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   اإلسكانإطار سياسة إعادة 

   في لبنانمشروع الخدمات الطارئة للبلديات

  
  مقدمة. ١

   خلفية المشروع١,١

 القادمين من من النازحين  عددكبرتدفق الى لبنان أ ، ٢٠١١منذ بداية األزمة السورية عام 

 لبنان سكانعدد  ٪ من ٢٥ حوالي أو نازحمليون ما يقارب الحتى اآلن قد بلغ عددهم سوريا، و

لضغط على على ازدياد افي لبنان ، وة السياسي المؤسسات واستقراريؤثر على هذا و. قبل األزمة

ال  ،  السريعة والكبيرة عدد السكانمع زيادةو. الخدمات العامة والبنية التحتية المحدودة أصالً

الطرق المالئمة، توفير كتقديم الخدمات، عملها في مجال الالزمة لمواكبة  الموارد  البلدياتتملك

جمع النفايات والتخلص منها وتقديم مستوى مقبول لوالنقل، وإنارة الشوارع، والحفاظ على 

 تحويل ، تمالطارئةحتياجات اال، وبسبب من أجل ذلك. األساسية الخدمات االجتماعية والمجتمعية

يعوق االستثمارات مما ، ية المستجدةتكاليف التشغيلمن بند النفقات االستثمارية لتغطية الاألموال 

فجوات واسعة في الخدمات  كما ان وجود .كثر فعالية من حيث التكلفة والحلول المستدامةاأل

  . نتائج التنمية على المدى الطويل علىؤثر أصبح ياألساسية 

  

   وصف المشروع١,٢

  
لدية، الخدمات البعلى مستوى عدد من قترح أولويات المجتمع الملحة المشروع المسيعالج 

التدخالت على المجاالت وستركّز .  السوريينالنازحينستهدف المناطق األكثر تضررا من تدفق يو

ذات األولوية مثل إدارة النفايات الصلبة والصرف الصحي وصيانة الطرق وإعادة التأهيل، والمياه 

 ومياه الصرف والصرف الصحي وإنارة الشوارع وغيرها، بهدف تحسين الظروف الصحية

المشروع أيضا توفير ويدعم . لتنقل والسالمة، وتعزيز التماسك االجتماعي في سياق األزمةاو

ها الحدائق والمرافق الترفيهية ضمنأو إعادة تأهيل البنية التحتية األساسية االجتماعية، ومن /و

  ...، الخالنسائيةمراكز ال، و المحليمراكز المجتمعمماثلة، وال
  

  مكونات المشروع١,٣
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إعادة تأهيل البنية التحتية ) ٢(االستجابة للطوارئ؛ ) ١: ( المشروع من ثالثة عناصرفأليت

 .دعم تنفيذ المشروع )٣(الحرجة؛ و

 

 األولوية ذات الخدمات توفير المكون هذا سيمول. الطوارئ لحاالت االستجابة: ١ العنصر

 ) ب١ المكون (والتعاون اعياالجتم التفاعل تعزز التي والمبادرات ) أ١ المكون (لبلديةل القصوى

 الموارد تخصيص يستند وسوف. )١١(وعددها إحدى عشر  المشاركةكافة اتحادات البلديات   في

 جمعتها والتي المسجلين، السوريين النازحين عدد على المشاركةاتحادات البلديات  وتوزيعها على

 اًضغطالذين يشكلون  ريينالسو النازحين لعدد نظرا ،النازحينؤون  األمم المتحدة لشمفوضية

 والمجتمعات الحكومات مع بالتشاور المبادرات اختيار وسيتم. المحلية المجتمعات على اًإضافي

 إقصائية غير منافع المبادرات هذهوستوفّر . القرارات اتخاذ في الالمركزية نهج اتباع مع المحلية،

 هدفتوس األزمة، من تضرراً األكثر التحاداتا خدمة في إلحاحا األكثر االحتياجات بعض معالجةل

 المرتبطة والبيئية الصحية المخاطر زيادة من التخفيف) ٢ (والتنقل؛ السالمة تحسين) ١ (إلى

  .المجتمعات بين والتفاعل التعاون زيادة) ٣(و الصحي؛ والصرف والنفايات، المياه، تدهورب

  

 المياه إمدادات مثل مجاالت في ديةالبل الخدمات تقديم تحسين على  أ١المكون الفرعي  وسيركز

 مراكزالو الترفيهية والمرافق طرق؛تحسين ال الصلبة؛ النفايات إدارة الصحي؛ والصرف

عنها  أعربت التي وفقاً لالحتياجات ،وستكون المشاريع الفرعية صغيرة الحجم. االجتماعية

 والمعدات ،)فرعيةال طرقال إصالح مثل (تشمل أعماالً صغيرةوس والبلديات، المحلية المجتمعات

وخالل ). القمامة جمع على القدرة زيادة مثل (والخدمات) الخ لمدارس،ا مياه وتنقية المولدات مثل(

 تقديم  أ١المكون سيعالج  المصداقية، كسب أجل ومن المشروع، تنفيذ من األولى الستة ألشهرا

 قبل من المحددة التدخالت الى تعود األولويةو ،بسيطا اًإعداد تتطلب التي الفورية الخدمات

 مجاالت في سريعة تأثيرات تحقق أن يمكن والتي والبلديات،التحادات ا في المنتخبين نيالمسؤولي

 ذلك في بما المحلية والطرق الصلبة، النفايات وإدارة الصحي، الصرف ومياه المياه إمدادات

 اًتنفيذ أو اًإعداد تتطلب التي خالتالتد أيضا األنشطة تشمل أن يمكن الفترة، هذه بعد. اإلضاءة

 المجتمع وممثلي المنتخبين المسؤولين مع مكثفة مشاورات خالل من اختيارها سيتم والتي أطول،

  .المحلي
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 بعض من للحدمناسبة  والبلديات المحلية المجتمعاتالتي تعتبرها  األنشطة  ب١المكون سيمول 

 قد الشباب، بين البطالة معدالت تزايد ظل فيو. محاذيالسكن ال عن الناجمة االجتماعية التوترات

 نشطةلشغل وإعالم والترفيه عن الشباب؛ ويمكن أن تستهدف هذه األ نشطةتطالب المجتمعات أ

 خالل من النساءفضالً عن  التعلم، برامج أو المدرسة بعد ما نشاطات خالل من األطفال أيضاً

 تستهدف أنكذلك، يمكن .  على سبيل المثالاألطفال رعاية فرصو المهارات تبادل تسهيل

 المياه استخدامب تتعلق المثال، سبيل على، إعالمية حمالت خالل منبشكل أوسع نطاقاً  المجتمعات

 التركيز مع شاملة، األنشطة تكون أن المتوقع من وبالتالي.  في المدينةواحتفاالت نشاطات أو

  .والشباب واألطفال النساء على خاص بشكل

  

 إلعادة تعقيداً أكثر أعماالً نالمكو هذاسيمول و. حيويةال التحتية البنية تأهيل إعادة: ٢ نصرالع

 والمياه الطرق وتحسين الصلبة، النفايات إدارة مجاالت في الحيوية التحتية البنية توفير وأ/و تأهيل

 الفرز تشمل فهي  المتوقعةالتحتيةى لبنا أنواعأما . للمجتمع التحتية والبنية الصحي، والصرف

 أو صغير نطاق علىصرف الصحي ال مياه معالجةل مصنعو لنباتات،ل سماد النفايات إلى وتحويل

الكبير  لحجمها نظراً ،المكونلهذا  االتحاد مخصصات خطى قدرةتت لطرقلتأهيل  أعمال

حادات التل األولي العدد من المتوقع ان يكون القائم، التمويلإطار  إلى وبالنظر. تكاليفللو

 فوائد تولد أن يمكن التيو الطلب يحركهاالتي  مشاريعلل األولوية إعطاء وسيتممحدوداً  المستفيدة

 خالل من االستثمارات هذه تحديد وسيتم. التحاداتا من العديد في المستفيدين من عدد ألكبر

 ذات وزاراتال مع وبالتنسيق المحلي المجتمع وممثلي المنتخبين المسؤولين بين مكثفة مشاورات

  .القطاعية السياسات معلمالءمة ا لضمان الصلة

  

 الزم دعم أيفضالً عن  المشروع إدارة المكون هذا سيمول .المشروع تنفيذ دعم: ٣ العنصر

 )PMU( المشروع إدارة وحدة تكاليف نالمكووسيغطي . استشاري والمركزي نهج طبيقلت

 وحدةوستقوم ال. المشروع تنفيذ عن مسؤولة ونستك والتي واإلعمار، اإلنماء مجلسالموجودة في 

 وإعداد التنسيق ذلك في بما المشروع، إدارة وحدة مسؤوليات لتنفيذ الالزمينعاملين ال توظيفب

