
الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

  

 توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي  -٤
  

  وحدة الوطن واإلنماء المتوازن وترشيد استعمال الموارد، الثالث،سيةيالخيارات الرئ انطالقاً من
   :تتمحور التوجهات التي إعتمدتها الخطة الشاملة لترتيب األراضي حول النقاط الثماني التالية

  
؛ية مدينية فاعلةتنظيم المجال الوطني وفقاً لهيكل - ١  
  المناطق في االقتصاد الوطني؛كافة إشراك - ٢
  توحيد األراضي من خالل شبكة مواصالت برية متطورة؛- ٣
  توزيع المرافق والمنشآت العامة الكبرى وفقاً لمعياري الفعالية والتكامل؛ - ٤
  خصائص كل منطقة؛إرساء نمط تطوير عمراني مميز، يحترم – ٥
؛ واإلفادة منهاروات الطبيعية الثإبراز - ٦  
؛ الموارد المائية ضمن مبدأ التنمية المستدامةغاللإست – ٧  
. والنفايات المقالع والصرف الصحيعاتاطلق إيجاد حلول فعالة - ٨  
  
  
  تنظيم المجال الوطني وفقاً لهيكلية مدينّية فاعلة   ١- ٤

 
في الوقت ف .المجال الوطنيحتضنها ي فعالية اإلقتصاد الوطني بحيوية وقوة المدن التي ترتبط 

الذي يعتمد فيه االقتصاد أكثر فأكثر على الخدمات والصناعة، فإن المدن هي التي تلعب الدور 
  . في تنمية المناطق والدول والمحركاألساسي

  
على مستوى المناطق ( المتوازن وتلتقي ضرورة تعزيز المدن الكبرى مع األهداف العامة لإلنماء

دينامية المدن ن أ  إذ:الوحدة والتكامل من جهة أخرىومن جهة، ) شمال، شرق، جنوب: الكبيرة
 التبادل مراكزالمدن هي أيضاً كما أن المحيطة بها، أيضاً العامل الرئيسي لتنمية المناطق هي 

  .جتماعيةإلاوالتالقي بين مختلف الفئات 
  

 على خصائص مع هاجس الحفاظ يلتقي  للمدن الكبيرةيار هذا الدور الهامخذلك فإن الى  
إذ أن كثافة العمران في  ؛ الطبيعية واألراضي الزراعية الكبيرةنظمةالمناطق الريفية والقرى واأل

 من التوسع العمراني في المناطق المطلوب الحفاظ ، في الحدفي المقابل المدن الكبرى تساهم،
  .على طابعها

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
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الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

تدعو الخطة الشاملة لترتيب  مناطقها، في تنميةلعب دور المحرك ولكي تستطيع المدن الكبيرة 
 مع المناطق الريفية السكنية الكبرى التجمعات فيهاهيكلية عامة، تتفاعل األراضي إلى إعتماد 

 التي تؤمن وظائف إدارية ال سيما عبر مجموعة من األقطاب المحلية الصغرى، هاالمحيطة ب
  .وتجارية وخدمات لمجموعة من القرى

  
 السكان لتشجيع  ، إيرادات كافية للمناطق الريفيةهو العامل الذي بإستطاعته تأمين ل هذا التفاع

  . فيهاشروط العيش ولتطوير على البقاء فيها،
  

  الهيكلية المدينية المقترحة   ١-١-٤
  

وتتشكل هذه . الواحد األعضاء داخل الجسم يعمل مثلتتكون الهيكلية المقترحة من نظام مديني، 
  :ن المكونات اآلتيةالهيكلية م

  
:، ونميز في ما بينهاالسكنية الكبرى التجمعات -أ   

؛ بيروت وجبل لبنان:المنطقة المدينية المركزية*   
  جبيل وصيدا؛: المنطقة المدينية المركزيةعلى أبواب الواقعة  المعابرالمدن* 
؛ وضواحيها مدينة طرابلس:عاصمة الشمال*   
   شتورة والنبطية؛–  زحلة:الداخلية في المناطق أقطاب التوازان* 
. بعلبك وصور:العظمىالمدن التراثية *   

 
:ميز في ما بينهان، والريفية المناطق -ب   
؛األقطاب المحلية المكونة من المدن الصغرى*   
.ىالبلدات والقرى األخر*   

 
. ن لبنانثلثي عدد سكا)  ساكن مقيم٤٠٠٠٠ ما فوق الـ (السكنية الكبرى التجمعات تضمحاليا، 

