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 :الفهرس

 

ًالمشروعًغاٌةً– أولا 

ًالمشروعًوصفً– ثانٌاا 

ًاإلستمالكاتً– ثالثاا 

 الستمالكًمرسومً-أ  

 المشروعًلتنفٌذًالمطلوبة الستمالكاتً-ب

ٌّةًتوقّفًتارٌخً-ج   تعوٌضات علىًالحصولًإهل

 والتعوٌضاتًالستمالكاتًآلٌةًً-د

 الإلستمالكاتًمرسومًتنفٌذًمراحلً-ه

 الستمالكًلجانً-و

 الستمالك عملٌاتًمراحلًومهل توارٌخً-ز

ٌّة -ح  التعوٌضات آل

ًٌّةً- رابعاا  Grievance Redress Mechanism (GRM) المعنٌٌنًاألشخاصًقبلًمنًالمراجعاتًآل
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 .المواطنٌنًاحتٌاجاتًلتلبٌة سنوٌا   المتوفرة المٌاه كمٌة فً نقص منًلبنانًٌعانً

 ملٌون 1.9 الىًٌصلًانًالمتوقعًومنًملٌون1.6 حوالًًهوًحالٌااًًالكبرىًبٌروتًمنطقةًسكانًعددًإن

ٌٌّنًالّنازحٌنًعنًفضالًّ) 2035 العامًبحلول ًًّالّسور  (المنطقةًإلىًحدٌثا

ًومنًالدامور،ًآبارًومنًضبٌة،ًفًًالتكرٌرًمحطةًعبرًجعٌتاًنبعًمنًالمٌاهًالكبرىًبٌروتًسكانًٌتلّقىًحالٌااً

 .أخرىًثانوٌةًمصادرًوعّدةًالدٌشونٌةًونبعًالدلبةًعٌنًنبع

ًخالل ٌومٌا   ساعات 3 من ألقلًًّالمٌاهًالسرًبعض تتلّقىًحٌث كافٌة غٌر هًًبالمٌاهًالحالٌةًالتغذٌةًأنًوبما

 ٌصل أنًالمتوقع منًسنوٌاا،ًمكّعبًمتر ملٌون 90 بـ الحالٌةًالمٌاهًإمداداتًفًًالعجز وٌقدر. الّصٌفًفصل

 2035 عام بحلول سنوٌااً مكّعبًمتر ملٌون180ً إلى

 

 أوالً - غاية المشروع
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 فً والمتنامً الحاد الّنقص مواجهة أجل من

 أطلقت الكبرى، بٌروت لمنطقة المٌاه إمدادات

ٌّةًالحكومة ًاإلنماءًمجلسًخالل منًاللّبنان

ًمٌاهًومإسسةًوالمٌاهًالّطاقةًووزارةًواإلعمار

 منطقة تغذٌة زٌادة" مشروعًلبنانًوجبلًبٌروت

 Greater Beirut" - بالمٌاه الكبرى بٌروت

Water Supply Augmentation Project  

“GBWSAP” ًبسريًسدًًّإنشاءًٌتضّمنًوالذي

ًبٌروتًلمنطقةًالتغذٌةًلزٌادةًبهًالملحقةًوالمنشآت

 .الشفةًبمٌاهًالكبرى

 

 علي المدى البعيد حل معالجة مشكلة شّح المياه
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 :أهدافًالمشروعًهً

 .توفٌرًالمٌاهًعلىًالمدىًالمتوسطًوالبعٌدًلمنطقةًبٌروتًالكبرى   

وذاتًجدوىً  تقنٌاًا واجتماعٌاا،ًوممكناًا بٌئٌاًا أنًٌكونًالحّلًمقبولًا

  .اقتصادٌااً
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 وصف المشروع –ثانياً 
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 :بسري سد مشروع اختٌار

ٌّةًاللّجنةًقبلًمن1953 عامًفًًبسريًسدًًّمشروعًموقعًاقتراحًتمًّ ًتمًًّانًبعدًذلك،ًاستتباعًوتمUSBRًًّ األمرٌك