). التنفيذ ترتيباتمراجعة  (والبيئية االجتماعية والضمانات والمشتريات، المالية، واإلدارة التقارير

 باستخدام وذلك االنتخابية، دوائرها مع المشاورات إجراءلية مسؤو واتحاداتها البلدياتوستتولى 

تزامناً  المشاورات من األولى الجولةوستجري . قائمة ومنتديات في حال وجودها تشاركية آليات
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وبالنسبة إلطار . والتركيز المصداقية لكسب أ١ المكون إطار في األولية األنشطةمع تطبيق 

، فضالً ٢أ و١في المكون  الفرعية اريعالمش جميع تحديد يتم أن وقعالمت من ،حالياً القائم التمويل

المباشرة  المتوقع منكذلك، . الجولة هذه اللب خ١ المكون إطار في األنشطة نصفعن  حوالي 

 مساهمات أي عن فضالً ،ب١ المكون إطار في أموال من تبقى ما لتخصيص أخرى جوالتب

ين والتقنيين، االجتماعي الخبراء من فرق طريق عن مليةالع هذه تسهيل وسيتم. للمشروع إضافية

 التحتية للبنية ملموسة مقترحاتالى  حددةالم التحدياتفي تحويل  المجتمعات ونسيساعدن الذي

 تعزيزتساهم في  أخرى أنشطة أيضا المكون يمكن ان يمول  أخيرا،. االجتماعية واألنشطة

 بين أو نفسهاالتحادات ا بين المعرفةمشاركة مناسبات  مثل القرار، صنع عمليةالمركزية 

 .المركزية والسلطاتالتحادات ا
  

  أهداف ومبادئ أساسية. ٢

  أهداف اإلطار٢٫١

 ،سكاناإل إعادة أثر لتخفيف مبادئال ديحداإلطار العام لسياسة إعادة اإلسكان هو ت من الغرض

ذ أي خطة إعادة إسكان قد تكون وتنفي إعداد أثناء مطلوبةال التنظيمية الترتيبات لتوضيح وكذلك

 األشخاص كل تعويض يشمل وهذا. التنفيذ مراحل والمشروعمطلوبة إثناء خالل تحضير 

 وإعادة النزوح عن الناجمة العيشطرق و والممتلكات األراضي فقدان عن المشروعمن  المتأثرين

ن إثارة اإلطار العام مكي .تأقلمهم وإعادة هملاقتنإ في الناس هؤالء مساعدة عن فضال ،سكاناإل

 تشريد أو/و األراضي على االستيالء  المشروعمن  طانش أيعندما يسبب  لسياسة إعادة اإلسكان

 األراضي على (والوصول واألصول، والممتلكات األراضي فقدان يؤدي الى مما الناس،

  .الرزق كسب مصادر أو والدخل، ،)واألصول والممتلكات

 النظر بغض المشردين األشخاص جميع على وتطبق المشروع، ةأنشط جميع غطيسي اإلطار هذا

 الملكية المتأثرين األشخاص ىلد يكن لم أو كان إذا وعما التأثير، وشدة ،المتأثرين عدد عن

 وتهميشا ضعفا األكثر الفئات على يؤثر ما غالبا التوطين إعادةوحيث أن . لألرض القانونية

عكس بدقة تاإلطار العام لسياسة إعادة اإلسكان أن  على يجب ،)واجتماعيا وسياسيا، اقتصاديا(
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 ال الذين الفقراء، ذلك في بما خاص، بشكل الجماعات هذه على يترتب قد الذي النزوحنتائج 

 اإلعاقة ذوي األشخاص أو ، العرقية واألقليات واألطفال والنساء السن وكبار أرضا، يملكون

  .المحددة الجسدية أو العقلية

من  ألي التوطين وإعادة األراضي لشراءالمطلوبة  الحاجة تقليل أو لتجنب جهد كل بذل سيتم

 مساحات تتطلب المكونات من أيإذا كانت  يا،واستثنائاإلستحالة  حال فيو.  المشروعمكونات

هذا  داعتميصبح ملزما على المشروع إ ،األصول من وغيرها والمنازل األراضي من إضافية

  .ة إعادة اإلسكاناإلطار العام لسياس

   مبادئ أساسية٢٫٢

اإلطار العام  هذا إعداد في OP/BP 4.12 الخطوط التوجيهية في الواردة المبادئ اعتمدت

  :التالية المبادئ تطبيق سيتم الصدد هذا في. لسياسة إعادة اإلسكان

 وإعادة األصول، من وغيرها األراضي حيازةل األدنى الحد لمستطاع الىاتقليل قدر   .أ 

بشكل  المشروع تصميم سيتم منه، مفر ال أمر األرض حيازة حيثو. الناس منكان ساإل

 الضعيفة؛ الفئات وخاصة  ،بالمشروع المتأثرين األشخاص على سلبيال تأثيرال من حدي

 األمر لزم إذا هم؛تأهيل وإعادة همنقل بالمشروع، المتأثرين األشخاص جميع تعويض سيتم  .ب 

 األقل على أو القدرات، واإلنتاج الدخل كسب على والقدرة معيشتهم، مستوى تحسين

 المشروع؛ قبلما  الوضع الذي كانوا عليه إلى إلعادتهم

المقيمين أو المزارعين أو مالكي الحقوق  بالمشروع، المتأثرين األشخاص لجميع يحق  .ج 

. الدخل تأهيل إعادة أو/خسائرهم و عن التعويض على الموارد في مناطق المشروع، في

 من بالمشروع المتأثرين األشخاص يمنع ال ،المفقودة األصول في قانوني حق ودوج وعدم

 ؛الإلسكان وإعادة التأهيل وإعادة يةالتعويض التدابير هذه استحقاق

 للمنازل الكامل االستبدال تكلفة تعويض في) i (هي ستقدم التي التأهيل إعادة تدابير  .د 

بدالت ونتقال اإلتكلفة ) iii (ألرض؛اإستمالك  عن التعويض) ii (األخرى؛ اإلنشاءات

 ،المماثلة الزراعية المنتجات من وغيرها واألشجار للمحاصيل كامل تعويض) iv (؛مؤقته
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 المناسبة التأهيل إعادة وتدابير األخرى، األصول) v (؛بأسعار مطابقة للسوق المحلي

 العيش؛نمط  فقدان عن للتعويض

بالتعويض  األرض مقابل األرضتستبدل  دق. فضلاأل الخيار هو لألرضاألرض مقابل   .ه 

موافقة ) ii (؛المشروع منطقة من القربf متوفرة ليست األرض) i: (أن شريطةالنقدي 

 وجميع األراضي عن النقدي التعويضبكامل إرادتهم  بالمشروع المتأثريناألشخاص 

) iii (؛ أو تنزيالتاستقطاعات أي دونومن  ةكاملالتعويض  قيمةدفع وت ؛يهاعل األصول

 نتائج مع ،جنب إلى جنبا ن،تيلال المناسبة التأهيل إعادة تدابير النقدي التعويض ويرافق

 ال ما إلى همدخولم بالمشروع المتأثريناألشخاص  استعادة فيستساهمان  المشروع فوائد

 البدىء بالمشروع؛ قبلما كانت عليه ع يقل

 بالمشروع، المتأثرين األشخاص مع المشاورات إجراء اإلسكان بعد إعادة خطط تنفيذ سيتم  .و 

 ويجب أن تحصل على موافقة هؤالء األشخاص؛

 األشخاصها ونديريها أو ونلكيمأي اقتناء، أو فرض قيود على الوصول إلى الموارد التي   .ز 

ضمن تترتيبات خالل من سيتم تخفيف أثرها  ، كملكية مشتركةبالمشروع المتأثرين

 .على أساس مستمرو ة،عادلمموارد هؤالء الى وصول تلك 

  إإلطار القانوني إلعادة األسكان. ٣
 المقترح المشروع إطار في األراضي على واالستحواذإعادة اإلسكان  قضايامعالجة  سيتم

 يةلبنانال حكومةالمرعية اإلجراء لل قوانينالمراسيم وال خالل منبه،  حقةمللالثانوية ا مشاريعالو

يشكل اإلطار العام لسياسة إعادة . الصلة ذات OP 4.12 الدولي لبنكالخطوط التوجيهية لو

نزوح و ،ةطوعي غيرال اإلسكان إعادة ومعالجة األراضي حيازة قضايا إدارة في المرجعيةاإلسكان 

على مجلس اإلنماء واألعمار اإللتزام  يجب. الدولي البنك من الممولة بالمشاريع المتعلقة السكان

 .لهم مستقبلية تعديالت أي وإلى لدوليا البنك وسياسات الوطنية للقوانين
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  االطار القانوني العادة االسكان ٣,١

  

. بأكمله والمشاريع الفرعية ذات الصلة  المشروعتوفّر التشريعات في لبنان اإلطار القانوني لتنفيذ 

