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 أساسية معلومات
 
 المشروعحول  أساسية بيانات. أ
 
 البلد

 لبنان 
 لمشروع ا تعريف رقم

P159692  
 إن) الرئيسي لمشروعتعريف ارقم 
 (وجد

 اسم المشروع 
 األراضي إاارة نظام تحايث

(P159692) 
 المنطقة

الشرق األوسط وشمال 
 فريقياأ

 التقريبي التقييم تاريخ
 2017 أكتوبرتشرين األول/ 17

 التاريخ المتوقع النعقاد المجلس
 2017 سبتمبرأيلول/ 26

 (الرئيسي) الممارسةمجال 
 العالمية االجتمادعية الممارسة

 والريفية والحضرية
  مرونةالو

 اإلقراض أداة
 مشروع تمويل

   استثماري

 القطاع/القطاعات
 الحكومية المركزية اإلاارة

 الزرادعة - العامة اإلاارة(، 25)%
%(، 50) والحراجة والصيا

   (%25) المعلومات تكنولوجيا

 الموضوع/المواضيع
 والمانية اإلاارية الخامة إصالح

 واإلاارة السياسة ،(%10)
 األراضي إاارة ،(20%) الضريبية

 اإللكترونية الحكومة ،(60%)
(10%)   

 المقترض
 وزارة المالية 

 الهيئة المنّفذة
 العامة المايرية

 للشؤون العقارية

 

 
  (الدوالرات بماليين) التمويل

 المبلغ مصدر التمويل
 50.00  البنك الاولي لإلنشاء والتعمير
 50.00 التكلفة الكلية للمشروع

 
 قرار مراجعة التصميم    فئة التصنيف البيئي

  المشروع إدعااابالمضي في المراجعة  سمحت –المسار الثاني      تقييم جزئي  –الفئة ب 
 

 (عنها اإلفصاح يتم لن) الممارسة؟ مدير إلى اإلجراءات الوقائيةالخاصة ب عتماداالو الرقابة وظائفنقل  هل تم
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 كال
  (الحاجة حسب) آخر قرار
 

 والسياق ب. المقّدمة
 

 السياق القطري
 السياحة تشّكل .مليون نسمة 4.5 2013 دعام بلغ دعاا سكانه. واقتصاايًا وسياسيًا ثقافيًامنفتح  الاخل صغير متوسط بلا لبنان

 باستمرار ضتعّروي العالم، في توترًا المناطق أكثر إحاى فيلبنان  قعوي. الوطني لالقتصاا الفقري العموا المالية والخامات
 التي المامرة األهلية الحرب من يتضح كما والصراع العنف من مرتفعة مخاطر وجوا مع كبيرة وأمنية سياسية لهزات

سوريا في  حربلل المستمر واألثر غير المباشر ،األحاث دعهاًا 2006حرب و ،1990إلى دعام  1975 من دعام استمرت
 التحتية والبنية الحكم- قطادعاتال مختلف في ألوضاعل جذري يرغيت إلى رةالمتكّر الصرادعاتوقا أّات . لبنان دعلى

إلى جاهاًا  لبنان سعى ،الماضية 25 لا السنوات ماى دعلى. البالا في التنمية مسار ما أّاى إلى تقويض -الكلي واالقتصاا
 متعاضاين دعقبتين وجوا بسبب وخلق فرص العمل الشامل النمو تحقيق في لكنه لم ينجحو ،الواسع االنتشار الفقر من لحاا
 اتللتأثير دعرضةوهو  القرار صنع تعطيل دعملية إلى متزايا بشكل ىأّا طائفي حكم نظام( 1: (شاملتين) االنتشار واسعتيو

   (.األوسط الشرق في للصراع أوسع ايناميات ندع الناجمان جزئيًا) والعنف الصراع( 2)و ؛ةالخارجي
 

 بتجّنو ،الهافين المزاوجين تحقيق نحو متقّا وإحراز مواطنوه يحتاجها التيأراا لبنان خلق فرص العمل والوظائف  ما وإذا
 تبرز ،اإلقليمية الصرادعات دعن الناجمة اإلضافية الضغوطات إاارة ذلك، من األهمو ،المواطنين رفاه في التاهور من المزيا