 فرضية الحفاظ على هذه النسبة حتى حدود عام وقد إعتمدت الخطة الشاملة لترتيب األراضي
 يتراجع وسوف. المدينة الريف إلى نم، مما يعني الحفاظ على استقرار عملية النزوح ٢٠٣٠
 نسبة السكان ستتناقص  حيث ،السكنية الكبرىبين التجمعات » المنطقة المدينية المركزية«وزن 
 هو، وذلك تحت التأثير المزدوج لعامل موضوعي %٣٥ إلى  من سكان لبنان%٤٠ من فيها

عامل ذاتي هو فضالً عن ،  فيها أكثر منه في المناطق األخرىانخفاض معدل النمو الطبيعي
  . في البالد األخرىالسكانية الكبرىدور التجمعات  تعزيز إرادة 

  
 التجمعات السكنيةحول )  بلدة١٠٠٠يمين في أكثر من ثلث المق( الباقية المدن والقرى وتنتظم
  -   الهرمل حول محور مدن زحلة-حول مدينة طرابلس؛ البقاع وبعلبك الشمال وعكار: الكبرى

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
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الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

 حول مدن صيدا والنبطية وصور؛ ومرتفعات جبل لبنان ،شتورة ومدينة بعلبك؛ الجنوب والنبطية
  .حول المنطقة المدينية المركزية

  
من األقطاب المحلية، وهي مدن صغرى  من خالل شبكة الريفيةواصل مع المناطق ويتأمن الت

الوصول إليها مباشرة من القرى  يسهل  التيولتجارة، للخدمات ول مراكز مؤهلة لتكون
  .المجاورة

  
 إضافة :أما قرى األرياف، فسيرتكز نموها اإلقتصادي على مبدأ تنويع مصادر إيراداتها

  .عامة، ال بد من تقوية أدوار التجارة والخدمات والسياحة واالصطيافللزراعة والوظائف ال
  
  الهيكلية العمرانية في الشمال وعكار   ٢-١-٤

  
من اجمالي عدد السكان % ٤٨يعيش، في الفترة الحالية، في منطقة طرابلس وضواحيها قرابة 

وقد يزداد . رى  في المدن الصغيرة والقونيعيش%  ٥٢  في مقابلفي محافظتي الشمال وعكار،
بفعل تقدم نمط ، ٢٠٣٠ حتى سنة  ضمن الشمالمنطقة طرابلس المدينيةل الديموغرافي الوزن 

 يوازي  مستوى مرتفعىوزن األرياف في الشمال سيبقى على األرجح عل، لكن العيش في المدن
  . المحافظتين كالفيتقريباً  المقيمين  عددنصف

  
 شروطاً المدن الصغرى الشمال، تمتلك بعض افظتيالواقعة في مح الريفية وضمن المناطق

 ٩في الشمال وعكار، تتواجد » اً محلياًقطب «١٤ وقد تم تحديد .أفضل للعب دور القطب المحلي
  : مدن في محافظة عكار، وتتوزع كاآلتي٥مدن منها في محافظة الشمال و

  
  البترون؛  : في منطقة ساحل البترون-
  تنورين التحتا؛  :  في منطقة مرتفعات نهر الجوز-
  أميون؛  :  في منطقة الكورة-
  إهدن وبشري؛   في منطقة قنوبين؛ -
  زغرتا؛  : في منطقة زغرتا-
  سير؛  : في منطقة الضنية-
  المنية والعبدة؛  : في منطقة الشاطئ الشمالي-
  حلبا، مركز محافظة عكار المقترح؛  : في منخفضات منطقة عكار-
  بينو؛  :  في منطقة عكار الوسطى-
  فنيدق؛  : في منطقة عكار العليا-
  القبيات؛  : في منطقة القبيات-
  .شدرا  : في منطقة وادي خالد-

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
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   الهرمل- في البقاع وفي بعلبك المدينيةالهيكلية    ٣-١-٤
  

 في لبنان، حيث  األقل ارتفاعاًهي الهرمل - في محافظتي البقاع وبعلبكنسبة سكان المدنإن 
 شتورا من - زحلة وهم يقطنون في قطبي ،ان المحافظتين من عدد سك فقط%٣٤ يمثل هؤالء

 تزايد األنشطة بالترافق مع هذه النسبة ومن األرجح أن تزداد. جهة وبعلبك من جهة أخرى
، وإنطالقة السياحة المتوخاة في  شتورا-ومع تقوية قطب التوازن زحلة  الخدماتية والصناعية

