة رسوم االستيراد
  15000000 اإلجمالي

 %20 3000000 ومنه التمويل بأثر رجعي
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 التي ستقدمها كمساهمة عينية ونقدية. %10نسبة مالحظة: تتحمل المؤسسات رسوم استيراد المعدات من خالل 

قيق ترتيبات إعداد التقارير والتد يشمل والذي يتضمن دليل عمليات المشروع فصالا عن اإلدارة المالية، .45
، والتي من المتوقع أن تتصدى لمخاطر االحتيال والفساد، التي قد تؤثر تأثيًرا جوهرًيا واالستعراضالمحاسبي 
 المشروع.على نتائج 

مرتين على األقل في العام، بناًء على تقييم مخاطر المشروع.  يةبعثة إشراف إرساليتم خطة اإلشراف.  .46
 ستعراضاتم يالمشروع. وس حياةإلى ضمان المحافظة على نظم إدارة مالية قوية خالل  يةبعثة اإلشرافالوتهدف 

ي البنك الدولي، وستتم متابعة النتائج والمسائل ذات التقارير المالية المؤقتة على أساس دوري من جانب موظف
ر التدقيق تقاري باستعراض. ويقوم أخصائي اإلدارة المالية واإلدارية للمشروع يةبعثات اإلشرافالالصلة خالل 

 استعراض، ةيبعثات اإلشرافالالمالي، وتحديد المسائل ذات الصلة ومتابعتها. وباإلضافة إلى ذلك، سيتم، خالل 
ركات عينة من بيانات المصروفات والح استعراضتيبات المالية للمشروع وترتيبات الصرف )بما في ذلك التر 

 (.3.2المالية في الحساب المخصص(، لضمان االمتثال للحد األدنى من متطلبات البنك )الجدول أ

 : تاريخ استحقاق خطة عمل اإلدارة المالية من جانب الطرف المسؤول3.2أ الجدول

تاريخ االستحقاق من  اإلجراء 
 جانب

 الطرف المسؤول

اعتماد دليل عمليات المشروع بما في ذلك  1
 الفصل الخاص باإلدارة المالية

أشهر من  3في غضون 
 تنفيذ المشروع

وزارة البيئة/وحدة إدارة 
 المشروع

على  المحافظطلب الحصول على موافقة  4
توسيع نطاق اختصاصات مدققي الحسابات 

الحاليين، والموافقة على اختصاصات 
 طلشرو مدققي الحسابات الخارجيين طبًقا 

 البنك الدولي.

أشهر من  3في غضون 
 تنفيذ المشروع.

 مصرف لبنان

خالل فترة ال تتجاوز ستة  تعيين مدقق حسابات خارجي للمشروع. 5
 أشهر من تنفيذ المشروع

لبنان/ وحدة مصرف 
 إدارة المشروع

يوما من نهاية  45بعد  التقارير المالية المؤقتة الربع السنوية 6
 الفترة المطلوبة

مصرف لبنان/ وحدة 
 إدارة المشروع

تدقيق البيانات المالية للمشروع وخطاب  7
 اإلدارة المتعلق بالمشروع

أشهر من  6في غضون 
 نهاية السنة المالية

مصرف لبنان/ وحدة 
 إدارة المشروع

 

 التوريدات
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فيما يتعلق بالمكون "ب" للمشروع، يلتزم المقترض بإدارة واستخدام عائدات القرض، من المنفذة.  الهيئة .47
خالل مصرف لبنان، والقيام بكافة الجوانب األخرى لتنفيذ المشروع من خالل وزارة البيئة. وستقوم المؤسسة 

 إدارة المشروع والمساعدة الفنية من خالل التمويل الموازي. اإليطالية بتمويل كافة عمليات وحدة

يمول المشروع مكون المساعدة الفنية، الذي يضمن توفير الدعم الفني الالزم لتنفيذ تصميم المشروع.  .48
البرنامج، الذي يقدم قروًضا فرعية للمؤسسات، من أجل مكافحة التلوث الناتج عن صناعاتها. وستدعم وحدة 

أن  ا؛ وينبغيالخاصة به التوريداتالسلع الالزمة، باستخدام إجراءات  توريدإدارة المشروع المؤسسات في 
تصدق وحدة إدارة المشروع على تقييم االحتياجات والجدوى وكذلك على المواصفات الفنية، ومستندات 

. وستكون العملية المصدق عليها هي األساس لتقديم الذين تم منحهم عقود التوريدالعطاءات، والموردين 
ورة، بإعداد عقود ومستندات معيارية القروض الفرعية. وستقوم وحدة إدارة المشروع، حسبما تقتضي الضر 

 .توريداتال اتللعطاءات، حتى تكون العملية متماشية مع متطلباتها الخاصة، وباعتبار ذلك جزًءا من بناء قدر 

ت التي تمت ايستفيد مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان من القدر المنفذة.  للهيئة السابقةالخبرة  .49
الممول من الحكومة األلمانية من خالل الوكالة  (EFL)لبنان"  من أجلفي إطار برنامج صندوق البيئة  تنميتها

الوكالة / لبنان  من أجلصندوق البيئة برنامج  ويشركمليون يورو.  8.5األلمانية للتعاون الدولي بمبلغ 
نماء واإلعمار، والوكالة األلمانية ثالثة شركاء: وزارة البيئة، ومجلس اإل عن كثب الدولي األلمانية للتعاون

دارة   من أجلئة صندوق البي برنامجللتعاون الدولي. وباإلضافة إلى ذلك، تدعم المساعدة الفنية الالزمة تنفيذ وا 
 فيما يتعلق بتحديد االحتياجات، والجدوى، والجوانب الفنية، والتكلفة. وقد الدولي الوكالة األلمانية للتعاون/لبنان

، وتم تمديده لمرحلة ثانية في 2008المرحلة األولى من برنامج التمويل هذا في فبراير/شباط  تم تدشين
. وفي هذا الصدد، اكتسبت وزارة البيئة ووحدة إدارة المشروع التابعة لها، والتي كانت حتى 2010مايو/آيار 

قديم دعم ت ضمانهة، وسيتم وقت قريب كائنة في مجلس اإلنماء واإلعمار، خبرة راسخة في تنفيذ برامج مشاب
 في إطار مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان، كاستمرار لترتيب التوريداتفني قوي فيما يتعلق بوظيفة 

الة األلمانية الوك/لبنان من أجلصندوق البيئة التنفيذ المرضي في الوقت الحالي. وقد تم نقل وحدة إدارة مشروع 
، وتستخدم وحدة إدارة مشروع مكافحة التلوث البيئي في 2013البيئة في يونيو/حزيران إلى وزارة  الدولي للتعاون

 .2013ديسمبر/كانون األول  31لبنان نفس المرافق واألصول التي تم نقلها إلى وزارة البيئة بحلول 

 

 

 

 :التوريد اتتقييم قدر  .50

 ؛التوريدوزارة البيئة على  اتتم تقييم قدر  .أ

بالمكون "أ"، أي تقديم المساعدة الفنية ودعم وحدة إدارة المشروع إلرشاد فيما يتعلق  .ب
المؤسسات في بناء مشروعها، حدد التقييُم مخاطَر المشروع المرتبطة بمسك الدفاتر، 

 التقييم، والتخطيط واألطر الزمنية. وجهيز، وفرص المنافسة، التوريداتواالشراف على 
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يدة" إلى "متوسطة"، يوصى باتخاذ التدابير التالية: لتخفيف تصنيف المخاطرة من "شد .ج
( اشتراط االحتفاظ بسجل لمن يتخذ القرارات، وخالل أي إطار زمني، والمبررات 1)

( تنفيذ إجراءات 3( إعداد دليل العمليات؛ و)2؛ و)التوريداتالمقدمة عند تجاوز قرارات 
ات؛ المستند ضياعالفي في أسرع وقت ممكن في المشروع لت التوريداتتأمين سجالت 

الالزمة )من خالل التوظيف،  التوريدات( االتفاق على خطة الكتساب خبرة 4و)
( الترتيب لتوفير الدعم المالئم )الموظفين، 5خارجية، إلى آخره(؛ و) مصادر واستخدام

الخاصة بالمشروع مع ربطها على نحو  التوريداتوالتدريب، واألدوات( إلعداد خطة 
السلع، ضمان تأكد األخصائي الفني  بتوريد( فيما يتعلق 6المشروع؛ و)واضح بأهداف 

( التأكد من وضوح 7من أن المعايير تتعلق بالنجاح/الفشل وأنها تعد أيًضا مالئمة؛ و)
( وضع سياسة إعالنية، 8المعايير وقابليتها للقياس الكمي، ورصد االمتثال لها؛ و)

عداد إعالن نموذجي يتماشى مع متطلبات ( تحديد 9المبادئ التوجيهية للبنك؛ و) وا 
( وضع نظام 10؛ و)الهيئةمواعيد نهائية لتسليم الشكاوى واتخاذ القرارات من جانب 

لرصد وتسريع إدارة العقود، من حيث التعديالت أو أوامر التغيير. ويتم تضمين إدارة 
ق للحسابات ( اشتراط إجراء تدقي11؛ و)التوريداتاختصاصات مدققي مهام و العقود في 

وحفظ ، التوريداتمن جانب جهات تدقيق محاسبي خاصة ومستقلة لتغطية إجراءات 
دارة العقود.الملفات  ، وا 

فيما يتعلق بالمكون "ب"، الممول بالكامل من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، والذي يقدم  .د
قروًضا فرعية للقطاع الخاص، تقوم المؤسسات المستفيدة، كجزء من طلبها الحصول 

 3.3أ )الجدول التوريداتعلى قروض، باستيفاء قائمة تقييم ذاتي مرجعية بشأن قدرات 
في دليل التشغيل(، من أجل تحديد المخاطر المرتبطة النموذج متضمن  –أدناه 

واقتراح تدابير لتخفيف تلك المخاطر. وبعد التوصل إلى اتفاق بشأن التدابير،  التوريداتب
ستكون وحدة المشروع مسؤولة عن رصد التنفيذ، وال سيما ما يتعلق بتعيين جهة تنسيق 

 .للحسابات واإلدارة السليمة للعقود ، وتدابير مسك الدفاتر، والتدقيق الداخليالتوريدات

 فيما يلي بيان ألنواع الضرائب الثالثة المعمول بها:الضرائب المعمول بها:  .51

في  3في األلف من سعر العقد على تسجيل العقد بوزارة المالية؛ و)ب(  3رسوم الدمغة: )أ(  -
 ؛سداد األلف على كل دفعة

 الخبراء االستشايينتطبق على  %10ضرائب القيمة المضافة، أو ضريبة قيمة مضافة بنسبة  -
 والمقاولين المسجلين والمؤهلين لدفع ضريبة القيمة المضافة؛

في المائة، والتي يخصمها صاحب العمل من  7.5الموحد البالغ  السعرضرائب الدخل ذات  -
الضرائب لدى وزارة المالية؛ وهي متغيرة بالنسبة  كدافعيغير المسجلين  الخبراء االستشاريين
المسجلين، تبًعا لتصنيف وظائفهم بوزارة المالية. وقد يتم التقيد بإعفاء  للخبراء االستشاريين
من ضرائب الدخل في حالة ما إذا كانوا مسجلين بالبلدان التي أبرمت مع  الخبراء االستشاريين
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بي. تكون العقود الممولة من عائدات المانحين الدوليين لبنان اتفاقيات تحظر االزدواج الضري
 (.2001-379معفاة من ضريبة القيمة المضافة )القانون رقم 

بالنسبة لألنشطة الممولة حصرًيا أو جزئًيا من البنك الدولي لإلنشاء المقترح.  التوريداتترتيب  .52
 طبًقا لمبادئ البنك الدولي التوجيهية التالية: التوريدوالتعمير، أو من مرفق البيئة العالمية، سيتم 

 "السلع، واألعمال، والخدمات غير االستشارية، من جانب مقترضي البنك الدولي، في إطار  توريد
خة في ، المؤر "الدولية وِمَنِحها التنميةقروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير واعتمادات مؤسسة 

 . 2011يناير/كانون الثاني 

  من قبل مقترضي البنك الدولي، في إطار قروض البنك  الخبراء االستشاريينوتوظيف "اختيار
الدولية وِمَنِحها"، المؤرخة في يناير/كانون  التنميةمؤسسة الدولي لإلنشاء والتعمير واعتمادات 

على  3.13الفقرة . ويجب أن يشير االتفاق القانوني مع الحكومة اللبنانية إلى 2011الثاني 
للقطاع الخاص أو "الممارسات  الراسخة التوريداتأساليب صوص، أي أهلية استخدام وجه الخ

في إطار القروض المقدمة لمؤسسات وكيانات الوساطة  التوريدات)التجارية المقبولة للبنك" 
 المالية(.

  الممولة بقروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير،  المشروعات"منع ومكافحة االحتيال والفساد في
، والمحدثة 2006الدولية وِمَنِحها"، المؤرخة في أكتوبر/تشرين األول  التنميةمؤسسة واعتمادات 

 .2011في يناير/كانون الثاني 

، 2014مايو/آيار  21، وهي المؤرخة في للتوريدوضع المشروع خطة مبسطة  :التوريداتخطة  .53
 )األخصائيين الفنيين بوحدة إدارة المشروع، الخبراء االستشاريينبخصوص المكون "أ"، والتي تغطي اختيار 

ومدققي حسابات المشروع المستقلين(. وفيما يتعلق بالمكون "ب"، ونظرا لطبيعة المشروع، لن تتضمن خطة 
، بل ستتضمن عملية الحصول على االعتمادات التوريداتمتوقعة إلجراءات المراحل المنتظمة ال التوريدات

السلع  وريدلنفسها لتلصناعات ا تضعهاالتي  التوريدات)إعداد المقترحات والتثبت منها( كما ستتضمن فترة 
المقترحة. ولقد وضعت وحدة إدارة المشروع "خطة التنفيذ" هذه، وسوف تحافظ على اتساقها مع مقترح كل 

 المبدئية(. التوريدات ةخط –أدناه  3.4ؤسسة )الجدول أم

يغطي هذا الدليل آلية الموافقة على االعتمادات. وهو يبين مهام ومسؤوليات دليل عمليات المشروع:  .54
الشركاء المختلفين، وال سيما دور وحدة إدارة المشروع فيما يتعلق بالدعم الفني للتثبت من االحتياجات، 

ن دليل للموردين. ويتضم بمنح العقودالتوصية  واستعراضالجدوى، وصياغة المواصفات الفنية،  واستعراض
 .التوريداتعمليات المشروع أيضا قائمة التقييم الذاتي المرجعية بخصوص 

جراء استعراض يةبعثة اإلشرافال إرسالمن المتوقع اإلشراف على المشروع:  .55 رتين م التوريداتما بعد  وا 
من  %15سيتم تغطية عينة تتألف من  ،التوريدما بعد  استعراضومرة واحدة سنوًيا على التوالي. وفي سنوًيا 

 على النتائج المحققة. االستعراضركز ي. وسالتوريداتما بعد  الستعراضالعقود المؤهلة 
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 بالتقييم الذاتي لقدرات التوريدسبل االنتصاف وقائمة المراجعة الخاصة . 3.3الجدول أ

إذا كانت سلبية أو غير منطبقة، وسبل 
 لمؤسسةالخاصة بااالنتصاف المقترحة 

 مخاطرةالعامل  التقييم الذاتي

 : المساءلة عن قرارات التوريد1مخاطرة العامل   
بشأن من له  يحدد بوضوح المسؤوليات وتفويض السلطةهل هناك نظام مساءلة متبع  :1السؤال   

 السيطرة على قرارات التوريد؟
 

التي هل يصف نظام المساءلة العملية ويحدد سبل االنتصاف اإلدارية و/أو الجزائية،  :2السؤال   
قراراتهم  والذين تجاوزتالموظفين الذين لديهم سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بالتوريدات تنطبق على 

 السلطة المخولة لهم؟
 الداخلية الداخلية واإلجراءات: األدلة 2عامل المخاطرة   
مكن ي/ دليل توريدات ينطبق على التوريدات التي  مجموعة من لوائح التنفيذهل لدى الكيان  :1السؤال   

لجميع خطوات عملية التوريد )أي، التخطيط،  تعليمات واضحةومع وجود  للموظفين الحصول عليها
 اإلعالن، العطاءات، التقييم ومنح العقود، استعراض الحدود الدنيا، حفظ السجالت(؟

 : حفظ السجالت ونظم إدارة الوثائق3عامل المخاطرة   
 من الخسائر والوصول غير المصرح به؟ محميةهل السجالت  :1السؤال   
 موقع السجالت ذات لتحديدهل لدى الكيان إمكانية الوصول إلى نظام )يدوي أو إلكتروني( : 2السؤال   

 الصلة بسهولة
 باإلحصاءاتهل لدى الكيان إمكانية الوصول إلى نظام )يدوي أو إلكتروني( لالحتفاظ  :3السؤال   

 الحيوية المتعلقة بالتوريدات؟
 : التوظيف4عامل المخاطرة   
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إذا كانت سلبية أو غير منطبقة، وسبل 
 لمؤسسةالخاصة بااالنتصاف المقترحة 

 مخاطرةالعامل  التقييم الذاتي

 ، من حيث العدد والخبرة والقدرات؟كافٍ هل التوظيف المتعلق بالتوريدات  :1السؤال   
هل ُيقدم أو ُيمنح موظفي التوريدات التدريب الجيد للتنمية المستمرة للمهارات في مجال إدارة  :2السؤال   

 التوريدات والعقود؟
م والتي تصف السلوك المالئموظفي التوريدات دى معروفة ل مدونة لقواعد السلوكهل هناك  :3السؤال   

  المتعلق بالتوريدات؟
 : تخطيط التوريدات5عامل المخاطرة   
 والذي يأخذ في االعتبار أهداف تخطيط واقعي للتوريداتهل يتطلب نظام التوريدات إجراء  :1السؤال   

البرنامج، والكميات المبررة، وأسعار السوق الواقعية، والوقت المستغرق للتسليم والتخزين وما إلى ذلك، 
 ، والمخاطر الكامنة )أي،المثبتةوهل يرتبط هذا التخطيط بالميزانية المتاحة واحتياجات المؤسسة 

 المتصلة بالتواطؤ(؟
 اإلعالن وفتح العطاءات/المقترحات والمعلومات العامة: 6عامل المخاطرة   
جراءات التوريد  :1السؤال     ؟اإلعالن العام عن فرص العطاءاتهل تتطلب قواعد وا 
في حضور مقدمي العطاءات والممثلين وعامة  يتم فتح العطاءات/المقترحات علناهل  :2السؤال   