 لبنان في التنمية آفاق نتحّس أن من شأنها التي الرئيسية اإلجراءاتو. اإلصالحات من سلسلة للنظر في إجراء حاجة ملحة
 معالجة( ج العامة، المؤسسات وفعالية حوكمة تحسين( ب) ة،الكلي المالية في الضعف مواطن من الحا( أ: التالية هي

 تكنولوجيا تعزيز( ا المالي الكلي، العبء وتخفيف الخاص القطاع إنتاجية زيااةمن أجل  الطاقةفي مجال  الثغرات
تسادعا دعلى  يخلق فرص دعمل ويصبح بإمكانه أن العالمي االقتصااب تمامًا ًابطمرت لبنان لكي يصبح واالتصاالت المعلومات

بحيث يتمّكن  النقل مجال في االستثمارات زيااة( ز وأدعمالها، الشركات إنشاء دعلى العبء لتخفيف األدعمال مناخ تحسين
  .المياه ذلك في بما لبنان، في الطبيعية الموارا لحماية البيئية القضايا معالجة( ح ،بكفاءة كتحّرال من والمنتجات األشخاص

 
 أوقات خالل وخاصة المطلوبة االستجابة من مهمًا أساسيًا جزءًا يشّكلأن  الملكيةو األرضحقوق  أمن تحسين شأن ومن

 نتيجة الطبيعية الكوارث وتيرة حاوث وزيااة الغذاء، وإنتاج روالتحّض المأوى لتوفير األراضي دعلى الطلب وارتفاع النزاع
 صنعدعلى  رتؤّث التي سيةاساأل اوقيدعلى أنها من ال المعلومات لىإ صولوالو البيانات توافر تحايا تم وقا. المناخ رلتغّي

 لبيانات،ل المناسب تيوقتال في الرئيسية القصور أوجه كمنوت اطالع الجمهور. وتعيقاألالة  دعلى القائم السياسات
 االقتصااية والقياسات الاخل، وتوزيع لفقر،ل البيانات تغطية كفاية ودعام ،الشاملة اإلحصائية القارة ضعف بسبب موثوقيتهاو
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قارة إال أن  التقارير،نشر و البيانات دعن من اإلفصاح حّسنت قا الوزارات بعض أن وبالرغم من. المافودعات ميزان مثل
 زيااةكما أن . ال تزال محاواة أخرى بلاان في للجمهور متاحة دعااةتكون  التي المعلومات إلىوصول ال في العام الجمهور

 األدعمال وتطوير االبتكار تعزيز بالنسبة إلى ضرورة المكانية الموثوقة أمر أساسي الجغرافية البيانات لىإ صولالو فرص
  .المحلي والحكم اإليرااات قادعاة وتعزيز ةمستنيرال اتقرارال واتخاذ والنمو العمل فرص وخلق

 
 السياق القطاعي والمؤّسسي

 .والممتلكات لألراضي الخاصة والملكية الفرنسية الحماية دعها من الماني القانون لىإ لبنان في األراضي حيازة تستنا
 في وضوح دعام هناكغير أن . البالا في للربح جاذبية األكثر المصاار من والمباني األراضي في االستثماراتعتبر وُت
 استخاام إلى يؤّاي ياألمر الذ ضعيفة، مؤسسية ترتيباتو والعامة الحكومية ألراضيل اإلجمالي تسجيلنقص في الو ملكيةال

 المفرط االستغاللب السماح خالل من البيئة حماية دعلى أيضًا ريؤّث مما والممتلكات، واألراضي الطبيعية للموارا كفء غير
 مسؤوليات تقسيم ويتم العامة المجاالت في واسع نطاق دعلى النظامي منتشر غيرالطابع . غير النظامي تطويرالو اتوالتعاي

  .هاممتلكاتو الاولة ألراضي شامل جرا يوجا وال بلايات،و حكومية هيئات دعاة بين الاولة أراضي ةإاار
 

 نظام تقوم بإاارة التي للشؤون العقارية العامة المايرية هيف ،لبنان في األراضي إاارة دعن المسؤولة المؤسسةوبالنسبة إلى 
 البيانات تباال مجال في األااء ضعيف النظام عتبرُي مماثلة، هيئات مع بالمقارنة ولكن. جيا رقمي ومساحي دعقاري سجل