 السكان في هذه التجمعات العمرانية الكبيرة من الممكن أن يتجاوز عددبحيث يكون بعلبك، 
  .٢٠٣٠ بحلول العام من عدد السكان اإلجمالي في المحافظتين% ٤٠
  
، ٢٠٣٠سنة  بحلول الرغم من االنطالقة المدينية، فإن القسم األكبر من سكان المحافظتين، وب

يفية ستنتظم، وهذه المناطق الر. سوف يواصل إقامته على األغلب في المدن الصغيرة والقرى
  :، وهياً محلياًقطبحول إحدى عشر  في الحياة المحلية،

  
  الهرمل؛  :   فيسان– قصر - في منطقة الهرمل -
  اللبوة؛  :    في منطقة رأس بعلبك-
  دير األحمر؛  :   اليمونة– في منطقة دير األحمر -
  شمسطار؛  :   في منطقة غرب البقاع األوسط-
  ريتال؛ب  :   في منطقة شرق البقاع األوسط-
  رياق؛  :   في منطقة رياق-
   ؛١مجدل عنجر  :   المصنع– في منطقة بر الياس -
  جب جنين؛  :   القرعون– في منطقة كامد اللوز -
  صغبين؛  :    عيتنيت– في منطقة عميق -
 مشغرة؛  :    ميدون– في منطقة مشغرة -
  راشيا؛  :    في منطقة راشيا-

من بين هذه األقطاب المدينية   في الشمال،وينبغي إعطاء اهتمام خاص لنمو مدينة الهرمل
  .قضاء الهرمل باإلعتبار لالمحلية،  وأخذ  الصعوبات االقتصادية واالجتماعية 

  
  
  
  
  

                                                 
ات في وسط انضمعرضة لخطر الفيولكنها تقع في منطقة ،تطورت مدينة بر الياس كثيراً في السنوات األخيرة وأصبحت أهم مدينة على طريق بيروت ـ دمشق -١

    .قطب محليك  ختيار مجدل عنجر األمر الذي من شأنه تفضيل السهل 
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L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٤-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

   في الجنوب والنبطيةالمدينيةالهيكلية    ٤-١-٤
  

 بين الجنوب العبورمدينة و  عاصمة المحافظةصيدا،: كبرى مدينية تجمعات ةيشمل الجنوب ثالث
 المدينة ،؛ والنبطية مميزة في بيئة طبيعية وزراعية الواقعةتراثيةالمدينة الور، وبيروت؛ ص

  . للعب دور مهم في المستقبل المرشحةالداخلية
  

من عدد السكان المقيمين في  %٤٤ ة الثالثجمعات السكنية الكبرىتاليعيش في هذه  عموماً،
  بفعل٢٠٣٠ بحلول العام ٣%٤٨ حتى  على األرجحوهذه النسبة سترتفع. ٢محافظتي الجنوب

  .الخدماتية والصناعية الحركيتين تطور 
  

التوازن بين األقطاب الثالثة في  يجب أن يتأمنوتماشياً مع روحية تقاطع األدوار المرتجاة، 
 التجارة في صيدا، :بينها وفقاً لمبدأ التكامل ال التنافس ِمن خالل توزيع الوظائف الجنوب

 بهدفوبالقدر نفسه يجب تقوية قطب النبطية . عليم العالي في النبطيةالتوالسياحة في صور، 
أخيراً، ال بد من االتفاق على إنشاء منطقة صناعية . تخفيف ضغط التمدد العمراني نحو الساحل

 منتصف الطريق بين األقطاب الثالثة، في ترى الخطة موقعها عندمهمة، للمنفعة الوطنية، 
.  بإنشاء مرفأ تجاري في هذا الموقع عندما تقتضي الضرورة ذلك وقد تكون معززةالزهراني

  :، وهي اآلتيةمحلياً اثني عشرة قطباً حول في الجنوب محلياً الريفيةوستنتظم المناطق 
  
   حاصبيا؛  : في منطقة حاصبيا-
   مرجعيون والخيام؛  : في منطقة مرجعيون-
   كفركال؛  : في منطقة كفركال ـ العديسة-
   جزين؛  :زين في منطقة ج-
   أنصار؛  : في منطقة هضبة النبطية بين النبطية والزهراني-
   جويا؛  : في البلدات الداخلية لمنطقة صور-
   قانا؛  : في منطقة قانا-
   بنت جبيل وتبنين؛  : في منطقة بنت جبيل-
   الناقورة؛  : في منطقة الناقورة-