 الجمهور الراغبين في الحضور، ومباشرة بعد الموعد النهائي لتقديم العطاءات؟
، مما يسمح بطلبات استخالص اإلفصاح عن قرارات منح العقودهل هناك سياسة تتطلب  :3السؤال   

 المعلومات والطلبات العامة للمعلومات من الجمهور؟
)ما قبل( التأهيل/القائمة اإلنتقائية، فتح/تقديم العطاءات،  ،المناقصةوثائق : 7عامل المخاطرة   

  ومعايير التقييم ومنح العقود
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إذا كانت سلبية أو غير منطبقة، وسبل 
 لمؤسسةالخاصة بااالنتصاف المقترحة 

 مخاطرةالعامل  التقييم الذاتي

ألنواع التوريدات المتوقعة متاحة  الوثائق الموحدة للعطاءات/طلب تقديم العروضهل : 1السؤال   
 لالستخدام؟

تعليمات إذا كانت وثائق العطاءات الموحدة/ طلب تقديم العروض متاحة، هل تشمل  :2السؤال   
تقديم العطاءات/المقترحات، وحضور و حول كيفية إمكان مقدمي العطاءات طلب توضيحات،  واضحة

 مقدم العطاء عملية فتح العطاءات / المقترحات علنا، وتقديم الشكاوى؟
شروط في حالة إتاحة وثائق العطاءات الموحدة/ طلب تقديم العروض، هل تشتمل على  :3السؤال   

 ؟وأحكام عادلة للعقود
 : التقييم ومنح العقود8عامل المخاطرة   
جراءات التوريدات إجراء تقييمات بشكل مهني وبواسطة أعضاء لديهم : 1السؤال    هل تتطلب قواعد وا 

ناء لحفظ المعلومات أث، وضمان وجود بروتوكول  توريدهاخبرة فنية في البنود/ الخدمات التي يتم 
 ؟عملية التقييم

 
 /الشكاوى: استعراض القرارات المتعلقة بالتوريدات وتسوية المنازعات9عامل المخاطرة   
 النزاعات/الشكاوى في مراحل مختلفة من دورة التوريدهل لدى الكيان سجل موثق لحل : 1السؤال   

 المتعلقة بحجم وطبيعة المنازعات/الشكاوى؟ البياناتلحفظ  حينهاوتقديم القرارات العادلة في 
 : إدارة العقود واإلدارة10عامل المخاطرة   
فقا و ضمن الشروط التعاقدية وتنفيذ العقود  لدفع الفواتيرهل لدى الكيان سجل موثق  :1السؤال   

ي النطاق أو ف ودون تغييرات مفرطة، في الوقت المناسب، مع التبرير الكافي لالختالفات للمواصفات
 السعر ودون تراكم المطالبات التعاقدية التي لم تحل )مثل المدفوعات واالختالفات(، وتطبيق سبل

 االنتصاف التعاقدية؟
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إذا كانت سلبية أو غير منطبقة، وسبل 
 لمؤسسةالخاصة بااالنتصاف المقترحة 

 مخاطرةالعامل  التقييم الذاتي

 : اإلشراف على التوريدات11عامل المخاطرة   
، والتي يشمل نطاقها عمليات التفتيش تدقيق داخلية وخارجية: هل يجري الكيان عمليات 1السؤال   

 موما علىتنفيذ توصيات التدقيق عو ، حينهاالمادي والتحقق من االمتثال وأن تقارير التدقيق تصدر في 
 السرعة؟وجه 
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 .أ.  خطة التوريدات الخاصة بالقروض الفرعية3.4الجدول أ

 

 ب. توريد الخبراء االستشاريين

 

 

 

 البيئية واالجتماعية )بما في ذلك اإلجراءات الوقائية(
عن  لإلعرابصناعية والتي من خالل الدعوة منشآة  25-20التلوث في مكافحة . سوف يمول المشروع  56

شركة تنتمي إلى القطاعات التالية: األغذية؛  13لبنان، استجابت من أجل التي أطلقها الصندوق البيئي  االهتمام
المعادن؛ األثاث والورق ولب الورق. تهتم هذه الصناعات بالحد من مياه الصرف الصحي و/أو تحسين إدارة 

: الفوائد االقتصادية الناجمة عن اإلجراءات التدخلية مثل تحقيق وفورات الطاقة، ترى هاألنالنفايات الصلبة 
عادة استخدام المياه و/أو إعادة استخدام النفايات؛ و/أو تحسين  ى من البيئي بعد تلقي وزارة البيئة شكاو  موقفهاوا 

 13 بين شركة أثاث( من 1ق  وشركة ور  1شركات أغذية و 3المجتمعات المحلية المتأثرة بالتصريف. خمسة )
 غير شاملة) مليون دوالر أمريكي 5.3 منلما يقرب  تقترضيمكن أن و  االمتثالشركة أوفت بمعايير خطط عمل 
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ث مشروع مكافحة التلو لإعداده  مزمع( ومن ثم تشكل أول نشاط المؤسسات تتكبدهااألعمال المدنية التي سوف 
 البيئي في لبنان.

 

 .5.3التلوث في الجدول أ السيطرة علىل المرتبط بمشروعات . التخفيف المحتم57

 تدابير التخفيف 5.3الجدول أ

 المشروعات الفرعية التخفيف المحتمل
معالجة مياه الصرف  المعالجة الفيزيائية والكيميائية و/أو البيولوجية• 

 الصناعي
 إنتاج الطاقة / بالغاز الحيوي الالهوائية معالجة النفايات• 
 الرواسب   المياه من نزح• 
 إعادة التدوير )أي الرغوة(• 
 النفايات إلى نظم الطاقة أو استخدام النفايات كمصدر بديل للوقود• 

 معالجة النفايات

 معالجة المياه نظام التلبد، والترسيب، نزح المياه من الرواسب • 
خفض انبعاثات الهواء  (لخ.إ تركيب نظم عالج السيطرة على تلوث الهواء )حقيبة مرشحات، المرسب،• 

 والسيطرة عليها
عادة الخام و  المواد إعادة تدوير•   منظومة الوسائل التحليلية داخلالمياه استخدام ا 
 داخل المنشأةتدابير أخرى المصنع و ب

تدابير كفاءة الطاقة 
 واإلنتاج األنظف 

 

. حيث أن هذه المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم، فمن المتوقع أال تكون أي من مخاطر هذه اآلثار السلبية 58
 .غير قابل للزوالكبيرة أو واسعة النطاق أو لم يسبق لها مثيل؛ وال يعتبر أي تأثير 

 تقييم اإلطار المؤسسي والقانوني

ي الفئة مكافحة التلوث البيئي في لبنان الذي تم تصنيفه ف. كجزء من تقييم األثر البيئي واالجتماعي لمشروع 59
دارة نظام إدارة البيئة )في  وحدة إدارة المشروع، تم تقييم قدرات (FI)و.ط. لتقييم، ، االبيئيالفحص تنفيذ وا 

والتخفيف، واالستعراض، والرصد واإلبالغ( على مستوى المشروعات والمشروعات الفرعية. تم تقييم ومقارنة 
يات للمواءمة تم صياغة آلو ار القانوني والتنظيمي الوطني للبنان بسياسات اإلجراءات الوقائية للبنك الدولي. اإلط
 مع تلك الخاصة بالبلد المضيف. يتم اقتراح خططالبنك الدولي الخاصة بسياسات والمبادئ التوجيهية البين 

 الدوليين أو االستشاريين المحليينالخبراء وتحديد  المتخصصلمواجهة أوجه القصور، بما في ذلك التدريب 
هما و  موازيةلا برامجال من قبل اثنين من وكذلكالمتاحين لتقديم الدعم وسيتم تموليها في المكون األول للمشروع، 

المعني بحوكمة البيئة )دعم االتحاد األوروبي و مليون يورو  8المشروع الممول من االتحاد األوروبي بمبلغ  
الوكالة  ومنحةوسوف يستمر لمدة ثالث سنوات،  2014كمة البيئية( والذي بدأ في مارس/ آذار إلصالح الحو 

ديسمبر/  31لبنان الذي أغلق في  من أجلمليون يورو لصندوق البيئة  8.5 بمبلغ األلمانية للتعاون الدولي
 .2013كانون األول، عام 
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. أظهر التقييم المؤسسي أن مصرف لبنان لديه التزاما قويا بالبيئة من خالل حافظة مشاريعه البيئية من أجل 60
من الموظفين اإلداريين/  70بت وزارة البيئة بفريق مختص مكون من هِ . وُ البيئيةكفاءة الطاقة و التنمية الريفية 

المشروعات المدارة  إطارموظفا يعملون في  30له حوالي فنيين في جميع موضوعات البيئة الرئيسية، والذي يكمال
جيا الفنية على فهم القضايا البيئية في لبنان. وتتألف خدمة التكنولو  القدراتلديهم  ون/الممولة دوليا. هؤالء الموظف

بدوام ن ( )التي أنشئت بمساعدة البنك الدولي( من سبعة موظفيEIAالبيئية التي تدير نظام تقييم األثر البيئي )
موظفا من إدارات وزارة البيئة األخرى الذين هم على دراية بالنظام الوطني لتقييم  20ويساعدهم حوالي كامل 

لي. عالوة على بنك الدو الخاصة بالاألثر البيئي، وكثيرون منهم قد تلقوا تدريبا على سياسات اإلجراءات الوقائية 
لجهود لجنة دائمة لالمتثال البيئي باإلضافة إلى امن خالل  ل واإلنفاذاالمتثا نظامذلك، تلتزم وزارة البيئة بتعزيز 

المبذولة حاليا لتحسين إنفاذ القوانين من خالل خدمة اإلدارات اإلقليمية والشرطة البيئية، وال سيما مشروع قانون 
وتم إحالته إلى  2012وافق عليه مجلس الوزراء في عام و  يحدد المدعي العام البيئي )أعد بمساعدة البنك الدولي

البرلمان(، مشروع المرسوم المتعلق بالشرطة البيئية )تم اعداده أيضا بمساعدة من البنك الدولي( والمشروع القادم 
 .االتحاد األوروبي الذي يدعمه إلصالح الحوكمة البيئية

وزارة البيئة و (، IPCs) صدار التراخيصإل بين الوزاراتفيما مشتركة  لجان ست. أنشأت وزارة الصناعة 61
لتصاريح اصدار إبمسؤولية  بين الوزاراتفيما مشتركة ال لجانالوزارة الصناعة. تضطلع  وترأسهاعضو فيها 

الصناعية لمرافق البناء والتشغيل وتتطلب موافقة وزارة البيئة على التقييم البيئي. وسوف يتم توضيح التزام وزارة 
 ناعي في بيان السياسات في مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان.البيئة بإنشاء نظام إلدارة التلوث الص

. أظهر التقييم القانوني أن لبنان لديه عدد كبير من القوانين واألنظمة البيئية، فضال عن تشريعات أخرى 62
 قانون حماية يف تقييم األثر البيئينظام األساس القانوني ل تم تأسيسبالبيئة سوف يلتزم بها المشروع.  متعلقة

، ومرسوم تقييم األثر البيئي  وزارة البيئة بشأن إعادة تنظيم 2005-690 القانون رقم و   2002-444 البيئة رقم
، حصفالمتطلبات الالزمة للومرفقاته. ويشمل مرسوم تقييم األثر البيئي ومرفقاته جميع  2012-8633 رقم 

عداد لتقييم البيئي واإلشراف على عملية التقييم البيئي بما في ذلك التشاور واإلفصاح؛ ومرسوم االلتزام البيئي ا وا 
الذي من شأنه تنظيم كافة أنشطة المنشآت المصنفة )مثل المنشآت الصناعية( 2012-8471 للمنشآت  رقم 

 التي قد تسبب التلوث الضار والتدهور البيئي.

، وحدد الوطني تقييم األثر البيئينظام لتقييما  13(2011لمصرف لبنان ) البيئي القطريالتحليل  أجرى. 63
( المعنية بالتقييم OP 4.01أوجه التشابه واالختالف بين نظام تقييم األثر البيئي الوطني وسياسة العمليات )

 OPمليات )عظم سياسة العنظام تقييم األثر البيئي اللبناني متوافقة مع مخصائص البيئي. وأظهر التقييم أن 
ختصاصات وجود المهام واال( المعنية بالتقييم البيئي باستثناء ثغرات رئيسية أال وهي: )أ( االفتقار إلى 4.01

عداد إل الجهة صاحبة المشروعالقطاعية بالنسبة لقطاعات محددة التي ستقدم إلى مبادئ التوجيهية وال موحدةال
البيئية األولية؛ )ب( عدم التشاور مع أصحاب المصالح للمشروعات  دراسةتقارير تقييم األثر البيئي أو ال

(  الخاصة بالبنك OP 4.01الفئة ب في سياسة العمليات )مشروعات  على غرار) 2المدرجة في المرفق 
 14و  13( للجمهور حسبما تقتضيه المادتان IEEالدولي(؛ و)ج( عدم اإلفصاح عن الدراسة البيئية األولية )

                                                           
( في لبنان، البنك الدولي، يونيو/حزيران CEAالتحليل البيئي القطري ) 13

2011. 
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سد  تدابير تم تحديد 2012-8471. من قانون حماية البيئة التي تم تناولها  في مرسوم تقييم األثر البيئي  رقم 
 .مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان فيسيتم تنفيذها و الثغرات 

يئة إلى التجزء بين ب. ترجع العوائق الرئيسية للتنفيذ واإلنفاذ الفعال والمجدي للقوانين البيئية وتلك المتصلة بال64
بين أمور أخرى، على الصعيدين الوطني من  وهيئات التراخيص، وسلطات الشرطةالمؤسسات التنظيمية، 

لزم هذا يستو . على نحو فعالوالمحلي للحكومة، مفادها أنه ال توجد مؤسسة واحدة يمكنها اتخاذ إجراءات اإلنفاذ 
يم مشروع أولوية مؤسسية أولى. تم تصمكاالفتقار إلى الموارد البشرية وتجزئة المسؤوليات تعزيز الرصد واإلنفاذ 

ناعية في الصالمؤسسات  من شأنها أن تدعم آليةمكافحة التلوث البيئي في لبنان لدعم وزارة البيئة في إنشاء 
مكافحة التلوث من  استثماراتتشجيع آلية لوخلق ،  2012-8471 رقم البيئي االمتثال مرسومحكام أل امتثالها

المقام األول  في االتحاد األوروبي المدعوم من وسيركز مشروع إصالح الحوكمة البيئيةالناحيتين الفنية والمالية. 
لبيئة ووزارات ا على المبادئ التوجيهية لإلنفاذ واالمتثال، والتدريب، وبناء القدرات وتوفير معدات االختبار لوزارة

 القطاع.

 سياسات البنك الدولي المعنية باإلجراءات الوقائية

سوف تكون جميع و )التقييم البيئي(.  OP4.01. يقوم المشروع بتفعيل سياسة وقائية واحدة فقط أال وهي 65
التلوث داخل المؤسسات الصناعية التي تنتمي إلى القطاع الخاص. وال ُيتوخى أي نزوح  السطرة علىأنشطة 

التابعة للبنك الدولي وتكون هي الغالبة في  OP4.01ُتطبق سياسة اإلجراءات الوقائية و مادي أو اقتصادي. 
 .الدولي لبنكالخاصة باحالة عدم توافق السياسات البيئية الوطنية مع سياسات اإلجراءات الوقائية 

 اآلثار اإليجابية والسلبية للمشروع على البيئة

. 14/سنة ألغراض صناعية3مليون م  965من أصل سنة  /3مليون م  60. الوضع الحالي: يستخدم لبنان 66
تعيد و يتم تصريف هذه المياه بعد استخدامها إما لشبكة المياه المستعملة بالبلديات أو في النظام اإليكولوجي. و 

الصناعية تدوير المياه المستخدمة في عمليات التبريد أو التدفئة أو يمكن إعادة استخدام هذه المنشآت بعض 
ال توجد أي مرافق لمعالجة أو التخلص من النفايات الخطرة وغير و على مستوى المصنع.  بعد معالجتهاالمياه 

نين مفتوحة أو في واحد من اث في مكبات اإمالخطرة التي عادة ما تخطلط بالنفايات البلدية ويتم التخلص منها 
 من مدافن القمامة الصحية المنشأة في بيروت الكبرى وفي بلدية زحلة في منطقة البقاع.

تأثيرات إيجابية بيئية محلية وعالمية تفوق أية آثار إلى المشروع  يؤدي. اآلثار اإليجابية: من المتوقع أن 67
والحد من  ،والسالمة المهنية ،ة اإليجابية المتوقعة هي تحسن الصحة العامةسلبية محتملة للمشروع. اآلثار البيئي

زالة المعادن النزرة والمعادن الثقيلة من الشركات الصناعية؛  ،التلوث أحمال ة تحسين نوعية المياه السطحيو وا 
ل إلى الحد سيكون للتقليو والمياه الجوفية وتوفير مصدر موثوق إلمدادات المياه للمزارعين والمجتمعات المحلية. 

يئة إيجابية على الب تأثيراتأو إعادة التدوير  المعالجةاألدنى من النفايات الصلبة الصناعية من خالل عملية 
 استخداماتوخفض المادية من خالل الحد من تلوث الهواء؛  وتوفير الطاقة، ومنع حرق البالستيك والمطاط 

 مدافن القمامة.

                                                           
 .الزرقاء الخطة، االقتصادي والنهج المياه استخدام كفاءة. 2011. فادي، كومير 14



73 
 

ة التي تشكل خطرا على صحو معالجة مياه الصرف الصناعي ل نظراً يجابية للمشروع . ستتزايد اآلثار اإل68
من خالل  وتلوث المياه الجوفية ،والملوحة وتشبع التربة بالميا ،اإلنسان، وتدهور موارد التربة بالمعادن الثقيلة

لحاق و ولوجي الترشيح؛ وخلق اختالالت في المسطحات المائية، وفي المسطحات والحد من التنوع البي ضرار في أا 
 عدم إعادة استخدامالنجمة عن تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي البلدية. ستؤدي اآلثار السلبية 

النفايات  ميةوالطاقة، وزيادة مستويات الملوحة مما يؤدي إلى سُ  ،لمياه إلى زيادة في استهالك المياهل المؤسسات
اإليكولوجي. وعالوة على ذلك، يكون لسوء و/أو عدم معالجة النفايات السائلة وتصريف الملوثات في النظام 

لوث الهواء بسبب ترشح النضاض وتل نظراً على تلوث التربة، وتلوث المياه الجوفية  اسلبي االصلبة الصناعية تأثير 
 حرق النفايات الخطرة وغير الخطرة.