ًواألّولً،ًاللٌّطانًًنهريًًّعلىًالمٌاهًمشارٌعًمنظومةًضمنًالعالًعبدًابراهٌمًالكبٌرًالمهندسًقبلًمنًاعتماده

ٌّةًالّدراساتًمنًبعدد  .2000 العامًحتىًحولهًاألّول

ًوالّتًًالكبرىًبٌروتًلمنطقةًالمٌاهًتغذٌةًلزٌادةًالممكنةًالبدائلًمقارنةًدراسةًواإلعمارًاإلنماءًمجلسًأعدًّ

ٌّةًمٌاه) الخٌاراتًمنًوغٌرهاًأخرىًمواقعًفًًسدودًإنشاءًخٌاراتًمقارنةًتتضّمن ًهذهًخلصتًوقدً،(...جوف

 بسري سدّ  ٌعتبر له، العائدة الفّنٌة العوامل ولكاّفة االقتصادٌة وجدواه حجمه إلى وبالّنظر أّنه" إلىًالّدراسة

ٌّة ذو الخٌار  ." األولو

ٌّة مراحل  :زمن

ٌّةًالفترة  :(2023 العامًحّتى) سنوات9ً علىًتمتدًًّالمشروعًلهذا اإلجمال

سنتٌنًًً:  والتلزٌمًًالستمالكاتًوإنجازًالّتحضٌرًمّدة   

سنواتًخمسًًً:                               األشغالًتنفٌذًمّدة   

ٌّتٌنًوالمراقبةًالّتشغٌلًمّدة                                سنتٌن   :                األّول
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 :مكّونات المشروع
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ًجونًبحٌرةًإلىًالّسدًمنًالمٌاهًلجرًًّخطوط

ًمم2000ً بقطرًحدٌدٌةًقساطلًمنًوٌتؤلف

 .كلم3.7ً وطول

 تشمل التً بسري حوض فً الصحً الصرف أشغال

 قرى بعض فً المبتذلة للمٌاه معالجة ومحطات شبكات

 هذا ضمن الواقعة وجزٌن الشوف قضائً وبلدات

 .الحوض

  

ٌّةًنواةًذوًركامًًسدًّ  .بهًملحقةًومنشآتًالقمةًعندًم740ً وطولًم12ً وعرضًم73ً بارتفاعًتراب

ًوبسعةًالبحرًسطحًفوقًم461ً ٌساويًمٌاهًمستوىًعلىًاألراضًًمنًهٌكتار450ً ٌقاربًماًتغمرًبحٌرة

 .م.مًملٌون125 تخزٌن

ًمحطةًمنًبالقربًوالثانٌةًالمشروع،ًلخدمةًمٌغاوات0.2ً بقوةًالّسدًأسفلًعندًالولىً:الطاقةًلتولٌدًمحطتٌن

ًالذيًاللٌّطانًًلمشروعًالحالٌةًالشبكةًعلىًمنهاًالتغذٌةًربطًالىًٌصارًسوفًمٌغاوات،12ً بقدرةًقرقش

 .المجاورةًالمناطقًاستثنائًًبشكلًمنهًتستفٌد
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 :بالّسد المحٌطة للقرى (Program Sharing Benefit) المستدامة المنفعة برنامج

ًبالسدًالمحٌطةًوالقرىًالبلداتًمعظمًفًًالمجلسًعقدهاًالتًًالعاّمةًلمشاركةًالجتماعاتًسلسلةًضمنًمن

ًًًّفً   لتنفٌذ تطبٌقهاًالمنويًالخطةًالىًالمجلسًأشارً،2014 و2012ً األعوامًبٌنًوجزٌنًالّشوفًقضائ

 .القرىًلهذهًالمستدامة المنفعة برنامج

ٌّة االجتماعٌة الخدمات تحسٌن البرنامجًهذاًهدفًإن  المحٌطًهذاًوتطوٌر المشروع محٌط فً والّسٌاح