                                                 
  %.٣٠ال تتعدى هذه النسبة ، إذا ما استثنينا المخيمات الفلسطينية -٢
  
  %.٣٣ ال تتعدى هذه النسبة ،إذا ما استثنينا المخيمات الفلسطينية  -٣
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L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٥-٤صفحة    
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   في بيروت وجبل لبنانالمدينيةالهيكلية    ٥-١-٤
   

  قة المدينية المركزيةالمنط
  

 لذا، فإننّا . ضرورياً آمراً»مركزيةالمدينية المنطقة ال«مفهوم  تحديد من اآلن فصاعداً، بات
 العناصر الثالثة التاليةمن  يتشكل   الكبيرعمرانيالتجمع ال هذانعتبر أن:  
  

  مدينة بيروت؛ -
م عن ٤٠٠ة، تحت خط االرتفاع ضبيه وخلدال بين المناطق الواقعة : العمرانية األولىالحلقة -

  .»بيروت الكبرى« باإلضافة إلى مدينة بيروت تشكالن بما يسمىسطح البحر؛ وهذه المنطقة 
وهي تشمل التجمعات العمرانية في جونية، بكفيا، برمانا، عاليه :  العمرانية الثانيةالحلقة -

  .والدامور
  

 وحدة وظيفية متكاملة، تستدعي حلوالً  أكثر فأكثر،شكلت هذه المنطقة المركزية، وستشكلوقد 
، ءالنقل، تصريف المياه المبتذلة، النفايات، المساحات الخضرا ال سيما  الميادين كافةمترابطة في

  ...لخإ
  

   العمرانية األولىالحلقةبيروت و
 

 اً مليون مقيم١,٣ )مدينة بيروت والحلقة العمرانية األولى حولها(بيروت الكبرى بلغ عدد سكان 
 األنشطة تتجمع فيه أهم  المركز االقتصادي واالجتماعي والثقافي والسياسي في لبنان، يهو

 ووسائل النقل والصناعة والسياحة والخدمات  والحركات الثقافيةالتجارية والوظائف المالية
اإلستشفائية والتعليمية العامة والعليا واإلدارات الرسمية ومراكز السلطة السياسية والتمثيل 

 أيضاً نقطة التقاطع األساسية لوسائل النقل في البلد،  بيروت الكبرىعتبرتكما . دبلوماسيال
بفضل مرفأ بيروت والمطار الدولي الواقع في الضاحية الجنوبية والطرق السريعة المتجهة نحو 
الشمال والشرق والجنوب التي تربط مدينة بيروت بكل المناطق اللبنانية وبسوريا والبلدان 

  .رى في المنطقةاألخ
  

ستقطاب المزيد من األنشطة ال التي بذلت وستبذل في المناطق األخرىوعلى الرغم من الجهود 
 . في احتالل مكان الصدارة في لبنان المستقبلستستمر  إال أن منطقة العاصمة ،اإلقتصادية

تنظيم مثل    هذه المنطقة،لمؤهالت اًيكمتطوير نوعي وليس  والهدف المطلوب تحقيقه هنا هو
بين األقطاب الكبيرة في الشرق األوسط   المنافسة وكسب الرهان في ،أفضل للوظائف الموجودة

  .الحياة وظروفها أطر وتحسين 
  

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
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   العمرانية الثانيةالحلقة

  
تناول في يمن حيث تنظيمها، إن التحدي األساسي الذي يطرح في المنطقة المدينية المركزية 

 الحقاً كون هذه الحلقة هي المرشحة األساسيةالعمرانية الثانية، ة الواقع موضوع تنظيم الحلق
  .الستيعاب النمو الديموغرافي والمديني لكل المنطقة المدينية المركزية

  
نية يام بتنظيم هذه الحلقة بشكل جيد، وهذا يمر أوالً بتحديد هيكليتها المدماإلهتينبغي  لذا،

  :لى مجموعة األقطاب المحلية التاليةرح الخطة أن تقوم عتقالرئيسية، والتي ت
  
  ؛ هجوني  : في منطقة ساحل كسروان-
  عجلتون؛   : في وسط كسروان-
  بكفيا ؛  : في مرتفعات المتن الشمالي-
  برمانا؛  : في مرتفعات المتن الجنوبي-
  بعبدا؛  : في منطقة بعبدا-
  ؛هعالي  : في مرتفعات عالية-
  عرمون؛  :ه في ساحل عالي-
  .الدامور  :مور في ساحل الدا-
  