وهو يساعد على اإلستمالك فقط من خالل اإلجراءات القانونية الواجبة، وبعد أن يتم دفع 

 عن جميع الخسائر المادية ومنها الممتلكات واإلخالل االقتصادي وفق أسعار السوق تعويضات

والترتيبات القانونية . الحالية أو على نحو أفضل؛ وهو ينص على تأمين آلية للطعن والمراجعة

  :والمؤسساتية الرئيسة هي كما يلي

  

 ٥٨القانون رقم . في ذلك األرض يحمي القانون اللبناني الحق في الملكية الخاصة، بما :اإلستمالك

 يجيز مصادرة الملكية الخاصة للمصلحة العامة ولكن فقط بعد منح المالك ١٩٩١من العام 

التعويض يتحدد من خالل تقييم تقوم به لجنة قضائية مستقلة، وهو دائماً عبارة عن . تعويضاً عادالً

خسارة مقابل التحسينات التعويض عن الضرر أو ال) ١: (تعويض نقدي، يتألف من عنصرين

" القانون اللبناني"وبموجب . التعويض عن قيمة األرض) ٢(و ) المباني واألشجار واألسوار إلخ(

يعتبر اإلستمالك نهائي إال إذا كان طلب المصلحة العامة يقابله طلب من أحد األفراد المتأثرين 

  ).يس لها الحقّ في اإلعتراضل... الجمعية، البلدية، المنظّمات غير حكومية إلخ(مباشرة 
 

يعلن عن اإلستمالك ويجيزه وفق جدول زمني ال ينبغي أن " الجريدة الرسمية"صدر مرسوم في 

اقتراح رسم ) ١: (وأرِفقَ بهذا المرسوم ما يلي.  سنوات من تاريخ نشر هذا اإلعالن٨يتجاوزالـ 

) ٣( التي يجب استمالكها؛ خطة مفصلة حول الممتلكات) ٢(تخطيطي لمنطقة المشروع بأكملها؛ 

السجل "قائمة تبين أرقام التسجيل لكل ملكية وموقعها وأسماء جميع المالكين وأصحاب الحقوق في 

قائمة تفصيلية بمحتويات الممتلكات غير المنقولة، فضال عن خطة تفصيلية للمباني ) ٤(؛ "العقاري

كاملة ليتاح لألشخاص اإلطّالع عليها وتنشر الوثيقة ال. التي شيدت قبل تاريخ نشر هذا المرسوم

فضالً عن ذلك، يتم نشر هذه الوثائق في البلديات التي توجد فيها الممتلكات . في المكاتب الحكومية

  .المستملكة

  

المنشأة بموجب مرسوم وفقا القترحات من الوزراء " لجنة اإلستمالك" التعويض تحدده :التعويض

قاض أو موظّف قضائي على األقل (رئيس ) ١(ء اللجنة من يتكون أعضا. المعنيين لكل محافظة

أما أعلى مستوى لإلعتراض لجنة تتألف . ومقيم الملكية) ٣(مهندس ) ٢(، )من الدرجة العاشرة
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خبير في األراضي ) ثالثا(مهندس والقانون ) ثانيا) (قاض على األقل درجة السادسة(من رئيس 

  . أعضاء مناوبون لكل من أعضائها، وكذلك كاتب مرساليتم تعيين كل لجنة ويعين. والتقييم

  

تحدد لجنة اإلستمالك جميع التعويضات مقابل أي إجحاف أو ضرر اقتصادي ناتج من نزع 

الملكية، وتقرر بشأن الطلبات المقدمة من أصحاب األراضي في ما يتعلّق باإلستمالك الشامل 

ألراضي التي ال يمكن أن تستخدم للبناء وتحّل والتعويض الكامل، وتحدد قيمة أجزاء صغيرة من ا

وتحدد التعويضات دائماً على أساس أسعار . النزاعات حول تقسيم التعويض بين حملة األسهم

  .السوق المحلية السائدة

  

التابعة " إدارة اإلستمالك"سيكون دور : هي التالية مشروعللستكون وكاالت اإلستمالك التابعة 

مار دوراً رئيساً يتعلّق بهذا المشروع أال وهو تأمين المساعدة الفنية لوكاالت لمجلس اإلنماء واإلع

اإلستمالك من أجل ضمان اضطالعها بمهامها وفقا للقانون اللبناني وأحكام هذه السياسة، إضافةً 

  .إلى رصد النتائج وتقييمها

  

لحقوق القانونية أو حدود على الملكية أو ا في لبنان بشكل عام ال توجد نزاعات: حيازة األراضي

باستثناء (األرض ألنّه تتم مراقبة القطع جيدا ويتم تسجيل الحقّ في دائرة إدارية في وزارة المالية 

وتحتفظ وحدة المسح ). المناطق المتأثرة بتنقّل وإسكان ال يمكن التحكّم بهما نتيجة للحرب األهلية

وبما أن ملكية األراضي يتم تسجيلها باألسهم، . امأيضا بالخرائط المساحية التي يتم تحديثها بانتظ

إضافة . جنبا إلى جنب مع جميع مالكيها، يمكن تحديد القيمة الصحيحة ألي معاملة لمالك فردي

غير أن الوضع في ما يتعلّق . إلى ذلك، هي قوانين األراضي في لبنان ال تميز بين الجنسين

كثير، مع تقسيمات األراضي غير الرسمية وغير بالمراكز الحضرية التاريخية أقل وضوح ب

. الظاهرة في السجل العقاري، والطبقات العمودية المعقدة التي ال تتطابق دائماً مع الحدود األفقية

وتعزز هذه الميزات ضرورة قيام هذا المشروع بأبحاث تجريبية دقيقة ومفصلة في المناطق 

  .وع مع الواقع االجتماعي على األرضالمتضررة، والتشاور، وتكييف إجراءات المشر

  

 خفّف مراقبة اإليجار وأعطى المالك ١٩٩١سن قانون جديد لإليجار في العام : قانون اإليجار

، فكانت تسمح ١٩٩٢أما قوانين اإليجار السابقة لعام . الحق في استرجاع الممتلكات في نهاية العقد
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وعالوة على ذلك، كان يمكن . يادات على اإليجارللمستأجرين بتجديد عقودهم تلقائياً وال توجد ز

أن يؤجر المستأجرين الملكية إلى أطراف ثالثة مع زيادة طفيفة فقط في اإليجار عند توقيع كل عقد 

 هي لصالح المالك وتلك التي وقعت ١٩٩١نتيجة لذلك، فإن عقود اإليجار الموقّعة بعد عام . جديد

دما يسبب اإلستمالك خسارة اإليجار، تقسم لجان اإلستمالك عن. في السابق كانت لصالح المستأجر

تعويضاتها بين المالكين والمستأجرين وفقا للقيمة االقتصادية لإليجار، مما يسمح للمستأجرين 

راجع أيضا القسم أدناه حول . (بتأمين سكن بديل مستأجر أو من خالل دفع دفعة أولى لشراء منزل

  ).الرصد والتقييم
 

، فإنّ المعالم التاريخية، حتى تلك الموجودة ١٩٣٣من العام " لقانون اآلثار"طبقاً : آلثارقوانين ا

ورغم أن االكتشافات األثرية . على قائمة الجرد العامة، يمكن أن تكون مملوكة إما علناً أو سراً

ألفراد أو تعتبر ملكاً للدولة، يمكن أن تظل قطع األراضي التي تم اكتشاف اآلثار فيها ملكا ل

وبموجب هذا القانون، فإن أصحاب األمالك الخاصة الذين يملكون المباني التاريخية . المؤسسات

ويمكن أن يؤدي اكتشاف بقايا أثرية هامة أيضاً . المذكورة مسؤولون عن إصالح وصيانة البناء

ى قائمة إذا تم وضع مبنى عل. إلى مصادرة الممتلكات الخاصة أو فرض قيود على استخدامها

ومع ذلك، إذا . اآلثار المصنفة، ال يتلقى المالك أي تعويض مقابل تجميد حقوق التطوير والتنمية

حقّ التصرف هذا الذي يمنحه . كانت القائمة خاطئة قد يتم التعويض عن المالك في نهاية المطاف

، ولكن في " غير الطوعيةإعادة اإلسكان"بشأن " لسياسة البنك الدولي"قانون اآلثار قد يكون مخالفاً 

  .هذه الحالة رغم ذكر التفاوت لم يمول المشروع أي حالة من هذا النوع

  

ينص على أن الشاطئ  برمته وعلى امتداده يدخل ضمن " القانون اللبناني: "الملكية البحرية العامة

نشاء عدداً صغيراً من في بعض األماكن، مثل صور، تم إ. وهذا القانون لم ينفذ تماما. الملك العام

. للموقع" التراث العالمي"األعمال التجارية غير الرسمية وشبه الدائمة، األمر الذي يتنافى مع طابع 