 (ESMFتنفيذ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية )

المنهجية المتبعة في إجراء التقييم البيئي هي التشاور مع أصحاب المصالح من خالل اتباع الخطوات . 69
 التالية:

 :الفحص: 1الخطوة 

مع  OP4.01 بالتوافق مع سياسة العملياتاآلثار  إلى تحليل المشروعات الفرعية فحص فئة سوف تستند .70
. 2012-8633 المرسوم رقم في 2و  1 المرفقين في لملحقةا يجابيةاإل الفحصقوائم  األخذ بعين االعتبار

 .الفئات الثالث التالية وضعوسيتم 

 لتقييم األثر البيئي الوطني من المرسوم األول للمرفق المقابلة قائمة المشروعات: تشمل الفئة األولى أ.
وهو ( ESIAR)االجتماعي و  البيئي لتقييم األثر فصلمُ تقرير  عدوالذي من أجله أُ 2012-8633        رقم

 يكونس إلزامي. كما أنه لبنك الدوليبا الخاصة OP4.01 في سياسة العملياتأ  فئةال لمشروعات مماثل
، وشدتها حجمهال نظراً  بيئية محتملة أو اجتماعية ضارة كبيرةآثار  لمشروعات الفرعية التي تندرج في هذه الفئةل

 لفرعيةا تنتمي بعض المشروعات سوفو لم يسبق لها مثيل.  أو، فيهاال رجعة أو  متنوعة، وستكون هذه األضرار
مياه الصرف و الطاقة مشروعات النفايات و  وهي: هذه الفئة إلى التابعة لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان

 طرة.خ ادالتي تحتوي على مو  الصناعية الصلبة والنفايات المواد الكيميائية الخطرة التي تحتوي على الصناعي

 ثر البيئيتقييم األل الوطني من المرسوم الثاني المرفقفي الفرعية  المشروعات قائمة: تشمل الفئة الثانية. ب
في هذه  فرعيةال سيكون للمشروعاتو (. LESIAR) االجتماعيالبيئي و  تقييم األثرل امحدود اتقرير  الذي يتطلبو 

 ومحددة، قليلة من حيث العدد محتملة محدودة سلبية بيئية أو اجتماعية، آثار وشدتها حجمهاحسب  الفئة
المشروعات  تنتمي غالبيةسو  التخفيف. من خالل تدابير بسهولةمعالجتها و ، إلى حد كبير عكسها، ويمكن مواقعال

المستعملة  اهمعالجة الميمحطات أال وهي  هذه الفئة إلى مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنانالتابعة ل الفرعية
 النفايات الصلبة، ومشروعات غير خطرة على مواد كيميائية المحتويةو متوسطة الحجم صغيرة و  الصناعية
عادة تدوير المياه.و  غير خطرة التي تحتوي على مواد الصناعية  ا 

. مالئمةال وظروف العملوالسالمة  فقط الصحةتتطلب  التي المشروعات الفرعية من الفئة الثالثة تتكون. ج
تقرير  عداداوال تتطلب . أو معدومة بيئية سلبية ضئيلة اجتماعية أو اآثار  للمشروعات في هذه الفئةيكون  سوف

 جتماعي.الابيئي و التقييم ال
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أن  يمكن هي تلك التي النظام اللبناني من األول المرفقفي  المدرجة المشروعات، بشكل أكثر تحديدا .71
في  المدرجة المشروعات ومع ذلك، فإن، OP4.01 سياسة العمليات )أ( حسب من الفئة تصنف على أنها

 تحدد لم المشروعاتهذه  ألنOP4.01 سياسة العمليات من ب أو أ الفئة إما في كونتيمكن أن  الثاني المرفق
الع يتعين االضط هأن اإلدارة البيئية واالجتماعيةإطار ذكر  وقد .ب أوأ  الفئة فيؤهلها ي محدد يمكن حد أدنى

مكانية ،تهاشدو  حجمها، من حيث المشروعاتلتلك  اآلثار تحليلب  .إمكانية عكسهاعدم  وأ هاعكس وا 

 حدودمال االجتماعيالبيئي و  تقييم األثرتقرير و  االجتماعيالبيئي و  تقييم األثر: إعداد تقرير 2الخطوة 

 كافحةممشروع التابعة ل المشروعات الفرعية فحصتناسق بين العدم  أوجهقد تحدث بعض  هنظرًا ألن .72
فحص البين و ، OP4.01 سياسة العمليات مطلوب فيالعلى النحو  اآلثار على أساس لبنانفي التلوث البيئي 

قيم األثر لت الوطني من المرسوم األول والثاني المرفقين في كما هو مستخدم القوائم اإليجابيةاستخدام من خالل 
 :لبنان يف البيئي التلوث مكافحة مشروع فيالفحص والتقارير التالية تطبيق  يتم،  2012-8633  رقم البيئي
o بانتاج ةالمنشآت الصناعيتقوم فيها التي األول و  المرفقفي المدرجة  الفرعية المشروعات يتم تصنيف 

إعداد  بالتي تتطل الفئة األولى في المعادن النزرة أو المعادن الثقيلة تصريف أو و / الخطرة الملوثات
الذي و  OP4.01 سياسة العمليات كما هو موضح في لتقييم األثر البيئي واالجتماعي شامل تقرير
 .لتقييم األثر البيئي الوطني المرسوم موضح فيالتقرير لا محتواهيماثل 

o تولد  الوالتي األول  المرفقفي  وكذلك الثاني المرفقفي  المدرجة الفرعية المشروعات يتم تصنيف
 في نزرةالمعادن ال أو المعادن الثقيلة تصريفتقوم ب أو و /، الخطرة الملوثات فيها المنشآت الصناعية

تقييم  دور تقريري سوفو . تقييم األثر البيئي واالجتماعي المحدود تقرير إعداد التي تتطلب الفئة الثانية
شاور التاالضطالع ب مع  البيئية واالجتماعيةخطة اإلدارة  إعداد حولاألثر البيئي واالجتماعي المحددو 

 ، واإلطار القانونيالمشروع الفرعي وصف الخطة ستشملو فرعي  كل مشروع على مستوى واإلفصاح
ما و فرعي الاإليجابية للمشروع و  اآلثار السلبية، و المشروع الفرعي على ذي الصلة اُلمطبق والمؤسسي
ج التعزيز برنام ()جو البيئي، برنامج الرصد( )ب، السلبيةاآلثار  خفيفت خطة( أ): شكل جدوليلي في 

 .المشاورات ونتائجالمؤسسي 
o تقييم جراء إالتي تتطلب و  الفئة األولى في المصنفة فرعيةال المشروعات جميع البنك الدولي يستعرض

 مشروعات 6 أول باستعراضأيضا  يقوم البنك الدوليو (. ESIA)االجتماعي الكامل األثر البيئي و 
إلطار اإلدارة  ثانيةال لفئةالتابعة ل فرعيةال المشروعاتامتثال  في حالةو . الفئة الثانية فيمصنفة ال فرعية

 لعينة من آخر استعراضا ةالمنتظم يةشرافاإل بعثاته خالل بإجراء يقوم البنك الدولي، البيئية واالجتماعية
 هذه الفئة. الفرعية في مشروعاتال

o  ئي واالجتماعي تقييم األثر البي تقريرتقييم األثر البيئي واالجتماعي و  تقرير وثائق عملية/ كل منتشمل
 .4.01OP لسياسة العمليات كشرط لح المعنيين،اأصحاب المص مع مشاورات عامة المحدود

اللغة ب تقييم األثر البيئي واالجتماعي المحدود تقريرتقييم األثر البيئي واالجتماعي و  اتقرير  نشر يتم .73
عن  صاحاإلفيتم  وسوف لبنان في البيئي التلوث مكافحة مشروعموقع و  البيئةوزارة  موقع اإلنجليزية على

 .باللغتين العربية واإلنجليزية تنفيذيةال ملخصاتال
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 متابعةالرصد و ال: 3الخطوة 

روعات لمشواالجتماعية  الخاصة باخطة اإلدارة البيئية متابعة تنفيذ وحدة إدارة المشروع كون مسؤولية . ت74
 التقارير: من رفعالتالية مطلوبة الالمستويات وفيما يلي (. البيئةوزارة الخاصة ب االمتثال وحدةلدعم ) ةالفرعي

بيئية خطة اإلدارة التقرير نصف سنوي عن تنفيذ  (صناعيةال الشركة) تقدم الجهة صاحبة المشروع• 
  البيئةوزارة ل التابعة ووحدة االمتثال المشروعوحدة إدارة إلى  واالجتماعية

ن تنفيذ تقرير عو مشروع، عن الإلى البنك الدولي كجزء من تقريرها السنوي  تقدم وحدة إدارة المشروع• 
 طار اإلدارة البيئية واالجتماعيةإل، والحالة العامة لالمتثال خطط اإلدارة البيئيةكل من 

 نفاذ اإل : 4الخطوة 

دلة الوزارة بإجراء عمليات تفتيش وطلب مزيد من األوتقوم . البيئةوزارة  على عاتقإنفاذ القوانين . تقع عملية 75
غرامات وفقا ال يجوز أن تسودفي حالة عدم االمتثال، و . اتباعها يجريالرصد البيئي و التخفيف  تدابير على أن

 المحاكمة. المضي قدما في التعليمزارة لو  يجوز ،التكرار في حالةو  .تشريعات الوطنيةلل

 : التدريب وتعزيز القدرات5الخطوة 

تقييم األثر البيئي  في مجال إدارةتعزيز القدرات  وأنشطةيقوم المشروع بتمويل التدريب السنوي . 76
نفاذ  ،التنفيذو  ،واالجتماعي  ةمحددال واالجتماعيةواالجتماعية وخطة اإلدارة البيئية  البيئية اإلدارة إطارورصد وا 

والمصارف  ،وهي وزارات البيئة والصناعة، ومصرف لبنان أال، المستهدفة لمختلف الفئاتلمشروع الفرعي ل
في المؤسسات الصناعية والمنظمات غير الحكومية المحلية المعنية  الفنيينالمشاركة، فضال عن الموظفين 

المصارف اللبنانية  ورابطةالصناعيين اللبنانيين  لرابطة يشمل العنصر األول تقديم الدعمو التلوث الصناعي. ب
اختيار وتقييم  علىلوضع المبادئ التوجيهية والتدريب  المساعدة الفنيةلتسويق البرنامج من خالل توفير 

منع ومكافحة التلوث بالمعني  البيئي والتواصلالتوعية البيئية. وسيدعم المشروع أيضا إجراء حمالت  المشروعات
.بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية وذلك  

 : الميزانية6الخطوة 

 جتماعيوتقرير تقييم األثر البيئي واال تقييم األثر البيئي واالجتماعيتكاليف إعداد تقارير  إجمالي. يبلغ 77
دوالر أمريكي خالل الخمس  350300البيئة وحمالت التوعية والتواصل المعنية ب، فضال عن التدريب المحدود
سيكون و  لكل مشروع فرعي. الرصدتدابير التخفيف و بخالف  وذلكنفيذ المشروع. التي سيستغرقها تسنوات 

 الفرعية. للمشروعاتاألخير جزءا من تكاليف االستثمار أثناء التصميم الهندسي 

 واالجتماعية البيئية اإلدارة بإطار المعنيةعامة ال المشاورات

تقديم نتائج التقييم البيئي ل 2013 /آذارمارس 27في  البيئةعامة في وزارة ال للمشارواتاجتماع . تم تنظيم 78
 وكان من بينهممشاركًا االجتماعات.  38حيث حضر  لبنان في البيئي التلوث مكافحة مشروعلاالجتماعي و 

 ،ةالمحدد المصارف التجاريةو ومجلس اإلنماء واإلعمار، مصرف لبنان،  ،والصناعة البيئة ممثلين عن وزارات
 التلوث ةمكافح مشروعمقترضين محتملين من بمثابة  والذين يعتبرواوالمؤسسات الصناعية من القطاع الخاص 
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كما  لبنان المنظمات غير الحكومية في من ائتالفات 3 إخطار)تم غير الحكومية المنظمات و ، لبنان في البيئي
غنية من حيث األسئلة واالقتراحات التي ات المشاور كانت الدعوة إلى أعضائها( والمنظمات الدولية.  أنهم نقلوا

بما في ذلك اثنين   (ELARD) االستشارية الشركة وكذلك موظفيالبيئة وزارة  قدم ممثلو وقد. ينقدمها المشارك
على  أجابواو  واالجتماعية البيئية اإلدارة إطار بشأنوضيح من الخبراء في الجوانب البيئية للمشروع مزيدا من الت

التعليقات  ي االعتبارف لألخذاالجتماعي التقييم البيئي و ب فيما يتعلق التشاور وثائق تم استعراضو أسئلة مختلفة. 
 جاحه.ن. كما أعرب المشاركون عن دعمهم للمشروع واستعدادهم للمساهمة بفعالية في نيالمشارك التي أدلى بها

  والتقييم الرصد
لرصد دليل فرعي ل يتم وضعو (. 1 الملحقتقييم في إطار النتائج )انظر الرصد و الونتائج  . يتم توضيح نواتج79

لح ابالتشاور مع أصحاب المص المؤشراتوتقييم  قياسمنهجية خط األساس و  بياناتوالتقييم بما في ذلك 
 .اإلجراءات الوقائيةرصد وثائق وسوف تشمل عملية الرصد والتقييم . سريانه الرئيسيين قبل

 
 يبدوام جزئموظف  يتم تخصيصو ، على عاتق وحدة إدارة المشروعلمشروع امسؤولية رصد أنشطة  . تقع80

إبالغ موحد من مصادر البيانات التي تم  شكلجمع وتقديم البيانات في  الموظفلهذه المهمة. وتكون مهمة هذا 
االشتراك مع ب للمشروع اللجنة االستشاريةمن قبل تحديدها في التقارير المرحلية لالستعراض نصف السنوي 

الخاصة ويب لانشر التقارير المرحلية جزئيا أو كليًا على صفحة تبمجرد الموافقة عليها، و . اإلشرافية لبنكابعثات 
 التي تديرها وحدة إدارة المشروع. بوزارة البيئية و 

 
 النهائييم التقيو استعراض منتصف المدة  عمليتي التقييمات الخارجية، ليس فقط قبل سيشمل المشروع . 81

 .واءوالتواصل على حد سحملة التوعية بلتقييم السنوي للمكونات والنتائج المتعلقة ا قدمسيبل  ،للمشروع
 

واألنشطة، فضال عن وثائق المشروع )مثل وثائق المشروع،  المشروعاتنتائج  التواصل بشأنتم يسوف . 82
، جنبا كويتوقع أن يقوم ذل. البيئةوزارة ل الحاليةويب الصفحة  تطوير من خالل، إلخ( وثائق اإلجراءات الوقائيةو 

لح االمص تحسين التنسيق فيما بين مختلف أصحابب أ مكونال في إطارإلى جنب مع جهود وحملة التوعية 
 والمبادرات ذات الصلة وتعزيز المشاركة والملكية.

 
 نسيق قويتسيتم الحفاظ على و المشروع إلى الجهات المانحة وشركاء التنمية أثناء إعداد المشروع . تم تقديم 83

ية مشترك )باإلضافة إلى الحكومة اإليطالتمويل الحصول على  إلى يسعى لمشروع حيث أنالمشروع خالل تنفيذ 
 الوساطة. آليةلمشاركة في لخالل سفارتها في بيروت(  تمويل هذا المشروع بالتوازي من تقرر  التي
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 (ORAF) العملياتمخاطر إطار تقييم : 4 المرفق

 (P143594) البيئي التلوث مكافحة مشروعلبنان: 
 المشروعالمعنيين ب لحامخاطر أصحاب المص

 عالي التصنيف لحاالمصمخاطر أصحاب 
 وصف المخاطر:

معدات الة لنقل نتيج ئيالهوا يالبصر تلوث الو حول موقع المشروع الفرعي بالضوضاء  ونتأثر المقيمييمكن أن 
عالوة على ذلك، يمكن أن تحدث االختناقات المرورية أثناء تنفيذ األعمال المدنية وتسليم المعدات. . وتركيبها

على ؤثر مما ي ضبطها بشكل جيد معدات المزيد من االنبعاثات والتلوث قبل أن يتمالولد اختبار ييمكن أن و 
تحت  وندربالم ونالموظفوباتجاه المصب. اتجاه الريح في الريح و الواقعين في عكس اتجاه  لحاأصحاب المص

 .وا معرضون للمخاطرالمصارف المشاركة ليسإطار المساعدة الفنية و 
 

 :إدارة المخاطر
 لتخفيفل الوقائية اإلجراءات وتنفيذ الفرعية المشروعات رصد  المشروع إدارة وحدة إلى يعهد سوف
 المبادئ أن  األخيرة تضمن وسوف. المصالح أصحاب على تؤثر التي المحتملة المخاطر حدة من

 لبيئيةا اإلدارة البيئي وخطة األثر وتقييم، البيئية التدقيقات)الوقائية  لإلجراءات التوجيهية
 .الواجب النحو على لها االمتثال يتم( واالجتماعية
تاريخ االنتهاء من  متكررة المرحلة: الحالة: المسؤولية:

 التنفيذ
 الوتيرة

ليست  العميل
 مستحقة بعد

ديسمبر/كانون  31  كالهما
 2014األول 

 

 :إدارة المخاطر
 الترويج بين شركاء التنمية لجذب مشاركتهم.