   شحيم- وبرجا ، عمشيت-جبيل : المناطق العمرانية الصغيرة الساحلية
  

 من المنطقة المدينية المركزية، يشمل جبل لبنان تجمعين عمرانيين نية العمرانية الثاالحلقةخارج 
 عمشيت، وفي الجنوب، التجمع العمراني في -في الشمال، التجمع العمراني في جبيل : مهمين
  . شحيم- برجا -ة الجي

  
 ويمكن اعتبار التجمع العمراني في جبيل المدخل الذي يفصل المنطقة المدينية المركزية عن كل 

مركزاً حيوياً للعديد من القرى المجاورة، ليس فقط في  تعتبر تحديداً كما أن جبيل . شمال لبنان
كما أنها مدينة دينامية . القضاء الذي يحمل اسمها، ولكن أيضاً، لقضاء البترون المجاور لها

تجارة، خدمات، سياحة، زراعة ( األنشطة والوظائف المتنوعة تمركزت فيها مجموعة من
ولكي ال يؤثر تمدد المنطقة المدينية المركزية نحو الشمال على هوية ...). الخُضار، صناعة

ضبط مسار ب، مدينة جبيل، يفترض العمل على إدارة التجمعات العمرانية في جنوب المدينة
  .داث منطقة طبيعية فاصلةح وإستتمدِدها

    
  

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٧-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

 عن تمدد عمراني شبه متصل إذ أنه ناتج تنظيماً،شحيم أقل  ويعتبر التجمع العمراني في برجا ـ
 في  الشريطي المحور الذي يتجه صعوداً من البحر نحو شحيم، كما أن التمدد إمتدادعلىبتوزع 

وينبغي .  على الشاطئ كما على المرتفعاتلتقاء هذين القطبينوهو ينذر با،  أهميةبرجا ليس أقل
عبر تشجيع إقامة أنشطة جديدة في هذه  ال سيما ،ة هذا التجمع العمراني اإلهتمام الالزمرإعا

  . فيها التطوير العمرانيعمليةالمنطقة وتحسين 
  

   جبل لبنان أعالي فيالريفيةالمناطق 
  

بل لبنان على المرتفعات، خارج المنطقة المدينية المركزية  في جالريفية المتبقيةتقع المناطق 
 في أعالي بالد جبيل، وأعالي وتقع هذه األرياف.  شحيم- وبرجا ، عمشيت–وتجمعات جبيل 

أعالي وادي ( بحمدون محيط، و)قضاء بعبدا(كسروان وأعالي المتن، وأعالي وادي نهر بيروت 
  .والشوف األعلى) نهر الدامور

  
من % ١٥ة السكان في هذه المناطق غير مرتفعة، وتشكل نسبة المقيمين فيها أقل من تعتبر كثاف

تساهم في إبقاء تحتاج هذه المناطق لسياسات خاصة . مجموع السكان في بيروت وجبل لبنان
للنوم مناطق « تحوِلها إلى على مدار السنة، بحيث يمنع من خالل لحظ أنشطة سكانها فيها،

 التي تتمركز ةاألقطاب المحليالمناطق، تقتضي هذه السياسة لحظ مجموعة من ومثل بقية . »فقط
  :وهنا تقترح الخطة الشاملة أن تكون هذه األقطاب كما يلي. فيها الخدمات والمرافق

  
  قرطبا؛  : في مرتفعات نهر ابراهيم-
  ميروبا؛  : في مرتفعات كسروان-
  بحمدون؛  : في منطقة بحمدون-
  . ودير القمربيت الدين وبعقلين  :على في منطقة الشوف األ-

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٨-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

  المبادىء الرئيسية للتنظيم المدني:١-٤ رسم
 
  

 
  

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٩-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

  المناطق في االقتصاد الوطنيكافةإشراك   ٢ - ٤
  

إن دخول كافة القطاعات اإلقتصادية وكافة المناطق في دائرة المنافسة العالمية، يفترض العمل 
وهذا يتطلب  . وإدخالها جميعاً في عملية اإلنتاجعلى تعزيز التضافر بين كافة المدن والمناطق

ومن . قوية، خارج نطاق المنطقة المدينية المركزيةبالضرورة خلق أقطاب خدماتية وصناعية 
الشمال والجنوب  كل من التجمعات العمرانية الكبيرة فيي إيجاد هذه األقطاب ضمن عالطبي
  .البقاعو
  
جارة لتنمية االقتصادية على األنشطة الصناعية والت كل المناطق في اإشراكال تقتصر عملية و