 سبيل دعلى. الممتلكات دعلى الضرائب وتقييم ،وإاارتها الاولة أراضي وجرا ،السجالت وتغطية الرقمية،المكانية  الجغرافية
 أن حين في ،سنويًا ياوية بطريقة المعلوماتحصول دعلى  طلبألف  800بمعالجة  اللبناني العقاري السجل يقوم( أ المثال،
 دعلى استفسار مليون 25 بمعالجةتقوم ( السكان حجم نفس تقريبًا تغطي التي) العقاري لسجلل الكرواتية اإللكترونية البوابة

إلى  اإللكترونية الخامات بعض تقايمفي لبنان ب الرقمي والمساحي العقاري سجلباء الأن من  بالرغم( ب ،سنويًا نترنتاإل
 الياوية السجالتب فاظتحااليتم و قانونية سجالتدعلى أنها  الرقمية السجالتب رفتعُي ال ،ًاإيجابيعتبر أمرًا ُي لجمهورا

 الخاصة لممتلكاتل جياة تغطية اللبناني العقاري السجل لاى( ج ،1926 عاميعوا لل تسجيل قانون أساس دعلى بالتوازي
 الوصولإمكانية  لم يتم توفير( ا، األراضي قطع من فقط %55 يغطي السجل المساحي ولكن ،(والشقق األراضي قطع)

للشؤون  العامة المايريةو المالية وزارة في الفنية األقسام بعض إال فيالرقمي  والمساحي العقاري السجل إلى المباشر
 العقارية.

 
 (القيمة) المعامالت تسجيل دعمليةفإن  التحايا، وجه دعلىو. إصالح إلى الممتلكات دعلى الضرائب تقييمل الحالي نظامال يحتاج

 دعلى ريؤّث مما السوق،قيم  من أانى قيم تسجيل إلى وتؤّاي للفساا، دعرضة هيو ،ودعام الموضودعية لذاتيةل مجااًل تركت
  .الممتلكات دعلى الضرائب إنصافدعلى  ،منسقة غيرتقييم  ممارساتمع  الزمكما يؤثر بالت ،السوق في المتاحة المعلومات
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 اإلحااثيات أن نظامهو  اإليجابي واألمر التنظيمي اإلطار في المكانية للبيانات أساسيةوطنية  تحتية بنية إنشاء تموقا 
 بالرغم أيضًاو. رتّمُا قا التحكم نقاط بعضأن  من الرغمب الخرائطدعمليات رسم  لجميع ستخامُي وسوريا لبنانل مرجعيال

 الجغرافية البيانات مجمودعات معظمب تصالاال إلى تفتقر أنها إال الفنية، الناحية من سليمةإلكترونية  جغرافية بوابة إنشاءمن 
 دعلى مشاركته تمت ال ،(2013) حايث ةصنادعيال راقماأل من تصوير وجوابالرغم من و ،العامة الخامات رتوّف الو المكانية

 من العايا اللبنانية األراضي إاارةتملك  ،وبشكل دعام. الزمن دعليه دعفا قا تفصياًل أكثر أساس خرائط ورسم ،واسع نطاق
 إاارةالمتعلقة ب والخامات التحتية البنية تصبحكي القارات ل هذه اإلستفااة من تمت لم ولكن األساسية، والقارات العناصر
  .حايثةو رقمية األراضي

 
 ستراتيجية الخا  بلبنانالشراكة اال إطارالعالقة مع 

 إطار) إطار الشراكة االستراتيجية الخاص بلبنان وادعم الرقمي األراضي إاارة نظام تحايث المقترح المشروع من شأن
 وتعزيز الحوكمة دعلى صعيا محور 2022-2016للسنوات المالية  الاولي البنك وضعهالذي  (CPF ستراتيجيةاال الشراكة

 الضرائبفرض و ،األراضي إاارة في الرشيا والحكم الشفافيةفي مجاالت  متعااة ساهماتمن خالل م ،االجتمادعي العقا
 العقارية، المعامالت في الشفافية زيااة أيضًا المشروع هذا شأن ومن. المكانية الجغرافية والقطادعات ،الممتلكاتدعلى 