القرىًبهذه للمقٌمٌن عمل فرص تأمٌن ٌضمنانًسوفًوالبرنامجًكماًالمشروعًوتشغٌلًتنفٌذًإن 

ًطرقات،ًصحً،ًصرف) المنطقة فً التحتٌة البنى قطاع فً التطوٌر استمرارٌةًٌضمنًسوفًالمشروعًإن

 (... كهرباءًمٌاه،

ًتمًوقد للمشروع المتوفر التموٌل ضمن من البرنامجًهذاًٌتضمنهاًالتًًالمشارٌعًمعظمًتنفٌذًتموٌلًٌُإَمن

 مصادر تؤمٌنًعلىًوالعملًمستقبالا،ًالقٌمةًهذهًزٌادةًإمكانٌةًمعًلذلك، أمرٌكً دوالر ملٌون 1.5 مبلغ لحظ

 البرنامجًلهذاًتضمًانًٌمكنهاًإضافٌةًلمشارٌع المستقبلًفً تموٌل

ًًًّالبٌئًًالطابعًذات المتنوعة المحلٌة المشارٌع بعض تنفٌذًالبرنامجًهذاًٌتضمن ًكافةًواشتراكًواإلجتماع

 :منهاًفٌها،ًواألهالًًالمحلًًالمجتمعًوهٌئاتًالبلدٌات
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ًًوالمٌاهًالطاقةًووزارة واإلعمارًاإلنماء مجلسًٌعملًمإخراا،ًالنوابًمجلسًعنًالصادرةًبالتوصٌةًعمالا

  لمنطقة المٌاه إمدادات تؤمٌنًعلى (النٌابٌةًاللجنة ضمن) الجنوبًًولبنانًلبنانًوجبلًبٌروتًمٌاهًومإسستً

ًمنطقةًإلىًالمٌاهًتؤمٌنًاقتراحًعلىًالعملًبدءًالىًالمرًهذاًخلصًبحٌثًبسري،ًسدًمشروعًمن الخروب إقلٌم

ًأنًعلىًإنجازه،ًعندًالسدًمنًالبعٌدًوالمدى السد، محٌط فً حفرها ٌتم آبار من القرٌبًالمدىًفًً:اإلقلٌم

 .جزٌن لمنطقة التغذٌة لزٌادة اآلبار هذه تخصٌص إلىًحٌنهاًٌصار

  

ًالصناعاتًذلكًفًًبماًالتراثًعلىًالحفاظًلتشجٌعًأنشطة•

 التقلٌدٌةًالثقافٌةًوالمنتوجات

 إعادةًالتحرٌجًوالتشجٌر•

ًوالحرفًالفنونًلعرضًعامةًوأماكنًعامةًاجتماعاتًغرف•

 المحلٌةًوالمنتجاتًوالموسٌقىًالٌدوٌة

 أنظمةًكهرومائٌةًصغٌرةًتستفٌدًمنًمٌاهًالنهر•

 البحٌرةًعلىًالتجاريًغٌرًللصٌدًللتروٌجًأنشطة•

 

 مرافقًلزوارًمشروعًسدًوبحٌرةًبسري•

 اجتماعًًأو/وًًبٌئًًطابعًذاتًأخرىًمشارٌع•

 

 المرافقًالثقافٌة/ أنشطةًلتشجٌعًالسٌاحةًالبٌئٌةً•
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ار 27 بتارٌخ ٌّ ًتخطٌطًوًبسريًسدًًّإنشاءًأشغالًبمشروعًالمتعلّق 2066 رقم مرسوم صدر 2015 أ

ًًًّوبلداتًقرىًبعضًفًًأنانًبركةًنحوًالجرًًّخطوطًلتمرٌرًطرٌق  .وجّزٌنًالّشوفًقضائ

 

ًالشخاصًإعالمًعلىًللعملًصدورهًبعد المعنٌة البلدٌات جمٌع إلى المرسوم مستندات كافة تبلٌغ تم

