
 البنك الدولي 
 (P159692تحديث نظام إدارة األراضي )

 

 
 

 18 من   1صفحة  2016حزيران  16

 
 
 
 
 

 
 معلومات المشروع /  وثيقة

 (PID/ISDSبيانات اإلجراءات الوقائية المتكاملة ) ورقة
 

 PIDISDSA20047: رقم تقرير|  2017 يوليو/تموز 25: تحايث/الدعااااإل| تاريخ  التقييم مرحلة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أساسية معلومات

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



 البنك الدولي 
 (P159692تحديث نظام إدارة األراضي )

 

 
 

 18 من   2صفحة  2016حزيران  16

 
 حول المشروع أساسية بيانات. أ
 

 البلد
  لبنان

 تعريف المشروع  رقم
P159692  

 المشروع  اسم
 نظام إاارة األراضي  تحايث

 المشروع تعريف رقم
  (وجد)إن  الرئيسي

 المنطقة
الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا

 التقريبي التقييم تاريخ
 2017/يوليو تموز 3

المتوقع النعقاد المجلس  التاريخ 
 2017أيلول/سبتمبر  26

 )الرئيسي( الممارسة مجال
العالمية االجتمادعية  الممارسة

والحضرية والريفية 
 والمرونة 

 
 التمويل أداة

مشروع  تمويل
 استثماري  

 المقترض 
 المالية وزارة

 المنّفذة الهيئة
 العامة للشؤون العقارّية  المايرّية

 

 :المقترحة التنمية)أهداف(  هدف
 من المكانّيةالوصول إلى بيانات استخاام األراضي والتخمين والبيانات المتصلة بحقوق الملكّية والمعلومات الجغرافّية  تحسين
 .األراضي إاارة نظام تحايث خالل

 :المكوِّنات
 تحايث السجل العقاري والمساحي الرقمي 

 الوطنّيةالبنية التحتية للبيانات المكانّية 
 الضرائب دعلى الممتلكاتتخمين العقارات وفرض 

 إاارة وجرا أراضي الاولة
 التطوير المؤسسي، بناء القارات وإاارة المشاريع

 
 )بماليين الدوالرات(  التمويل
 المبلغ التمويل مصدر

 43.00 البنك الاولي لإلنشاء والتعمير 
 43.00 التكلفة الكلية للمشروع

 
 قرار مراجعة التصميم    البيئي التصنيف فئة
  المشروع إدعااافي  بالمضيالمراجعة  سمحت –المسار الثاني       جزئيتقييم  –ب  الفئة
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 (تعنها اإلفصاح يتم)لن  الممارسة؟ مدير إلى الوقائية اإلجراءاتب الخاصة تعتماداالوتم نقل وظائف الرقابة  هل
 كال

 آخر )حسب الحاجة(  قرار
 
 والسياق المقّدمة. ب
 

 السياق القطري
السياحة  تشّكل .2013دعام  مليون نسمة 4.5 سكانه دعاا بلغ. ًاواقتصااّي ًاوسياسّي ًاثقافّي منفتح الاخلبلا صغير متوسط  لبنان

 اتلهّز باستمرار ضتعّروي ،تقّلبًا العالم مناطقأكثر  إحاى في لبنان قعويالعموا الفقري لالقتصاا الوطني.  ةوالخامات المالّي
 استمرت التي المامرة ةاألهلّي الحرب من يتضح كما والصراع العنف من مرتفعة مخاطر وجوا معكبيرةٍ  ٍةوأمنّي ٍةسياسّي

يستضيف لبنان حاليًا ما  .الحرب السورّية اتتشظّيدعن  ناهيك ،دعهاًا األحاث 2006 حرب، و1990و 1975دعاَمي  بين
نصف مليون الجئ دعبئًا  حوالىحين ُيشّكل  في%، 70يزيا دعلى مليون الجٍئ سوري يبلغ دعاا الفقراء منهم ما يزيا دعلى 

 الصرادعاتأّات  وقا متناهيًا دعلى استخاام األراضي في ظّل تنامي الطلب دعلى الوصول إلى ملجأ وخامات ووظائف.
 أّاى إلى تقويض ما - يواالقتصاا الكّل ةالتحتّي والبنية الحوكمة- قطادعاتال مختلففي  ألوضاعل جذري يرغيت إلى رةالمتكّر

)حيث تعيش  االنتشار واسعمن الفقر  لحاا إلى جاهاًالبنان  سعى ،المنصرم القرن ربعمسار التنمية في البالا. دعلى ماى 
 ةدعملّي تعطيلإلى  متناٍم ىأّا طائفيحكم  نظام( 1: (شاملتين) عقبتينب اصطام هلكّنو ،% من السكان اون خّط الفقر(28نسبة 

   (.األوسط الشرق في لصراعا اتاينامّي ندع جزئيًا الناجمان( الصراع والعنف )2و) ؛صنع القرار
 

 ،ينالمزاوَج نالهافَينحو تحقيق  متقّا وإحراز مواطنوهيحتاجها  التي النودعّية أراا لبنان خلق فرص العمل والوظائف ما وإذا
 ،دعن الصرادعات اإلقليمية الناشئة المتنامية الضغوط إاارة ذلك، من األهمو ،المواطنين رفاه في التاهور من المزيا بتجّنو

 آفاق نأن تحّس شأنها منالرئيسية التي  اإلجراءاتو. دعلى وجه العجلة اإلصالحات من سلسلة إجراء في لنظرادعليه  توّجب
 العامة، ساتالمؤّس ةوفعالّي حوكمة)ب( تحسين  ة،الكلّي ةالمالّي في : أ( الحا من مواطن الضعفالتالية هي لبنان في التنمية

ا( تعزيز  ي،المالي الكّل العبء وتخفيف الخاص القطاع ةإنتاجّي زيااةأجل  من الطاقةمجال  فيج( معالجة الثغرات 
 دعمل فرص يخلق أن بإمكانه ويصبح العالمي االقتصااب تمامًا ًابطمرت لبنان يصبح لكيتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

النقل  مجال ز( زيااة االستثمارات في وأدعمالها، الشركاتمناخ األدعمال لتخفيف العبء دعلى إنشاء  تحسيندعلى  تسادعا
 في بما لبنان، في الطبيعية الموارا لحماية ةح( معالجة القضايا البيئّي ،بكفاءة كتحّرال منوالمنتجات  األشخاص يتمّكن بحيث
  .المياه ذلك
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وفي فادعلّية المؤسسات المالّية  الحوكمة في رتؤّث التي ةسّياساأل العقبات أحاالمعلومات  لىإ صولوالوالبيانات  توافر شّكل
صعبًا ويقف في سبيل إدعالم الرأي العام وتنامي االستثمارات في القطاع  دعلى األالة ةالقائم السياسات صنعمما يجعل 

 غير تغطيةوال ،الشاملة اإلحصائية القارة ضعف بحكم موثوقيتهاو لبيانات،ا تيوقتفي  أساسّية قصور أوجه وتسّجل الخاص.
بعض  أّن من وبالرغموتوزيع الاخل، والقياسات االقتصااية مثل ميزان المافودعات.  لفقر،با المتصلة لبياناتلالكافية 