  .وبناء على ذلك، ستتم مساعدة أصحاب هذه األعمال على نقلها إلى موقع أكثر مالءمة

  

 ستمالك بعد أن يتم تحديديتم اإل) ١: (على أن ينص القانون اللبناني لإلجراءات القانونية

يمنح التعويض ) ٣(يتم إعطاء إنذار سابق والكشف عن اإلستمالك للعامة ) ٢(التعويض ودفعه 

تنقل الدفعة إلى حساب خاص في أحد البنوك ويمكن أن يقبض ) ٤(القانوني بشكل مستقل وكامل 

، يواجه العديد من مع ذلك. يكون للمواطنين الحق في االستئناف) ٤(المواطنين تعويضاتهم 
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الميزات التسلسلية في اإلجراءات اللبنانية كما في كثير من البلدان وهي تختلف قليالً عما تتوقّعه 

. يبدأ اإلستمالك بقرار وزاري ويوقعه الرئيس من دون نقاش عام في البداية. الوثائق المصرفية

وهذا ما حدث بانسبة لمراكز المدن ومع ذلك، يمكن أن المشاورات العامة غير الرسمية المرسوم 

ولن تكون الخصوصيات المفصلة حول اإلستمالكات متناسبة مع ) medinas(التاريخية 

أما مستويات التعويض المقدمة من خالل عملية قضائية مستقلة فهي حالة . الظروف اللبنانية

ي بعض الحاالت محددة وال يمكن أن تعرف في وقت وضع خطط عمل إعادة اإلسكان لكن قد ف

  .يمكن أن تقدر على أساس أحكام سابقة معروفة

  

ومع ذلك، توجد آليات لحماية . القانون اللبناني لإلستمالك يعوض فقط عن ذوي الحقوق القانونية

في . األشكال المختلفة من الحقوق العرفية تنفّذها لجنة اإلستمالك على أساس كل حالة على حدة

 يمكن طرد القاطنين بدون أمر من الحاكم، غالباً ما تتم إعادة اإلسكان الممارسة العملية، حيث ال

من خالل المفاوضات الودية، باالتفاق على مستوى التعويض أو المفّز الذي يشجع على المغادرة 

أدى التهجير واسع النطاق في خالل الحرب األهلية إلى انتشار إحتالل األراضي من . الطوعية

وكجزء من عملية المصالحة أنشئ صندوق المهجرين . ١٩٩١ و ١٩٧٥ عامي دون امتالكها بين

ومع ذلك، بما أن الكثيرين لم يرغبوا في العودة إلى . لتشجيع القاطنين على العودة إلى قراهم

وسيتابع هذا المشروع . قراهم، يوفّر لهم صندوق المهجرين الدعم المالي لينتقلوا أينما اختاروا

نسانية والحلول الودية لتجنب إلانية التي تقضي بحّل القضايا من خالل المعاملة االممارسة اللبن

ولكن صندوق المهجرين لم يشارك . المشقة حيث يفتقر السكان الفقراء للحقوق القانونية الرسمية

  .في المشروع

  

إلى من خالل رفعها " لجنة اإلستمالك" يجوز استئناف قرارات :إجراءات الطعن أو اإلستئناف

مجلس اإلنماء واإلعمار أو مالك الملكية (ويحقّ ألي من الطرفين باإلستئناف " لجنة الطعون"

لجنة "وقرارات ) الفردية، ولكن ليس الهيئات العامة أو المنظمات غير الحكومية أو البلديات

 ١٢٥وتبلغ رسوم االستئناف حوالى . يجب أن يمثل المستأنف محام. ملزمة للطرفين" االستئناف

 في المائة ٣،٥باإلضافة إلى ) بما في ذلك رسوم الطوابع والتأمين للشروع في االستئناف(دوالراً 

يمكن أن تجري لجان اإلستئناف . من مبلغ التعويض اإلضاقي المطلوب في قضية اإلستئناف

تعديالت تصاعدية في مستوى التعويض الممنوح، ويجب اتخاذ قرار منح التعويض في غضون 
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ويمكن أن تكون عملية اإلستئناف قد تكون مرهقة ومضنية . ة أشهر من تاريخ تقديم االستئنافثالث

لألشخاص المتأثرين بالمشروع ال سيما )  دوالر٢٠٠متوسط الدخل الشهري لألسرة حوالي (جداً 

لها بالتالي من المهم إعداد شكوى قوية وتوجيها إلى لجنة اإلنصاف قبل تحوي. في المناطق الفقيرة

  .إلى لجنة اإلستئناف
 

من التعويض ) خمسة وستين% (٦٥عند اإلستئناف، يجب دفع ما ال يقل عن : دفع التعويض

إضافية ويحتفظ % ٢٥مقدماً، وإذا تم العثور على أي بنى قائمة داخل حدود اإلستمالك، تدفع نسبة 

المتبقّية حتى %  ١٠التحفّظ على نسبة الـ ) إال إذا رغبت في ذلك(طرف اإلستمالك بحقه في 

صدور قرار اإلستمالك، ولكن ال يمكن أن توقف عملية اإلستمالك نفسها ما لم يتم الطعن في 

لسد هذه الفجوة، ستكفل مجلس اإلنماء واإلعمار عدم . صالحية مرسوم المصلحة العامة نفسها

  .اإلستيالء على أي أراض في إطار هذا المشروع ممن دون دفع تعويض كامل مسبقاً

  

   اجراءات البنك الدولي٣,٢

 يحدد اسس و اجراءات اعادة االسكان الواجب اتباعها في  OP 4.12 دليل عمليات البنك الدولي

  .هذا المشروع

  

  السياسات الفجوات على صعيد ٣,٣

األشخاص المتأثرين  مشاورةينبغي   OP 4.12لسياسة العمليات وفقا : التشاور والمشارآة

ذلك  يتطلب .االسكانإعادة  تخطيط وتنفيذ برامج المشارآة في اح لهم فرصتتيجب أن و بالمشروع

، األشخاص المتأثرين بالمشروع يتم التشاور مع أن تدابير لضمان االسكانعملية إعادة   تشملأن

 ومع ذلك، هناك .مجدية تقنيا واقتصادياال إعادة االسكان بدائل عليهم وتقديم الخيارات وعرض 

االشخاص  والمشارآة مع  التشاوربعملية ذات الصلة اللبنانية واألنظمة ي القوانينف متطلبات واضحة

  .المتأثرين بالمشروع

  

دم  OP 4.12 سياسة العمليات:  وسبل المعيشةفقدان الدخل  فقدان  توصيات في ما يخصتق

 قدان الدخلف . ة في حال انتقال االشخاص المتأثرين الى موقع آخر ام اليشمعالسبل  الدخل أومصادر 



  12

 السائد المستوى  يستلم دعم االشخاص المتأثرين لتحسين مستوى معيشتهم مقارنة بوسبل المعيشة

  . او أقله الستعادة ذلك المستوىتنفيذ المشروع بداية قبل

  

من  المشروع بدء األرض قبل مستخدمي أو محتلي االرض : األرض مستخدمي أو محتلي االرض

  للحصول علىونمؤهل االنشاءات وتحسين االراضي وهم  فيوامراستث  يكونوا قدالمحتمل أن

 قد لالرض سند قانوني ال يملكون ان االشخاص الذين ٤٫١٢ OP توضح سياسة العمليات  .تعويض

في حين أن  . التأهيلومساعدات االسكانعادة التأهل إل وربماعلى مستوى االنشاءات يتم تعويضهم 

 ،سند قانوني دون لألشخاص التعويض استحقاق  بشأنةواضح لي الدوللبنك االسكانإعادة  سياسة

 غير ستخدامالاالخاصة بالتعويض  مدفوعات بشأن قضايا أقل وضوحا هيالقوانين اللبنانية  فأن

   .المشروع

 .  