 واتخاذ المساءلة تعزيز وبالتالي ،المكانية الجغرافية والبيانات العقاري السجل بيانات دعلى الحصول فرص وتحسين
 وتعزيز األراضيب السياسات المتعلقة إصالح حول النقاش تشجيع في المشروع هذاكذلك، سيساهم و. ةمستنيرال اتقرارال

 مةوكالح بوابةب مكانيةوتلك الجغرافية ال يضااألرالمتعلقة ب والخامات السجالت ربط خالل من اإللكترونية مةوكالح برنامج
 تحسين خالل من الستراتيجيةا الشراكة إطار ضمن التركيز مجالي في المشروع سيسهم ذلك، إلى وباإلضافة. اإللكترونية

 الممتلكات تقييمقارات و الاولة، أراضي وإاارة ،األراضي إاارة تعزيز) األراضي قطاع في والمؤسسية المااية القارات
المتعلقة البيانات  إلى الوصول تحسين إمكانية خالل من االقتصااية الفرص وزيااة( الممتلكات دعلى الضرائب وفرض

  .والعام الخاص ينالقطادع متعااة من ابتكارات لادعم المكانية الجغرافية والبيانات يضااألرب
 

  للمشروعالمقترح  اإلنمائي ج. الهدف
 

المتعلقة  المكانية الجغرافية البيانات إلى عموّسال الوصول إلتاحة لبنان في الرقمي والمساحي العقاري السجل تحايث نظام
 .اإليرااات وتعزيز ،الممتلكات وتقييم الاولة، أراضي وإاارة القرارات، التخاذ هاواستخاام المحّاثة والممتلكات األراضيب
 
  المشروع(  اهيمائج الرئيسية )من مذكرة تحديد مفالنت
 متاحةال والمساحي العقاري السجل سجالت من %) الرقمية العقارية الملكية تسجيل خامات إلى الوصول إمكانية زيااة. 1

  (.للجمهور
 . (األراضي اارةإلاألساسي  المؤشر ،)# الملكيةمتعلقة ب معاملة لتسجيل ياماأل دعاا متوسط. 2
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 لنوع الجنساألساسي  مؤشرال ،الجنس نوع حسب يفصنت %،) العقارية الملكية تسجيل خامات جواةل المستخام رتصّو. 3
 . (األراضيو
 الوزارات أي الحكوميين، وغير الحكوميين للمستخامين المساحيو العقاري السجل هاأطلق التي اإللكترونية الخامات دعاا. 4

  .... )#(الخاص ومّساحي األراضي من القطاع والكّتاب العال التجارية والبنوك الحكومية والهيئات المختصة
 الوطنية المكانية للبيانات التحتية البنية خالل من إليها الوصول يمكنالتي  المكانية الجغرافية البيانات مجمودعات دعاا. 5
(NSDI) )#(. 
 .(ال/نعم) الرقمي والمساحي العقاري السجل في نظام ةاآللي الاولة أراضي إاارة امج. 6
 . (ال/نعم) اإليجارية القيمة لتقييم ومنصفة متكاملة منهجية وضع. 7
  (.ال/نعم) والمساحي العقاري السجل قطاعل المؤسسية االستاامةتحسين . 8
 
 توصيف المفاهيمد. 
 

 األراضي، شبكات إاارةو تكنولوجياتو حلول تحايث( أ :طريق دعن يتحقق أن المقترح للمشروع اإلنمائي الهافمن شأن 
 تطوير( ج ،مع الجمهور المكانية الجغرافيةوالخامات  البيانات لمشاركة الوطنية المكانية للبيانات التحتية البنية تنفيذ( ب

 االستاامة تشجيع( ه الاولة، أراضي إاارة نظام تطوير( ا الممتلكات، دعلى الضرائب فرضنظام تجريبي لو شامل تقييم نظام
 األراضي إاارة دعمليات من تاريجيًا صالتخّل( و الرشيا، الحكم خالل من القارات وبناء المؤسسية اإلصالحات تنفيذ وادعم