تاريخ االنتهاء من  متكررة المرحلة: الحالة: المسؤولية:
 التنفيذ

 الوتيرة

يناير/كانون  31  االعداد تم إنجازها العميل
 2014الثاني 

 

 ( )بما في ذلك المخاطر االئتمانية(IAمخاطر الهيئة المنفذة )
 عالي التصنيف القدرات

 :إدارة المخاطر وصف المخاطر:
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وع بالنسبة لخطط وحدة إدارة المشر ، أي، تينالرئيسي تينالمنفذ الهيئتيناالفتقار إلى التنسيق الفعال فيما بين 
التأخير  /يمكن أن يسفر التأخيركما  .للبنوك المشاركةلتحويل األموال بالنسبة ومصرف لبنان  عمل االمتثال

 عن التأخير في تنفيذ المشروع. من قبل البنوك المشاركةاالعتماد خطابات  الالحق في فتح 
 

لتوجيهية للبنك وفقا للمبادئ ا والرصد والتقييم واإلجراءات الوقائية، والتوريدات ،اإلدارة الماليةشروط تنفيذ تعذر 
 .هتقارير  ورفعة توفعالي إلى ضعف أداء المشروع ذلك ويمكن أن يؤديوفقا للخطة و الدولي 

العام  تحت اإلشراف ورفع التقارير على عاتق وحدة إدارة المشروعة تنسيق المشروع يمسؤول تقع 
والعمل ستمر مالتنسيق على أساس  حالة يةيم بعثات البنك اإلشرافيقتُ للجنة االستشارية للمشروع. وس

 .المشاكلحل رفيعي المستوى على  مع المسؤولين 
 

 االنتهاءتاريخ  متكررة المرحلة: الحالة: المسؤولية:
 من التنفيذ

 الوتيرة

 شهرية   كالهما قيد التنفيذ كالهما
 إدارة المخاطر:

مخاطر التوريدات التي تم تحديدها هي كما ما يلي: )أ( ال يوجد تسلسل واضح إن  على وجه الخصوص،
مقدمي لوثائق التوريدات؛ )ب( صعوبة إجراء مراجعة الحسابات؛ )ج( عدم المساواة في إمكانية حصول 

أدى إلى الحد من المنافسة؛ )د( اعتماد التقييم أحيانًا على تجهيز  مما العطاءات المؤهلين على فرص التوريد
مقيد؛ )ه( سوء تنفيذ أنشطة التوريدات في إطار المشروع )من حيث الكفاءة والمنافسة والشفافية(؛ )و( التأخير 

السليم؛ )ز( كون المواصفات/وثائق المهام في اعداد المشروع وتنفيذه بسبب عدم وجود التخطيط 
واالختصاصات غامضة في بعض األحيان أو مقصورة على عدد قليل من مقدمي العطاءات/الشركات، )ح( 

عدام ال يحقيق دائمًا نتائج، )ي( ان مماالتدخل في القرارات المتعلقة بالتوريدات؛ )ط( انعدام الثقة في النظام 
 ما يؤدي إلى تكبد التأخير؛ )ك( عدم كفاية الرقابة على التوريدات.السيطرة على خطى المشروع م

 ،ترتيبات تنفيذ المشروع، واألدواركل من  يصفهو ( و POMمشروع )ال عمليات دليلتم إعداد 
تجهيز ن فضال ع والرصد والتقييم ،واإلجراءات الوقائية، والتوريداتوالمسؤوليات، واإلدارة المالية، 

 الموافقة على استثمارات المشروع الفرعي البيئي.و تقييم التحديد و عملية اليصف . كما قرضال
اء نتهاالتاريخ  متكررة المرحلة: الحالة: المسؤولية:

 من التنفيذ
 الوتيرة

ديسمبر/كانون   االعداد تم إنجازه العميل
 2013األول 

 

 إدارة المخاطر:
اذ لوزارة االمتثال واإلنفو تعزيز نظام الرصد لفي إطار المشروع  المساعدة الفنيةتقديم  يتم

نتاج MCE) البيئة  بالتعاون مع وحدة إدارة المشروع.االمتثال خطط عمل ( وا 
اء نتهاالتاريخ  متكررة المرحلة: الحالة: المسؤولية:

 من التنفيذ
 الوتيرة

    كالهما قيد التنفيذ كالهما
 إدارة المخاطر:
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التدريب م سيتم تقديوفقا لشروط البنك الدولي و بتنفيذ المشروع وحدة إدارة المشروع  تقوم
المسؤول عن االمتثال للمبادئ التوجيهية للبنك وحدة إدارة المشروع فريق  قدرات بناءل

 البنك الدولي. متطلبات تقاريرالدولي وتقديم 
نتهاء االتاريخ  متكررة المرحلة: الحالة: المسؤولية:

 التنفيذمن 
 الوتيرة

 يستحقلم  كالهما
 بعد

يناير/كانون  1  كالهما
 2015الثاني 

 

 إدارة المخاطر:
 التوريداتو اإلدارة المالية، متطلبات  اتباع تم االتفاق على تدابير التخفيف استنادًا إلى

الدولي نك فرق البستقوم و مقبولة للبنك الدولي(. ال) والرصد والتقييم واإلجراءات الوقائية
يمكن أن  ضيةقمراقبة تنفيذ هذه التدابير/المبادئ التوجيهية بعناية وتعالج على الفور أي ب

 تنشأ.
نتهاء االتاريخ  متكررة المرحلة: الحالة: المسؤولية:

 من التنفيذ
 الوتيرة

يستحق لم  كالهما
 بعد

 شهريا   التنفيذ

 متوسط التصنيف الحوكمة
 وصف المخاطر
 .اتالهيئالتنسيق فيما بين  تنميةاإلدارة العليا كافية بصفة عامة لهذا المشروع ويمكن  اتقدر يجب أن تكون 

 

 إدارة المخاطر:
 .مشروعالمشروع وتنفيذ التصميم و ، الهدف اإلنمائي للمشروعالتركيز على تنمية القدرات في 

نتهاء االتاريخ  متكررة المرحلة: الحالة: المسؤولية:
 من التنفيذ

 الوتيرة

    كالهما قيد التنفيذ البنك
 إدارة المخاطر:
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 تصميم المشروع. منجزءا  الهيئاتبين فيما سوف تكون آليات التنسيق المشتركة 
نتهاء االتاريخ  متكررة المرحلة: الحالة: المسؤولية:

 من التنفيذ
 الوتيرة

    االعداد منجز البنك
 إدارة المخاطر:
من  اتتوريد ومسؤولمالي  وجود مسؤولمع  البيئةوزارة  فيمشروع الدارة إل قويةسيتم إنشاء وحدة 
 يب.مزيد من التدر  تقديمالدولية. سيتم  غيرها من توريدات المشروعات بنك أوالذوي الخبرة في 

نتهاء االتاريخ  متكررة المرحلة: الحالة: المسؤولية: 
 من التنفيذ

 الوتيرة

    االعداد منجز العميل
 إدارة المخاطر:

ا يتعلق فيمو . اإلدارة المالية والتوريداتتحديد وتوحيد جميع إجراءات ب العملياتدليل يقوم سوف 
تماشيا مع  عهاوسيتم رف المسبقالستعراض لمنخفضة  حدود دنيا وضع، سيتم في البداية بالتوريدات

 األداء.
نتهاء االتاريخ  متكررة المرحلة: الحالة: المسؤولية:

 من التنفيذ
 الوتيرة

    االعداد منجز العميل
  مخاطر المشروع

 كبير التصنيف التصميم
 إدارة المخاطر: وصف المخاطر:

 المؤسسات ارت. ومع ذلك، أثاآلخرين ةوسيتم تجرب لالمتثالخطط عمل  5يجري اعداد : بالنسبة للمكون أ
 .التوريدشواغل حول التشدد في إجراءات بعض ال

 

 البيئي ثالتلو  مكافحة مشروعفي  ا للبنوك المشاركة كي تشاركقديم مصرف لبنان حافز ي
مصرف الخاصة ب 2013حزمة حوافز  استخدامبللمصارف التجارية  يسمح: لبنان في

 لبنان.
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مترددة في استيعاب التمويل اإلضافي من خالل مصرف لبنان، البنوك المشاركة قد تكون بالنسبة للمكون ب: 
 مع أسعار السوق. متنافسة غيرال سيما إذا كانت الشروط 

اء نتهاالتاريخ  متكررة المرحلة: الحالة: المسؤولية:
 من التنفيذ

 الوتيرة

    كالهما قيد التنفيذ العميل
 متوسط التصنيف بيئية واجتماعية
 إدارة المخاطر: وصف المخاطر

أثناء  ية سلبيةواجتماع آثار بيئيةتمويلها في إطار هذا القرض سيتم الفرعية التي  المشروعاتبعض لقد يكون 
 أعاله(. يمكن أن تؤثر لحاختبار )انظر أصحاب المصالتركيب واالمعدات، و ال نقلو العمل المدني،  تنفيذ
 جديدة على الصحة المهنية في العمل.المعدات ال
 

 يف منوالتخف، فصلو ، وتقليل، وتجنب ،بتحديداالجتماعية و ة يالبيئإطار اإلدارة  يقوم
واللوائح  انينوالقو الدولي ورصد اآلثار االجتماعية والبيئية المحتملة امتثاال لسياسات البنك 

دة إدارة بواسطة وحاالجتماعية و ة يالبيئالمعمول بها في لبنان. سيتم تطبيق إطار اإلدارة 
 اإلقصاحتم و تمويلها. التي سيتم فرعية ال المشروعاتاإلشراف على ما يتعلق بفي المشروع

قبل  يئةالباالجتماعية قبل تقييم القرض، وسوف تعتمده وزارة و ة يالبيئعن إطار اإلدارة 
االجتماعية جزءا ال يتجزأ من دليل عمليات و ة يالبيئكون إطار اإلدارة ي. سوف التنفيذ

 لبنان.الخاص ب (POM) المشروع
نتهاء االتاريخ  متكررة المرحلة: الحالة: سؤولية:الم

 من التنفيذ
 الوتيرة

فبراير/شباط  1  االعداد منجز العميل
2015 

 

 متوسط التصنيف البرنامج والجهات المانحة

 إدارة المخاطر: وصف المخاطر:

 فاءةك من أجل جاريةهناك عدد من شركاء التنمية بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية التي لديها برامج 
 كافحةم مشروعهذه البرامج أن تتنافس مع ليمكن و الطاقة مع مصرف لبنان والمصارف المشاركة.  استخدام
استخدام الطاقة  كفاءةل، يمكن على سبيل المثال، اإلجراءات التدخليةلبعض بالنسبة  لبنان في البيئي التلوث
 أيضا من التلوث.حد أن تُ 

جال في م اءكثب وأجرى اتصاالت مع جميع شركاء التنمية النشطعمل البنك الدولي عن 
ة الوكالة األلمانيو التلوث مثل مؤسسة التمويل الدولية، الحد من الطاقة و استخدام كفاءة 

والتعاون اإليطالي والتعاون الكوري بدءًا من  ،لتنميةلللتعاون الدولي، الوكالة الفرنسية 
ل من أجمرحلة تحديد النطاق فصاعدا في محاولة لتنسيق والتماس التمويل المشترك 

 لىيسعى إلى الحصول عالبنك الدولي وما زال . لبنان في البيئي التلوث مكافحة مشروع
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في  اقبينليصبحوا مر مية لتناجميع شركاء  تم دعوةكما التنمية، من شركاء التمويل المشترك
 اللجنة التوجيهية.

 
مرافق  هي األكثر تنافسية بين مختلف لبنان في البيئي التلوث مكافحة مشروعشروط تعد 

 وستضمن خططالتلوث في لبنان، من الطاقة / الحد استخدام كفاءة المعنية بالقروض 
تصبح التي سو االمتثال ب البيئة المعنيةشهادة وزارة على  المؤسسات حصول االمتثالعمل 

 ليس هو الحال بالنسبة لقروض كفاءة استخدام الطاقة.هذا و إلزامية في المستقبل، 

ن منتهاء االتاريخ  متكررة المرحلة: الحالة: المسؤولية:
 التنفيذ

 الوتيرة

يسمبر/كانون  31  االعداد تم االنجاز البنك
 2013األول 

 

 كبير التصنيف رصد التسليم واالستدامة

 إدارة المخاطر: وصف المخاطر:
 في البيئي التلوث مكافحة مشروعأن  مخاطرة تتمثل فيهناك 
 نوعية المعنية بحالةتحسينات الدعم بالضرورة يال لبنان 

 .والتواصلوجه القصور في التوعية ألالبيئة نظرًا 

 لمعنيةامع الجهات الفاعلة التوعية لتواصل و لوحدة إدارة المشروع تسويق  عملية ضمنست
، ومرفق اإلقراض وضرورة الحد من التلوث الصناعي االمتثالخطط عمل تعميم نظام 

 .المجتمعات المحليةعبر القطاع العام والقطاع الخاص فضال عن 
 
لتي االدراسات االستقصائية لخط األساس وجود مع  على الرصد والتقييمقوي التركيز ال
على وحدة إدارة المشروع  ات. إيالء اهتمام خاص لقدر مرحلة االعدادخالل يتم اعدادها س

قوم وحدة وت. رفع التقاريرإدارة يومية ذات نوعية جيدة لتنفيذ المشروع وعلى آليات  إجراء
 لرصد والتقييم.لعمليات اموظفين متفرغين  إدارة المشروع بتوظيف
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نتهاء االتاريخ  متكررة المرحلة: الحالة: المسؤولية: 
 من التنفيذ

 الوتيرة

 31  كالهما قيد التنفيذ البنك 
يسمبر/كانون 

 2017األول 

 

 المخاطر العامة
 عالي التصنيف التصنيف العام لمخاطر التنفيذ

 وصف المخاطر:
لهيئات المنفذة لقريبا توعدم وجود أي خبرة المنفذة  الهيئة قدراتانخفاض  ،ضافة إلى ذلك، هناك مخاطر خاصة بالمشروع بما في ذلكإلالمشروع. وبا تنفيذتشكل الحالة السياسية الراهنة خطرا كبيرا على 

 .لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنانمشروع مماثل في 
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 دعم التنفيذ خطة: 5 المرفق

 (P143594التلوث البيئي ) مكافحةلبنان: مشروع 
 
متوقع  تنفيذ كما هوال سير. يتم وضع عدد من التدابير الرامية إلى ضمان استراتيجية ونهج دعم التنفيذ. 1

 :النحو التاليعلى 
 فيأوائل  نخصائييأتحديد  يتيعنو فريق البنك جزئيا في واشنطن، العاصمة، وفي بيروت.  مقريكون أواًل، • 

 لتنفيذ.ابعثات دعم من أجل  التواصلالتوعية/ واإلجراءات الوقائية والتقييمالرصد 
في  عامفيما بعد كل  نيتيإشرافتين بعثويليها  إشرافيةاألولى بعثات  الثالث سنوات في بإرساليقوم البنك ثانيا، • 

 على ينالعامل البنكشمل فريق البعثة موظفي وسوف يإجراء استعراض تنفيذ دقيق في منتصف المدة.  يتم حين
قائم  صلمتأة على ذلك، هناك تآزر االستشاريين حسب الحاجة. عالو الخبراء الموظفين/وغيرهم من إدارة التلوث 

 من لكذمكن . وسيُ لبنان في البيئي التلوث مكافحة مشروعة و المقترح منحة صندوق التنمية المؤسسيبين 
. لبنان يف البيئي التلوث مكافحة مشروعالخاص ب عملالاإلشراف على أنشطة المنحة التي سيضطلع بها فريق 

( البيئةأي وزارة ) المنفذة الهيئةسيتم االتفاق عليها بين لخبراء االستشاريين، ااختصاصات مهام و فيما يتعلق بو 
 .من أنشطة التوريداتأي نشاط  بدءقبل  ورئيس فريق العمل

 مشروعلاللجنة االستشارية  . عالوة على ذلك، ستقدم5.2و أ 5.1أتنفيذ  في الجداول الخطة دعم يتم توضيح • 
ترتيبات بشأن  3.2أو  3.1أ واألشكال 3 المرفقلمشروع المقترح )انظر لالتوجيه  لبنان في البيئي التلوث مكافحة
 التنفيذ(.

 من خالل هاعلي وتم االتفاق لوحدة إدارة المشروع والمساعدة الفنيةلتعاون اإليطالي لموازي التمويل تم مناقشة ال• 
 .لبنان في البيئي التلوث مكافحة مشروعمفاوضات 

 
 لبنان في البيئي التلوث مكافحة ة لمشروعالمقترح تنفيذال . خطة دعم5.1أالجدول 

الوقت  التركيز المهارات المطلوبة تقدير الموارد
  المستغرق

في أمريكي دوالر  250000
لجميع نقاط  ميزانية البنك

 التركيز فيما عدا:
ا التي تغطيه المساعدة الفنية• 

يتم  – منحة التعاون اإليطالي
 المساعدة الفنية  أنشطة تمويل

 الحوكمة مشروعمن قبل 
 المعرفة وتوليد اإلقليمية

ReGoKo  الخاص بمرفق
ونافذة صندوق  البيئة العالمية

 المهارات األساسية للفريق• 
 اإلدارة المالية• 
 التوريدات• 
البيئة اإلجراءات الوقائية • 

 االجتماعية
 الرصد والتقييم• 
 والتواصل والتوعية• 

 

إنشاء حساب خاص في • 
 مصرف لبنان

تلك و  االئتمانيةرفع التقارير • 
المتعلقة باإلجراءات الوقائية 

 والرصد والتقييم
 لموظفي وزارة المساعدة الفنية• 

 البيئة
التواصل بشأن و  عيةو حملة الت• 
 تسويق ال
 االمتثالخطط عمل تنفيذ • 

 شهرا 0-12
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الوقت  التركيز المهارات المطلوبة تقدير الموارد
  المستغرق

نك التابع للب التنمية المؤسسية
 الدولي

 االمتثالخطط عمل تنفيذ • 
التي تغطيها الوكالة األلمانية 

الصندوق  للتعاون الدولي /
حتى  البيئي من أجل لبنان

، 2013ديسمبر/ كانون األول 
وجزئيًا عن طريق النشاط 

التكميلي أي، صندوق التنمية 
 الحوكمة مشروعالمؤسسية، 
 المعرفة وتوليد اإلقليمية

 الخاص بمرفق البيئة العالمية
 

 /البيئية تقييماتال جودة
 البيئي األثر اتتقييم

 اإلدارة خطة /واالجتماعي
 اإلدارة إطار تحت) البيئية
(، عملية واالجتماعية البيئية

ق ووثائ ،ختيار التكنولوجيةالا
 عقود المعدات  وتوريدالعطاءات 

تدفق األموال: صرف قرض • 
البنوك مصرف لبنان إلى 

 لفتح خطاب االعتماد المشاركة
 

أمريكي في دوالر  150000
 لجميع نقاط ميزانية البنكفي 

 التركيز فيما عدا:
ا التي تغطيه المساعدة الفنية• 

يتم منحة التعاون اإليطالي. 
 المساعدة الفنية تمويل أنشطة 

 الحوكمة مشروعمن قبل 
 المعرفة وتوليد اإلقليمية

ReGoKo  الخاص بمرفق
حتى ديسمبر  البيئة العالمية
، صندوق 2014/كانون األول 

/  والتنمية المؤسسية حتى يولي
 2016 تموز
 خطط عملتنفيذ  يتم تغطية• 

منحه التعاون من قبل االمتثال 
المشروع  حياةاإليطالي، طوال 

جزئيا بأنشطة  ويتم تغطيتها
 الحوكمة مشروعتكميلية، أي 

خاص ال المعرفة وتوليد اإلقليمية
 حتى بمرفق البيئة العالمية

 2014ديسمبر/ كانون األول 

 للفريقالمهارات األساسية • 
 اإلدارة المالية• 
 التوريدات• 
البيئة اإلجراءات الوقائية • 

 االجتماعية
 الرصد والتقييم• 
 والتواصل والتوعية• 

 