  تدابير سد الفجوات ٣٫٣

   

فيما  و الحالهذا ه قد يكون .البنك الدولي عن قوانين القوانين اللبنانية قد تختلف بعض الحاالت في

دفع ، و٤٫١٢ OP إعادة االسكان بشأن االسكانإعادة  في عملية مشارآة / التشاور بمدى يتعلق

 سياسة  متطلياتتأخذ سوف هذه الحاالت في جميع. محتلي االرضو، اإلنصافالتعويضات، وآليات 

  .القوانين األسبقية على OP 4.12 OPالعمليات 

  

   المحتملة لالسكاناآلثار. ٤

   االشخاص المتأثرين بالمشروع عدد تقدير ٤,١

ثرين االشخاص المتأ تقدير عدد فإنه من الصعب، المشاريع الفرعية مواقع  بعدتحديد يتم لم بما أنه

اطار سياسة اعادة االسكان ، فإن الغرض من ولذا .المشروع في هذه المرحلة من سلبا بالمشروع

تنفيذها  يتم التي سوق وخطط اعادة االسكان اللوائح، واألدوات المناسبةو  اآللياتهو وضع

    .المشاريع الفرعية  تحديد بعداالقتصادية المحتملة اآلثار االجتماعية وتخفيف ل

  

  الفئات الضعيفة ٤,٢
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  :ومن ضمنهاالتالية الفئات الضعيفة الحتياجات اهتمام خاص ينبغي إيالء

  

 األشخاص تحت خط الفقر الذين ال يملكون أرضا، •
 سن والنساء واألطفال والشعوب األصلية واألقليات العرقية،كبار ال •
األشخاص المتأثّرين بالمشروع الذين قد ال يكونون محميين من خالل تشريع تعويضات  •

  .األراضي الوطني

  

ستضع كل خطّة إعادة . االقتصادي-تحدد هوية األشخاص الضعيفين في مرحلة المسح االجتماعي

  :اً محددة في ما يتعلق بتحديد ومساعدة الفئات الضعيفة التي تشملإسكان جديدة أو منقحة أحكام

  

تحديد األشخاص المستضعفين وتحديد أسباب وآثار ضعفهم، إما مباشرة من خالل  •

مقابالت األخصائي االجتماعي في المشروع أو من خالل المجتمع المحلي؛ وهذه الخطوة  

 .ون في المجتمعبالغة األهمية ألن الضعفاء غالباً ما ال يشارك
 عجزهم مجهوالً،/عقد اجتماعات، وقد يظّل ضعفهم •
 التفاوض والتعويض، والنقل: تحديد المساعدة المطلوبة في مراحل مختلفة من العملية •
  تنفيذ التدابير الالزمة لمساعدة االشخاص الضعفاء، •
  .أو منح التعويض/رصد وتقييم استمرار تقديم المساعدة بعد إعادة اإلسكان و •

  
   
  المتأثرين بالمشروعألشخاص لعايير األهلية م . ٥
   

  المتأثرينتحديد األشخاص   ٥٫١
  

د فراالأب في هذا اإلطار) األشخاص المتأثرين بالمشروع(المشروع  االشخاص المتأثرين بيتم تعريف

 قد.  المشروع المقترحقبلسلبية من  ثقافيةو دية واجتماعيةاقتصاالذين يمكن أن يتعرضوا آلثار 

 هذه اآلثار فقدان األصول المادية مثل األراضي، واألراضي الزراعية والمحاصيل والممتلكات تشمل

، إلى  الثقافية/الدينية/التاريخية التجارية والمنازل والممتلكات الشخصية، ومصادر الدخل، والمواقع 

عالوة على ذلك، . األصول غير المادية مثل رأس المال االجتماعي والشبكات الثقافية واألنشطة
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إلى الحدائق تقييد التنقل  األصول المادية وغير المادية والحصولعلىتشمل اآلثار السلبية أيضا فقدان 

 يسلط الضوء على بعض الخسائر الرئيسية التي قد ١-٥الجدول . المعينة قانونا والمناطق المحمية

  .  األرضاستمالكتنشأ عن 

  

   استمالك االراضيراء المحتملة من جالخسائر: ١-٥الجدول 

 )المأجورة او المستملكة(االرض الزراعية    االرض
  الحصول على األراضي 

 ) المأجورة او المستملكة(المنازل    االنشاءات
  ) المأجورة او المستملكة(االنشاءات االخرى   

 دخل من المحصول الزراعيال   المدخول
 ل من صيد السمكالدخ 
 رةالدخل من األعمال التجارية المتضر 
  الحصول على فرص عمل رسمية 

  المدارس العامة   المجتمعية

  المستشفيات العامة 

  األسواق 

  المراكز المجتمعية 

  المقابر 

  الشبكات، األنشطة، العالقات: رأس المال االجتماعي 

  المزارات الدينية    الدينية والثقافية

  )المسجد، الكنيسة، الكنيس(العبادة اماكن  

  ية الثقافية والتاريخ المواقع 

 الوصول إلى الموارد الطبيعية البيئية    البيئية
آلثار البيئية السلبية الناجمة عن شراء األراضي أو من المشروع ا 

  ذاته

  
   معايير األهلية٥٫٢

   
 على أساس ملكية األرض  مؤهلين لنوع من التعويض)PAPs(ن بالمشروع األشخاص المتأثّرو

 وفقا لسياسة العمليات  وهكذا،. المعتمد من قبل المشروعاذا تم اثبات وجودهم قبل التاريخ الفاصل

OP 4.12 الفئات التالية من األشخاص سوف تكون مؤهلة للتعويض على أساس ملكية فإن 

  :٢-٥ يظهر الجدول   كمااألرض
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  نوع التعويض  الفئة
بما (األشخاص الذين لديهم حقوق رسمية على األرض 

 لإلشغال المعترف في ذلك الحقوق العرفية والقانونية

  )بها بموجب القانون،

 تقديم التعويض الكامل 
 المساعدة خالل الالنتقال 
 االنتقالالدعم بعد 
  دعم على الصعيد التنموي 

األشخاص الذين ليس لديهم الحقوق القانونية الرسمية 

على األرض في وقت بدء اإلحصاء ولكنّم طالبوا بهذه 

لمطالبات األراضي أو األصول شرط أن تكون هذه ا

معترف بها بموجب القانون اللبناني، أو أصبحت معترفاً 

بها من خالل عملية تم تحديدها في خطة إعادة اإلسكان 

 والتعويض،
  

 تقديم التعويض الكامل 
 المساعدة خالل الالنتقال 
 االنتقالالدعم بعد 
   دعم على الصعيد التنموي 

األشخاص الذين ليس لديهم أي مطالبة باألرض التي 

  .شغلونها أو يستخدمونهاي

  

  دعم العادة االسكان 

  

  

  أساليب لتقييم األصول المتضررة والتعويض ٦

  تقييم األصول ٦,١

يتم تقييم الخسائر في األصول المادية من خالل تقدير القيمة السوقية لألصول ان كانت معلومة، 

قودة وتغطية تكاليف أية تحسب تكلفة االحالل كتكلفة احالل األصول المف. وتقدير تكلفة الحالل

ولكن يتم تقييم المحاصيل على أساس الئحة . معامالت تتعلق باعادة األصل لقيمة ما قبل التهجير

 .األسعار التي تضعها مديرية الزراعة ويتم اعادة تقييمها سنويا

قيمة بالنسبة لألراضي الزراعية، ال: كما يلي"تكلفة االحالل"بالنسبة لألراضي واالنشاءات، تعرف 

السوقية قبل المشروع أو قبل التهجير، أيهما اكبرألراض ذات امكانات أو استخدامات انتاجية 

مساوية وتقع القرب من األراضي المتأثرة، باالضافة الى تكلفة اعداد األراضي للوصول بها الى 

نقل مستويات مماثلة لتلك الخاصة باألراضي المتأثرة، زائدا تكلفة أية ضرائب على تسجيل و

بالنسبة لألراضي في المناطق الحضرية، هي القيمة السوقية قبل التهجير ألراض مساوية . الملكية
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في المساحة واالستخدام، بها مرافق بنية أساسية وخدمات عامة مماثلة أومحسنة وتقع بالقرب من 

بة للمساكن وبالنس. األراضي المتأثرة، باالضافة الى تكلفة أية ضرائب على تسجيل ونقل الملكية

واالنشاءات االخرى، هي التكلفة السوقية للممواد الالزمة لبناء انشاء بديل بمساحة ونوعية مماثلين 

لمساحة ونوعية االنشاء المتأثر أو أفضل منهما، او الصالح انشاء متأثر جزئيا، زائدا تكلفة نقل 

ومقاولين، باالضافة الى تكلفة مواد البناء الى موقع التشييد، باالضافة الى تكلفة أجور أي عمال 

وعند تحديد تكلفة االحالل، ال يؤخذ في االعتبار اهتالك . أية ضرائب على تسجيل ونقل الملكية

األصل وقيمة المواد التي تؤخذ من االنشاءات المتأثرة، كما ال تخصم المنافع التي سيتم الحصول 

لبي القانون المحلي معيار التعويض على وحيثما ال ي. عليها من المشروع من قيمة األصل المتأثر

أساس تكلفة االحالل الكاملة،يستكمل التعويض بموجب القانون المحلي باالجراءات االضافية 

  .الالزمة  لتلبية معيار تكلفة االحالل الكاملة

  

  وسةلمتكلفة االحالل بالنسبة لألصول الم: ١-٦جدول 

  تكلفة االحالل  األصل

مة السوقية قبل المشروع أو قبل التهجير، أيهما تساوي القي  أرض زراعية

اكبرألراض ذات امكانات أو استخدامات انتاجية مساوية وتقع 

القرب من األراضي المتأثرة، بباالضافة الى تكلفة اعداد األراضي 

للوصول بها الى مستويات مماثلة لتلك الخاصة باألراضي المتأثرة، 

  .قل الملكيةزائدا تكلفة أية ضرائب على تسجيل ون

تساوي القيمة السوقية قبل التهجير ألراض مساوية في المساحة   أرض في المناطق الحضرية