 العلنّية الطبيعة ذاتاإلفصاح دعن المعلومات والتقارير، يبقى وصول الرأي العام إلى المعلومات  حّسنالوزارات قا 
 .للغاية محاواًا أخرى، اوٍل في الصرف

 
وقوع النزادعات المتصلة باألراضي  اون الحيلولة سبيل في أساسّيًا والملكّية األراضي حقوق بشأن الوضوح تحسين وسيكون

 زيااة إّن ،بيئة االستثمار والوصول إلى االدعتمااات. ودعلى خطٍّ مماثل زيوتعز النزاع ايناميكّيات سائر تفاقم إلى تؤّاي التي
تعزيز االبتكار وتطوير األدعمال وخلق  ضرورة إلى بالنسبة أساسيٌّ المكانية الموثوقة أمٌر الجغرافية البيانات لىإ الوصول

 وذات شفافة إاارة شأن ومنوتعزيز قادعاة اإليرااات والحكم المحلي.  ةمستنيرال اتقرارالواتخاذ  والنموفرص العمل 
 أكثر اجتمادعيٍّ دعقٍا إلى يؤّاي مما العاّمة الموجواات إاارة ُتعزز أن المكانّية الجغرافّية البيانات ونظام ألراضي مساءلة

 .والحكومة المواطنين بين الثقة من مزيٍا وإلى متانًة
 

 السياق القطاتعي والمؤّسسي
 لألراضي الخاصة ةوالملكّي الفرنسية الحماية دعهايرقى إلى  الذي الماني القانون لىإحيازة األراضي في لبنان  تستنا

في أسواق  واضٌح ارتفاٌع وُيسّجلمصاار الربح جاذبّيًة  أكثرفي األراضي والمباني من  االستثماراتوُتعتبر  .والممتلكات
مؤسسية  ترتيباتب تقترن وهي األراضي ملكّية مسألة يلّف الغموض أّن غير. العقارات وورش العمار دعلى أدعلى المستويات

مسؤولّيات إاارة أراضي الاولة وال وجوا لجرٍا شامٍل لألراضي  وبلاّية حكومّية وكاالت تتشارك. ضعيفة وبحوكمة
 واألراضي الطبيعية لمواراا استخاام سوءوالممتلكات العامة والخاّصة بالاولة. ال شّك في أّن مواطن الضعف هذه أّات إلى 

 . النظامي غير تطويرالو اتوالتعاّي المفرط االستغاللبالبيئة من خالل السماح  حماية في أيضًا ريؤّث مما والممتلكات،
 

 مساحيالو عقاريال سجلال نظامل إيجابّيةبإاارة  قامت وهياألراضي في لبنان  إاارة العقارية للشؤون العامة المايرية تتوّلى
ُيعتبر النظام ضعيف األااء في مجال تباال البيانات  ،دعلى الصعيا العالمي . ولكن بالمقارنة مع هيئات مماثلةرقميال

دعلى الممتلكات. دعلى  الضرائب وتخمين ،الاولة وإاارتها أراضي وجرا ،السجالتالجغرافية المكانية الرقمية، وتغطية 
 في ،ياوية سنويًا بطريقة المعلوماتدعلى  حصول طلبألف  800بمعالجة  السجل العقاري اللبناني يقومسبيل المثال، أ( 

مليون  25 بمعالجة تقومنفس حجم السكان(  )التي تغطي تقريبًاالعقاري  للسجلالكرواتية  اإللكترونية البوابة أن حين
 ةاإللكترونّي الخامات بعضلبنان  في الرقمي والمساحيالعقاري  السجل يقّام حين وفيب(  ،سنويًا نترنتاإلاستفسار دعلى 

 السجالتب فاظتحاال يتمو ةقانونّي سجالتأنها  دعلى ةالرقمّي السجالتب رفتعُيال  ،ًاإيجابيأمرًا  ُيعتبر وهذا لجمهورا إلى
العقاري اللبناني تغطية جياة  السجل لاىج(  ،1926 عاملليرقى  الذي تسجيلالقانون  بموجبنحٍو مواٍز  دعلى ةالياوّي
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 تتوّفر ال( ا ،فقط من قطع األراضي %55 يغطي السجل المساحي ولكّن(، والشقق األراضي)قطع  الخاصة لممتلكاتل
 ةالمايرّيو المالية وزارة في ةالفنّي األقسامبعض  في اإّلالرقمي  والمساحيالعقاري  السجل إلى المباشر الوصول إمكانية
 .العقارية للشؤون العامة
حين يتم تسجيل األراضي الخاصة في السجل العقاري، إاّل أّن التسمية الخاصة بهم )أي المؤسسات التي يتم تسجيلها  وفي
 الاولة أراضي بجميع الئحةصاحب األرض أو الوصي دعليها( ليست موّحاة، دعلى سبيل المثال لم يفرز البحث دعن  باسم

 وبالتالي. اإلطالق دعلى العقاري السجل في الاولة أراضي تسجيل يتم وال هذا. موثوقّية ذات ًةنتيج التعليم بوزارة المنوطة
شعبة ممتلكات الاولة في المايرّية العامة  تتحّكم. العقارّية أصولها بشأن موثوقّية ذات معلوماٍت إلى وصول للاولة ليس
. دعملّيًا، ُترّكز الشعبة دعلى التصّرف بممتلكات الاولة من خالل إاارتها وتتوّلى المسّجلة الاولة ممتلكات في العقارّية ؤونللش

قضاة المحكمة العقارّية إاارة ممتلكات الاولة غير المسّجلة. أّما التعّاي دعلى  يتوّلىدعملّيات البيع بالمزاا العلني واإليجارات. 
 .تلقائّية بطريقٍة الاولة أراضي لرصا السبل أو المصاار أو للبيانات وجوا ال ولكن دعلى شائعًا فيباوالاولة  أراضي

 
 المسح خرائط ُتعّا والتي اللبناني للجيش التابعة الجغرافّية الشؤون مايرّية فهي لبنان في الرائاة الجغرافّية البيانات وكالة أّما

. ُيمكن شراء منتجات المايرّية بعا الموافقة دعلى والمانّية العسكرّية لألغراض المساحّية الجغرافّية والبيانات الطوبوغرافي
 أنشأت ،البنية التحتية للبيانات المكانّية الوطنّيةخالل مقاربة  منالمعلومات  إلىمحاولٍة لتعزيز الوصول  وفيكّل طلب. 

وزارة الاولة لشؤون اإلصالح اإلااري بّوابًة خاصًة بنظام المعلومات الجغرافّية قبل بضع سنوات واستحاثت إطار دعمٍل 
 التطبيق دعملّية ولكّن المساحّية الجغرافّية البيانات إلى للوصول تنسيق وآلّيةالتحتية للبيانات المكانّية الوطنّية  للبنيةتنظيمّي 

لتنسيق البيانات والوصول إليها وتشاركها ونشرها. ولكن، تحقق تقّام في  المستاامة الترتيبات أو ويلالتم غياب بحكم أخفقت
اللبنانّية  ضياألرا بجميع خاّصة خرائط لوضعاإلحااثيات المرجعي للبنان وسوريا مثاًل نظام  فُيستخامدعملّيات التوحيا 
 .المكانّية الوطنّيةالبنية التحتية للبيانات  معيارودعليه يتم تطبيق 

 
القطادعات حول الحاجة إلى تطبيق البنية التحتّية المساحّية الجغرافّية والخاصة بإاارة األراضي الرقمّية  تتوافق لبنان، في

 الكترونّية خامات ثالث بتصّرف العموم المايرّية العاّمة للشؤون الجغرافّية وضعتواالستهالك. ودعليه،  للعموم وإتاحتها
( محاكاة الرسم وج( طلب نسخة دعن سناات التسجيل؛ ب( تعّقب العملّيات؛ 1ُتعنى بما يلي:  وهي األراضي تسجالحول 

القانون ُتعّا سجاّلت األراضي والمساحة من السّجالت العامة وترقى األنظمة  فموجبفي خالل دعملّية إدعااا المشروع. 
ة الخرائط المطبودعة وال توّفر توجيهاٍت واضحة بشأن الوصول والعقبات المفروضة دعلى بيانات المساحة الجغرافّية لحقب
المحتمل أن يقتضي االدعتراف بسجاّلت األراضي الرقمّية  ومنالكترونّيًا إلى البيانات الجغرافّية المكانّية والخامات. 