   (.القايمة) متوازيةالو متااخلةال
 

 رهنوي ويؤّجر متلكي أن يمكن الذي الجمهور( أ: التالي النحو دعلىفسيكونون  ،المشروع من المستفياين بالنسبة إلىأما 
 أن يمكن الذين والمالكون األمالك ضريبة اافعو( ب للحقوق، القانوني التسجيل حماية تحت والممتلكات األراضي مويستخا

 دعلى يعّولون الذينالمستثمرون ( ج ،وشفافية إنصافًا أكثرقيم أراض  من سيستفياون والذين للمصاارة، تخضع ممتلكاتهم
 والقطاع الحكومية غير والمنظمات والبلايات ةالحكوم( ا االئتمان، دعلى المحّسن حصولوال العقارات لىاآلمن إ صولالو

( ه ،اقيقة مكانية جغرافية معلومات إلى اإلنترنت دعبر الوصول من االستفااة هايمكن التي األكاايمية واألوساط الخاص
كما . استاامة أكثر مؤسسية هياكلو دعمليات من الخصوص التي ستستفيا وجه دعلى للشؤون العقارية العامة المايرية
 األراضيب إليها متعلقة الوصوليمكن و محّاثة مكانية معلومات هادعمت األراضي إاارة تحسين من دعمومًا المجتمعسيستفيا 

 السياسات وضع وكذلك ،ةمستنيرال اتقرارال واتخاذ المساءلة يحّسن سوف األمر الذي ،المعامالت الخاصة بهاو والممتلكات
  .الطبيعية والموارا والممتلكات باألراضي المتعلقة

 
  :اوالر مليون 50 بصورة مبائية القرض تكلفةوتبلغ  مكّونات خمسة المشروع هذا يشمل
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 حل تنفيذإلى  المكّون هذا هافي. أمريكي اوالر مليون 15 الرقمي، والمساحي العقاري السجل تحايث المكّون ألف:
 ومن شأن هذا. الاولة أراضي وإاارة والمساحي للسجل العقاري رقميللنظام ال متكاملال واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا
 التحتية البنية تحسين( 2 ،اةموّح بيانات قادعاة وإنشاء جاياال المتكامل والمساحي العقاري السجل نظام تنفيذ( 1 :المشروع

( 4 ،الخارجية األنظمة مع وإاماجها الجاياة اإللكترونية الخامات تنفيذ( 3 وتطبيقاتها، واالتصاالت المعلومات تكنولوجيال
 ،جهاتمّت لىإ هاتحويلو المتبقية يةالورق المرجعية خرائطال مسح( 5 ،الكوارث من التعافي ومركز الرقمية المحفوظات إنشاء

 ونقل الرقمي للتوقيع حلول وإاراج لكترونيإ بريا نظام استحااث( 7 ،الرئيسية والمكاتب التقني العمل أماكن تحسين( 6
 وتعميمه، هتبتجر سيتم ذلك وبعا الهناسة، وإدعااة التجارية العمليات تحليلل وفقًا نظامال تطوير يتم سوفو. إلكترونيًا الملكية

  .تشغيلهى لدع كاماًل تاريبًا تاريب الموظفينسيتم و
 

 وتخزين تحايا إلى تحسين المكّون هذا هافي. أمريكي اوالر ماليين 8 الوطنية، المكانية للبيانات التحتية البنية باء: المكّون
 إمكانية توفير خالل من ذلك تحقيق ويمكن. لبنان في المكانية الجغرافية والخامات البيانات وتباال ومشاركة واستخاام
 البنية خالل من العامة المكانية الجغرافية البيانات مجمودعات من وغيرها والمساحي العقاري السجل بيانات إلى الوصول
 المكانية للبيانات التحتية البنية استراتيجية وتنفيذ وضع( 1 :المشروع ومن شأن هذا. الوطنية المكانية للبيانات التحتية
 بصفة العاملة المرجعية المحطة نظام وتشغيل تصميم( 2 ،الاولية المفتوحة والمعايير الممارسات أفضل إلى استنااًا الوطنية
 تقنياتال تحايث( 4 ،(يةجو صورة أومتعاماة  مصّححة صورة) موّحاة أساس خريطة إنشاء( 3 ،(CORSS) مستمرة
 في اإللكترونية مةوكالح نظامب الوطنية المكانية للبيانات التحتية البنيةربط ( 5 ،الوطنية المكانية للبيانات التحتية والبنية
  .لبنان