واالستخدام، بها مرافق بنية أساسية وخدمات عامة مماثلة أومحسنة 

وتقع بالقرب من األراضي المتأثرة، باالضافة الى تكلفة أية 

  .ضرائب على تسجيل ونقل الملكية

تساوي التكلفة السوقية للممواد الالزمة لبناء انشاء بديل بمساحة   اخرى انشاءات/ مساكن 

ونوعية مماثلين لمساحة ونوعية االنشاء المتأثر أو أفضل منهما، 

او الصالح انشاء متأثر جزئيا، زائدا تكلفة نقل مواد البناء الى 
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موقع التشييد، باالضافة الى تكلفة أجور أي عمال ومقاولين، 

  .ى تكلفة أية ضرائب على تسجيل ونقل الملكيةباالضافة ال

مثل الحصول على (بالنسبة للخسائر غير المحسوسة التي يتعذر تقييمها بسهولة بالقيمة النقدية 

، فيجب )فرص العمل والخدمات العامة و الوصول اىالموارد الطبيعية والرأسالمال االجتماعي

لى موارد معادلة وفرص لكسب الرزق تكون على المشروعات الفرعية محاولة تسهيل الوصول ا

 .من لالشخاص المتأثرين من المشروعمقبولة 

 

  التعويض ٦,٢

سيتم توفير التعويض لكل من تأثرت أو تأذت أصوله نتيجة استيالء على األرض أو أي نشاط 

 يعتمد تعويض خسارة الصول المادية او غير المادية علىحجم الخسارة وأهلية ال. آخر للمشاريع

  .و مساعدات/يمكن للتعويض أن يكون نقدي، نوعي، أو. االشخاص المتأثرين من المشروع

 بالتعويض النقدي حسب تكلفة االحالل وعلى اساس القيمة شخص متأثر بالمشروعيحق لكل 

كما أن .  لألصول المادية المتأثرةعند تحديد التاريخ الفاصل)التاريخ الفاصل ذات الصلة(السوقية 

نية التعويض النوعي حيث تستبدل األصول المتأثرة بأصل من حجم وقيمة ونوعية هناك امكا

   . مماثلة

  

  اإلسكان إعادة وتنفيذ لتخطيط والتنظيمية يةاتالمؤسس الترتيبات. ٧
 
  المستحقات تسليم إجراءات ٧,١ 
 

 مراجعة المشروع٧,١,١

وحدة تنفيذ المشروع تعمل ت، البلدياقبل اإلتحادات أو  يتم تحديد المشاريع الفرعية من عندما

. الموافقات المتعلقة بالمشروع/الحصول على جميع التصاريحعلى مجلس اإلنماء واإلعمار ضمن 

تقييم األثر اإلجتماعي للمشاريع أو البلديات لاإلتحادات مع هذه الوحدة بعد ذلك، ستتعاون 
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ضرورة  الوحدةستقرر لتالي إسكان وباإلى إعادة أي منها ؤدي يلتحديد ما إذا كان سالمقترحة 

 مختصرةأو إسكان كاملة إعداد خطة عمل إعادة 

   تحضير المسح اإلقتصادي اإلجتماعي واإلحصاء٧,١,٢
 

وحدة تنفيذ  تقوم ،ةطوعي غيرإسكان  إعادة على تنطوي قد التي الفرعية المشاريع تحديد عقب

 دراسة إجراءب والبلديات تحاداتاإل مع  بالتعاونر،عمامجلس اإلنماء واألضمن  المشروع

 من المستهدفة المناطق ضمن األساس خطلتجميع بيانات  ،إحصائيةو واقتصادية اجتماعية

 ،بالمشروع المتأثرين األشخاصالمتعلقة ب المعلوماتالبيانات جميع  هذه وتشمل . الفرعيةعيراالمش

. أخرى أمورو تضررةالم واألصول األراضي،لكيات وم الصلة، ذات أو المعالين األسرة وأفراد

 لكل المناسبة والمساعدة التعويض تحديد في تستخدم أنعلى  ،خطيا المعلومات ذهتدوين ه سيتم

  .ةمتضررعائلة  /فرد

 :هو االقتصادي االجتماعي المسح هذا إجراء من الهدف

 .بالمشروع المتأثرين األشخاصعلى  الفرعي المشروععرض  
 .األسرةو الفرد مستوى على بالمشروع المتأثرين األشخاص لتحديد اإلحصاء بيانات جمع 
 .بالمشروع المتأثرينمن ا وتضرر اضعفًاألكثر  األشخاص لتحديد اإلحصاء بيانات جمع 
 .المتضررة للمجتمعات الشاملة واالقتصادية االجتماعية البيئةلتحديد  اإلحصاء بيانات جمع 
 .حقوقال أصحاب تحديد 
 الملكية، أي (بالمشروع المتأثرين األشخاصنمط عيش  على الفرعي المشروع آثار تحديد 

 ).ذلك إلى وما الدخل،اإلنشاءات، 
  بالمشروع المتأثرين األشخاص لدى قلق أو مخاوف أي تحديد 
 بالمشروع المتأثرين األشخاص اإلسكان إعادةتفضيالت  تحديد 

 
   تحضير خطط إعادة اإلسكان٧,١,٣

 

 ةطوعي غير إسكان إعادة إلى يؤدي قد أو ضيأراعنه إستمالك  يترتب فرعيمشروع  أي

 إعداد تطلبي ،الجماعية أوالفردية  الخاصة الموارد إلى الوصول تقييد أو ،خسارة أو ،ألشخاص
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 أو المتضررين األشخاص عددالى  وذلك نسبةً ة،ختصرم أواإلسكان كاملة  إعادةخطة عمل 

 عن المسؤول هو واإلعمار اإلنماء سمجل منوحدة إدارة المشروع . اإلسكان إعادة آثار أهمية

 .اإلسكان إعادةخطط عمل  إعداد

 مواقع اقتراح ،شخاص المتأثرين بالمشروعاأل من عدد  تقييماإلسكان إعادةعلى خطة عمل  يجب

 الخاصة األحكام لوشم األهلية، معايير وتحديد ممكنا، ذلك كان إذا الفرعية للمشاريع بديلة

 لضمانللمراقبة والتقييم  الفرعية المشاريعستتبعها  التي الوسائل دتحديو والمساعدة، بالتعويض

 يجب. ومعالجتها شكاواهمسماع و ويضاتهمحصول األشخاص المتأثرين بالمشروع على تع

 على اإلسكان إعادةخطة عمل  في المقترحة التعويض وسياسات التخفيف تدابيرعرض 

 .همتعليقات همعلف ردودللحصول على  بالمشروع المتأثرين األشخاص

  : أن تشمل تحديدااالسكانعلى خطة اعادة 

  وصف المشروع 

  تحديد اآلثار المحتملة 

  االسكانأهداف برنامج اعادة  

  نتائج الدراسة االجتماعية االقتصادية 

  االطار القانوني 

  االطار المؤسسي 

 PAPشروط األهلية واألشخاص  

  تقييم الخسائر والتعويض عنها 

  ناالسكااجراءات اعادة  

  اختيار المواقع، واعداد المواقع، واالنتقال 

   والبنية التحتية والخدمات االجتماعيةاالنشاءات 

  الحماية واالدارة البيئية 

  مشاركة المجتمعات المحلية 

  التكامل مع المجموعات السكانية المضيفة 
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 اجراءات التظلم 

  المسؤوليات التنظيمية 

  جدول التنفيذ 

  التكاليف والموازنة 

  التقييمالمتابعة و 

% ١٠خسارة  ( شخص أو عندما تكون اآلثار طفيفة٢٠٠ من اقلإذا كان المشروع سيؤثر على 

 خطّة إعادة إسكان سوف يتم تحضير، والمشروع ال يستلزم انتقال  االشخاص) من الدخل

  لكل مشروع فرعي فرديمختصرة 

  : المختصرة العناصر التاليةاالسكانيجب أن تغطي خطة اعادة 

  ديا للمهجرين وتقييما لألصولمسحا تعدا 

   األخرى التي ستقدم وأسس نسب التعويضاالسكانوصفا للتعويض ومساعدات اعادة  

  مشاورات مع المهجرين حول البدائل المقبولة 

  المسؤولية المؤسسية عن التنفيذ وعن اجراءات معالجة التظلمات 

  ترتيبات المتابعة والتنفيذ 

  جدوال زمنيا وموازنة 

  طة اعادة االسكان والموافقة مراجعة خ٧,٢

مجلس  من قبل ضمن الخطة تدابير التخفيف المقترحةمع  خطة اعادة االسكان مراجعة سوف يتم