دعقالنّية في  تغييرات بإجراء يسمح مماالجغرافّية المكانّية والبينات الجغرافّية المساحّية إاخال تغييرات في الذهنّية العامة 
 ااخل إطار العمل الحالي. 
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ُيسجَّل نقٌص تلقائي في الوصول إلى قيمة األراضي والعقارات في لبنان مما ُيرتِّب تبعات دعلى العائاات وإاارة  أخيرًا
 مجااًل تركت( األراضي سجّل)القيمة( )دعلى  المعامالت تسجيل دعملّية إّن ذلك، إلى وباإلضافةاألراضي وأبعا من ذلك. 

 كما ،السوق في المتاحة المعلومات في يؤّثر مما السوق، قيممن  أانى تسجيل قيٍم إلى وتؤّايدعرضة للفساا،  هيو لذاتيةل
مستويات إيجارات ممتلكات  فيو الممتلكات دعلى الضرائب إنصاف في ،منسقة غير تقييم ممارساتمع  الزمبالت ،يؤثر

القصير والذي سوف يسمح بعائاات سريعة دعلى االستثمار فهو تحسين  الماىالسبيل إلى األمام دعلى  أّماالاولة مثاًل. 
لتخمين الضرائب المتكررة دعلى  وقادعاٍةمعلومات القيمة العقارّية التي يتم استخاامها كمقياٍس لتسجيل العملّيات العقارّية 

 الممتلكات. 
 

 بحيث القارات هذه توظيف يتماألراضي اللبنانية العايا من العناصر والقارات األساسية، ولكن لم  إاارة تملك ،دعام وبشكٍل
  .حايثًةو ًةرقمّي األراضي إاارةب المتعلقة والخامات البنية التحتية تصبح

 
 المقترح للمشروع اإلنمائي الهدف. ج
 

 (PAD)األهداف( اإلنمائي )ة( المقترح )من  الهدف
الوصول إلى بيانات استخاام األراضي والتخمين وبيانات حقوق الملكّية والمعلومات الجغرافّية المكانّية من خالل  تحسين

 العقاري والمساحي.  السجلتحسين نظام 
 

 ائج الرئيسية النت
 ؛ةالرقمّي ة. زيااة إمكانية الوصول إلى خامات تسجيل الملكية العقارّي1
 ؛ةبالملكّي متعلقة معاملة لتسجيل األيام دعاا متوسط خفض. 2
 ؛ةالعقارّي ةتصّور المستخام لجواة خامات تسجيل الملكّي تحسين .3
للمستخامين الحكوميين وغير الحكوميين، أي  المساحيالعقاري و السجّل أطلقها التي ةاإللكترونّي الخامات دعاا زيااة. 4

 ؛األراضي ومّساحي العال وكّتاب ةالتجارّيوالبنوك  ةوالهيئات الحكومّي المختصة الوزارات
 ؛(NSDI)الوطنية  المكانية للبيانات التحتية البنية خالل من إليها الوصول يمكن أساسّية ةمكانّي ةجغرافّي بيانات. 5
 ؛الرقمي العقاري السجل نظام فيأراضي الاولة  إاارةنودعّية بطاقات بيانات  تحسين. 6
 التأجيرّية؛. وضع منهجية متكاملة ومنصفة لتقييم القيمة 7
 .والمساحيالعقاري  . تحسين االستاامة المؤسسية لقطاع السجّل8
 
 المشروع وصف. د
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 األراضي، إاارة وشبكات وتكنولوجيات حلول تحايث( أ: طريق دعن يتحقق أن المقترح للمشروع اإلنمائي الهاف شأن من
مع الجمهور، ج( تطوير  ةالمكانّي ةلمشاركة البيانات والخامات الجغرافّي ةالوطنّي ةالمكانّي للبيانات التحتية البنية تنفيذ( ب

الضرائب دعلى الممتلكات، ا( تطوير  رضفمن معامالت العقارات وتحسين نظام  للتحقق ونظام تجريبّي شامٍلنظام تقييم 
 اإلصالحات تنفيذ وادعماألراضي ونظام/قطاع المساحة  سجل استاامة تشجيع( ه الاولة، أراضي إاارةسجل  مضمون
إاارة  اتدعملّي من تاريجيًا التخّلصدعلى الماى البعيا دعلى  العملخالل الحكم الرشيا، و(  منوبناء القارات  ةالمؤسسّي

 األراضي المتااخلة والمتوازية )القايمة(.  
 

 رهنوي ويؤّجر متلكيبالنسبة إلى المستفياين من المشروع، فسيكونون دعلى النحو التالي: أ( الجمهور الذي يمكن أن  أما
يمكن  الذين والمالكوناألمالك  ضريبةب المكّلفوناألراضي والممتلكات تحت حماية التسجيل القانوني للحقوق، ب(  مويستخا

دعلى  يعّولون الذين المستثمرونج(  ،وشفافية إنصافًا أكثرأراض  قيممن  فياونسيست والذينللمصاارة،  تخضع ممتلكاتهم أن
 والقطاع ةالحكومّي غير اتوالمنظّم اتوالبلاّي ةالحكومدعلى االئتمان، ا(  المحّسن حصولوالالعقارات  لىإ اآلمن صولالو

( ه ،اقيقة ٍةمكانّي ٍةجغرافّي االستفااة من الوصول دعبر اإلنترنت إلى معلوماٍت هايمكن التي األكاايمية واألوساط الخاص
 كما. أكثر استاامًة ةمؤسسّي هياكلو اتمن دعملّي ستستفيا التي الخصوصوجه  دعلى ةالعقارّي للشؤون ةالعاّم ةالمايرّي

 األراضيب متعلقة إليها الوصول يمكنو محّاثة ةمكانّي معلومات هادعمتمن تحسين إاارة األراضي  دعمومًا المجتمعسيستفيا 
 السياسات وضع وكذلك ،ةمستنيرال اتقرارالالمساءلة واتخاذ  يحّسنسوف  الذي األمر ،بها الخاصة المعامالتو والممتلكات

