
 ميــــــــاه عذبـــــــــة 
 من دون انقطـــاع 
لنحـو 1.6مليـــون 
شخص في لبنان



 3 ساعات 
 من الماء 
في اليوم

ميــاه عذبــة من دون انقطـــاع لنحو 
1.6 مليــون شخص في لبنــــان

• تنفق األسر حوالي  %15 
من دخلها على مصادر 
المياه البديلة لتغطية 

احتياجاتها من المياه: مياه 
الصهريج و المياه المعبأة 

أو/و اآلبار الخاصة 

احتياجات منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان من المياه

• متوسط  التغذية بالمياه 
اليومي حوالي 3 ساعات 
فقط في فصل الصيف 
في بعض مناطق بيروت 

الكبرى وجبل لبنان

 %15   
من دخل اإلسرة 

على مصادر المياه 
البديلة

ســوف تتاح خدمة املياه العذبة والنظيفة ألكثر من ١.٦ مليون شــخص من ســكان بيروت الكبرى وجبل لبنان، من بينهم 

٤٦٠ ألف شــخص يعيشــون على أقل من ٤ دوالرات في اليوم. بهذا الشــكل، لن يتكبدوا أي إنفاق إضافي، للحصول 

علــى مصادر املياه البديلة. 

نبذة عن سد بسري
سيخزن سد بسري مياه األمطار في الشتاء الستخدامها في 

الصيف.

• الموقع: يقع سد بسري على بعد 35 كيلومترا جنوبي 
بيروت في أعالي قرية بسري.

• السعة التخزينية: ١25 مليون متر مكعب من املياه.
• آلية عمل الســد: ســتمأل أمطار الشــتاء خزان سد بسري 
طبيعيــا، الســتخدامها في الصيف واخلريف. وبدون احلاجة 

إلــى عمليات ضخ، ســوف تتدفــق املياه إلى منطقة بيروت 

الكبــرى وجبــل لبنان عن طريــق اجلاذبية، بحيث متر املياه 

عبــر نفــق حتت األرض يبلــغ طوله 2٦ كيلومترا. ومن ثم 

ســتوزع على املنازل عبر الشــبكات التي يجري إصالحها 

حاليا ضمن مشــروع إمدادات املياه في بيروت الكبرى 

)بتمويــل من البنك الدولي(.

• معالجة المياه: ستعالج املياه املخّزنة في سد بسري في 

محطة التكرير في الوردانية. 

• اإلطار الزمني: سيستغرق بناء السد حوالي خمس سنوات 
من تاريخ توقيع العقد.

 



تدرس الحكومة اللبنانية مشروع سد بسري منذ أكثر من 50 
عاما. وهو جزء هام من االستراتيجية الوطنية لقطاع المياه 

في لبنان.

وأثناء تصميم المشروع، قامت الحكومة اللبنانية بإجراء 
تحليل مفّصل للبدائل، حيث تم بحث الجوانب الفنية 

واالقتصادية والبيئية واالجتماعية لما يلي:

 أربعة مشاريع سدود )بسري، وجّنة، والدامور الشرقية، 
والدامور الغربية(.

 خيارات أخرى غير السدود، بما في ذلك تحسين إدارة المياه 

الجوفية وتحلية المياه وإدارة الطلب وإعادة استخدام المياه 
المبتذلة المعالجة.

وأظهر التحليل أن هناك حاجة إلى مزيج من السدود 
واإلجراءات غير السدود لزيادة كمية المياه التي تزّود منطقة 

بيروت الكبرى وجبل لبنان على المدى البعيد.

ويشكل بناء سد بسري جزءًأ من سلسلة من االستثمارات 
واإلصالحات المنسقة التي تجمع بين السدود وإجراءات 
أخرى، الزمة لتوفير األمن المائي لمنطقة بيروت الكبرى 

وجبل لبنان حتى عام 2035 على األقل.

 حجر أساس في استراتيجية لبنان  لقطاع المياه

ستعالج المياه في محطة التكرير في الوردانية 

سوف تتاح خدمة المياه العذبة 
والنظيفة ألكثر من ١،٦ مليون 
شخص من سكان بيروت الكبرى 

وجبل لبنان

35 كيلومترا جنوبي بيروت

١25 مليون متر مكعب من المياه

 ستمأل أمطار الشتاء خزان سد بسري طبيعيا



سالمة السد

صممت احلكومة اللبنانية سد بسري وفقا ألحدث تقييم 

وتصميم للمخاطر الزلزالية. استعرضت جلنة مستقلة 

من اخلبراء الدوليني املتخصصني في سالمة السدود 

هذا التصميم وأكدت أن سد بسري ُمصمم لتحّمل أقوى 

الزالزل وأنه لن يؤدي في حد ذاته إلى التسبب في وقوعها. 

وسيتم تزويد سد بسري بأدوات رصد الزالزل التي 

ستراقب هيكل السد مراقبة مستمرة. كما مت إعداد خطة 

التأهب للطوارئ.