 بذلكًالمعنٌٌن

ٌّةًالمعلوماتًالمرسومًٌتضمن ًأسماءً– العقارٌةًوالمنطقةًالعقارًرقمً:العقاراتًكافةًعنًالّضرور

ًالمنشآتً– الباقٌةًوالمساحةًاستمالكهاًالمطلوبًوالمساحةًالعقارًمساحةً– وحصصهمًالمالكٌن

 والتً ،(مثمرةًغٌرًأوًمثمرة) ونوعهاً(صغٌرةًاوًكبٌرة) وحجمهاًاألشجارًإلىًباإلضافةًالمصابة

 االنماء مجلس لدى أو (العقارٌة المنطقة بحسب) بلدٌة اٌة لدى علٌها االطالع ٌرغب لمن ٌمكن

 واالعمار

 ثالثاّ : اإلستمالكات

مرسوم اإلستمالكات -أ  
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 المشروع لتنفٌذ المطلوبة اإلستمالكات -ب

ًوذلك وجزٌن الشوف قضائً فًًالبلداتًبعضًفًًخاصةًأراضًًاستمالكًٌتوجبًبسريًسدًمشروعًتنفٌذًُبغٌة

 :التالًًالشكلًعلى

نسبة 

األراضي 

الخاضعة 

لإلستمالك

المساحة 

المطلوب 

إستمالكها 

بالهكتار

عدد 

العقارات 

الخاضعة 

لإلستمالك

 الجزئي

عدد 

العقارات 

المطلوب 

إستمالكها

 بالكامل

مجموع 

العقارات 

الخاضعة 

لإلستمالك

المنطقة العقارية القضاء

31% 160 31 279 310 عماطور / حارة جندل
23% 120 52 225 277 مزرعة الشوف
8% 42 19 36 55 مزرعة الضهر
3% 18 9 4 13 خربة بسري
2% 8.8 8 6 14 باتر

1.3% 6.8 4 5 9 بسابا
0.4% 2 3 0 3 دير المخلص
69% 358 126 555 681 المجموع الفرعي لقضاء الشوف

الشوف

9% 48 10 70 80 الميدان
9% 46 5 64 69 الحرف
9% 44 12 62 74 بسري
2% 10 13 15 28 بحَنين

1.2% 6 3 1 4 الغَباطية
0.8% 4 8 19 27 بنواتي
0.2% 0.95 1 0 1 عاًراي
0.1% 0.3 2 0 2 بكاسين
31% 159 54 231 285 المجموع الفرعي لقضاء جزين

جزين

100% 517 180 786 966 مجموع اإلستمالكات ضمن منطقة المشروع

53 األمالكًالعامةًمنًطرقاتًوحرمًالنهر
570 المجموع العام
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 أنهاًكماً،المنازل من قلٌل عدد سوىًتتضمنًل هكتارا   570 والبالغةًالجرًًّخطوطًفٌهًبماًلالستمالكًالخاضعةًالمساحة أن

500ً بعدًعلىًهًًقرٌةًأقربًوإن ،بارزة اجتماعٌة مرافق أٌة ومن والصناعٌة التجارٌة واالنشطة المبانً من تماما   خالٌة

ٌّون عّمال باإلجمالًهمًالّدائمونًالمقٌمونًبعضًاستمالكهاًالمنويًالمساحةًداخلًٌوجدً.البحٌرةًمنًمترااً ًتوجدًول موسم

ٌّةًلبنىًوجودًولًالبحٌرةًبمنطقةًمباشرةًالقرىًتربطًمعّبدةًطرق ٌّةًتحت  .أخرىًرئٌس

 الستمالكًبمرسومًالمصابةًوالبلداتًالقرىًٌظهرًمسطح
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 د- آلٌة اإلستمالكات والتعوٌضات