  .الطبيعية والموارا والممتلكات باألراضي قةالمتعّل
 

 اوالر:  مليون 43هذا المشروع خمسة مكّونات وتبلغ تكلفة القرض بصورة مبائية  يشمل
 

 المكانّية للبياناتالتحتية  البنيةالمشروع من خمس مكوِّنات هي: )أ( تحايث السجل العقاري والمساحي الرقمي؛ )ب(  يتأّلف
 التطوير)ه(  الاولة، أراضي وجرا إاارة( ا)الضرائب دعلى الممتلكات؛ تخمين العقارات وفرض )ج(  ؛NSDI الوطنّية

 .المشاريع وإاارة القارات بناء المؤسسي،

 
 .أمريكي دوالر مليون 19الرقمي،  والمساحي العقاري السجل تحديث: ألف المكّون

 والمساحي العقاري للسجل للنظام الرقمي متكاملال واالتصاالت المعلومات تكنولوجياحل  تنفيذ إلى المكّونهذا  هافي
هذا المكوِّن في العقا االجتمادعي من خالل  سُيسهمأراضي الاولة.  وإاارةبوظائف أخرى مثل تخمين الممتلكات  وربطه

تعزيز نودعّية الخامات التي توّفرها الحكومة والثقة في القطاع دعن طريق الترويج العملي للشفافية والوصول المتساوي إلى 
مبنّية دعلى تستفيا أسواق األراضي والممتلكات من استثمارات  وسوفالمعلومات والخامات االلكترونّية والعملّيات الموّحاة. 

( 1 :المشروع هذا شأن ومنالموقع وإاارة األراضي من الوصول الميّسر إلى سّجالت األراضي والخامات االلكترونّية. 
وزارة المال والمايرّية العامة للشؤون العقارّية لجهة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )بما في ذلك  إستراتيجّيات تحايث



 البنك الدولي 
 (P159692تحديث نظام إدارة األراضي )

 

 
 

 18 من   8صفحة  2016حزيران  16

البنية  تحسين( 3بيانات موّحاة لنظام السجل العقاري والمساحي الموّحا؛  قادعاة( إقامة 2ي(؛ األرشيف الرقم إستراتيجّية
مع األنظمة  وإاماجها الجاياة ( تنفيذ الخامات اإللكترونية4 وتطبيقاتها،المعلومات واالتصاالت  تكنولوجيالالتحتية 
 وتحويلها ةالمتبقّي ةالورقّي ةالمرجعّي خرائطال( مسح 5 ،الكوارث من تعاٍفومركز  ةرقمّي محفوظات( إنشاء 5 ،ةالخارجّي

حلول  وإاراج لكترونيإنظام بريا  استحااث( 8 وأخيرًا ،ة( تحسين أماكن العمل التقني والمكاتب الرئيسّي7 ،مّتجهات إلى
وإدعااة الهناسة، وبعا ذلك  ةالتجارّي اتالعملّي تحليلل وفقًا نظاماليتم تطوير  سوفو. إلكترونيًا ةللتوقيع الرقمي ونقل الملكّي

  .تشغيله ىلدع الموظفين تاريب سيتمو وتعميمه، هتبتجرسيتم 
 

 أمريكي دوالر ماليين 2.5 ة،الوطنّي ةالمكانّي للبيانات ةالتحتّي البنية: باء المكّون
 .لبنان في ةالمكانّي ةالجغرافّي والخامات البيانات وتباال ومشاركة واستخاام وتخزين تحايا تحسين إلى المكّون هذا يهاف

وسوف ُيسهِّل هذا المكّون توفير قادعاة بيانات مساحّية جغرافّية موّحاة ونقطة الوصول لجميع خامات التخطيط وإضافة 
 مجمودعة في المعلومات دعن اإلفراج دعلى التركيز ويتمالوظائف والنمو.  فيالقيمة في البالا والتي ُتحاث تأثيرًا مباشرًا 

 الجغرافّية المعلومات تحسين من والوقاية الرصا نشاطات وستستفيا. للتنمية تحقيقًا العامة الجغرافّية المساحات تبيانا
. وسوف يتحقق ذلك من خالل توفير الوصول إلى بيانات السجل العقاري والمساحي وغيرها االلكترونّية والخامات المكانّية

. وسوف تعوا البيانات ةالوطنّي ةالمكانّي للبيانات التحتية البنية خالل من العامة ةالمكانّي ةمن مجمودعات البيانات الجغرافّي
المكانّية العاّمة بالمنفعة دعلى المستخامين ومقّامي الخامات دعلى جميع مستويات الحكومات والمنظمات غير  ةالجغرافّي

 وتنفيذ وضع( ادعم دعملّية 1مشروع ما يلي: الحكومّية والقطاع الخاص واألوساط األكاايمّية والعامة. وسوف ُيحقق ال
 تحسين( 2 ،ةالاولّي إلى أفضل الممارسات والمعايير المفتوحة استنااًا ةالوطنّي ةالمكانّي للبيانات ةالتحتّي البنية ةاستراتيجّي

 صورة) موّحاة( إنشاء خريطة أساس 3 الوطنّية؛ المكانّية للبيانات التحتّية بالبنيةالتكنولوجّيات والبنية التحتّية الخاصة 
 وتوحيا إنشاء دعملّية ادعم( 4 ،لمجموع األراضي اللبنانّية (يةجو صورة أو/و دعبر األقمار االصطنادعّية متعاماة مصّححة

( من أجل امجها GADمايرية الشؤون الجغرافية و العقارّية للشؤون العاّمة بالمايرّية)الخاّصة  المكانّية الجغرافّية ناتاالبي
 نظامب ةالوطنّي ةالمكانّي للبيانات ةالتحتّي البنية ربطو االلكترونّية الخامات تطوير( 5و ،ةساسّياألة وطنّيالة تحتّيالبنية الفي 
يتم  .مشترك دعمل إطار اتفاق خالل من األساسّية الوطنّية التحتّية البنية نطاق توسيع .لبنان في ةاإللكترونّي مةوكالح

 التخطيط لادعم دعملّية الوصول إلى البينات في خالل المرحلة الثانية. 
 

 أمريكي دوالر مليون 11 الممتلكات، تعلى الضرائبوفرض  العقارات تخمينجيم:  المكّون
الممتلكات المبنّية واألراضي غير المستثمرة في لبنان والتي ُتغّطي  لجميع شامل تخميٍن نظام إنشاءإلى  المكّونهذا  هافي 

 القطاع مخاطرمن  ويحّاأصاًل األحياء الحضرّية األساسّية في البالا. ومن شأن ذلك أن يزيا الشفافية في السوق 
 ترتفعى القصير، سوف الما ودعلىاألمالك المتكررة.  ضريبةلدعن تحسين البنية التحتّية  ناهيكالعقاري  الرهن/المصرفي

 ودعلى. التسجيل دعنا المعاملة كلفة دعلى المصااقة دعملّية لادعم المرجعّية القيمة بيانات تحسين نتيجةدعائاات ضريبة النقل 
 تحسين خالل من الاولة أراضي وإيجار األمالك دعلى المتكررة الضريبة بتعزيز النظام يسمح سوف البعيا، الماى
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وتوزيعّيًا  حوكميًاالضرائب دعلى الممتلكات والمبنّية دعلى القيمة أن ُيحاث تأثيرًا  تحسين شأن ومن. القيمة حول المعلومات
( إجراء جرا 2 ،شاملال التقييم اتمنهجّي تطويرب( 1 :المكّونيسمح  وسوف% من السّكان. 40يعوا بالمنفعة دعلى نسبة 

( 4 للبنان، دعاٍم تخميٍن نظام وضع( 3 ،لبنان  فيالمواقع الحضرّية  أبرز فيوالممتلكات  األراضيب المتعلقة المااّية لبياناتل
وتسهيل التزام مهنة التخمين في لبنان بمعايير التقييم الاولّية. وفي خالل فترة متابعة  التخمين دعلى التعليم تحسين

الحضرّية والريفّية وبحيث يقوم المشروع/المرحلة الثانية، من المتوّقع أن يتوّسع نظام التخمين بحيث يشمل جميع المناطق 
 بوضع خارطة تخمين األراضي دعماًل بالمؤشرات العقارّية. 