 لموظفي وزارةالمساعدة الفنية • 
 البيئة
والتواصل بشأن  حملة التوعية• 

 التسويق
 االمتثالخطط عمل تنفيذ • 

 /يةالبيئ تقييماتالنوعية  جودة
 البيئي األثر اتتقييم

ختيار ال، عملية اواالجتماعي
ووثائق العطاءات  ،التكنولوجية

 عقود المعدات وتوريد
 

 شهراً  13-84
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الوقت  التركيز المهارات المطلوبة تقدير الموارد
  المستغرق

صندوق التنمية المؤسسية حتى 
 2016/ تموز ويولي

 

 
 
 

 مهارات المطلوبة لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان المقترحةال مجموعة

 التعليقات
 

 عدد
 / سنة الرحالت

 المهارات المطلوبة عدد أسابيع العمل/السنة

 رئيس فريق العمل 4 دوليتانرحلتان  

 اإلدارة المالية 4 رحلة محلية واحدة مقر الفريق األساسي في بيروت

 التوريدات 4 رحلة محلية واحدة مقر الفريق األساسي في بيروت

اإلجراءات الوقائية البيئية  4 رحلة دولية واحدة يتم تحديده
 واالجتماعية

 العمليات والرصد والتقييمدعم  4 رحلة دولية واحدة يتم تحديده

  التوعية والتواصل 4 رحلة دولية واحدة يتم تحديده
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 التحليل المالي واالقتصادي: 6 المرفق

 (P143594التلوث البيئي ) مكافحةلبنان: مشروع 
 

 ساسيةاألمعلومات ال
 
 مقترضة ةمؤسسلكل  فحسباإلجراءات التدخلية أنه يمكن تحديد تكلفة  حيثتحليل مالي شامل إجراء لم يتم . 1
. ومن ثم، سيتم إجراء التحليل المالي كجزء من دراسة جدوى مفصلة االمتثالألموال بعد االنتهاء من خطة عمل ل

التلوث على سبيل المثال، يمكن من مكافحة تحديد معدل عائد االستثمار االمتثال بغية خطة عمل  في إطار
ألموال ا تعويضاالستثمار  حياةالمياه على مدى استخدام اقة أو إعادة الط استخداماتالناجمة عن كفاءة  للمنافع

 . ومن ثم، يتم إلحاق معلومات حول كيفيةلبنان في البيئي التلوث مكافحة مشروع برنامجالمقترضة من خالل 
 (.1 الملحق) 6 بالمرفق للمشروعاتمالي التحليل الإجراء 

 
 :لبنان في البيئي التلوث مكافحة مشروعسياق في تحليلين تم إجراء . 2

• تم إجراء التحليل المالي لفعالية التكلفة من قبل الوكالة األلمانية للتعاون الدولي / الصندوق البيئي من 
 لخمس نتائج أولية، وتم الحصول على نتائج أكثر تفصيالً  قامن يتقديمالتي  شركة 13لـ  بالنسبة أجل لبنان

أدناه. تجميعها. وقد تم جاريةامتثال عمل  طشركات التي لديها خط  

حجم خفض أحمال التلوث من انبعاثات الهواء لتحديد نطاق  درجةاستنادا إلى  تحليل اقتصاديتم إجراء • 
صحي تصريف مياه الصرف ال يتم ادراجلم المنافع االجتماعية التي تعود على المجتمع من تنفيذ المشروع. 

 يجابي على المسطحات المائية.اإلألثر لالتحديد الكمي  لصعوبة نظراً في التحليل 
 

ة الوطنية( من يالتحليل المالي )أي، تحليل الربحية التجارية( والتحليل االقتصادي )أي، تحليل الربحيختلف . 3
تقدير صافي النتائج المالية للمشروع من وجهة نظر هو تحليل الربحية التجارية  من هدففالنواح عدة. 

وع من وجهة االقتصادية للمشر  المنافعالمستثمرين، في حين يهدف تحليل الربحية الوطنية تحديد وقياس صافي 
تحليل الربحية التجارية إلى األسعار السائدة في السوق، في حين يتم يستند نظر المجتمع. وعالوة على ذلك، 

بالنسبة ة ( التي تعتبر تقريبيالكفاءة أو االسعار االعتباريةمساعدة )أي، أسعار بالربحية الوطنية تحديد تحليل 
لتحليل الربحية بة بالنس، على نفس الشاكلةلألسعار االقتصادية الحقيقية )التي تعكس تكلفة الفرصة االجتماعية(. 

لفائدة السائد ا سعراستنادًا إلى  ر الخصم الخاصالقيمة الزمنية للنقود من خالل تطبيق سع يتم تناولالتجارية، 
لسعر افي سوق رأس المال، بينما في حالة تحليل الربحية الوطنية، يتم تطبيق سعر الخصم االجتماعي، أي، 

 االعتبار. بعين المخاطر القطريةخذ مع أ تقترض من خالله المال أنلبنان ل الذي يمكن
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 مؤهلة  مؤسسةلثالثة عشر تحليل فعالية التكلفة المالية األولية 
 
تكلفة من قبل الوكالة األلمانية للتعاون الدولي/ الصندوق البيئي من أجل الفعالية لأولي مالي تحليل . تم إجراء 4

(. 6.1أ )الجدول  تم استعراضها مؤسسة  13من أصل  مؤسساتلسبع مفصل ال الفنيالتقييم  أثناءلبنان 
الفوائد فيما يتعلق بمعالجة مياه الصرف الصحي، والحد من النفايات )السماد  تعود، مؤسسة 13 النسبة للـفب

نتاج األسمدة وتجنب مواقع طمر و ة والمواد الصلبة(، أوالحم ،الطبيعي انبعاث الميثان المتجنبة، وتوليد الكهرباء وا 
مجتمع من حيث ال علىهذه النواتج األولية ال تأخذ في االعتبار المنافع االجتماعية التي ستعود أن النفايات. بيد 

 االقتصادية واالجتماعية. والمنافعالصحة، والبيئة، 

التي يمكن أن تشكل و  مؤسساتلخمس  المنقحة الفعالية من حيث التكلفة تم إجراء، في وقت الحق. 5
دوالر مليون  5.3تبلغ قيمتها حوالي والتي  لبنان في البيئي التلوث مكافحة مشروعل المزمعة ىاألولاالستثمارات 

ما في ذلك األعمال بدوالر أمريكي مليون  6.8إلى  ةصل تكلفة االستثمار اإلجماليوتمن حيث المعدات. أمريكي 
 لمؤسساتالهذه  لاالمتثاخطط عمل ، تجري حاليا في الوقت الراهنو تحملها المقترضين. يالمدنية التي سوف 

 لحوكمةل اإلقليمي لمشروعالتكميلي لنشاط الفي إطار  ويتم تمويلهاأثاث(  1و ورق   1 غذائية ،مواد  3) الخمس
 (.6.2أ )الجدول  العالمية البيئة بمرفق الخاص المعارف وتوليد

 
 مؤسسات لثالث بالنسبة مياه الصرف الصحي  التكلفة لمعالجة، تتراوح فعالية الخمس بالمؤسساتفيما يتعلق . 6

من مياه الصرف الصحي المعالجة  3تركل مل أمريكيدوالر  8.1مبلغ و ،  أمريكيدوالر  1.8بين  للمواد الغذائية
 الكيميائية الحاجةسنويا خالية من من المياه المعالجة  3ترم 132000أي ما يعادل  %98 تخفيض بنسبةمع 

أيام  5على مدى  األوكسجين المتصاص الحيوية الكيميائية الحاجة(، و COD) األوكسجين المتصاص
(BOD5 ) لكل  مليون دوالر أمريكي  4.3 فعالية تكلفة تحويل السماد إلىوتصل التي يمكن إعادة استخدامها. و

في إجمالي  %100 بنسبة التي سيتم تحويلها إلى سماد مع تخفيضو طن في السنة  4445ما يعادل طن أي 
 250يعادل  أي مالطن دوالر أمريكي ل 912 إلى  المراتبصل فعالية بقايا وت(. TSS) عالقةال المواد الصلبة
. ومع ذلك، المتجنبة النفايات مطامر في المنافع تتمثلمراتب. ال إلنتاجالتي سيتم استخدامها و طنًا في السنة 

الستثمار امصنوعة من مواد معاد تدويرها سلبية مما يعني أن ال المراتبأسعار  مراعاةصبح فعالية التكلفة بعد ت
 (.6.2أ )الجدول  .المالي لديه معدل عائد مرتفع
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  لالمتثال جاريةخطط عمل  5مؤهلة بما في ذلك  مؤسسة 13نتائج فعالية التكلفة المالية األولية من  .  6.1أ الجدول 
 المؤسسة

  

  

األعمال متضمنة 
 المدنية

 النفقات تغطية
 الرأسمالية

تكاليف التشغيل 
 والصيانة الحقيقية

 الحاجة المياه الداخلة فعالية التكلفة
 الكيميائية
 الحيوية
 المتصاص

 سجينكاألو 

 الحاجة
 الكيميائية
 المتصاص

 سجينكاألو 

 الكيميائية الحد من الحاجة
 سجينكاألو  المتصاص

 مجموع
 الجوامد
 العالقة

الميثان/الحد من  توليد الكهرباء الخارجة هالميا
ثاني أوكسيد 
 الكربون

النفايات/الحد من 
 رواسب السماد

المكبات  انتاج األسمدة
 المتجنبة

 = ال 0
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي = نعم  1

  3دوالر/متر 

 /اليوم3متر  دوالر/طن
ملي 
 /سنة3متر ملي جرام/لتر طن/سنة % ملي جرام/لتر جرام/لتر

كيلو 
     طن/سنة طن وات/الساعة

#1 1 505,000 126,000 2.4 170 1,400 2,700 88% 131         2      

 نعم نعم  5,545 نعم نعم    2,150       32.0 158,000 1,000,000 0 #2

#3 1 645,000 153,000 2.0    90%  239                

       نعم        720     5.4 110,000 1,400,000 0 #4

#5 0 207,000   80            

#6 0 160,000 15,000 2.4     60                

 نعم    5,920               50 2.1 33,000 173,000 1 #7

#8 0 270,780                       

#9 0 249,600 2,338          35,000            

                    طن/3متر 27   150,000 0 #10

#11 0 70,000   

مليون  1.8

                    السنة/3متر

#12 0 565,500                       

 نعم  نعم               1,531 382,835 578,000 1 #13

                      5,973,880   اإلجمالي

 (2012) /الصندوق البيئي من أجل لبنانالوكالة األلمانية للتعاون الدوليالمصدر:  
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 بنانل في البيئي التلوث مكافحة من خالل مشروع المؤسسات اقتراضصول على حلتسعى  مؤسساتلدراسة الجدوى لخمس  فعالية تكلفة مكافحة التلوث السابقة. 6.2أ الجدول 
تكلفة المعدات  خيار المعالجة المؤسسة

 اإلجمالية
تكلفة االستثمار 

 اإلجمالية
 الحاجة المياه الداخلة

 الكيميائية
 الحيوية
 المتصاص
 األوكسجين

 الحاجة
 الكيميائية
 المتصاص
 األوكسجين

 الحاجةالحد من 
 الكيميائية
 المتصاص
 األوكسجين

 الحاجةالحد من 
 الكيميائية الحيوية

 المتصاص
 األوكسجين

 مجموع
 الجوامد
 العالقة

النفايات/الحد من 
 رواسب السماد

: %3صافي القيمة الحالية
فعالية التكلفة لتغطية 
 النفقات الرأسمالية

ملي  /اليوم3متر  دوالر أمريكي دوالر أمريكي
 جرام/لتر

ملي  %± %± ملي جرام/لتر
 جرام/لتر

 دوالر أمريكي/وحدة طن/سنة

 3/متر6.1دوالر أمريكي      %99 %98 8,000 4,000 170 2,280,000  1,540,500  الهوائيةالالهوائية +  #1

 /طن4.3دوالر أمريكي   5,445 2,150           1,300,000<  1,300,000   يعطي #2

      %85 %80 25,500 11,100  50 954,000  361,400  : المفاعل الهوائي1الخيار  #3

 الالهوائي: المفاعل 2الخيار 
 

 3/متر8.1دوالر أمريكي       99% 97% 1,725,000  1,501,500 

   يحدد الحقا يحدد الحقا يحدد الحقا يحدد الحقا يحدد الحقا يحدد الحقا 224,000< 224,000 يحدد الحقا #4

 إعادة تدوير الرغوة #5
 

 578,000  >578,000           20 own+230 
others 

(+) $912/ton eco. 
(-) $2,623/ton fin. 

         4,003,900 3,234,000 (1الخيار  3)بما في ذلك رقم  1اإلجمالي 

         5,144,000 4,005,000 (2الخيار  3)بما في ذلك رقم  2اإلجمالي 

 
بقايا الرغوة المعاد تدويرها قيمة ولبقايا الرغوة؛ و السماد من للطن الواحد دوالر أمريكي  30 عند القمامة المتجنبة بشكل متحفظدفن تكلفة  يتم تحديدشاملة تركيب المعدات:  سنتينسنوات مع  10مدى الرأسمالية على  التكلفة لتغطية النفقاتليل فعالية اجميع تحإجراء مالحظة: يتم 

 ة.تكلفة إعادة استخدام المياه المعالجقيمة ر يتقد ولم يتملطن؛ دوالر أمريكي ل 3750 تبلغمبيعات 
دوالر  3750) عندما يتم إعادة معالجة المخلفات وبيعها من الناحية المالية، دوالر أمريكي للطن الواحد من مقالب النفايات في لبنان. ومع ذلك،  150ما متوسطة  مقابلالواحد  لطنل دوالر أمريكي 912تلوث ليست فعالة من حيث التكلفة: الالحد من من وجهة نظر  5االستثمار * #
 .للمؤسسةيوفر مكاسب كبيرة  مماللطن الواحد،  2623 االستثمار فعال من حيث التكلفةفإن الواحد(،  أمريكي للطن

 (.2012) الصندوق البيئي من أجل لبنان/الوكالة األلمانية للتعاون الدولي المصدر: مقتبس من 
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 لبنان في البيئي التلوث مكافحة لخطة مشروعالتحليل االقتصادي 
فة الفرصة تكل "أو" الكفاءة )االعتبارية(أسعار  يتم استخداممشروع، االجتماعية لل الربحية من خالل النظر في .7

 جتماعيةالربحية اال التي تساعد في تحديدالحقيقية( ) أسعار السوق بدال من التحليل االقتصادي في البديلة
 :بالطريقة التالية الكفاءة )االعتبارية(أسعار  يتم تعديلو . لالستثمار

يمة عكس قلتحويل التكاليف المالية إلى تكاليف اقتصادية أمر ضروري إن تحديد التشوهات السعرية: • 
كل تحديد تكاليف الفرصة البديلة لهو المخرجات )النفايات السائلة المعالجة( للمجتمع. والهدف من هذا الحساب 

الضرائب والرسوم واإلعانات )مثل الكهرباء( تشكل التدفقات الداخلية في وحيث أن . والمخرجاتمن المدخالت 
 التكاليف االقتصادية. احتسابفي االعتبار في  يتم اتخاذهااالقتصاد الوطني، لم 

أما هو الحد األدنى لألجور دون المساهمة االجتماعية.  المؤهلةلمهارات غير على ا العمل: األجور المطبقة• 
المساهمات ال يتم أخذ لكن و  1يساوي بما عامل التحويل  يؤخذ، التي تتطلب مهاراتلرواتب الوظائف ة بالنسب

نشطة األو  معظم العمالة الالزمة للمشروع بأكملهيفترض تعيين . عالوة على ذلك، في االعتبارأيضا  االجتماعية
 خرى محليًا.األ
وضرائب  %10)ضريبة القيمة المضافة  0.8عامل التحويل من  تم تطبيقالمعدات والسلع والبنية التحتية: • 

نها الضرائب قتطع موالسلع والبنية التحتية كي تُ  ،التكاليف االقتصادية للمعدات الحتساباالستيراد األخرى( 
 )البناء(. المشمولة

 

 .6.3أ يتم تلخيص معامالت التحويل المستخدمة في الجدول 
 

 لتحليل االقتصاديمن أجل ا . عوامل التحويل6.3أالجدول 

 الفئة المعامل
 الطاقة 1.6
 الخدمات 1

 النقل 0.85
 المعدات والسلع 0.8

يتم استخدام التكلفة  االجتماعية و لم  1  
 

 العمالة

يتم استخدام التكلفة  االجتماعية و لم  1  
 

 الرواتب

 

حديد قيمتها بغية ت النفقات المالية ضااستعر ، تم على أساس عوامل التحويل هذه حساب النفقات االقتصادية.. 8
 ضافية للتحليل المالي واالقتصادي:اإل األساسية االفتراضاتاالقتصادية. وقد تم النظر في عدد من 

وهي تعد تحفظية حيث أن ، 2019إلى  2013السنة المالية  الفترةالتحليل االقتصادي على مدى يتم إجراء • 
 ستعود على المجتمع على مدى فترة أطول من الزمن. المنافع
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 .2013سنوات ابتداء من عام  6إلى  2 خالليتم تنفيذ جميع التصاميم والبناء • 
لمعدل العائد الداخلي  %12و لتحليل االقتصادي لسنويا  ٪10يتم استخدام سعر الخصم الحقيقي بنسبة • 

 المعدل.
 للتضخم في التحليل االقتصادي. والمنافعالتكاليف يتم احتساب صافي • 
 مدرجة في التحليل. ليست( OMEX) تكاليف التشغيل والصيانة الحقيقية• 
تخفيض و االنبعاثات الحالية؛ أحمال من  %1 تخفيض بنسبةثالثة سيناريوهات للتلوث الصناعي: تم النظر في • 

 .%3 بنسبةتخفيض و  %2 بنسبة
 للتحليل االقتصادي. 2015في عام  تجمعهابدأ يويفترض أن  على أساس سنوي المنافعجميع تعتبر • 
 
 الذي تلوثال نوع البداية في المعروف غير من أنه حيث الفرضيات من عدد على االقتصادي التحليل يرتكز. 9

 فعةكمن تستخدم التي) األضرار وحدة تكلفة إن، ذلك على عالوة. المشروع حياة مدى على تخفيضه سيتم
 ريفللتص بالنسبة الحال هو ليس وذلك ،متاحة الهواء تلوث معايير من( االقتصادي التحليل في اجتماعية
 من الحد يف فقط االقتصادي التحليل يبحث، ثم ومن. المائية المسطحات في والكيميائي البيولوجي الصناعي