 :وآلٌاتًالتعوٌضًسوفًتتَمًبحسبًوالحٌازاتاألراضًًاستمالكًإنًإجراءاتً

 وتعدٌالته  1991اللبنانً الصادر عام االستمالك قانون 

 .بخصوصًإعادةًاإلسكانًالقسري OP4.12 رقمًسٌاسةًالعملٌاتًوإجراءاتًالبنكًالدولًً

للجداولًالتالٌة  :وذلكًتبعاًا

  

ٌّة توّقف تارٌخ -ج  الّتعوٌضات على الحصول أهل

 الـًبتارٌخً(cut-off date) المشروع فً العقارات محتوٌات مسح أعمال إنجاز تارٌخ رسمٌااًًحدد

   2014من آذار  20

 لتوقف زمنً حد ٌمثل ما وهو ،المدنًًللتنظٌمًاألعلىًالمجلسًقبلًمن «الدرس قٌد» المنطقة وضع بموجب

ًلمنطقةًالتارٌخ هذا بعد القادمٌن لألشخاص للتعوٌضات األهلٌة وتوقف والستثمارات البناء رخص إلعطاء

 .أصالاًًالموجودةًحٌازاتهمًضمنًالتارٌخًهذاًبعدًإضافاتًاوًتحسٌناتًبإدخالًٌقومونًالذٌنًأوًالمشروع



(سّد بسري)مشروع تعزيز إمدادت المياه   

ٌّة مراجعات أصحاب العالقة -آلٌة تطبٌق مرسوم االستمالك   -معلومات عاّمة عن المشروع    آل  

بعد الموافقة على المرسوم ٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة  /صٌاؼة مسودة مرسوم االستمالك وعرضها على الوزارات المختصة تمهٌداً لتصدٌقه وفقاً لألصول   /إعداد خطة االستمالك كاملًة   

 تؤمٌنًالسٌولةًالالزمةًللسٌرًبإجراءاتًالستمالكً

 بٌان خاللها ٌتم المصابة، العقارات مالكً دعوة بعد جلسات المختصة االستمالك لجنة تعقد

 منه ٌتبقى حال فً للعقار الكامل باالستمالك المالكٌن رؼبة وإبداء العقارات هذه فً الحقوق

 اتفاقٌات أو االٌجار عقود المالكون ٌقدم كما االستمالك، بنتٌجة لالستثمار قابلة ؼٌر مساحة

 ذلك حال فً العقارات هذه على االستثمار

التعوٌضات لألصول المختلفةالمختصة تحدد لجنة االستمالك   

تصدر لجنة االستمالك المختصة قراراً بالمبالػ المتوجبة لكل صاحب حّق من العقار المستملك  . 

ٌبلّػ القرار إلى اإلدارة المعنٌة وجمٌع اصحاب الحقوق فً العقار. 

 ٌوماً من تارٌخ التبلٌػ 30لجمٌع الفرقاء حق االستئناف خالل. 

 تقوم اإلدارة بإٌداع التعوٌضات المقررة من لجنة االستمالك فً حساب مصرفً 

 ستئناف اإلدارة وحٌث ال وجود إلنشاءات؛ اتعوٌض االستمالك فً حال عدم قٌمة دفع كامل ( 1

ٌقوم اصحاب الحقوق بتوكٌل محاٍم فً 

 حال قرروا استئناف القرار البدائً

قرار وضع الٌد ٌبلػ إلى الدوائر 

 العقارٌة

من ٌوم 15تنفٌذ االستمالك خالل 

لألرض الشاؼرة التبلٌػ باإلخالء 

لألرض المبنٌةٌوم  30وخالل   

 المقرر العقارات على كشفاً  اللجنة تجري

 والتحقق موقعها على لالطالع استمالكها

 استعمالها ووجهة ومشتمالتها اوصافها من

 إبالغ األفرقاء المعنٌٌن أن 

 بإمكانهم سحب األموال المتوجبة

ٌقدم المستأجرون او المستثمرون االتفاقٌات 

او العقود والمستندات لدعم االدعاء فً حال 

 لم ٌقدمها المالك

 ؛ وحٌث ال وجود إلنشاءاتمن قٌمة تعوٌض االستمالك فً حال استأنفت االدارة % 90دفع ( 2