 
 .أمريكي دوالر ماليين 3دال: إدارة وجرد أراضي الدولة،  المكّون

 بالمايرّية الخاص المساحةو يالعقار السجّل نظام في الاولة بأراضي الخاّصة البيانات نودعّية تحسينيهاف هذا المكّون إلى  
 فووس. الاولة أراضي بإاارة الخاص المعلومات تكنولوجيا نظام تحسين في المكوِّن هذا يستثمر. العقارّية للشؤون العاّمة

 الخارجّية المعلومات إاخال يتم وسوف تقاير أبعا إلى التشريعّية التغييرات تفااي مع البيانات من المضمون تحايث يتم
تهاف دعملّية تجميع المعلومات حول أراضي  وسوف. المساحةالعقاري و السجّل بنظام ربطها/أو و الاولة أراضي حول

الجهوزّية في االستجابة للنزادعات من خالل تحسين المعلومات المتصلة باألراضي  تعزيزتهاف إليه إلى  ما فيالاولة 
جاياة واتفاقات بين  استراتيجّية وضع تسهيل( 1يهاف المكّون إلى:  وسوفالعامة المتاحة كملجأ مؤقت لالجئين. 

 السجّل نظام في الاولة أراضي بيانات نودعّية تحسين( 2 ؛المؤسسات وتنسيق بين الوكاالت حرصًا دعلى إاارة أراضي الاولة
أراضي الاولة في نظام السجل العقاري والمساحة؛  بياناتو ة( امج مجمودعة بيانات األراضي العاّم3العقاري والمساحة؛ 

 ( ربط خطط التقسيم المساحي بنظام السجل العقاري والمساحة. 4
 

 أمريكي دوالر ماليين 7بناء القدرات وإدارة المشاريع،  المؤسسي، التطوير: هاء المكّون
. وسوف للمشروع النودعي تنفيذال إتاحةدعلى  وحوكمتها العقارية للشؤون العامة المايرية قارة تحسين إلى المكّونهذا  هافي

لخامة المواطن وخارطة طريق لتحسين المايرّية  ميثاقو ةواستراتيجّيوتنفيذ رؤيا مؤسسّية  وضع( 1يهاف المكّون إلى: 
والتوصيات المتصلة بالمعّوقات  القانوني التحليل( توفير 2العامة للشؤون العقارّية بحيث تحّسن التزام المواطن في القطاع؛ 

 للشؤون العامة ةالمايرّي قبل من الرئيسيين المصلحة أصحاب( تنفيذ الهياكل لتعزيز مساءلة 3القانونّية أمام التحايث؛ 
 في( تعزيز سياسات وإجراءات الموارا البشرية 4في ذلك وضع آلّية لمعالجة الشكاوى دعلى مستوى وكالة  بما ة،العقارّي

 العقارية للشؤون العامة المايرية دعن العام رالتصّو لتحسين دعامة تودعية أنشطةب القيام( 5 العقارية، للشؤون العامة المايرية
لادعم تنفيذ  ة( تقايم المسادعاة التقنّي7 المشروع،( رصا وتقييم أنشطة 6 وإدعالم الرأي العام بنشاطات المشروع ،وخاماتها

البنية التحتّية و واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا)دعلى  وتطبيقه القارات وتطوير المعرفة نقل برنامج وضع( 8 المشروع،
القطاع العام الخ. باالستناا إلى خطط التاريب السنوي،  وحوكمةالوطنّية األساسّية وإاارة أراضي الاولة وتخمين الممتلكات 

( وضع تقييم لألثر االجتمادعي من شأنه أن ُيحلل التبعات المباشرة وغير المباشرة لنشاطات المشروع دعلى مجمودعات 9
 المشروع ارةإادعلى وحاة  اإلبقاء( 10اجتمادعّية مختلفة ووضع التوصيات الرامية إلى التلطيف من المخاطر االجتمادعّية و
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(PMU خالل فترة )وبحسب الميزانّية المتبقّية في نهاية المشروع، سيتم وضع منهجّيات مطوّرة 11و المشروع تنفيذ )
المشروع )جرا أراضي الاولة، تجايا الخارطة العقارّية، التسجيل األّول التلقائي، نموذج ثالثي  لمتابعة التلقائّية ناتاللبي

 األبعاا دعن الماينة ودعملّيات فّض نزادعات(.
 

 متقاطعة  مجاالت
. أّواًل يتضّمن المشروع التركيز دعلى تعزيز المواطن مشاركة تاابير من العاياسوف يتضّمن المشروع  المواطنين: إشراك

البيانات المكانّية )بما في ذلك بينات السجل  لالمكّون باء بصورة محااة إلى جع يهافالمعلومات المتاحة للرأي العام. 
خاص( متاحًة العقاري والمساحة( المتوّفرة من طيٍف واسٍع من الفعالّيات )بما في ذلك الفعالّيات غير الحكومّية والقطاع ال

للرأي العام. وباإلضافة إلى ذلك، يتضّمن المشروع حمالت التودعية التي من شأنها أن تزيا من ودعي المواطنين حيال 
حول ارجة ارتياح  مسوحاتسيتضمن المشروع  كماالعقارّية وُترّوج الستخاام الخامات.  ونؤنشاطات المايرّية العامة للش

بفرصة إدعطاء معلومات مرتجعة حول نشاطات المشروع  المواطنينوا المشروع وتزّوا الزبون والتي ستتم طوال فترة وج
 قارات بناء دعلى تقوم أخرى لمشاريع تتمًة ذلك وسُيشكِّلوخامات المايرّية العامة للشؤون العقارّية بصورٍة أكثر شمولّيًة. 

 للشؤون العامة المايرّية ستقوم المشروع، فترة طوال ،وأخيرًا. نودعّية خامات توفير بهاف العقارّية للشؤون العاّمة المايرّية
 األشخاص جانب من( حصرّية بصورة)وليس  األولى بالارجة استخاامها سيتم والتي الشكاوى لمعالجة آلّية بوضع العقارّية

 األراضي والتي ستقوم بها األنظمة الخاضعة الختصاص المكّون جيم.  مينتخ لعملّية التصّاي في يرغبون ذينال
 

يقوم المشروع بالارجة األولى دعلى تحسينات تكنولوجّية، ودعلى تحسين البيانات والوصول إليها  وحيثاالجتماتعي:  النوع
جميع النشاطات سيتم تفصليها  ولكّنواإلصالحات المؤسسيّة، فهذا يعني إّنه ال يؤتي تأثيرًا متمايزًا لجهة النوع االجتمادعي. 