 االنبعاثات أحمال من %3 و %2، %1 تخفيض: المحافظ السيناريو افتراضات خالل من الهواء تلوث
 لتكلفةا ويتم أخذ. مجدي المشروع يكون كي األمثل التلوث من الحد حيث من مفاضلة نقطة واشتقاق، الصناعية
 تخصيص هاب سيتم التي الكيفية عن النظر بغضبعين االعتبار  االقتصادي التحليل في للمشروع اإلجمالية
 .التصريف تخفيض أو الجوية االنبعاثات خفض على األموال

 ³م مليون 310 نحو ينتج لبنان أن( MOEW) والمياه الطاقة وزارة تقدر، السائلة بالنفايات يتعلق فيما أما. 10
 من ³م مليون 60 و والمحلية البلدية المؤسسات من ³م مليون 250 منها 2012 عام في المستعملة المياه من

 المائية المسطحات في المعالجة غير الصناعية النفايات مجاري معظم تصريف يتمو . 15الصناعية المؤسسات
 المياه معالجة فقمرا تفتقر، التشغيل وعند. الليطاني ونهر المتوسط األبيض البحر منطقة ذلك في بما، الرئيسية
 قلق صدرم يمثل مما، السائلة النفايات هذه مع للتعامل المناسبة التكنولوجية القدرات إلى المصب عند البلدية
 لم، ذلك ومع. اإليكولوجي النظام وخدمات والري للشرب الصالحة المياه إمدادات مياه لنوعية سبةبالن خطير
 .األثر/الحمل تدهور أرقام توافر عدم بسبب االقتصادي التحليل في الصحي الصرف مياه ضغط يستخدم

 16العالمي الجوي الغالف لبحوث االنبعاثات بيانات قاعدة استخدام تم، الهواء لتلوث بالنسبة أما. 11
(EDGAR )النتائج وقدم 2005 عام في لبنان في عام بشكل الهواء تلوث حمل لتحديد األوروبي لإلتحاد التابعة 

 من سنوياً  طن 185000 و، PM10 ميكرون 10 عن قطرها يقل التي العوالق من سنوياً  طن 36000: التالية
، 1998 عام فيو (. 6.4 أ الجدول) النيتروجين أكاسيد من سنوياً  طن 69000 وSO2 الكبريت أكسيد ثاني
 مجموعة ام منها ينبعث والصناعية العامة المرافق بأن قدرت التي التلوث حمل تقييم دراسة الدولي البنك أجرى
 أكسيد ثاني من سنة/طن ألف 90 و، ميكرون 10 عن قطرها يقل التي العوالق من سنوياً  طن ألف 20 حوالي
 تعتبر أن وينبغي عاماً  15 عمرها يبلغ األرقام هذه أن إال. النيتروجين أكاسيد من طن ألف 25000 و الكبريت

                                                           
االستراتيجية الوطنية لقطاع مياه الصرف الصحي. وزارة الطاقة والمياه.   15

 بيروت

 .http://edgar.jrc.ec.europe.eu: اإلنترنت شبكة على األوروبي االتحاد موقع 16
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 من براألك النصيب تمثل والصناعية العامة المرافق أحمال أن تظهر فأنها، ذلك ومع. أدنى أساس خطوطبمثابة 
 لبنان يف للطاقة النهائي االستهالك إجمالي  في الصناعي القطاع مساهمة أن كما. لبنان في الهواء تلوث حمل
 .17الكربون أكسيد ثاني  من طن مليون 2.6 ـب يقدر ما منه ينبعث والتي %13.3 حوالي بلغ 2009 عام في
 
من حسب ترتيب األهمية مكاسب اللجني  (EcoSense) كوسينسينموذج االتحاد األوروبي اتم استخدام . 12
الق التي يقل والعو أكاسيد النيتروجين،  من معاييرالتحليل الحد  درستلوث الهواء.  ة لمكافحةسيناريوهات ممكن 3

النسبة ب كميات االنبعاثات الصناعيةإن . ثاني أكسيد الكربونو  وثاني أكسيد الكبريت، ميكرون 10قطرها عن 
 باروقد تم أخذها في االعت. 1998من دراسة تقييم البنك الدولي في عام هي  الثالثة األولى لملوثاتالمعايير 
التي  الجسيمة تعافي تماما من األضرار لم يكن قدالقطاع الصناعي  حيث أن 2012االنبعاثات في  لعكس
دراسة منذ دراسة البنك الدولي عام لم يتم إجراء أي عالوة على ذلك، مع إسرائيل.  2006أثناء حرب  به لحقت
الت الصناعية من الصعب المتعلقة بالمدخالمعلومات كما أن )باستثناء شركات األسمنت في شكا(  1998

بنك الدولي لمشروعات الطاقة الكهربائية المستقلة التابعة لفي نموذج  ااستخدامه يتسنى حتى يهاالحصول عل
ون ثاني أكسيد الكربانبعاثات  وتستمدلقطاع وحجم األنشطة الصناعية. ل وظيفةك الذي يقدر حمل التلوثو 

 للطاقة. الصناعية من الوكالة الدولية
 
لها يورو للطن الواحد من المواد الملوثة التي تم تحويبال األضراروحدة لينتج نموذج نوعية الهواء قيم التكلفة . 13

 الفرقبار في االعتذلك مريكي. يأخذ األدوالر بال هايورو، ليرة لبنانية ثم ما يعادلبالإلى تعادل القوة الشرائية 
دوالر اليورو و بالالتقديرات  ويتم توضيح(. PPPولبنان لتعادل القوة الشرائية )بين أوروبا في الدخل المعدل 

عدم اليقين حالة المزيد من المتوسط تقديرات ُتدخل . و 6.5أمريكي للطن الواحد من المواد الملوثة في الجدول األ
التحليل  باستخدام قيم الحد األدنى في هعدم اليقين هذحاالت في التقييم. ومع ذلك، فمن المفترض أن يتم تقليل 

لثاني مية العال إنه التكلفة بل لثاني أكسيد الكربونأنه ليس سعر السوق الحالي كما (. 6.6أاالقتصادي )الجدول 
لثاني أكسيد دية ستند القيمة النقتمد في التحليل. المجتمع خالل القرن الذي اعتُ  التي سوف يتكبدها أكسيد الكربون

 الحد األعلى.باعتبارها  19الحد األدنى والدراسة الفرنسية باعتبارها 18األوروبية المفوضوية إلى الكربون
 

 

 

 
ثاني أكسيد و  2005في عام  التي تم تقديرها للبنان المعياريةمن الملوثات  . كميات االنبعاثات6.4أالجدول 
 الطنب 2009في عام  الكربون

                                                           
 .www.iea.org: للطاقة الدولية الوكالة موقع 17

 (.2009) المناخ وتغير الطاقة إدارة(؛ 2008) األوروبية المفوضية 18

 (.2009) االستراتيجي التحليل مركز 19
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ثاني أكسيد 
 الكربون

ثاني أكسيد 
 الكبريت

العوالق التي يبلغ 
قطرها أقل من 

 ميكرون 10

أكاسيد 
 روجينتينال

مركب عضوي 
متطاير غير 

 ميثاني

غاز 
 األمونيا

 االنبعاثات 

19,307,552 185,000 36,000 69,000 66,000 14,000 

 2005اإلجمالي )
عدا ثاني أكسيد 

 الكربون(

  الصناعية   25,000 20,000 90,000 2,576,081

77,282 2,700 600 750   

: تخفيض 1السيناريو 
 %3بنسبة 

90,163 3,150 700 875   

: تخفيض 2السيناريو 
 %3.50بنسبة 

103,043 3,600 800 1,000   

: تخفيض 3السيناريو 
 %4بنسبة 

دارة الطاقة وتغير و  (؛2008األوروبية )من المفوضية قاعدة بيانات االنبعاثات لبحوث الغالف الجوي العالمي المصدر: استنادًا إلى برمجيات وبيانات  ا 
 <. www.iea.org(؛ وموقع الوكالة الدولية للطاقة: > 2009) االستراتيجيمركز التحليل و (؛ 2009) المناخ
 
النقدية  المنافععطاء مجموع إلالقيم هذه في عدد الوحدات )طن من المواد الملوثة(  اتوحد. يتم ضرب 14

ر ترجيحًا ألن أكث افسر على أنهتادية فقط، وينبغي أن ال إرش الوسيطةقيم تعتبر الو للوفاء بهدف جودة الهواء. 
 على.األقل أو األنطاق القيم في ما إ تكون
 

في عام  ثاني أكسيد الكربون و 2005في عامي  المعيارية لملوثاتل حدة الضررو  قيم تكلفة. 6.5أ الجدول
  بأسعار الدوالر األميركي 2012، في عام 2009

 

 المدخالت 

 2009عام  2005عام 

 غاز األمونيا
مركب عضوي 
متطاير غير 

 ميثاني

أكاسيد 
 النيتروجين

العوالق التي 
يبلغ قطرها أقل 

 10من 
 ميكرون

ثاني أكسيد 
 الكبريت

ثاني أكسيد 
 الكربون

على أساس تعادل القوة الشرائية 
 25 9,500 32,400 4,700 30 8,400 2008باليورو/طن )متوسط( 

على أساس تعادل القوة الشرائية 
 17 3,300 8,300 1,900 280 2,210 2008باليورو/طن )منخفض( 
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على أساس تعادل القوة الشرائية 
 32 14,600 78,600 11,600 710 24,000 2008باليورو/طن )عالي( 

على أساس تعادل القوة الشرائية بالدوالر 
 15 2,980 7,495 1,716 253 1,996 2012األمريكي/طن )منخفض( 

على أساس تعادل القوة الشرائية بالدوالر 
 22 8,579 29,257 4,244 27 7,585 2012األمريكي/طن )متوسط( 

على أساس تعادل القوة الشرائية بالدوالر 
 29 13,184 70,976 10,475 641 21,672 2012األمريكي/طن )عالي( 

في أسعار  $ 0،903ما يعادل وهو  2008في عام  دوالر أمريكي 0،863= ليرة لبنانية  1،294.2 = اساس القوة الشرائية باليوروعلى  1مالحظة: 
 .2012عام 

 <Ecosence <http://scenarios.ew.eea.europa.eu/fol079729/online-model-inventory/ecosenseموقع إيكوسنس المصدر: 
 التحليل ومركز(؛ 2009) المناخ وتغير الطاقة إدارة(؛ 2008) األوروبية المفوضية<؛  www.iea.org: > للطاقة الدولية الوكالة موقع:  الموقع

 (2009) االستراتيجي
 

 لتلوثا نوع البداية في المعروف غير من أنه حيث الفرضيات من عدد على االقتصادي التحليل يستند . 15
 عة المستخدمة كمنف) األضرار تكلفة وحدةتتاح ، ذلك على عالوة. المشروع حياة مدى على خفضه سيتم الذي

وهو ليس الحال بالنسبة للتصريف الصناعي  الهواء تلوث معايير من( االقتصادي التحليل في ةاجتماعي
تلوث  كافحةموبالتالي، فإن التحليل االقتصادي يبحث فقط في . في المسطحات المائية البيولوجي والكيميائي

 نبعاثاتالا من %4.00 و %3.50 و %3.00 بنسبة تخفيض الهواء مع افتراضات السيناريو المحافظة:
 روعمش يكون حتى المثلى التلوث مكافحة حيث من مفاضلةال نقطة وتستمد األساس خطمن أحمال  الصناعية

 االعتبار بعين أمريكي دوالر مليون 15 تبلغ التي الوساطة آلية تكلفة أخذ ويتم(. 6.6 أ الجدول) للتطبيق قابل
 الهواء تلوث حةلمكافبالنسبة  األموال تخصيص بها سيتم التي الكيفية عن النظر بغض االقتصادي التحليل في
 .التصريف خفض أو

 بالمشروع الخاص الحساسية  وتحليل  االقتصادي  التحليل  نتائج 6.6 أ الجدول

 تحليل الحساسية نسبة خصم التحليل االقتصادي المؤشرات
 السيناريو 

1 
 السيناريو 

2 
 السيناريو 

3 
 نقطة اإليقاف

 %3.10 %4.00 %3.50 %3.00 خط األساسمكافحة تلوث الهواء من 
     تحليل التكلفة/المنافع

 0.001 3.3 1.6 0.3- (أمريكي دوالر مليون) سنوات 7/الحالية القيمة صافي
 %10 %39 %25 %7 سنوات 7معدل العائد الداخلي/ 
 1.2 1.6 1.4 1.2 سنوات 7التكلفة/منفعة القيمة الحالية/نسبة   

 No Yes Yes Yes قابلية المشروع على التطبيق

    تهوية المنافع
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 تحليل الحساسية نسبة خصم التحليل االقتصادي المؤشرات
 السيناريو 

1 
 السيناريو 

2 
 السيناريو 

3 
 نقطة اإليقاف

  2.29 1.15 (مريكيأ دوالر مليون) المبكرة الوفاة بتجنب المرتبطة الحالية القيمة صافي

 الردو  مليون) باألمراض اإلصابة بتجنب المرتبطة الحالية القيمة صافي
 0.65 0.33 (أمريكي

 

 الردو  مليون) المحاصيل إنتاجية بزيادة المرتبطة الحالية القيمة صافي 
 0.20 0.10 (أمريكي

 

 دوالر ليونم) المتحللة التحتية البنية بتجنب المرتبطة الحالية القيمة صافي
 0.13 0.07 (أمريكي

 

 

 ظل في .العالمية والبيئة المجتمع على العائدة االجتماعية المنافع الستنباط االقتصادي التحليل أجري. 16
 فإن، التوالي على ٪4.00 و ٪3.50  بنسبة الهواء تلوث أحمال من بالحد القائمين 3 و 2 السيناريوهين

 دوالر مليون 1.6 من ٪10 بنسبة مخفضة( NPV) حالية قيمة صافي يعطي ألنه للتطبيق قابل المشروع
 1 من أكبر تكاليف/  منافع نسبإعطاء  مع سنوات 7 مدى على التوالي على دوالر مليون 3.3 ومبلغ أمريكي

 تعزى أن يمكنو . التوالي على ٪39 و ٪25 بنسبة( IRR) اإليجابي االقتصادي للعائد داخلي بمعدل والمرتبطة
(؛ ٪20) باألمراض اإلصابة تجنب(؛ الحالية القيمة صافي من ٪70) المبكرة الوفاة تجنب: إلى أيضا المنافع
 الشتقاق فقط الحساسية تحليل احتساب تم(. ٪4) المتحللة التحتية البنية تجنب(؛ ٪6) المحاصيل إنتاجية زيادة
 على الحفاظ شأنها من التي الصناعي التلوث حمل أساس خط من ٪3.1 بنسبة المكافحة وهي اإليقاف نقطة
 (.6.6 أA الجدول) مجتمعية نظر وجهة من المشروع سالمة

 بين األعلى هي والمياه الهواء تلوث عن الناجمة التدهور تكاليف أن للبنان  البيئي التدهور تكلفة أظهرت. 17
 التلوث صادرم لمعالجة متكامل نهج اتباع تناولها يتطلبو ، عامة سلع والمياه الهواء جودة تعدو . المختلفة الفئات
 اتاألدو  على االعتماد أن حين في، كافيا يكون لن، وحدها االقتصادية األدوات على االعتماد كما أن. الكبرى

 األقوى هو لوثالت إدارة نظام يعدو . التلوث لمعالجة التكلفة حيث من فعالية األكثر الطريقة يكون ال قد، التنظيمية
 دارةإ أهداف تحقيق أجل من يعملون الذين  لحاالمص أصحاب من واسعة طائفة على ويعتمد االمر يتعلق حين

. لمدنيا والمجتمع والقضاء ،المالية الوساطة ومؤسسات ،الخاص والقطاع ،الحكومة ذلك في بما: نفسها التلوث
 الحوافز يوفر فأنه(: القضاء باستثناء) هؤالء  لحاالمص أصحاب جميع اعداده تم حين المقترح المشروع أشرك

 زارةو  كما أنه يعمل على تقوية، الماليين الوسطاء مع العمل خالل من التلوث لمعالجة الخاص القطاع لمؤسسات
 على ساعدي أن والذي من شأنه – البيئة موقع على البيئية الجودة تقارير نشر يسهلو (، العام القطاع) البيئة
آللية ا هذه وضع في أساسيا عامال العام القطاع تمويل يعد. المدني والمجتمع السكان لعامة المعلومات توفير
 .الطويل المدى على استدامتها لضمان الالزمة الحوافز وتقديم، التنفيذ موضع

 لىع للحصول تعزيزا هاما توفر الدولي البنك اشراكإن عملية : خالل من القيمة الدولي البنك يضيف.  18
 برامج اعدادو  التلوث معالجة في كبيرة وعالمية إقليمية خبرة لبنكفل؛ األخرى المانحة الجهات من إضافي تمويل
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 األول صريالم المشروع من المستفادة والدروس المكتسبة الخبرة االعتبار بعين العملية هذه تصميم أخذ. مماثلة
 التلوث ؤثري حيث الفقر لمكافحة الدولي البنك برسالة مباشرة صلة ذو المشروع هذاو . التلوث من للحد والثاني
 .الفقراء على متناسب غير تأثيرا
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 1 الملحق 

 المالي لتحليلل األساسية المفاهيم
 

 واحتساب لماليا التحليل إجراء النقدية التدفقات أساس على للمشروع المالي للتحليل الدولية المنهجية تقترح . 22
 في المستقبلية للمؤسسات بالنسبةو (. EC ،2008) لالستثمار اإلجمالية التكاليف باستخدام االستثمار عوائد
 المالي حليلالت إلجراء األداء مؤشرات من ثالثة في النظر سيتم، لبنان في البيئي التلوث مكافحة مشروع سياق
 :سليم المشروع كان إذا ما لتحديد

 ؛والتكاليف المخصومة المنافع مجموع بين الفرق وهو(، NPV) الحالية القيمة صافي •
 يالذ الفائدة سعر أو صفر الحالية القيمة صافي يجعل الذي الخصم معدل وهو(، IRR) الداخلي العائد معدل •

 و. صفر تساوي النقدية التدفقات لجميع الحالية القيمة صافي يجعل
 عمر مدى على للتكاليف الحالية القيمة على للمنافع( PV) الحالية القيمة نسبة وهي، التكاليف - المنافع نسبة •

 .المشروع
 
 :التالية للعناصر دقيق اهتمام إيالء يجب، سليم مالي تحليل إجراء أجل من

 الزمني األفق

 ياغةص ينبغي. أجلها من التوقعات تقديم يتم التي السنوات لعدد األقصى الحد الزمني باألفق يقصد. 23
 طويلةأن تكون و  ،ااقتصادي المفيدة المشروع لحياة مناسبة زمنية لفترة للمشروع المستقبلي االتجاه بشأن التوقعات