 مركّزة جداً بين بيروت، جبيل، جونية، برمانا، ال تزال السياحة التي  أيضاً، بل تطالوالخدمات
ال بد من لحظ مشاريع سياحية تغطي كل المناطق اللبنانية، لما لكل منطقة من . عالية وبحمدون

  . استثمارها كيفيةخصائص وميزات ال بد من معرفة
  

 المدن في القرى عاجزة عن منافسةف. أيضاً على إنماء األرياف ، بشكل متالزم،كما ينبغي العمل
 الزبائن وبشكل أعداد كبيرة منالتي تقتضي تواجد جتماعية إلقتصادية واإلاالعديد من الوظائف 

غير أن .  مع بعضها البعضفي أنشطتهامكثف، أو التي تقتضي تجميع المؤسسات المرتبطة 
 خدمات ال توفرها المدن، وباألخص تلك المرتبطة بنوعية أسلوب عيشها القرى قادرة على تقديم

  . عليها االعتماد على هذه الميزات واستثمارها لجذب إيرادات إضافية فإنوبيئتها، وبالتالي
  
  المنطقة المدينية المركزيةتوزيع الوظائف في     ١-٢-٤

  
. ى األساسي من وظائف لبنان الخدماتية ذات األهمية الوطنية والدولية علتحوي المنطقة المدينية

  .تمركز الصناعة واألنشطة السياحيةل  الرئيسيمكانالأيضاً  تعتبر كما 
  
مركز : ، في هذه المنطقة الواسعة، على تنظيم توزيع هذه الوظائفغي أن تتركز الجهودبين

وي، تجارة كبيرة، اإلدارات الرسمية مالي، منطقة أعمال وخدمات، أنشطة نقل بحري وج
  ..المركزية، األنشطة الفندقية، صناعة، الخ

  
. وأدائهايكون تحسين نوعيتها لبقدر ما الوظائف والهدف، هنا، لن يكون زيادة حجم وعدد هذه 

وال يجوز، في مطلق األحوال، أن يتم إنماء المركز على حساب األطراف أو على حساب 
  .ةخيارات مناطقية بديل

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ١٠-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

  :استكمال عملية التنظيم
  

، ُأطلق بشكل واسع تنظيم الوظائف المركزية في  التسعيناتفي إطار المشاريع التي ُأقرت في 
 وسط  إعادة إعمار، تحديث مرفأ بيروت، مشروعال سيماالعاصمة والمناطق المحيطة بها، 

وية للمناطق المحيطة مدينة بيروت، إعادة بناء المطار، تحسينات شبكة الطرق، ومشاريع تنم
  .بالعاصمة في جونية، الذوق، عاليه وغيرها

  
 الحرم  مثل ،هناك مشاريع أخرى تستطيع إكمال هذا التنظيم، بعضها أصبح في المدى المنظور

 في الحدث وتطوير المؤسسات العامة في بئر حسن ومشروع تطوير النشاط  الموحدالجامعي
  .روت، ضمن مشروع إليسارالسياحي على طول الساحل الجنوبي لبي

  
  لخدماتل جديدةإبراز أقطاب 

  
من الممكن أن يكون مفيداً استكشافُ مشاريع أخرى في ميدان الخدمات، مثل تطوير أحياء و

 بيروت لمنطقة في المخطط التوجيهي العام  ذلكحظكما تم لالمكاتب في نقاط تقاطع استراتيجية، 
 ومن هذا المنظور، ال بد من إعادة التفكير بمفهوم ...نهر الموت، الحازمية، خلدة: الكبرى

 أساسياً بنيوياً في بيروت الكبرى، وليس ممراً لحركة عنصراً، من خالل اعتبارها »الضواحي«
  .السير التي تجتاز العاصمة

  
  إعادة توزيع األنشطة الصناعية

  
أجل خفض على مستوى الصناعات، هناك عمل تنظيمي مهم وضروري يجب القيام به من 

  في وسط األحياء السكانية أو في مناطق الواقعةاألضرار والمخاطر التي تسببها بعض المنشآت
 في إعادة تنظيم المنشآت الصناعية، مناسبة من ثلمت المويجب أن يكون هذا العمل. مجاورة لها

ض في بعكن يمو.  حديثة مناطق جديدة ألنشطةعبر إستحداثأجل تحديث المجال الصناعي، 
جال أمام تجهيز أفضل لألحياء م ال في القديمة مما يفسحبعض المناطق الصناعيةإلغاء  الحاالت

 من شأنها تلبية الطلب المتزايد للعائالت ،المجاورة وتوفير مساكن حديثة في المنطقة المركزية
   .الناشئة