  آلٌة االستمالك
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 (EC)إرسال المرسوم الى لجنة االستمالك المختصة 

لألصول وفقاً  الحقوق اصحاب الى ابالؼهما وٌتم الٌد ووضع االٌداع قراري اإلدارة تصدر  

 بعد هدم اإلنشاءات؛ % 25دفع  توجد إنشاءاتوحٌث من قٌمة تعوٌض االستمالك فً حال لم تستأنف االدارة % 75دفع ( 3

 توجد إنشاءاتوحٌث من قٌمة تعوٌض االستمالك فً حال استأنفت االدارة % 65دفع ( 3

 صدور القرار االستئنافًعند ( الرصٌد)االستمالك من قٌمة تعوٌض % 10دفع ( 4

 هدم اإلنشاءات؛ بعد % 25دفع 



(سّد بسري)مشروع تعزيز إمدادت المياه   

ٌّة مراجعات أصحاب العالقة -آلٌة تطبٌق مرسوم االستمالك   -معلومات عاّمة عن المشروع    آل  
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 االستمالك مرسوم تنفٌذ مراحل -ه

ًّ مراحل ثالث علىًالستمالكًمرسومًتنفٌذًسٌتمًّ  .ونصف سنة اقصاها مدة فًًاألشغالًتنفٌذًلمتطلباتًوفقا

   :التالًًالمسطحًبحسب وجزٌن الشوف قضائً منًكلًقرىًفًًالعقاراتًمنًعددًمرحلةًكلًتضمن

 مرحلةًأولىًتلحظًموقعًالّسدًومحٌطهًالمباشرً

 مرحلةًثانٌةًتلحظًمجرىًالّنهرًوقاعًالبحٌرة

ًالجبل ًّ  مرحلةًثالثةًتلحظًامتدادًالبحٌرةًعلىًسفح



(سّد بسري)مشروع تعزيز إمدادت المياه   

ٌّة مراجعات أصحاب العالقة -آلٌة تطبٌق مرسوم االستمالك   -معلومات عاّمة عن المشروع    آل  
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لجان االستمالك -و  

 لها المخّصصة الفترة المرحلة

 (االولى لممرحمة) التنفيذ جاري واإلعالن اإلبالغ
 االستمالك لجنتي قبل من الرائجة األسعار بحسب التخمينات

 االستمالك لجنتي عن صدوره بعد التخمين قرار تبميغ تاريخ من اعتبارا   يوما   30 االستئناف طمبات تسجيل

 واإلخالءات اليد وضع قرار تنفيذ قبل التعويضات ايداع

 خاليا   العقار كان إذا اإلخالء قرار تبميغ تاريخ من يوما   15 اقصاها مهمة في واإلخالءات اليد وضع
 منشاءات عمى يحوي العقار كان إذا اإلخالء قرار تبميغ تاريخ من يوما   30 اقصاها مهمة في

 التعويض مبمغ كامل تسديد عمى األمر يعتمد الحالتين، وفي

 اليد وضع قرار تنفيذ لغاية المرسوم نشر  تاريخ من :مفتوحة العالقة اصحاب مراجعات

 : البدائٌتٌنًالستمالكًلجنتً

 (جزٌنًقضاءًضمنًللعقارات) الجنوبًًلبنانًولجنةً(الشوفًقضاءًضمنًللعقارات) لبنانًجبلًلجنة-

ًًمنهاًكلًٌرأس-  وشفافًمستقلًبشكلًبعملهاًوتقومًوخبٌرًمهندسًوٌعاونهًقاض 

 (الستئنافًحالًفًً%75 نسبتهًماًأوًتعوٌضاتًكاملًدفعًٌتم) للمجلسًملزمةًاللجانًقرارات-