 .الطويل/المتوسط المدى على المرجح تأثيره لتشمل يكفي بما

 التكاليف إجمالي تحديد

، المركباتو  والمباني األراضي) االستثمار تكاليف مجموع منما  مشروع تكلفةالخاصة ب بياناتال يتم تقديم. 24
مدادات، الخام والمواد، الموظفين) التشغيل وتكاليف( الخ : فالتكالي في اآلتي ادراج يتم لم(. الخ، الطاقة وا 

 وأي؛ يةالمستقبل اإلحالل لتكاليف احتياطيات أيو ؛ فعالة غير نقدية مدفوعات أنها حيث، واإلهالك االستهالك
 .المستقبلية التدفقات من التيقن لعدم نظراً ، لطوارئل احتياطيات

 المشروع عن الناتجة العائدات

 قعاتتو  خالل من الدخل هذا تحديد يتم. السلع بيع من بها الخاصة اإليرادات المشروعات بعض تولد قد. 25
 لمباشرةا غير الضرائب: اإليرادات في اآلتي ادراج يتم لم. النسبية األسعارمن خالل و  المقدمة البضائع كميات

 (.ذلك إلى وما، األخرى السلطات من التحويالت) أخرى إعانات أي. المستثمر تكاليفها يتحمل لم ما
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 لالستثمار المتبقية القيمة

، المثال سبيل على) لالستثمار المتبقية القيمة، األخيرة السنة في فيها النظر يتم التي اإليرادات بنود بين من. 26
 .لماليا التحليل في سلبية بعالمة مثلتُ  أن يجب والتي( لخإ، واآلالت المباني مثل، واألصول، القائمة الديون

 التضخم أجل من التعديل

 التضخم جلأ من المعدلة األسعار أي، المشروع تحليل في الثابتة األسعار استخدام على العرف جرى. 27
 هذهو . ءمةمال أكثر الحالية األسعار تكون قد، المالية التدفقات تحليل في، ذلك ومع. األساس سنة في والثابتة
 .امع بشكل الحالية األسعار باستخدام ُينصح، ولذلك. بسنة سنة فعال بشكل مالحظتها تم اسمية أسعار

 المالية االستدامة

 كوني قدو . المال نفاد لخطر يتعرض ال المشروع أن وهي، المالية االستدامة المالية الخطة توضح أن يجب. 28
 افيصفي حالة ما إذا  االستدامة تحدث. المشروع تنفيذ في األهمية حاسم والمدفوعات األموال وصول توقيت
 .االعتبار في أخذها يتم التي السنوات لجميع إيجابي المتراكمة المتولدة النقدية التدفقات تدفق

 الخصم معدل تحديد

 عدلم تحديد يجب، الحالية القيمة صافي والحتساب الحاضر الوقت إلى المالية التدفقات خصم أجل من. 29
 .المال لرأس البديلة الفرصة تكلفة تقريبا يساوي يعتبر ما وعادة، المناسب الخصم

 الحساسية تحليل

 يدوتحد المخاطر لقياس اإليرادات خفض أو/  و التكاليف زيادة  خالل من الحساسية تحليل إجراء يجب. 30
 .األداء مؤشرات معظم على تؤثر التي العوامل
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 الصناعي التلوث إدارة نظام: 7 المرفق
 (P143594) لبنان في البيئي التلوث مكافحة مشروع: لبنان

 

 مقدمة

  القادمة ألجيالل واإلمكانات البالد في المستدامة التنمية تهدد بدأت والتي مقلقة بيئية قضايا اآلن لبنان يواجه. 1
 والمؤسسي القانوني اإلطار بدأ وقد. واالقتصادية االجتماعية  احتياجاتهم لتلبية الالزمة الموارد على الحصول في

 موضح هو ماكو . الجهود هذه تعزيز من بد ال، نفسه الوقت في. القضايا هذه لحل البالد إعداد لبنان في الحالي
 .موجهتها تعيني عديدة تحديات هناك تظل ولكن البيئة االستدامة نحوقدمًا  للتحرك كبيرا تقدما لبنان أحرز، أدناه

 كبيراً  دماً تق حقق لبنان ،االقتصادي األداء وضعف لبنان في المستقر غير السياسي الوضع من الرغم على. 2
 فنياً   موظفاً  70 من الوزارة تتألف واليوم. 1993 عام في البيئة وزارة إنشاء منذ والقانوني المؤسسي إطاره في

دارياً    المشروعات سياق في يعملون موظفاً  30 بحوالي استكمالها ويتم، الرئيسية البيئة الموضوعات جميع في وا 
 لطاقةوا والصناعة المالية وزارت مثل القطاعية الوزارات مع كثب عن الوزارة هذه تعملو . دوليا الممولة/ المدارة
 إدماج في( CDR) واإلعمار اإلنماء ومجلس( BDL) لبنان مصرف مع وكذلك، والنقل العامة واألشغال والمياه
 .االقتصادمن  قطاعات عدة في البيئة

 وأهمهم. لبيئةبا المتعلقة التشريعات وغيرها من البيئية واألنظمة القوانين من كبيرة مجموعة أيضا لبنان لدى. 3
(، 1992) والتنمية البيئة بشأن ريو إعالن مبادئ جميع شمل والذي 2002-444  رقم البيئة حماية قانون
 المرسوم) 2012-8213 رقم والمرسوم( SEA) االستراتيجي البيئي التقييم: الثالث الرئيسية المراسيم وكذلك
 عملية من ةمبكر  مرحلة في البيئية االعتبارات لدمج أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في أوال سنه تم الذي
 الذي  2012-8633 رقم المرسوم( EIA) البيئي األثر تقييم(؛ والبرامج والخطط السياسات بشأن القرار صنع
 رقم المرسوم تللمنشآ البيئي واالمتثال؛ لمشروعاتل السلبية اآلثار من والتخفيف للتنبؤ وقائية أداة بمثابة هو

 طلبوسيُ  .البيئي والتدهور الضار التلوث تسبب قد التي األنشطة جميع تنظيم شأنه من الذي  8471-2012
 البناء يحتصر  من كجزء سنوات ثالث كل البيئي االمتثال شهادة على للحصول طلب تقديم المؤسسات جميع من
 .التشغيل أو

 المحافظات من محافظة كل في خاص عام مدع تعيين خالل من لبنان في القضائي النظام تعزيز تم كما. 4
 من لعديدل القضائية السوابق وحاالت التدريب تقديم تمو . البيئية القضايا منها أمور جملة في للنظر الخمس
 مستقل بيئي امع مدعي لتعيين قانون مشروع إعداد تمكما . البيئية واألنظمة القوانين تطبيق من لتمكينهم القضاة
 إعداد تم وقد. النواب مجلس الى إحالته وتم 2012 عام في الوزراء مجلس عليه وافق الدولي البنك بمساعدة
 .والبلديات الداخلية وزارة موافقة نتظري وهو  البيئة شرطة إلنشاء مرسوم مسودة



101 
 

، بذلكو . الصلة ذات البيئية األولويات لوضع السياسات أدوات من سلسلة أيضاً  البيئة وزارة وضعت وقد. 5
 في تحديثها تم) 1996 لعام الوطني البيئي اإلطار استراتيجية وهي، العمليات من عدد على البيئة وزارة اعتمدت
 إطار في تحديثها سيتم التي - 2005 لعام للبيئة الوطنية العمل خطة مسودة يليها(، 2013-2012 الفترة
( أدناه موضح هو كما( )StREG) البيئية الحوكمة - لإلصالحات األوروبي االتحاد من الممول الدعم برنامج
 األولويات ربط والذي 2011 عامل للبنان( CEA) القطري البيئي والتحليل، لبنان في البيئية األولويات تحدد والتي
 بمثابة يعد والذي 2010 عامل( SOER) البيئة حالة وتقرير؛ المستدام النمو تحقيق بأولويات الوطنية البيئية

 البيئة رةوزا أعدت. اليوم والمستقبل البيئية لالتجاهات التحليل بعض مع البيئة حالة عن موضوعية خالصة
 المياه إدارة بشأن( 2012) العامة بالسياسات خاصة وثيقة الدولي للتعاون األلمانية الوكالة مع بالتعاون
 الصناعي االمتثال تحقيق نحو قدماً  للمضي التوصيات من مجموعة توفر والتي، واالمتثال الصناعية المستعملة
ل من خال عمل خطة إلى هذه العامة السياسات وثيقة تحويل حالياً  ويجري. الصحي الصرف مياه لتصريف
 خطة ائياإلنم المتحدة األمم برنامج بمساعدة البيئة وزارة أعدت كما. المصالح أصحاب جميع مع الوثيق التنسيق
 .الليطاني نهر على القرعون بحيرة تلوث لمكافحة عمل

 واالستراتيجية المياه لقطاع الوطنية االستراتيجية 2012 عام في أيضاً  المائية والموارد الطاقة وزارة وضعت. 6
 من صحيال والصرف المياه نوعية تحسين: إلى أمور جملة بين من تهدف والتي الصحي الصرف لمياه الوطنية
 لجميع مسبقةال المعالجة مرحلة إلى والوصول؛ التلوث على لسيطرةل برامج ووضع البيئية المعايير تحسين خالل
 لتقييبما إعداد خالل من المقترحة لالستراتيجيات البيئية اآلثار وتقييم؛ 2020 عام بحلول الصناعي الصرف مياه

 الوطنية االستراتيجية الخطة أن كما. 2013 عام من الثالث الربع في إجراءه سيتم والذي( SEA)القطاعي البيئي
 الطبيعي الغاز استخدام أي للبيئة صديقة تعد التي التقليدية الطاقة مصادر استخدام إلى تدعو( 2010) للكهرباء
 .الطاقة إلى والنفايات المتجددة والطاقة

 رفالص ومياه، المياه في اللبنانية الحكومة استثمرت، اعدادها تم التي السياسات أدوات إلى باإلضافة. 7
 إجمالي من ٪1.3 أو 2008-1999 بين سنويا 20أمريكي دوالر مليون 200 بمعدل الصلبة والنفايات الصحي
 األوسط رقالش دول بين المعدالت أعلى من كواحدة النسبة هذه القطري البيئي التحليل ويعتبر. المحلي الناتج
 من والبيئة لريفيةا التنمية لدعم ممتازة مبادرة بتنفيذ( اللبناني المركزي البنك) لبنان مصرف ويقوم. أفريقيا وشمال
 البنوك حفيزلت اإللزامية االحتياطيات على واإلعفاءات البيئية للمشروعات الفائدة أسعار على الدعم توفير خالل

 .الخضراء االستثمارات سيما وال، البيئة لقطاع ميسرة قروض منح على التجارية

 في العاملين التنمية شركاء من العديد من المقدم والمالي الفني الدعم بدون التقدم هذا كل ال يمكن تحقق. 8
 األلمانية ةوالوكال، األوروبي واالتحاد، األوروبي االستثمار بنكو ، للتنمية الفرنسية الوكالة بينهم ومن. لبنان

يطاليا، للتعمير نيةااأللم الوكالة/  الدولي للتعاون  تعددم الصندوق وبروتوكول، العالمية البيئة ومرفق، وا 
 نجح. وليالد والبنك  المتحدة للواليات التابعة الدولية التنمية ووكالة، اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج ،األطراف

                                                           
 .2011التحليل البيئي القطري للبنان،  20
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 البنية بناء في لب، لبنان في البيئية السياسات أعمال جدول على البيئة قضية وضع في فقط ليس التنمية شركاء
 .المحليو  الوطني ينالمستوى على البيئية التحتية

 بالتعاون ةالبيئ ووزارة تقوم، البيئة قطاع في لبنان واستثمارات وتخطيط لسياسات الدعم من المزيد أجل من. 9
 مليون 8.5 لغببم( EFL) لبنان أجل من البيئي الصندوق، 2007 عام منذ، بإنشاء واإلعمار اإلنماء مجلس مع

 رنامجالب هذا ويهدف. الدولي للتعاون األلمانية الوكالة خالل من األلمانية الحكومة قبل من بمنحة والممول يورو
استفاد . لبنان في المستحقة غير والمناطق، 2006 عام لحرب االقتصادية والتأثيرات البيئة مخاطر من الحد إلى
 البيئي قالصندو  يقدم كما. المستعملة المياه تلوث وقامت بتخفيضالصندوق هذا من صناعية منشآت 6 اآلن حتى
 شأنها من تيال البيئية االستثمار خطط إلعداد لبنان في الصناعية المؤسسات إلى الفنية المساعدة لبنان أجل من
 االتحاد من يورو مليون 8.0 بمبلغ منحة على الوزارة حصلت. المالي الدعم على للحصول أساساً  تشكل أن

الحوكمة  -ات صالحلإلدعم االتحاد األوروبي برنامج  أجل من األوروبي

 إلدارةا إصالحات خالل من اللبناني العام للقطاع البيئي األداء تحسين في العام الهدف ويتمثل. البيئية
، البيئية السياسات يذوتنف لتخطيط البيئة زارةو  داخل الفعالة القدرات بناء في للبرنامج المحدد الهدفيتمثل . البيئية
 مطلع من بدءا مجالبرنا هذا تنفيذ يتم أن المقرر ومن. الرئيسية التنفيذية الوزارات داخل اإلنفاذ تعميم ذلك في بما
 لمعرفةا وتوليد اإلقليمية الحوكمة مشروع والخاص العالمية البيئة مرفق مشروع من كل سيقدم كما. 2014 عام

 على أمريكي دوالر 80000  ومبلغ، أمريكي دوالر 200000 بمبلغ التكميلية الفنية المساعدة الدولي والبنك
 على ولالحص يتسنى حتى االمتثال عمل خطة إلعداد التوجيهية والمبادئ اإلجراءات وتطبيق وضع في التوالي
 .بها الخاصة التلوث مكافحة استثمارات تمويل أجل من لبنان مصرف من ومنح ميسرة قروض

 مواجهتها يتعين التي التحديات من العديد هناك مازال

 من كبير درق وتوفير لبنان في والمؤسسي القانوني اإلطار تشكيل في المحرز الكبير التقدم من الرغم على. 10
 لبنان أن القطري البيئي التحليل في ورد وكما البيئة وزارة تعتقد، الحرب بعد التحتية البنية لتمويل العامة األموال

  من 7 رقم لهدفا لبنان يحقق لنو . منخفضة تزال ال التي البيئية االستدامة إلى لبنان انتقال من مبكرة مرحلة في
 أداء مؤشر يبين. لبنان في البيئي التدهور اتجاه بعكس والمتعلق 2015 عام بحلول لأللفية اإلنمائية األهداف
 نتائج إلى مشيراً  بلداً  132 بين من 94 المرتبة في زال ما لبنان أن 2012 عام من( EPI) لبنان في البيئة

 تكلفة القطري البيئي التحليل وقدر. 2012 عام في االقتصادية والحيوية البيئية الصحة مجال في ضعيفة
 من ٪3.7 بـ للمجتمع الحالية بالرفاهية يتعلق والذي البيئية لإلستدامة مقياس يعد مثابة الذي البيئي التدهور
 السبب المياه تلوث يزال ال. 2008 عام بأسعار مليون 970 لمبلغ المقابل 2005 لعام المحلي الناتج إجمالي
 األمر، 2005-2000 الفترة مدى على المطلقة بالقيمة الهواء ملوثات جميع زادتكما  البيئية لألضرار السائد
 الرصدو  اإلنفاذ نظام يظل، ذلك على وعالوة. متزايدة مشكلة الحضرية المناطق في الهواء تلوث من يجعل الذي
 .البيئية اإلدارة نظام في األضغف السلسلة بمثابة المعلومات عن الكشف وعدم
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 البيئة الستدامة األساس حجر( IPMP) المقترحة الصناعي تلوثال إدارة سياسة

 أوال والتركيز تدريجياً  تنفيذها ينبغي لبنان في التحديات معالجة إلى تهدف التي الحلول أن الحكومة تعتقد. 11
 القضايا لهذه التصدي يكون أال ينبغي. الطبيعية الموارد وتدهور العامة الصحة على تؤثر التي القضايا تلك على

 مدفوعة تكون نأ وينبغي. للبنان البيئية باألولويات المتصلة غير واالستثمارات السياسات بيانات على مقتصراً 
 محددة أنظمة في والمساءلة الحوكمة وتحسين، السياسية اإلصالحات في االنخراط على الحكومة أداء بسجل
 .البيئية االستدامة إلى لبنان النتقال الزاوية حجر تعتبر التيو  التلوث إلدارة المعالم واضحة

 نظام إنشاء هي التنمية في شركائها بمساعدة معالجتها اللبنانية الحكومة تود التي األولى الشاملة السياسة. 12
 يةاللبنان المؤسسات أن افتراض على الصناعي القطاع اختيار سبب ويستند(. IPMS) الصناعي التلوث إدارة
 لتخطيط وخالفا. للبالد المحلي الناتج إجمالي من ٪21.5 بنحو تساهم أنها حيث لالقتصاد هامة ركيزة هي

 ضمن ومدرجة محاطة اآلن هي 7121 الـ الصناعية المناطق من العديد فإن، لبنان في األراضي استخدام
 الصرف ياهلم بالنسبة وخصوصاً  التلوث في رئيسياً  مساهماً  أيضاً  الصناعي القطاع ويعد. الحضرية المناطق
 رجحالم ومن، ووضوحا بروزا ازداد أنه حين في، البيئة على الضغوط من المزيد يضع مما، الصناعي الصحي

 القطاعاتو  والطاقة ،الصحي الصرف ومياه، المياه في لبنان في المستقبلية االستثمارات على سلباً  يؤثر أن
 .الصناعية

 اشأنه من التي والممارسات العمليات من مجموعة من المقترح الصناعي التلوث إدارة نظام يتألف سوف. 13
 وتشجيع لبيئيا أدائها وتحسين، مقبول مستوى عند التلوث من والحد السيطرة من المسببة للتلوث الشركات تمكين

 .والفعالة النظيفة للتكنولوجيات استخدامها

 على المقترح الصناعي التلوث إدارة نظام يستند سوف، إلدخاله البيئة وزارة تخطط نظام أول نظرًا ألنه. 14
 :التالية المبادئ

 عادة والذي نياللبنا الواقع االعتبار بعين يأخذ أن المقترح النظام على يجب :اللبناني السياسي االقتصاد فهم( أ
 بلدان في مثلى حلول تكون قد حلول تقديم محاولة إن. المختلفة المصالح جماعات بين توافق إلى يستند ما

 .لبنان في السياسي االقتصاد فهم بدون لبنان إلى نقلها يمكن ال، فإنه أخرى

 حالمصال أصحاب إشراك على النظام هذا مثل نجاح يعتمد :الرئيسيين المصالح أصحاب مشاركة تعظيم( ب
 والمنافع افسيةالتن القدرة مثل التلوث إدارة خالف مختلفة أخرى ومنافع أهداف لها يكون أن يمكن والتي الرئيسيين
 المؤسسات( ب) و، الحكومة( أ: )هي رئيسية مجموعات خمس من الجهات هذه وتتكون. المختلفة المالية