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ١١-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

   العمرانية الثانيةالحلقةع األنشطة في يتنو
  

 العمرانية الثانية تتركز الحلقةلمدن والقرى المتواجدة في نطاق في اقتصادية إلاإن األنشطة 
 مراكز سياحية تعتبر ،هجونيوبكفيا وبرمانا و هعاليف ؛بشكل أساسي في ميادين السياحة والترفيه

 فرص العملومع ذلك تأتي أنشطة أخرى، لتضفي نوعاً من التنوع على . واصطيافية مهمة
المهن الحرة، التعليم، (أو الخدمات ) الذوق( مثل الصناعة المعروضة وعلى مصادر اإليرادات،

  ...).الصحة
  

 يفسد الحركة السياحية  يمكن أنيجب تشجيع هذا التنوع، ولكن مع الحرص على تجنب كل ما
  .التي تشكل امتيازاً اقتصادياً أساسياً لهذه المناطق

  
  إيجاد حلول للنقل العام

  
 عوائق خطيرة جراء المنطقة المدينية المركزيةادية في من الممكن أن تواجه األنشطة االقتص

 ثمة ،للعاصمة ومنطقتها المصلحة االقتصادية  الحفاظ علىمن أجلو،  لذا. مشاكل ازدحام السير
باألخص إعادة تنظيم شبكة وعن حلول جريئة ومعاصرة لهذا التحدي المهم،  للبحث  ضرورة

  .٤تخفيفه  في ازدحام السير أكثر منفها،، بفعل تخّل تساهم اليومالتيالنقل العام، 
  

  في المرتفعات التنمية السياحيةضبط 
  
لمنطقة المدينية ل المتاخمةو ، المرتفعاتعلى المناطق الطبيعية والزراعية  البلدات الواقعة فيإن

تستطيع االستفادة من الوظائف الكثيرة ) كسروان، المتن، بعبدا، عاليه والشوف(المركزية،  
دة في المنطقة المدينية المركزية ومن األنشطة التي تقدر على تطويرها ذاتياً، خصوصاً المتواج

والخدمات ) ، السياحة الثقافية، السياحة البيئية التزلجاالصطياف، الفنادق،: بكافة أشكالها(السياحة 
 بساتين كما تستطيع االستمرار في استغالل ثروتها الزراعية، التي تؤمنها. والتجارة المحلية
 التي والزراعات المتنوعة في الجبال العالية، والخضار في أعماق األودية، األشجار المثمرة

  .تُوفِّرها متغيرات مستويات االرتفاع
  

                                                 
.  على ازدحام حركة السيرتؤثر سلباً) تتسع لعدد قليل من الركابتلك التي أي ( الخفيفة السعةكثرة وسائل النقل العام ذات  إن - ٤

أما إذا أردنا ). السائقينكلفة النقل القليلة، توزيع إيراداتها على عدد كبير من (تختصر الخدمة التي تقدمها بمؤثراتها االجتماعية وتكاد 

نقاط  تحديد  الكبيرة مع السعة ذات العرباتقل العام على استخدام  خدمة النالوصول إلى وسائل نقل مشترك وفاعلة، فيجب أن ترتكز

  . وعدم التغاضي عن أسلوب التوقف العشوائيالتوقف المسموح بها

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ١٢-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

في هذه المناطق دوراً رئيسياً في الخدمات ) المشار إليها سابقاً (األقطاب المحليةتلعب و
منشآت العامة والمرافق الما يتعلق بتوزيع ومن المفترض أن تحظى باألولوية في. والتجارة
  .في مناطقها والصحية التربوية 

  
إعطاء منطقة الشمال وطرابلس مكانة مميزة في النقل البحري والصناعة    ٢-٢-٤

   الدولية والتعليم العاليالمعارضوالسياحة و
  

اسي وملحوظ بشكل أسالمؤسسات العامة و  الدولةفي السنوات المقبلة، ينبغي أن تتركز جهود
المقلق الذي تعاني  الشمال وعكار، من أجل تصحيح الوضع االقتصادي واالجتماعي على منطقة

  . هذه المنطقةمنه
  

 إنطالقة تحقيقولكن . في القرىكما  في المدن في الوقت ذاتهبالطبع، يجب أن تبذل هذه الجهود 
 قلبه المديني مدينة طرابلس ز بتعزي، وقبل أي شيء، يمر بالضرورةإقتصادية حقيقية في الشمال