 
 إنشاءالمكّون إلى  هذا هافي. أمريكي اوالر مليون 12 ،الممتلكات دعلى الضرائب وفرض العقارات تقييم المكّون جيم:

 القطاع مخاطر من والحا السوق شفافية لزيااة( األسعار مؤشراتحسب  معّالة) األرض قيمة خريطةو شامل تقييم نظام
 تقييم منهجيات تطوير( 1 :المشروعهذا  ومن شأن. المتكررة األمالك ضريبة تعزيز وكذلك العقاري الرهن/المصرفي

 وفقًا األرض قيمة خريطة وضع( 3 ،لبنان في والممتلكات األراضيب المتعلقة المالية لبياناتل بيانات جرا إجراء( 2 ،شامل
 المتاحة الخيارات اراسة( 5 ،لبنان في الممتلكات لجميع دعام تقييم إدعااة إجراء( 4 المشتقة، ةالحقيقي السوق مؤشراتل

 إصالح لادعم حايثة أنظمة صياغة( 6 ،الضريبة أساس في النظر إدعااة تشمل التيو األمالك لضريبة شامل إصالحجراء إل
 والجهات المالية ووزارة للشؤون العقارية العامة المايرية لموظفي القارات وبناء التاريب توفير( 7 ،األمالك ضريبة
 تحسين( 9 ،قترحلما الضريبي اإلصالحو التقييم إدعااة الناجم دعن االجتمادعي ألثرل تحليلتقايم ( 8 ،القطاع في المعنية

  .الاولية التقييم بمعايير لبنان في التقييم مهنة التزام تسهيلالتقييم و التثقيف والتودعية بشأن
 

 السجل في الاولة راضيأ امجإلى  المكّون هذا هافي. أمريكي اوالر ماليين 10 أراضي الاولة، جراوإاارة  دال: المكّون
 أراضيب الصلة ذات األشياء تحايا( 1 :المقترح المشروع ومن شأن. الاولة أراضي إلاارة جايانظام  وتطوير العقاري
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 لادعم) األراضي استخاام لرصا بيانات طبقة إنشاء( 2 محّسن، تصنيف نظام دعلى بناء المساحيةاألساس  خريطة دعلى اولةال
للشؤون  العامة لمايريةل المناطقية مكاتبال قارات تطوير( 3 ،(لخإ ات،والتعاي الشردعية غير المباني بشأن القرارات اتخاذ

 أراضي إلاارة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا نظام وحاة إنشاء( 4 ،الاولة راضيأل رصا دعمليات إجراءبغية  العقارية
 طرب( 5 ،(تأجيرالمزااات وال وظائفو االستثماري والتخطيط الملكية ونزع األراضي إاارةو الخريطة نيتحس مع) الاولة
 المكانية للبيانات التحتية البنية خالل من) الاولة أراضي إاارةو والمساحي العقاري السجل نظامب المكاني التقسيم خطط

 إاارةمن أجل  الهيئات بين مشترك تنسيقو المؤسسات بين مشتركة واتفاقات جاياة استراتيجية وادعتماا وضع( 6 ،(الوطنية
 تجريب مرحلة لأن يمّو أيضًا نمكّويمكن لهذا ال الاراسة، من لمزيا هدعوخضودعنا  ،المشروع إدعااا أثناء. الاولة أراضي

 الضعفأوجه  بسبب ممكنًا يكون ال قااألمر  هذا ولكن المسجلة، غير الاولة أراضي وتسجيل لمسح محاواة حملة أو
  .المشروع ميزانية النقص في أو به المرتبطة االجتمادعي

 
 المكّون هذا هافي. أمريكي اوالر ماليين 5 المشاريع، وإاارة القارات بناء ،يتنظيموال المؤسسي التطوير هاء: المكّون

 الشامل للمشروع الناجح تنفيذإلتاحة ال للشؤون العقارية العامة لمايريةا ة فيكموالحالمتعلقة بو المؤسسية الهياكل تحسينإلى 
الادعم  توفير وأيضًا األراضي إاارة لنظام حايث إااري هيكل تطوير إلى يهافكما . لها طالمخّط النتائج استاامة وضمان