حماية التنوع البيولوجي

ُوضعت خطة عمل مفصلة للتنوع البيولوجي للتخفيف 

من تأثير السد على هذا التنوع. تستند اخلطة إلى مسح 

للتنوع البيولوجي يشمل جميع األصناف الرئيسية، مبا في 

ذلك البرمائيات والزواحف والالفقريات الكبيرة، فضال عن 

معلومات عن املوقع واستخدام املوئل للنباتات والثدييات 

والطيور واألسماك. أما الهدف منها فهو التعويض الكامل 

لتأثير السد على التنوع البيولوجي من خالل إجراء 

تعويض إيكولوجي للموائل التي ستفقد حتت املياه، وذلك 

عن طريق نقل بعض األنواع، أو احملافظة على املوائل 

الطبيعية القائمة أو تعزيزها، على أن تصمم هذه اخلطة 

بشكل يحقق  »مكاسب صافية« للتنوع البيولوجي لسد 

بسري  أو احلّد األدنى من اخلسائر. 

التنوع البيولوجي
محمـــــي

 المواقع الثقافية 
واألثرية محفوظة 

مقاوم للزالزل

 تعويضات 
للمجتمعات المحلية



الحفاظ على المواقع الثقافية واألثرية 

سيتم نقل كنيسة مار موسى وبقايا دير القديسة صوفيا إلى 

مكان قريب من موقعهما األصلي، حتت اإلشراف الوثيق من 

جانب سلطات الكنيسة املارونية وأهل الرعية املعنية. وسيتم 

مسح املواقع األثرية وتوثيقها واحملافظة عليها بالتنسيق 

الوثيق مع املديرية العامة لآلثار وحتت إشرافها. وسيقوم 

املشروع بتمويل األعمال األثرية.

الحد من التأثيرات على المجتمعات المحلية

 ُوضعت تدابير لضمان استمرار سبل عيش السكان الذين 

قد يتأثرون باملشروع ومعاجلة مخاوفهم.

وتؤثر عملية استمالك األراضي على 8٦١ من مالكي العقارات، 

منهم 9٦ فقط يعيشون في املنطقة ويعتمدون على األرض 

جزئيا في دخلهم وسبل عيشهم. ويتم منح مالكي األراضي 

تعويضات نقدية محسوبة بتكلفة االستبدال وفقا لسياسات 

البنك الدولي. وسُتقدم مساعدات إضافية للمساندة في 

استعادة الدخل وإعادة تأهيل سبل العيش حسب احلاجة.

عالوة على ذلك، تتيح آلية معاجلة املظالم وسائل واضحة 

خاضعة للمساءلة للمتضررين من أجل رفع الشكاوى والتماس 

سبل االنتصاف عندما يعتقدون أنهم تأثروا باملشروع.

أثناء إعداد المشروع، أجرى مجلس اإلنماء واإلعمار 
تقييما لألثر البيئي واالجتماعي بالتعاون الوثيق 

مع الوكاالت الحكومية والمجتمع المدني والقطاع 
الخاص وأعضاء المجتمع المحلي. وقامت وزارة 

البيئة اللبنانية باستعراض دراسة تقييم األثر البيئي 
واالجتماعي والموافقة عليها.

ومن أجل التخفيف من اآلثار البيئية واالجتماعية 
التي تم تقييمها في دراسة تقييم األثر البيئي 

واالجتماعي، تم وضع خطة لإلدارة البيئية 
واالجتماعية تشمل تدابير التخفيف المتناسبة 

والكافية للتخفيف من اآلثار المحددة في تقييم األثر 
البيئي واالجتماعي.

وباإلضافة إلى ذلك، وضعت خطة عمل مفصلة 
إلعادة التوطين. وهي تضع تفاصيل العملية التي 

سيتم من خاللها استمالك األراضي وإعادة التوطين.

يمكن االطالع على تقييم األثر البيئي واالجتماعي 
وخطة العمل المعنية بإعادة التوطين على هذا الموقع 

www.cdr.gov.lb/eng/bisri.asp
 

تخفيف المخاطر البيئية واالجتماعية
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ُأعــدَّ في فبراير/شــباط 2018

التشاور مع المجتمع المدني

استشار مجلس اإلمناء واإلعمار املجتمع املدني 

أثناء إعداد املشروع وتنفيذه. وعقد ما يقرب من 28 

جلسة عامة ومناقشات جماعية مركزة مع املستفيدين 

واملتضررين من املشروع واملنظمات غير احلكومية 

وجماعات املجتمع املدني بني شهري أبريل/نيسان 

2012 ومايو/أيار 2017. وأخذت تعليقاتهم بعني 

االعتبار في تصميم املشروع.

اسم المشروع  يقدم  مشروع زيادة إمدادات المياه تمويال جزئيا لسد بسري.

30 سبتمبر/أيلول 2014 تاريخ موافقة البنك الدولي  

30 يونيو/حزيران 2024 تاريخ اإلغالق  

617.00 مليون دوالر  التكلفة اإلجمالية للمشروع 

الهيئة المنفذة

تمويل

للمزيد من المعلومات 

لالتصال 