 جزءًا ُتشكل إدعالم وحمالت معلومات أي أّن المثال سبيل دعلى يعني وهذابحسب حاجات الرجال والنساء دعنا االقتضاء. 
المستفياين من الذكور واإلناث دعلى حٍا سواء مع فهم ومرادعاة  غلتب بأن لها تسمح بطريقٍة تصميمها سيتم المشروع هذا من

. وسوف يتم تاريب موظفي خامة الزبائن بحيث المعلوماتالسبل المختلفة التي يتبعها الرجال والنساء في الحصول دعلى 
التقييم االجتمادعي الذي  اأّميفهمون ايناميكّيات النوع االجتمادعي ويوّفرون الخامات النودعّية بالتساوي بين الرجال والنساء. 

سيتم للمشروع كاماًل فقا ُيحاا قضايا النوع االجتمادعي التي يجب الوقوف دعناها كما سيتم تعايل نشاطات المشروع للرّا 
 دعلى هذه المعلومات. 

 
 التطبيق. ه

 بالتطبيق والمعنّية المؤسسّية الترتيبات
 المالّيةلة المعنّية بالتطبيق بالتعاون الوثيق مع مايرّية المال في وزارة المايرّية العاّمة للشؤون العقارّية هي الوكا ستكون

االلكترونّية الوطني ولجنة نظام المعلومات  الحوكمةوالمؤسسات المناطة بها صالحّية إاارة أراضي الاولة وبرنامج 
من المؤسسات العامة والخاصة التي ُتعّا  وغيرهاومركز االستشعار دعن بعا  مايرية الشؤون الجغرافيةوالجغرافّية الوطنّية 
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البيانات الجغرافّية المكانّية وتتوّلى إاارتها مثل البلاّيات. وسوف تكون وحاة إاارة المشروع مسؤولًة دعن إاارة المشروع 
 المشروع اارةإة وحا ستكونودعن وظائفه المالّية في حين تتوّلى المايرّية العاّمة للشؤون العقارّية مسألَتي الرصا والتقييم. 

 واالتصاالت المعلومات وتكنولوجيا والعقارات األراضي تسجيل في أخصائيين تتضمن وسوف للمشروع ماير بإاارة
 معني دعمل طاقم بمسادعاة تعمل فوسو المالّيةواإلاارة  المشترياتو والتقييم والرصا القارات وبناء والتخمين والقانون

والمعامالت. سيتم تعيين موظفين ماليين يألفون اإلجراءات المصرفّية من الخارج دعلى أساس مباراة  السكريتيريا أدعمالب
إرشااات البنك وخطوطه التوجيهّية. أّما خبرة المايرّية العاّمة في تطبيق مشاريع قروض البنك الاولي فتعوا  ترادعياخول 

أّما لجهة التعاون والتآزر بين األطراف الخارجّية،  ذات صلة. أخرى مؤسسة وجوا أحا يذكر والإلى أكثر من دعقا 
تطبيق سياسة المالّية العامة  فيالادعم لوزارة المال  رفسيكون برنامج األمم المتحاة اإلنمائي الشريط الطبيعي لكونه يوّف

 واإلصالحات دعن طريق الادعم التقني واالستشاري في مجال السياسات. 
 
 )في حال وجودها( الوقائّية اإلجراءات. موقع المشروع والخصائص المادّية األساسّية المتصلة بتحليل و

المشروع تطوير أنظمة وطنّية ذات تغطية وطنّية. من شأن االستثمارات التي يادعمها المشروع أن تستهاف المكاتب  يادعم
 ّية وتوّفر الخامات دعلى النطاق القطري. الحكومّية المركزّية واإلقليمّية التي تشمل األراضي الوطن

 
 البيئّية واالجتماتعّية في فريق العمل الوقائّية اإلجراءات. أخصائيو ز
 

 وانغ، شفيق حسين شاوغانغ
 

 تنطبق أن ُيمكن التي الوقائّية اإلجراءات سياسات
سياسات اإلجراءات 

 الوقائية
تم 

 تفعيلها؟
 التوضيح )اختياري(

 OP/BPالتقييم البيئي )
4.01 ) 

سيتم تفعيل هذا اإلجراء الوقائي بسبب أدعمال الترميم والتجايا في المرافق التقنية  نعم
والمساحات المكتبية المقّررة في إطار المكّون ألف من المشروع. وتشمل 
التأثيرات البيئية المصاحبة الغبار والضوضاء والسالمة في الموقع وإاارة 

سيتم إدعااا خّطة إاارة بيئّية توّفر الشروط البيئّية والضمانات  دعليه،النفايات. و
صغار يتم االتصال بهم من المشروع للحرص  مقاولونوالتاابير التي سيتخذها 

دعلى أن تستوفي أدعمال الترميم والتركيز في الفضاء المكتبي شروط السالمة 
اإلاارة البيئّية التي  خّطةوالصّحة والمعايير البيئّية. ولهذه الغاية، سوف ُتارج 

 تتضمن الخطوط التوجيهّية دعلى أّنها جزء أساسي من مستناات المناقصة. 
إجراء تقييم اجتمادعي بموجب المشروع. وسوف يهاف التقييم إلى فهم اآلثار  سيتم  نعم OP/BP) البيئي التقييم
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مع التركيز دعلى فهم التأثير دعلى  المشروعاالجتمادعّية الناشئة دعن جميع مكّونات  (4.01
 ةالفقراء والمستضعفين من أجل التعامل بشكٍل خاص مع أيٍّ من المخاطر المتصل

دعن  اهيكنالتقييم بتقييم اإلطار القانوني الشامل  ُيعنى وسوف الاولة أراضي بإاارة
وإطار  اإلخالءاتالنظامّية مثل  غير الحاالت مع التعاملمقاربة الحكومة إلى 

عمل المؤسسي الذي ُيشكِّل ماخاًل إلى التاابير التلطيفّية. سيكون التقييم ال
االجتمادعي بإاارة الحكومة وسيتوّلى البنك الاولي مراجعة الشروط المرجعّية. 

االجتمادعي في العام الثاني من تطبيق المشروع حيث  التقييمومن التوقع أن يجري 
بجرا الاولة والتخمين  ةمتصلوال المشروع يجمعها التي المعلومات ستكون

والبيانات الجغرافّية المكانّية ضرورّيًا إلجراء دعملّية التقييم. وفي المكوِّن اال دعلى 
وجه الخصوص، سوف يتعّين تحايا أراضي الاولة من أجل إفساح المجال أمام 
تصميم التقييم االجتمادعي دعلى النحو المناسب بهاف فهم وجهة استخاام أراضي 

/اإلاارة الخاصة بالمخاطر االجتمادعّية التلطيفيتم تصميم تاابير  وسوفالاولة. 
التزم  ولقاالمحااة بمسادعاة الزبون ما أن تستكمل دعملّية التقييم االجتمادعي. 