 ادعم( 1 :المشروع ومن شأن هذا. المشروع لتنفيذ الوقائية واإلجراءات واإلئتمان التقارير وإدعااا المشاريع إاارةفي مجال 
 والخطة المؤسسية االستراتيجيةو رؤيةال وتنفيذ وضع خالل من للشؤون العقارية العامة لمايريةل المؤسسي اإلصالح
 أصحاب مساءلة لتعزيز الهياكل تنفيذ( 3 ذلك، أمكن حيثما التنظيمي اإلطار وتحسين القانوني التحليل تقايم( 2 ،التشغيلية
 ذلك في بما) البشرية الموارا وإجراءات سياسات تعزيز( 4 للشؤون العقارية، العامة لمايريةا من قبل الرئيسيين المصلحة
 القيام( 5 للشؤون العقارية، العامة لمايريةفي ا (والتوظيف الوظائف دعلى والتناوب والعالوات القارات وبناء التاريب

 أنشطة وتقييم رصا( 6 ،وخاماتها للشؤون العقارية العامة لمايريةا دعن العام رالتصّو لتحسين دعامة تودعية أنشطةب
تنفيذ  فترة خالل( PIU) المشروع تنفيذ وحاة دعلى اإلبقاء( 8 المشروع، تنفيذ لادعم التقنية المسادعاة تقايم( 7 المشروع،
 .المشروع

 
 اإلجراءات الوقائية 

 
 (إذا كانت معروفة) الوقائية اإلجراءات بتحليل الصلة ذات البارزة الفيزيائية والخصائ  المشروع موقعأ. 
 
 

 اإلجراءات الوقائية  بسياسات المؤسسية المتعلقة المقترض ب. قدرة
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  فريق ال في االجتماعيةو ةالبيئياإلجراءات الوقائية  أخصائيوج. 
  اجتمادعية وقائية إجراءات أخصائي -( االجتمادعية التنمية مجال في أول أخصائي) وانغ انغتشاوغ
 بيئية وقائية إجراءات أخصائي - البيئي( قتصاافي مجال اال أول خصائيأ) سرحان أحما دعالء

 
 ُتطّبق قد التي د. السياسات

 
 اإلجراءات سياسات

 الوقائية
تم 
 تفعيلها؟

 (اختياري) التوضيح

 OP/BP) البيئي التقييم
4.01)  

في  بسيطةال الترميم والتجايا أدعمال بسببتفعيل هذا اإلجراء الوقائي  يتمس نعم
 وتشمل .ألف نمكّوال إطار في رةالمقّر المكتبية والمساحات ةالتقني المرافق

 الموقع في والسالمة والضوضاء الغبار المصاحبة البيئية والمشاغل التأثيرات
   .بالموقع الخاصة البيئية اإلاارة خطط إلى حاجة هناك ستكونو. النفايات وإاارة

 OP/BPالموائل الطبيعية )
4.04)  

  ال

  ال  (OP/BP 4.36الغابات )
 OPمكافحة اآلفات )

4.09)  
  ال

لموارا الحضارية المااية ا
(OP/BP 4.11) 

  ال

 OP/BPالشعوب األصلية )
4.10)  

  ال

إدعااة التوطين القسرية 
(OP/BP 4.12)  

 ايحّا
 الحقًا

يتم  لم وبالتالي بها، المرتبطة اآلثار أو األراضي بحيازة المشروع يتسّبب لن
خالل  من أيضًا لنظرا طلبت قا الحكومة اإلجراء الوقائي. غير أن تفعيل حااقتر

 ،أراضي الاولة خرائط رسمب المتعلق الفردعي المكّون تمويلفي  مشروعال إدعااا
. المحّااة هاممتلكاتو الاولة ألراضي مالمنّظ تسجيلال تسهيل شأنه من الذياألمر 
 الفعلي ماىستتم اراسة الو الموضوع هذا حول اتفاق أي حاليًا يوجا ال ولكن

. المشروع إدعااا مرحلة أثناء جرا أراضي الاولة الميااني في المشروع ةشاركلم
 إلنشاء تسجيل حملةو ميااني مسحمن غير المحتمل إجراء  ،التصميم مرحلة فيو