توارٌخ ومهل مراحل عملٌات االستمالك -ز  



(سّد بسري)مشروع تعزيز إمدادت المياه   

ٌّة مراجعات أصحاب العالقة -آلٌة تطبٌق مرسوم االستمالك   -معلومات عاّمة عن المشروع    آل  

 األشجار

األشجارًالمثمرةًوغٌرً
المثمرةًتعوضًبحسبًعمرً

ونوعها( حجمها)الشجرةً  

 المزروعات الحقلٌة

ٌتمًالتعوٌضًعنً
المزروعاتًبحسبًماًتقدرهً

قٌمةًسعرًالسوقً)اللجنةً
(علىًمدةًمعٌنة  

 األراضً

 استمالكًبالكامل

الحٌازات جانب  

 استمالكًجزئً

عواملًتؤثرًبتحدٌدًقٌمةً
التعوٌضاتًمنًقبلًلجنةً

:الستمالك  

السعارًالرائجة 

ًموقعًالرضًوشكلها
وانحداراتهاًوقابلٌتهاً

 للبناءًوالستثمار

ًوجودًطرقاتًمإدٌة
 الٌهاًاوًعدمه

ًغطاءًاألرضًالنبات 

ألخ 

ٌحقًلمالكًاألرضً
المستملكةًجزئٌؤًا

المطالبةًخاللًسنةً
منًتارٌخًالقرارً
النهائًًبالستمالكً
الكاملًفًًحالًٌتبقىً

مساحة منًالعقارً
ؼٌر قابلة لالستثمار 

. بنتٌجة االستمالك  

 إنشاءاتًسكنٌة
إنشاءاتًغٌرًسكنٌةً

 وبنىًتحتٌة

 الممتلكات

عواملًتؤثرًبتحدٌدًقٌمةً
:التعوٌضات  

ًمواصفاتًوطبٌعة
 البناءً

موادًوعمرًالبناء 

ًطابعهاًالدائمًأو
 المإقتً؛

ألخ 

منًخزانات،ًقنوات،ً
بٌوتًبالستٌكٌة،ًغرفً
ومساحاتًتخزٌن،ً

.ألخحظٌرةًحٌوانات،ً  

آلٌة التعوٌضات لألراضً والممتلكات والمزروعات -ح  
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(سّد بسري)مشروع تعزيز إمدادت المياه   

ٌّة مراجعات أصحاب العالقة -آلٌة تطبٌق مرسوم االستمالك   -معلومات عاّمة عن المشروع    آل  

ٌمكنًلألشخاصًالمعنٌٌنًالستفسارًعنًمعلوماتًإضافٌةًأوًتقدٌمًأٌةًمراجعةًباللجوءً

 مختارًالمحلة/ فًًحالًوجودهامجلس اإلنماء واإلعمار أو البلدٌة إلىً

 المختار/ البلدٌة فًًحالًاللجوءًإلىً

 مجلس اإلنماء واإلعمار فًًحالًاللجوءًإلىً

لدىًمجلسًالنماءًواإلعمارًًرئٌس دائرة االستمالكٌمكنًلصاحبًالعالقةًمراجعةً

عنًايًاستفسارًبشؤنًالمعاملةً المتواجدًضمنًدوامًالعملًالرسمًًفًًمبنىًالمجلس

 (01-980096/7: هاتفًرقمً)

ًا بكتاب ٌُفّضلًتقدٌمًالمراجعةًخطٌا

الداعمةًٌسجلًفًًترفق به المستندات 

 قلمًمجلسًاإلنماءًواإلعمار

 رابعا  -  آلٌة المراجعات من قبل األشخاص المعنٌٌن

عنهاً خطٌا  ٌنظرًالمجلسًبؤهلٌةًالمراجعةًأوًالشكوىًوٌصارًإلىًالجوابً

 خالل فترة أقصاها أسبوعٌنللشخصًالمعنًً

فًًحالًكانتًالمسؤلةً( شفهٌااً)ٌمكنًأنًٌكونًالردًفوريً

 سهلةًأوًفًًحالًتوفرًكافةًالمعلوماتًالمطلوبة

المقدمةًمنًخارطة الطرٌق لمتابعة المراجعة ٌتضمنًالجوابً

 الشخصًالمعنً

–المنطقةًالعقارٌةً –رقمًالعقارً –اسمًالمالكً  -اوراقًثبوتٌةً)ٌتوجبًعلىًمقدمًالمراجعةًأوًالشكوىًتؤمٌنًماًامكنًمنًالمستنداتًالضرورٌةً: مالحظة