   .والموافقة عليها النهائية للمراجعة البنك الدولي إرسالها إلى ثم سيتم اإلنماء واإلعمار

  

  خطة اعادة االسكان تنفيذ ٧,٣

 نشرهاو إلى اللغة العربية هاترجمت سيتم، من قبل البنك سكانخطة اعادة اال وبمجرد الموافقة على
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 مجلس اإلنماء واإلعمار في وحدة تنفيذ المشروع.  البنكمن قبلز كما سيتم نشرها محليا

  . خطة اعادة االسكان اتحاداتتنفيذ  المسؤولة عن هي البلديات اتحاداتو

  التعويض عقد توقيع ٧,٣,١

 همسيتم إبالغ كما. تعويضاتهم على المشروعمن قبل تأثرين األشخاص الم مع سيتم التشاور

األشخاص المتأثرين  عدم تمكن بعض في حال. أو شفهي  كتابيخبارإ عن طريق رسميا

   .األقل واحد على حكوميموظف  وجودب اعالمهم القراءة، سوف يتم بالمشروع

  

 المشاورات العامة والنشر. ٨

ا من األصول إضافةً إلى عرض خطط إعادة اإلسكان يتطلّب الحصول على األراضي أو غيره

باإلضافة إلى المستأجرين والسكان وأصحاب . التشاور مع األشخاص المتأثرين بالمشروع

 تشاور البلديات المعنية مع الجمعيات والمنظماتلمتضررة، يجب أيضا أن تاألعمال التجارية ا

وغرض المشاورات . ل المناطق المتضررة وغيرها من ممثلي المجتمع المدني داخغير الحكومية

  .المتأثرينالعامة أيضا إنشاء الشراكات والعمل التعاوني بين 

  

   المشاورات العامة عند اعداد اطار سياسة اعادة االسكان٨,١

 يشمل ١ملحق  . ٢٠١٤ اذار ١٢ في اطار سياسة اعادة االسكانعامة العداد تم القيام بمشاورات 

  .نتائج المشاورات

  

  والتنفيذعداد ال المشاورات العامة عند ا٨,٢

بالتالي، تعقد . يجب أن تكون االستشارة العامة نشاط مستمراً يحدث طوال دورة المشروع

  :المشاورة العامة عند
 بدء المشروع والتخطيط له، 
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 عملية الفرز، 
 دراسة الجدوى، 
 إعداد تصاميم المشروع، 
 تخطيط إعادة اإلسكان والتعويض، 
 توقيع عقود التعويض،/لقراءةالصياغة وا 
 دفع التعويضات، 
 ،أنشطة إعادة اإلسكان 
 .مراقبة أنشطة ما بعد دفع التعويضات وذات الصلة بدعم المجتمع 

  

يجب أن يتم التشاور مع الجمهور والمشاركة معهم من خالل عقد اجتماعات محلية، اوإلذاعة 

االستبيانات، / وإنجاز االستماراتالتعليقات مكتوبة،/والتلفزيون، وطلب تقديم اإلقترحات

  .المشاورات العامة وتقديم التفسيرات حول أفكار المشاريع الممولة من البنك ومتطلباتها

  

منخفضة السائدة في ال مستويات معرفة القراءة والكتابة  باإلعتبارالمشاورة العامة يجب أن تأخذ

  .المجتمعات الريفية

  

  ارإجراءات اإلخب ٨,٣

  

 الوثائق العامة باللغتين العربية واإلنجليزية على الصعيدين الوطني والمحلي وعلى يجب أن تتاح

بما في ذلك المساكن والمكاتب الرسمية والحكومية في (صعيد األسر والمواقع األخرى ذات الصلة 

  .لضمان سهولة الوصول إليها من األشخاص المتأثرين بالمشروع) القرية وشيوخ القرية

  

وع من خالل مجلس اإلنماء واإلعمار عن عزمه على حيازة األراضي المخصصة سيبلّغ المشر

وبالتالي، يجب وضع إشعار عام للمستفيدين ). انظر القسم باء للحصول على التفاصيل. (للمشروع

  .في ما يتعلق بإعادة اإلسكان المادية واإلنتقال بصورة مؤقتة

  :يجب أن ينص اإلشعار على ما يلي
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 مة لحيازة األراضياقتراح الحكو -١

 الهدف العام الذي تستملك األرض من أجله، -٢

مدير " أو مكاتب PIUأن االقتراح أو الخطة قد خضعت لتدقي مجلس اإلنماء واإلعمار  -٣

 في المناطق المعنية، وخالل ساعات العمل،" المنطقة

أن أي شخص متأثر بالمشروع يحقّ له، بإخطار كتابي، اإلعتراض على المعامالت من  -٤

إدراج [مع نسخة إلدارة المنطقة " فريق المشروع"خالل إعطاء أسباب القيام بذلك، إلى 

 يوما من تاريخ ١٤كبير القرية المحلي في خالل "ومقر ] معلومات المشروع المحددة

ويجب التأكد من  أن األشخاص المتأثرين تلقوا . اإلعالن العام األول أو ظهور اإلشعار

  .ات بشكل فعليهذه المعلومات واإلشعار

  

  توثيق عملية التعويض ٨,٤

  

بالنسبة لكل فرد أو أسرة متضررة، يكمل موظفو البلدية ملف تعويضات يحتوي على المعلومات 

الشخصية الالزمة حول الطرف المتأثر ومن يدعي بأنّه من أفراد األسرة ومن يعيلهم ومجموع 

  .صد حالتهم المستقبليةحيازات األراضي وجرد األصول المتضررة والمعلومات لر

  

يجب إبقاء ملفات محدثة ويجب . يؤكّد مجلس اإلنماء واإلعمار على هذه المعلومات  ويشهد عليها

سيزود كّل فرد بنسخة من الملف عند وقت . أن تتضمن وثائق جميع األصول المسلّمة أو المتأثّرة

لها مراقبة األفراد واألسر وهذا ضروري ألن هذهإحدى الطرق  التي يمكن من خال. للمفاوضات

  .يجب توثيق جميع المطالبات واألصول كتابةً. على مر الزمن

  

  النشر. ٨

الى المعلومات المتأثرين والمجتمعات األشخاص إن مجلس اإلنماء واإلعمار سيؤمن وصول 

. الضرورية المتعلقة بالمشروع بشكل عام وباالستمالكات وإجرائات إعادة اإلسكان بشكل خاص

) غير متضمنة األسماء والمبالغ المادية المستحقة( خطة إعادة اإلسكان الكاملة أو المختصرة إن

واإلنكليزية، كما يجب ان تكون معلن عنها في مكان  يجب أن تكون متاحة للعامة باللغتين العربية

ملة إن خطة إعادة اإلسكان الكا. األشخاص المتأثرين بالمشروعمتح وسهل الوصول اليه من قبل 
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أو إن خطة إعادة اإلسكان الكاملة المختصرة يجب ان تحظى بموافقة مسبقة من البنك الدولي قبل 

  .نشرها وتطبيق أنشطة إعادة اإلسكان
  

 آلية اإلنصاف .٩

 يجب إعالم األشخاص خالل الموافقة على خطة إعادة اإلسكان وتوقيع عقود التعوضات،

يجب . لخيارات المتاحة أمامهم لطلب التعويضالمتأثرين بالمشروع في أقرب وقت ممكن حول ا

أن تكون آليات اإلنصاف بسيطة، ويمكن لألشخاص المتأثرين بالمشروع الوصول إليها وينبغي أن 

  .تدار على المستوى المحلي

  .سوف تبلغ البلديات وحدة المساعدة الفنية وتتشاور معها لتحديد صحة المطالبات

  

  إجراءات إدارة الشكاوى ٩,١

يه جميع اإلعتراضات حول استمالك األراضي بشكل خطّي وبلغة يفهمها األشخاص يجب توج

  .يجب بذل الجهود كافة لحل الشكاوى ودياُ . المعنيةالمتأثّرون بالمشروع إلى البلديات

  

إذا اعتبرت المطالبات  .وتتشاور معها لتحديد صحة المطالباتإتحاد البلديات تبلغ البلديات 

أما إذا تم رفض الشكوى ، فيجب أن  . مقدم الشكوى وتقدم له المساعدةصحيحة، تخطر البلدية

التماساً تقديم صاحب الشكوى يمكن ل . للتسويةمجلس اإلنماء واألعمارتعرض المسألة أمام 

يجب إرسال نسخة الشكوى إلى . باإلنصاف في النظام القانوني اللبناني ويطلب قراراً من المحكمة

  . يوماً بعد اإلخطار العام١٥ غضون وحدة إدارة المشروع في

  

تتوجب على قد التي  الشكاوى عن طريق البلديات إلى معالجة مشكلة المسافة والتكلفة يهدف حل