 تبعاتدعملّيات تحايا أراضي الاولة  دعنالزبون بالحرص دعلى أاّل تترتب 
 أو إدعااة التوطين.  اإلخالاءاتاجتمادعّية مثل 

 OP/BPالطبيعية ) الموائل
4.04 ) 

  ال

  ال ( OP/BP 4.36الغابات )
 OPمكافحة اآلفات )

4.09 ) 
  ال

الموارا الحضارية المااية 
(OP/BP 4.11) 

  ال

 OP/BPالشعوب األصلية )
4.10 ) 

  ال

إدعااة التوطين القسرية 
(OP/BP 4.12 ) 

استخاام األراضي. ومع أّن  بتقييالن يتسّبب المشروع بحيازة األراضي أو  ال
 لن يؤّاي إلى المشروع أّن إاّلالمكّون اال سوف ُيحّسن جرا أراضي الاولة، 

تعايل الحقوق القانونّية دعلى الممتلكات واستخاام األراضي أو شغلها. ودعليها، لن 
. ولكّن هناك خطر OP 4.12تطّبق سياسة البنك حول إدعااة التوطين القسرّية 

 إلىوالرغبة في تحسين إاارة موجواات الاولة  لمحّسنةلومات بأن تؤّاي المع
. ومن أجل إاارة مثل هذه المخاطر االجتمادعّية، اإلخالءاتاتخاذ قرار بشأن زيااة 
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 . OP 4.01سيجري تقييم اجتمادعي كجزٍء من المشروع بحسب مقتضيات 
وباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يشمل االستثمار في تقييم العقارات في إطار المكّون 
جيم إنشاء الترسيم والتحايا لألغراض المالية. فقا يكشف التحايا دعن خصائص 
لم يتم ترسيمها أو تسجيلها في السجل المساحي. غير أن نشاط إنشاء الترسيم 

 فيبالممتلكات، وبالتالي لن يؤّثر  المحتمل لن يغّير الحقوق القائمة المتعلقة
 استخاام األراضي أو تمّلكها أو يؤاي إلى إدعااة توطين قسرية. 

في الختام، لم يتم تفعيل اإلجراء الوقائي في مرحلة التصميم. غير أنه سيعاا 
النظر في المسألة أثناء إدعااا المشروع دعناما تصبح أنشطة المشروع أكثر 

  .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

 
 وإدارتها الوقائية اإلجراءاتسياسّية أساسّية حول  مواضيع

 

 األساسّية الوقائّية اإلجراءات بمواضيع ملخص . أ

 

المقترحة. تحديد ووصف اآلثار المحتملة  بالمشاريع. توصيف المواضيع المتصلة باإلجراءات الوقائّية واآلثار المرتبطة 1
 العودة تعنها:  ُيمكن التعلى المدى البعيد واألساسّية و/أو التي 

والسالمة في الموقع  والضوضاءاآلثار البيئّية الناشئة دعن المشاريع المقترحة محاواة وُيمكنها أن تتضمن: الغبار  تعتبر
 ما فيالعواة دعنها في المشروع المقترح. أّما  ُيمكن. ال وجوا آلثار اجتمادعّية كبيرة ودعلى نطاٍق واسٍع أو ال النفاياتوإاارة 

تلكات ذات يخّص األثر االجتمادعي، فمن المتوّقع أن ُيحاث المشروع آثارًا اجتمادعّيًة إيجابّيًة لكونه قا يزيا الوصول إلى المم
يترتب دعن نشاطات المشروع حيازة األراضي أو أي قيٍا دعلى استخاام  ولنالموثوقّية وسائر البيانات الجغرافّية المكانّية. 

 األراضي. 
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 : مستقبلّيةال المشروع نشاطات تعن ئةشالنا لبعيدا. توصيف اآلثار غير المباشرة و/أو تعلى المدى 2
. ولكن هناك خطر أن تؤّاي المعلومات روعالماى البعيا في مجال المش دعلى أووجوا آلثار مرتقبة غير مباشرة  ال

. ومن أجل إاارة مثل اءاتالاإلخالمطّورة والرغبة في حسن إاارة موجواات الاولة في اتخاذ قرارات متصلة بزيااة دعاا 
تقييمًا شاماًل إلطار  OP 4.01هذه اآلثار االجتمادعّية، سيتضمن تقييم المشروع االجتمادعي والذي يتّم بحسب مقتضيات 

 التي المحتملة المخاطرو اإلخالءات؛العمل القانوني ولتطبيق مقاربة الحكومة حيال الحاالت غير النظامّية مثل قرار 
العمل المؤسسي الذي ُيمكن  إطارومع فهٍم لألثر غير المتناسق المحتمل دعلى السكان المستضعفين(؛ المكّون اال ) يعرضها

دعملّية التقييم االجتمادعي في السنة الثانية ما أن يتم تحايا أراضي الاولة  ستجريأن ُيشكِّل ماخاًل إلى تاابير التلطيف. 
 الاولة وضعخاام األراضي واآلثار االجتمادعّية المترتبة دعن بموجب المكّون اال وسوف يتم تصميمه بحيث يشمل وجه است

المحااة بالتعاون مع  االجتمادعّية بالمخاطر والخاصة/اإلاارة التلطيف تاابير تصميم سيتم. األراضي هذه دعلى سيطرتها
أو  اإلخالءاتمنها ُيستكمل التقييم االجتمادعي. وسوف يحرص الزبون دعلى دعام وجوا آثار اجتمادعّية سلبّية  نأالزبون ما 

 إدعااة التوطين والناتجة دعن تحايا أراضي الاولة.
التقييم االجتمادعي المخاطر االجتمادعّية واحتمال تحسين األااء االجتمادعي لجميع نشاطات المشروع. وهو سيتضمن  وسيشمل

فهم السبيل األفضل إلى تكييف النشاطات التي تعزز الوصول إلى المعلومات والشفافية بحيث تكون متاحًة لمجمودعات 
 ي بطرٍق تحمي مصالح الفقراء. اجتمادعّية مختلفة ناهيك دعن السبيل إلى تخمين األراض

 
المشروع العايا من النشاطات األخرى التي ُتحّسن تأثير المشروع االجتمادعي. وسوف يتضّمن المشروع دعلى وجه  يتضمن

الخصوص آلّية معالجة الشكاوى التي سيتم استخاامها لطرح األسئلة/معالجة المعلومات المرتجعة بشأن التخمين وتحايا 
ويتضّمن المشروع التركيز دعلى نشاطات التودعية بشأن المشروع وبناء  هذاالبيانات الجغرافّية المكانّية. أراضي الاولة و

دعن هذه  يترتبالقارات حول خامة الزبون في المايرّية العاّمة للشؤون العقارّية ومسح حول ارجة ارتياح الزبون. ولن 
 حول المخاطر الناشئة. مؤاتيةضًا معلوماٍت النشاطات إحااث تأثير اجتمادعي إيجابّي وحسب وإنّما أي

 
 أو الحّد منها.  بّيةلالس اآلثار تفادي تعلى للمساتعدة فيها النظر يتم والتي( وجودها حال)في  المشروع بدائل وصف. 3

 .ةسلبّي تتبعا أي المشروع ُيحاث أن المتوّقع غير من
 
قدرة المقترض تعلى  تقييمسياسة اإلجراءات الوقائّية.  قضايا. وصف التدابير التي يتخذها المقترض للتعامل مع 4

 التخطيط وتطبيق التدابير الموصوفة. 
 الحجم صغار مقاولين دعلى يجب التي والتاابير التوجيهّية والخطوط البيئّية الشروط توّفر بيئّية إاارة خّطة المقترض سيعا

. وسيتم تضمين خّطة اإلاارة البيئّية اتي تتضمن الخطوط التوجيهّية دعلى أّنها جزء من المشروع إطار ضمن اتخاذها
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تشرف وحاة إاارة المشروع دعلى تطبيق الخطوط التوجيهّية من جانب المقاولين. وستتم دعملّية  وسوفمستناات المناقصة. 
لة والنتائج الناشئة دعن المشروع. ولكّن، وحاة تنفيذ التقييم االجتمادعي كجزٍء من المشروع لتقييم المخاطر االجتمادعّية المحتم

التأثير  اراشة ال تتمتع بأي خبرة في إجراء التقييم االجتمادعي. سيتم التعاقا مع مستشاٍر ذات خبرٍة إلدعااا PIUالمشروع 
 االجتمادعي بالتعاون مع فريق دعمل البنك. 