 .لدعمًأهلٌةًمراجعته...( صورًفوتوغرافٌةًً –بٌانًمساحةًفًًحالًتوفرهًاوًماًٌعادلهً

ٌصارًإلىًإفادةًالمعنًًفوراًا

 بالمعلوماتًالمتوفرةًلدىًالبلدٌةً

المختارًبإحالةًأوًمراجعةً/ تقومًالبلدٌةً

 المجلسًبالموضوعًضمنًمهلةًاسبوعً
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(سّد بسري)مشروع تعزيز إمدادت المياه   

ٌّة مراجعات أصحاب العالقة -آلٌة تطبٌق مرسوم االستمالك   -معلومات عاّمة عن المشروع    آل  

 معلومات مهمة ٌتوجب حفظها
الـ آلٌة وجودGRM  (القضائً االستئناف مسار خارج) المراجعات لتقدٌم السهلة   

المختار او البلدٌة او المجلس مراجعة إمكانٌة 

خطٌا   او شفهٌا   المراجعة إمكانٌة 

المراجعات هذه لمتابعة المحلٌة والسلطات واالعمار االنماء مجلس بٌن دائم وتواصل تنسٌق وجود 

قصٌرة زمنٌة مهلة ضمن واالفادة متابعتها أو/و المراجعة على الجواب المجلس ضمان 

علٌها العمل سرعة وضمان أهلٌتها من للتأكد الضرورٌة المستندات المراجعة تتضمن ان وجوب 

(01-980096/7) االستمالك دائرة رئٌس :واإلعمار االنماء مجلس لدى المعنً الشخص 

ٌّة ّروابط  :االهمٌة ذات المشروع دراسات على لالطالع الكترون

الحالً الكتٌب: www.cdr.gov.lb/study/bisri/Booklet-GBWSAP.pdf 

واإلجتماعً البٌئً اإلثر تقٌٌم دراسة (ESIA - العربٌة باللغة التنفٌذي والملخص االنكلٌزٌة باللغة): 

 www.cdr.gov.lb/study/bisri/L12002-0100D-RPT-PM-02%20REV%205%20volume%201.pdf    االول الجزء      

 www.cdr.gov.lb/study/bisri/L12002-0100D-RPT-PM-02-REV%205%20volume%202.pdf     الثانً الجزء      

اإلسكان إعادة خّطة دراسة (RAP):  www.cdr.gov.lb/study/bisri/L12002-0100D-RPT-ENV-05-REV2.pdf  

باالستمالك المصابة العقارات وأرقام عام مسطح:      www.cdr.gov.lb/study/bisri/pressadbisri.pdf 

ة الخّطة ٌّ  www.energyandwater.gov.lb/pages.asp?Page_ID=75   :(والمٌاه الّطقة وزارة) المٌاه لقطاع الوطن

المشروع حول الّدولً البنك تقارٌر:   www.cdr.gov.lb/study/bisri/Arabic%20PID.pdf       و   Arabic%20ISDS.pdf/… 

المشروع عن للمعلومات مركز انشاء على المجلس ٌعمل (PIC) معلومة اٌة على الحصول فً الشفافٌة لضمان 

 او/و المعنٌن مع دورٌة ولقاءات الموقع فً حضور او/و إلٌكترونً موقع او/و محلً مكتب) مستقبال   إضافٌة

 (... دورٌة نشرات

 

 

18 