 المجتمع منظمات( ه) و؛ القضائية السلطة( د)و؛ المالية المؤسسات( ج)و، للتلوث المسببة والعامة الخاصة
 مجموعة كل بين والتعاون التعاضد فإن. أخرى مجموعة على األسبقية واحدة لمجموعة ينبغي ال. المدني

                                                           
 والمعنية الدولي للتعاون األلمانية بالوكالة الخاصة السياسات وثيقة 21

 2012 أبريل/نيسان، واالمتثال الصناعية المستعملة المياه بإدارة
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 هذه نأ حيث التلوث إلدارة الفعال النظام لتعظيم السبل أفضل بشأن مشترك اتفاق إلى للتوصل ضروري
 .البعض بعضها على الرقابية والتوازنات الضوابط بمثابة تكون سوف الجماعات

 اتالعملي من كل يكون بحيث تجريبي أساس على النظام هذا إدخال يكون أن يجب :النظام تجريب( ج
 .متجدد أساس على وتقييمها األدوات هذه لتجريب هامة اتوالمنتج

 والتي سنوات 3-2 من فترة خالل طوعي أساس على النظام هذا تنفيذ يكون أن ينبغي :الطوعية المشاركة( د
نفاذ رصد( MOI) الصناعة ووزارة البيئة وزارة فيها ستعزز  الوطنية المستويات على فعال بشكل النظام وا 

 وزارة عتمدت فلن، العدالة إلى للجوء آلية بوجود واقترانه هذا واإلنفاذ الرصد نظام تعزيز يتم عندماو . واإلقليمية
 التوجيهية لمبادئل صارم بشكل للتلوث المسببة المؤسسات امتثال تتطلب وسوف، الطوعي النهج على البيئة

 .اللبنانية والمعايير

 المرحلة خالل التالية واألدوات العمليات لوضع الحكومة تستعد، أعاله المذكورة المبادئ إلى استنادا. 15
 :وهي المقترح الصناعي التلوث إدارة نظام لتنفيذ التجريبية

 جانل ست خالل من نطاقا األوسع الوطني المستوى وعلى، البيئة وزارة داخل واإلنفاذ االمتثال نظام تعزيز( أ
 .الصناعة وزارة برئاسة( IPCs) الوزارات بينفيما  مشتركة

 لبنوكا خالل من الصناعي التلوث استثمارات لتمويل لبنان مصرف لدى البيئي االمتثال صندوق إنشاء( ب
 و؛ المحددة التجارية

( CCIA) والزراعة والصناعة التجارة غرفة معو (، ALI) اللبنانيين الصناعيين رابطة مع الشراكة تعزيز( ج
 أساس على االمتثال على الصناعات تشجيع على داعية كونلت الحكومية غير المنظمات من محددة ومجموعة
 .به معمول حوافز نظام وضع يتم أن شريطة اللبنانية البيئية ألنظمةل طوعي

 
 :التالية اإلجراءات اتخاذ سيتم، األهداف هذه تحقيق أجل من

 أ.  تعزيز نظام االلتزام واإلنفاذ

 داراتاإل/  الخدمات وتعزيز القائمة االمتثال أدوات من المثلى االستفادة تحقيق من التعزيز هذا يتألف. 16
 .البيئة وزارة في المعنية

 :التالية المترابطة األدوات إدخال ويتم

 الميسرة القروض من لالستفادة كشرط، البيئي للتدقيق أساسي قسم وهي(، CAP) االمتثال عمل خطة( أ
. لتلوثل المسببة للمؤسسة الشامل البيئي األداء تحسين إلى االمتثال عمل خطة وتهدف. االقتصادية والحوافز
 لكل التزام يقةوث بمثابة تكون وسوف. اللبنانية البيئية للوائح االمتثال نحو اقدمً  التحرك من المؤسسة وتمكين
 يةالمال الموارد وعلى البيئة وزارة مع مضمونها على واالتفاق، التلوث لمكافحة شاملة خطة وضعب مؤسسة
 و. بالواقعية مدتها تتسم فترة مدى على والبشرية
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 التنفيذ موضع وضعه سيتم الذي 2012-8471  رقم المرسوم في مطلوب هو كما للبيئة االمتثال شهادة( ب
 للسيطرة متكاملة أداة يكونو (. 2013 عام من الثاني النصف من اعتبارا) األولى الفترة خالل طوعي أساس على
دار  التلوث على ، لمصنعا مستوى على والبيئة اإلنسان صحة لحماية قانوناً  ملزمة متطلبات تحديد خالل من تهوا 

 .االمتثال عمل خطة تكمل وسوف

 :هي أنظمة ثالثة من تتكون سوف، الصلة ذات اإلدارات/  خدمات بتعزيز يتعلق وفيما

 البيئية التكنولوجيا دائرة داخل(، EIA) البيئي األثر تقييم نظام. 1
 الحضرية البيئة خدمة داخل، البيئي االلتزام لجنة. 2
 واإلنفاذ الرصد نظام. 3
 

 تقييم أجل نم للقطاع واالختصاصات التوجيهية المبادئ إعداد خالل من البيئى األثر تقييم نظام تعزيز يتم. 17
 مثل والبيئة إلنسانا صحة على كبيراً  خطراً  تمثل والتي للتلوث المسببة بالمؤسسات الخاص والتدقيق البيئى األثر

. ةالكبير  الزراعية األعمال وصناعة والمسالخ ،الكيماوية والصناعات ،والمعادن ،والمدابغ ،واألسمدة ،األسمنت
 2012-8633 قمر  البيئي األثر تقييم مرسوم في المدرجة البيئي األثر تقييمات كافة تقديم تم، األخيرة اآلونة فيو 

مكانية العام التشاور أجل من  .البيئة وزارة واسطةب تيسرها تم والتي هذه البيئي األثر تقييم تقارير على الحصول وا 

 الفني الدعم متقدي( أ: )شأنها من والتي الحضرية البيئة خدمة داخل الجديدة البيئي االمتثال لجنة تعيين يتم. 18
 لمسببةا المؤسسات عن للمعلومات نظام وضع( ب؛ )الصناعة إلى وتكاليفها التلوث على السيطرة تقنيات على

( د) و. بها الخاصة االمتثال عمل خطط ومتابعة وضع في للتلوث المسببة المؤسسات مساعدة( ج. )للتلوث
صدار التفاوض -8471 رقم البيئة وزارة مرسوم في المطلوب النحو على البيئي االمتثال شهادة ومتابعة وا 
2012. 

 اتصالحلإلدعم االتحاد األوروبي برنامج  إطار في واإلنفاذ الرصد نظام تعزيز يتم. 19

 مسيت التيو  واإلنفاذ للرصد محددة توجيهية مبادئ وتقديم وضع( أ: )خالل من الحوكمة البيئية -
 من خاصال للقطاع  وشفافة واضحة بيئية ولوائح قواعد وضع( ب. )بها للتلوث المسببة المؤسسات مع إطالع
 واستعراض يةالسنو  للخطة وفقاً  للتلوث المسببة المنشآت تفتيش( ج) و؛ التفتيش وعمليات الذاتي الرصد أجل

 إلى راألم لزم إذا الملتزمة غير الصناعات وأخذ الغرامات وفرض، والتصريفات االنبعاثات رسوم من والتحقق
 .المحكمة

 المسؤولة نهاأل الصناعة وزارة برئاسة التصاريح إلصدار الوزارات بينفيما  المشتركة لجان ستال تعزيز يتم. 20
. منها كلب الخاصة المحافظات في الصناعية المؤسسات لجميع والتشغيل للبناء النهائية التصاريح إصدار عن

 التلوث لىع بالسيطرة والمعني ألعضائها والتدريب الفنية المساعدة لتقديم استعداد على البيئة وزارة وتكون
 ادةلشه بالرصد المتعلق الجانب متابعة على قادرة تكون أن اللجان هذه من لجنة كل على يجب. الصناعي
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الوفاء و  وفي لمشاركتهم ضروري أمر وهو، للتلوث المسببة الشركات مع تعاونها وضمان البيئي االمتثال
 .التلوث على للسيطرة الواقعية إجراءاتهمب

 

 البيئي االمتثال صندوق إنشاء. ب

( CAC) والسيطرة القيادة نهج على 2002-444 رقم القانون في موضح هو كما الحالي اإلنفاذ نظام يستند. 21
 على ثورالع تم. سماح فترة تقديم عدم مع والمياه الهواء لمعايير وفقا المؤسسات جميع تلتزم أن يجب بحيث
 القانون أنب الكثيرون يزعمو . القائمة البيئية والمعايير واللوائح للقوانين تمتثل ال التي الصناعات من العديد

، للعمل خصةر   يمتلك ال منهم وكثير الالزمة باالستثمارات وقت قيامهم سارية تكن لم البيئية واألنظمة والمعايير
 وضع ئةالبي وزارة تود، المشكلة هذه مثل حل في المساعدة أجل منو . تلوث تحدث رافقهمإن مف، ذلك من الرغموب

، للمؤسسات يالبيئ األداء تحسين مع البيئي االمتثال ضمان شأنها من التيو  والسيطرة للقيادة مكملة استراتيجية
 المتقدمة لبلدانا من التجارب وتبين. عام بشكل التنافسية والقدرة اإلنتاج في زيادة إلى بدوره يؤدي أن يمكنالذي و 

 المسببة لمؤسساتا لتشجيع الحوافز على القائم بالنهج ستكملتُ  أن يجب والسيطرة القيادة أن الناشئة واالقتصادات
 .إنتاجها وتحسين القانون ألحكام المتثالعلى ا للتلوث

القروض المدعومة للصناعة )تأسيس /  187 رقم منشورهقدم مصرف لبنان من خالل ي. كما ذكر أعاله، 22
قروضه المدعومة لتشمل القروض االيكولوجية نطاق من ا أيضً  وقد وسع الصناعية(.  المؤسساتالتوسع في 

واالستثمارات الخضراء، والحفاظ على  ،للحصول على الطاقة المتجددة 7835 وره رقمشمنلألفراد من خالل 
 .التلوث للسيطرة على بشكل حصريلم تستخدم هذه القروض و التراث الثقافي والمناظر الطبيعية، 

 والتوعية  التواصل ج. 

 أنشطة متساه سوف. الصناعي التلوث إدارة نظام هدف لتحقيق أساسياً  عنصراً  والتوعية التواصل شكلي. 24
 تعلقةالم والممارسات والنهج، السلوكيات في الالزم لتحولعلى ا جيداً  تصميماً  المصممة والتوعية التواصل
شراك الوصول هو ذلك من القصد أن من الرغم علىو . الصناعي التلوث على بالسيطرة  نم متنوعة مجموعة وا 
 صناعيينال على األول المقام في لتركيزا، التجريبية المرحلة خالل األنسب من كونفإنه سي، المصالح أصحاب

( CCIA) والزراعة والصناعة التجارة غرفةو  ،(ALI) اللبنانيين الصناعيين رابطة في الممثلين الخاص القطاع في
 الرابطة يه اللبنانيين الصناعيين رابطةإن . التلوث على السيطرة مجال في المختارة حكومية غير والمنظمات
 االجتماعيةو  االقتصادية القضايا كل مع تتعامل فهي. لبنان في العاملة التصنيع لشركات الرئيسية الوطنية
 تمثل. انيةاللبن المناطق جميعمن أجل  المتوازنة الصناعية التنمية سياسة إلى وتدعو التجارية باألعمال المتعلقة
 ووضع ،االقتصادية السياسات صياغة في وتسهم، الخاص االقتصاد مصالح والزراعة والصناعة التجارة غرفة

 مجموعة وتقدم، والحكومة األعمال قطاع بين والحوار الشراكات وتعقد، األعمال قطاع على تؤثر التي التشريعات
 أمر هو البيئة حماية بأن تامة قناعة علىعلى حد سواء  المصالح أصحابو . للمؤسسات الخدمات من واسعة
 سوف، ذلك على عالوة. بهم الخاصة للمؤسسات التنافسية والقدرة أداء وتحسين األعمال لقطاع بالنسبة جيد
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 يطرةالس في بنشاط االنتخابية دوائرها تشارك والتي، المحددة الحكومية غير المنظمات من محدود عدد يشارك
 .البيئي والتواصل التوعية حمالت في أيضاً تشارك و ، التلوث على

 مستوى رفع( أ) :باآلتي يقوموا أن المتوقع من الذين الشركاء هؤالء مع تفاهم مذكرة توقيع البيئة وزارة تعتزم. 25
 اعتماد حفيزت( ب؛ )البيئي األداء وتحسين التلوث على للسيطرة والفرص للتحديات الممكنة الحلول حول الوعي

 بين وماتالمعل تدفق تشجيع( ج؛ )النظيفة التكنولوجيا اعتماد ذلك في بما، التلوث إدارة الممارسات/  سياسات
مكانية البيئي االمتثال شهادة على للحصول الصناعيين  على ةللسيطر  ميسرة ومنح قروض على الحصول وا 

 اتذ التلوث على السيطرة ومشروعات ومنظمات مبادرات مع والتعاون التآزر أوجه خلق تحفيز( د) و؛ التلوث
 من ومجموعة معينة والية لديه الشركاء من واحد كل ألن ً ونظرا. التنمية شركاء جانب من الممولة الصلة

 علىو . جيداً  جيهاتو  الموجهة الرسائل بنقل المتعلقة تلك هي والتوعية للتواصل الطرق أفضل تعتبر، المسؤوليات
 يتم وفس التي التشاور وفعاليات واالجتماعات المنشورات من مزيجا ستكون المقترحة اإلجراءات فإن، النحو هذا

 .التفاهم مذكرة في المتبادل االتفاق طريق عن تحديدها

 الصناعي التلوث إدارة سياسة تنفيذ

 يمكن لتيا المشروعات خالل من الصناعي التلوث إدارة سياسة لتنفيذ كبيرة جهوداً  اللبنانية الحكومة تبذل. 26
 التلوث مكافحة مشروع مليون 15 بمبلغ قرض الدولي البنك خصص وقد. التنمية في شركائها قبل من تمويلها
 وتعزيز المستهدفة الصناعية المؤسسات في التلوث من الحد إلى يهدف والذي( LEPAP) لبنان في البيئي
 الحد استثمارات لدعم مالية آلية إنشاء خالل ومن الفنية المساعدة خالل من البيئة لوزارة واإلنفاذ الرصد قدرات
 500000 بمبلغ منحة الدولي للتعاون األلمانية الوكالة عهدت وقد اإلعداد قيد المشروع هذايعتبر . التلوث من

 اإلقليمية الحوكمة مشروع خالل من أمريكي دوالر 200000 العالمية البيئة مرفق وخصص ،أمريكي دوالر
 البيئي التلوث مكافحة مشروع في للمشاركة المستدام المتوسط البحر برنامجالتابع ل( ReGoKo)  المعرفة توليدو 
 قرر الذي) الياإليط والتعاون، للتنمية الفرنسية والوكالة، األوروبية المفوضية مساعدة طلب أيضاً  وتم. لبنان في
 الذي الجنوبية كوريا وجمهورية(، أمريكي دوالر ماليين 3 بقيمة منحة إعطاء 2013 عام حزيران/ يونيو في

 التلوث ةمكافح مشروع سيعمل، نفسه الوقت وفي. جداً  الهام المشروع هذا في المشاركة على قادرة تكون أن يؤمل
 أنه حيث يةالبيئ الحوكمة إلصالح األوروبي االتحاد دعم برنامج مع بالتعاون، تمويله بمجرد ،لبنان في البيئي
 أن شأنها من التي الرئيسية القطاعات لتغطية( NECP) الوطنية البيئية للمعايير االمتثال برنامج بإعداد سيقوم
 أدناه يئةالب وزارة أعدت كما. األخرى القطاعية للوزارات البيئية القدرات لتعزيز وكذلك، االقتصاد على تؤثر

 .المشروع هذا تنفيذ في قدماً  للمضي زمني جدول مع اإلجراءات من مجموعة
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 الجدول الزمني لإلجراءات

 المسؤولية العناصر
اءات واإلجر سلط القرار الوزاري الضوء على األحكام والشروط ي

 يلبيئا االمتثالمرسوم والمبادئ التوجيهية لتنفيذ 
 سعادة وزير البيئة

 
 ومهام مسؤوليات بها المنوط( PMU) المشروع إدارة وحدة تعيين

 بنانل في البيئي التلوث مكافحة مشروع وتنفيذ تصميم استكمال
 سعادة محافظ مصرف لبنان

 
، الحضرية البيئة خدمات داخل االمتثال لجنة لترشيح وزاري قرار

 ومهام مسؤوليات بها المنوط( PMU) المشروع إدارة وحدة وتعيين
 بنانل في البيئي التلوث مكافحة مشروع وتنفيذ تصميم استكمال

 سعادة وزير البيئة
 

روض والمنح الق لتقديم البيئةوزارة و توقيع اتفاقية بين مصرف لبنان 
 التلوث مكافحةالستثمارات الميسرة 

سعادة محافظ  /سعادة وزير البيئة
 مصرف لبنان

 
 

القروض والمنح  إمكانية الحصول علىنشر إجراءات وأحكام وشروط 
ة البيئ يوزارتموقعي التلوث على  مكافحةالميسرة الستثمارات 

 على شبكة اإلنترنت مصرف لبنانموقع والصناعة، فضال عن 

وزراة البيئة/وحدة إدارة المشروع، 
 الصناعة ومصرف لبنانوزارة 

محتمل من الالفرعية المدققة للتمويل  المشروعاتإعداد مجموعة من 
 قبل مصرف لبنان

الصندوق  وحدة إدارة المشروع/
 البيئي من أجل لبنان

 وزارة البيئة البيئةإعداد مصفوفة المسؤوليات بين مختلف إدارات وزارة 
البيئة ولجنة إصدار التصاريح وزارة  نفاذاإلرصد و لإعداد برنامج سنوي ل

 بين الوزارات فيما المشتركة
مصرف لبنان/البنوك المشاركة/وحدة  لبنان يف البيئي التلوث مكافحة مشروع في المشاركة البنوك اختيار

 إدارة المشروع
 التوعية البيئيةو تفاهم لتنفيذ حمالت التواصل المذكرة 

 
رابطة الصناعيين وزارة البيئة مع 

، وغرفة التجارة والصناعة اللبنانيين
والزراعة  والمنظمات غير الحكومية 

 المحددة
 

 

 

 

 
 