لتظلمات ابسجالت ويجب على وحدة آلية اإلنصاف أن تحتفظ . األشخاص المتأثّرين بالمشروع

  .ت المتخذةوالشكاوى، بما في ذلك محضر المناقشات والتوصيات والقرارا

 :إجراءات معالجة المظالم يجب أن تكون كما يلي

ينبغي أن يوقّع . الشخص المتضرر ينبغي أن يقدم ملف اإلنصاف كتابةً إلى البلديات 

وإذا كان هذا الشخص غير قادر على . الشخص المتضرر مذكرة اإلنصاف ويؤرخها

إدارة المشروع في مجلس الكتابة، ينبغي له الحصول على مساعدة من البلدية ووحدة 
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على كتابة المذكرة ووضع عالمة على الرسالة ببصمة اإلبهام الشخص اإلنماء واألعمار 

 .المتضرر
 يوماً ينبغي خاللها إجراء أي اجتماعات ١٤يجب أن تستجيب البلدية في غضون  

إذا كانت الشكوى تتعلق بتقييم . ومناقشات واجب إجراؤها مع الشخص المتضرر

لخبراء إعادة تقييم األصول، وهذا قد يتطلب فترة أطول من طلب الى ا قد ياألصول،

وفي هذه الحالة، يجب إخطار الشخص المتضرر من خالل الزعيم . الزمن

 . النظر في شكواهالسلطات المحلية أنه يتم/المحلّي
ضمن المهلة إذا كان الشخص المتضرر ال يتلقى استجابة أو ليس راضياً عن النتائج  

عملية معالجة  "الذي يحيلها إلى ينقل شكواه إلى مجلس اإلنماء واإلعمار امتفق عليهال

 ".الشكوى
 يوماً ١٤في غضون ) عن طريق الحوار والتفاوض(تحاول لجنة اإلستمالك حّل المشكلة  

يجب أن " لجنة اإلستمالك"والمظالم التي ال يمكن حلها من خالل . من تاريخ تقديم الشكوى

المديرية العامة (من قبل أي من وكالة اإلستمالك المعنية " جنة االستئنافل"تحال إلى 

 ). أو البلدية المعنية أو صاحب الحق الفرديلآلثار

  

  إجرائات اإلستئناف ٩,٢

 اإلستئناف على نفس مستوى التعويض نةقي لجبويمكن أن ت. ملزم ونهائي" لجنة االستئناف"قرار 

.  يوماً من تاريخ تقديم الشكوى١٥يجب أن تصدر قرارها في غضون الممنوح أو ترفعه قليالً، و

، يطلب من المالك إخالء الملك، ) أو المالكمجلس اإلنماء واإلعمار(بغض النظر عمن يستأنف 

لتعويض حتى ا في المائة من ٧٥مع حقوق البيع ولكن ليس حق التطوير، ومع حقّ الوصول إلى 

  . ينبغي وضع هذه األموال في حساب ضمان خاص.ا النهائيإلى قراره" لجنة االستئناف"تصل 

  

للقانون "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة، يمكن إحالة الشكوى إلى المحاكم وفقاً 

  ".اللبناني

  

  كلفةإعادة اإلسكان، الميزانية والتمويل. ١٠
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ديد أعداد األشخاص المتأثرين في هذه المرحلة، حيث لم يتم تحديد أماكن المشروع، كما لم يتم تح

بالمشروع، هناك إستحالة لتحديد الميزانية المقدرة لكامل كلفة إعادة اإلسكان التي يمكن أن تواكب 

ستم إتخاذ . لذلك أنشطة إعادة اإلسكان ستم تمويلها مثل أي مشروع آخر. تنفيذ المشروع

  .اإلجراءات التوياية االزمة وفقا لإلجراءات المالية المتبعة

  

  والتقييمالرصد.١١

 الرصد الداخلي١١,١

 الرصد الداخلي يكون مجلس اإلنماء واإلعمار مسؤوالًإستنادا الى متطلبات البنك الدولي، 

يتم دمج النتائج و . يجرى الرصد الداخلي كل ثالثة أشهر. لنشاطات إعادة اإلسكان

ل خاص سياسات إعادة سيشمل التقرير بشك. والمكتشفات في تقرير تقدم األشغال الفصلي

اإلسكان، معايير التعويضات، تقدم عملية إعادة اإلسكان، تسليم تعويضات إعادة اإلسكان، 

، )خاصة الفئات الضعيفة.( لألشخاص المتأثرين بالمشروعيةالمؤقته والمساعدة التنمية توفير

  .جدول التنفيذ، التوريد، تخصيص األراضي والمنشآت، والتظلمات ومعالجتها

  

من قبل الوكالة  اإلسكان إعادة وخطط الجرد تقييمات لتنفيذ الالزمة األموال توفير يتموس

  .تعويضال المشروع تكلفة تحملي سوف عام، بشكل. المسؤولة عن التنفيذ

  

 إرشادية ميزانية تضمنت أن ينبغيالدولي  البنك من بتمويل لمشروعسكان اإل إعادة خطةإن 

 والمالي اإلداري التنظيم قواعد خالل من الميزانية هذه المنفذة الوكالة تمولو ؛مفصلة

 وسوف.  الدوليالبنكممول من  مشروع إطار في دفعللل مؤهال آخر نشاط أي مثلوالدالئل، 

  .المنفذة الوكالة لموافقة الميزانية هذه تخضع

  

. اإلشخاص عيش نمط على تؤثر سوف ألنها سكاناال إعادة تعويضات المنفذة الوكالة تمولس

 مع بالتشاور اإلسكان إعادة خطة وضعتها التي الميزانيةعايير م أساس على صرفال يتم

 إدارة أو المعني االتحاد خالل من المحليين المسؤولينو بالمشروع المتأثرين األشخاص

  .البلدية
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 الرصد الخارجي١١,٢

سكان إعادة اإل لخطة العام الهدف تحقيق لضمان الخارجي لرصدل حاجة هناك تكون قد

 اإلنماء مجلس بها يقوم التي والتقييم الرصد أنشطة فعالية ضمانلو ،وشفافة منصفة بطريقة

  .واإلعمار

  

، يمكن أيضا إشراك عدة وكاالت في هذه "خطة إعادة اإلسكان"استناداً إلى درجة التعقيد 

) اراتمعهد البحوث واإلستش(وقع مجلس اإلنماء واإلعمار عقداً مع مركز أبحاث (العملية 

تحدد خطة تنفيذ المشروع ترتيبات ). ستطالعات الرأي وخدمات الرصد والتقييماإلجراء 

مراقبة خطّة عمل إعادة اإلسكان؛ وأكثر تحديداً، سترسي مؤشرات األداء التي ستستخدم 

  .لرصد هذا الجزء من المشروع واإلجراءات التي ينبغي استخدامها
 
  مؤشرات الرصد والتقييم١١,٣

 وينبغي أن تكون ،مؤشّرات األداء الخاصة بخطط إعادة اإلسكان بسيطة لكن قويةستكون 

مرئية وقابلة للتحقق منها قدر اإلمكان والتي، وفقا لطبيعة اآلثار، ستسمح بقياس النتائج 

  :الرئيسة التالية مقابل خطط األساس قبل إعادة اإلسكان

  

على احتياجات الفقراء من سكان المدينة  كما يجب مراقبة أثر زيادة االستثمارات الحضرية 

وتعتبر بعثات . القديمة بصورة منتظمة لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى أية تدابير داعمة

اإلشراف من البنك التي تشمل أحد العلماء االجتماعيين المؤهلين أيضا أحد الجوانب رئيسة 

  :الرئيسية والتقييم رصدال مؤشرات التالي بعض الجدول ظهر ي.للمراقبة والتقييم
 
  :لتحققسكان قابلة لاإل إعادة أنشطة تنفيذ وتقييم لرصد مؤشرات:  ٦-٢ الجدول

  التقييم  الرصد

 من أو مزيج النقد األفراد الختيار المئوية النسبة

   العينية والتعويضات النقد

  طريق الدفع المقترحة

 بالمشروع المتأثرين لألشخاص التعويضات دفع

  المختلفة تالفئا من 

في  في الموضحة التعويض لسياسات المطابقة

  خطة إعادة اإلسكان

   المتخذة بالنسبة المظالم القرارات مدة ونوعية  التظلمات عدد
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 ودفع اإلسكان، إعادة التقنية، المساعدة تقديم

  .بدالت اإلنتقال والتكاليف المؤقتة

  الدخل مصادر الستعادة واألسر األفراد قدرة

 اإلنمائية والمساعدة التقنية إلى الوصول تيسير  .الدخل اإلنمائية والستعادة مساعدةتقديم ال

 .والبدالت المؤقتة

  

 عن والكشف التشاور وفعالية مدة ونوعية  التشاور وإجراءات العامة المعلومات نشر

  المعلومات

  