 
 السكان تعلى التشديد مع ائّيةقالو اإلجراءات سياسات تعن واإلفصاح التشاور آلّيات ووصف األساسّية الفعالّيات تحديد. 5

 .بالمشروع يتأثروا أن ُيحتمل الذين
 المشروع، إدعااا فترة خالل في. العقارّية للشؤون العاّمة المايرّية وبموظفي المشروع إاارة بوحاة األساسّية الفعالّيات تتمّثل
 ورش المشاورات هذه تتضمن. الحكومّية وغير والخاصة العامة القطادعات من الفعالّيات من واسٍع طيٍف مع مااوالت جرت
 الذي االستثمار مشروع إدعااا من سنتين قبل تطبيقه جرى الذي الفنّية المسادعاة مشروع إطار ضمن أجريت التي العمل
 المحتمل واالقتصااي االجتمادعي التأثير في التااول وتّم األراضي قطاع في األولوّية ذات التاخالت تحايا خالله في جرى
 /اإلصالحات.التاخالت هذه مثل دعن الناتج

وسيتّم إدعااا مستناات اإلجراءات الوقائّية بطريقٍة تشاركّيٍة بين وحاة إاارة المشروع وموظفي المايرّية العامة للشؤون  تّم
قع المايرّية االلكتروني وفي المكتب األمامي. العقارّية. ودعليه، ستكون مستناات اإلجراءات الوقائّية متاحًة للعموم دعلى مو

 .المشروع تطبيق فترة خالل في جرى الذي االجتمادعي التقييم بمعّيةالمشاورات مع مختلف الفعالّيات فستتم  أّما
 
 يلي إاّل تعند تفعيل سياسات اإلجراءات الوقائّية ذات الصلة( ما في. مقتضيات اإلفصاح )مالحظة ال تظهر الخانات ب
 

 غيره/ اإلدارة/التدقيق/خّطة البيئي التقييم
 

 متجر المعلومات إلى تقايمه تاريخ المستنا البنك تلّقي تاريخ
InfoShop 

 تاريخ، 1 الفئة مشاريع إلى بالنسبة
 التقييم دعن التنفيذي الموجز توزيع
 التنفيذيين الماراء إلى البيئي

  2017/يونيو حزيران 30 2017/أبريل نيسان 21
 

 "الدولة داخل"في  اإلفصاح
 لبنان
 2017/يونيو حزيران 16
 

 التعليقات



 البنك الدولي 
 (P159692تحديث نظام إدارة األراضي )

 

 
 

 18 من   16صفحة  2016حزيران  16

 االلكتروني العقارّية للشؤون العامة المايرّية موقع دعلى البيئّية اإلاارة خّطة نشر تّم
http://www.lrc.gov.lb/sites/default/files/styles/EMP.pdf 

 
 نشره وسيتم الثانية السنة خالل في االجتمادعي األثر تقييم مستنا إدعااا سيتم

 
. مؤشرات رصد االمتثال تعلى مستوى الشركات )يتم ملؤه فور انتهاء اجتماع قرار المشروع من وضع اللمسات ج

 يلي إاّل في حال تفعيل خانة سياسة اإلجراءات الوقائّية المناسبة( ما في( )مالحظة: ال تظهر الفقرات ISDSاألخيرة تعلى 
 

OP/BP/GP 4.01 – التقييم البيئي 
 (؟بيئّية إاارة خّطة ذلك في)بما  بذاته قائٍم بيئٍي تقييٍم إلى المشروع يحتاج هل
 نعم
 

 والموافقة البيئي التقييم تقرير بمراجعة الممارسة ماير قام أو اإلقليمّية البيئّية وحاةالحال الرّا باإليجاب، فهل قامت  في
 دعليه؟

 نعم
 

 /القرض؟االدعتماا في مارجة البيئّية اإلاارة خّطة إدعااا تكاليف هل
 نعم
 

 المعلومات تعن اإلفصاح حول الدولة البنك سياسة
 الخاص بالبنك الاولي؟ InfoShop متجر المعلومات إلى الصلة ذات الوقائّية اإلجراءات سياسات مستناات أرسلت هل
 نعم
 

 بتصّرف ُوضعت وهلتّم اإلفصاح دعن المستناات ذات الصلة في البلا بطريقٍة دعلنّيٍة بالشكل واللغة التي تكون مفهومًة  هل
 المجمودعات المتأثرة بالمشروع والمنظمات غير الحكومّية المحلّية؟

 نعم
 

 الوقائّية اإلجراءات سياسات جميع
 بسياسات المتصلة التاابير لتطبيق ومرضّية واضحة مؤسسّية ومسؤولّيات وميزانّية رزنامة إدعااا دعلى العمل تّم هل

 الوقائّية؟ اإلجراءات

http://www.lrc.gov.lb/sites/default/files/styles/EMP.pdf
http://www.lrc.gov.lb/sites/default/files/styles/EMP.pdf
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 نعم
 دعن وضع سياسة اإلجراءات الوقائّية؟ الناشئة التكاليفتضّمنت كلفة المشروع  هل
 نعم
 

 اإلجراءات بسياسات المتصلة الوقائّية اإلجراءات رصابالمشروع تاابير ومفادعيل  الخاص والتقييم الرصا نظام تضّمني هل
 الوقائّية؟

 نعم
 

 المشروع مستناات في المناسب النحو دعلى ذلك انعكس وهل مرضية تطبيق ترتيبات دعلى المقترض مع االتفاق تّم هل
 القانونّية؟

 نعم
 
 

 االتصال جهة
 

 البنك الدولي
 تورهونين بيتيري-ميكا

 األراضي إاارة مجال في أول أخصائي
 

 جوراانوفيتش أوليفيرا
 األراضي إاارة مجال في مخضرمة أخصائّية

 
 المنحة/العميل/متلّقي المقترضة الجهة
 المالية وزارة

 
 الهيئات المنّفذة

 ةالعقارّي للشؤون العامة ةالمايرّي
 معراوي جورج
 العام الماير

GeorgesM@finance.gov.lb  
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   : بـمن المعلومات، يرجى االتصال  لمزيد
 الاولي البنك

 شارع إتش، نيويورك  1818
 20433 العاصمة، واشنطن،

  1000-473 (202): هاتف
 http://www.worldbank.org/projectsاإللكتروني:  الموقع

 
 المصادقات
  جوراانوفيتشأوليفيرا  تورهونين، بيتيري-ميكا :المهام فريقتعن  المسؤوالن

 
 من تعليه مصادق
 :الوقائية اإلجراءات مستشار

 :  الممارسات ماير
 القطري:  الماير

  
 

http://www.worldbank.org/projects