 محفوفة كونها محّااة مناطق في الاولة أراضي لتسجيل أو الاولة راضيأل جرا
وترسيم  في تحايا واضح ونقص متعااة، تعقياات بسبب مفرط بشكل بالمخاطر
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 دعلى الضغط وتزايا ،التعايات منمحتمل  دعال مستوىو ،الاولة أراضي
 الوقت من ادعتبارًاو .لبنان في كبيرال الالجئين دعاا إلى ذلك ويرجع األراضي

 تطبيق تطوير دعلى الاولة أراضي في جرا المشروع استثمارسيرّكز  ،الحالي
 وتوضيح الاولة، أراضي إلاارة واالتصاالت المعلومات تكنولوجياجايا في مجال 

 خطط توجا ال. الاولة أراضيب المتعلقة الموجواة البيانات وجرا التنظيمي اإلطار
لن  وبالتالي بها، االضطالع المشروع تمويلدعلى  نيتعّي جاياة بيانات اللتقاط

 ناجمة قسرية توطين إدعااةأي  ولن تحصل ،يضااألر تمّلك تأثير دعلى يحصل أي
 استثمار لمتابعة المنهجيات تجريبيمكن تسهيل  أقصى، حاوك. المشروع دعن

  .المشروع تنفيذ فترة نهاية فيالاولة  أراضي جرافي  عالمشرو
 نمكّوال في إطار العقارات تقييمفي  االستثماريشمل  أن يمكن ذلك، إلى وباإلضافة
 خصائص دعن تحاياالكشف ي قاف. المالية ألغراضل تحاياالو ترسيمال جيم إنشاء

 ترسيمال إنشاء نشاطغير أن . المساحي السجل في يلهاسجت أو هاميرستم تي لم
 دعلى رؤّثي لن وبالتالي الممتلكات،ب المتعلقة القائمة الحقوق ريغّي لن محتملال

  .قسرية توطين إدعااة إلى يؤاي أو تمّلكها أو األراضي استخاام
 سيعاا غير أنه. التصميم مرحلة في تفعيل اإلجراء الوقائي يتم لم الختام، في

أكثر  المشروع أنشطة دعناما تصبح المشروع إدعااا المسألة أثناء في النظر
         .وضوحًا

 OP/BPسالمة الساوا )
4.37)  

  ال

المشاريع دعلى مجاري 
 OP/BPالمياه الاولية )

7.50)  

  ال

المشاريع المقامة في 
المناطق المتنازع دعليها 

(OP/BP 7.60)  

  ال

 
 . خطة إعداد اإلجراءات الوقائيةه
 

 الخاصة بمرحلة التقييم  المتكاملة الوقائية اإلجراءات بيانات ورقة/المشروع معلومات وثيقة إلدعاااالمبائي  المحّاا المودعا
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 اراساتال تحايا يجبو. مطلوبة تكون قا التي باإلجراءات الوقائية المتعلقة الاراسات واستكمال إلطالق الزمني اإلطار
 الخاصة بمرحلة التقييم  المتكاملة الوقائية اإلجراءات بيانات ورقة/المشروع معلومات وثيقة في وتوقيتها اةمحّاال
 
 االتصال جهة
 

 البنك الدولي
 جوراانوفيتش  أوليفيرا ورهونين،ت رييبيت-ميكا

 األراضي إاارة أول في مجال أخصائي
 

 الجهة المقترضة/العميل/متلّقي المنحة
 المالية وزارة

 
 ذةالمنّف هيئاتال

 للشؤون العقارية العامة المايرية
 معراوي جورج
 العام الماير

GeorgesM@finance.gov.lb  
 
   : معاالتصال  يرجى ،المعلوماتمزيد من ل

 اار المعلومات
 البنك الاولي

 شارع إتش، نيويورك  1818
 20433واشنطن، العاصمة، 

  4500-458 (202)هاتف: 
  1500-522 (202)فاكس: 

 http://www.worldbank.org/infoshopالموقع اإللكتروني: 
 

 المصادقات
 جوراانوفيتش  أوليفيرا ورهونين،ت رييبيت-ميكا :المهامفريق 
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 مصادق عليه من
 مستشار اإلجراءات الوقائية:

   :الممارسات ماير
  :القطري الماير

  
 