  .وضواحيها
  

  جهد خاص لصالح مدينة طرابلس
  

حسب جدول أعمال محدد، يشمل كل القطاعات تم تإن تنمية منطقة طرابلس المدينية يجب أن 
  .في إطار مشروع متكامل

  
تعزيز دوره من ينبغي  بل،  فحسبإعادة تأهيل مرفأ طرابلس وتحديثه وعلينا االّ نتوقف عند 

تأمين حركة الترانزيت من  الحق الحصري في  خيار إستراتيجي يقضي بإعطائه إعتماداللخ
 بإتجاهوفيما بعد ( سوريا بإتجاه خط سكة الحديد إعادة تأهيلومع . إلى العراق وسورياو

إلى الحدود من جهة، وإلى بيروت من جهة أخرى، تستطيع مدينة  الطرق ، وتحسين )بيروت
ولتعزيز ذلك، يجب العمل على تأمين التجهيزات . مهمة في نقل البضائعطرابلس تطوير وظيفة 

  .خازن ومواقع توضيب وتحميل البضائعمالضرورية من 
  

فهي تستطيع االستفادة من .  يجب أن تعطى األولوية لتنمية الصناعة في عاصمة الشمالكذلك
عار المناِفسة لألراضي وجود المرفأ وطرق المواصالت، وتطور مواقع إنتاج الطاقة، ومن األس

  .الصناعية ومن تقاليد صناعية محلية
  

 فهي .  على نمو التجارة والخدمات قبل كل شيءلكن، على منطقة طرابلس المدينية أن تراهن
  تطوير،بشكل خاصينبغي، كما .  إظهارها العمل على ينبغي في هذا المجالمزايا حقيقيةتتمتع ب

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ١٣-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

براز إنفتاحها على كافة المناطق والزائرين والمستثمرين ما من حيث إ، ال سيصورة المدينة
  .وعلى العالم

  
أنشطة المعارض والمنتديات الدولية، إذا توفَّرت إرادة وطنية في ومن الممكن إعادة إنعاش 

والجهود ويتطلب هذا التطور بعض االستثمارات . إعطاء طرابلس األولوية على هذا الصعيد
  .المنتجات الصناعيةعلى نشاط المعارض هذا ن يتركَّز  ومن الممكن أ.اإلعالمية
  

في الوقت نفسه، ونظراً لما يمثله الشمال من وزن ديموغرافي، تستحق مدينة طرابلس أن تصبح 
لجامعة التابع ل وبناء عليه، فإن تنفيذ مشروع البناء الجامعي الموحد . للتعليم العاليهاماً مركزاً 
 في مدينة طرابلس، تستقبل الطالب من مجموعة من الكليات المتكاملة يسهم في تجميع اللبنانية 

 وتوفر لهم ظروف الدراسة العليا أسوة بباقي أقرانهم في العاصمة جميع المناطق اللبنانية
  .والمناطق

  
ففي طرابلس . وتستطيع السياحة أن تؤمن إيرادات ال يستهان بها للمدينة وللمناطق المحيطة بها

مجالي في  النادر، غنى تقاليدها  المعماريالتراث: متنوعة للجذب السياحيتوجد عناصر 
، واجهة الميناء البحرية المميزة؛ كما أنها تعتبر محطة انتقال نحو مناطق المأكوالت والحلويات

 المشروع يترافقينبغي أن و  وإلى الحدود السوريةاالصطياف الطبيعية وإلى كل مناطق الشمال،
  .، على األقل تلك المهيأة لإلقامة القصيرةفيهانمو الفنادق مع  طرابلس السياحي لمدينة

  
 ، عبر وكالة متخصصة بذلك على روع إنماء مدينة طرابلس وضواحيهامشل تأمين الدعميفترض 
هذا يجب أن يترافق كما ،  به المؤسسة العامة لتشجيع اإلستثمارات في لبنانتقومما غرار 

 إلى إليصالها الخدمات المدينية، اءدأمستوى ستثمارات لرفع المشروع مع مجموعة من اإل
  . بيروتأوضاع العاصمةمستوى متساٍو مع 

  
  الدينامية المرتقبة في الشمال وعكار

  
. إن تفعيل دينامية مدينة طرابلس تعطي قفزة جديدة لكل االقتصاد في الشمال وفي عكار

بيروت و الت بينها وبين طرابلس، بفضل تحسين طرق المواصالريفيةوتستطيع المناطق 
  .والبقاع، أن تُطَور أنشطة مكملة لتلك الموجودة في طرابلس

  
باإلضافة إلى الثروة الزراعية في : ، ويجب معرفة استثمارهاهامةتمتلك هذه المناطق ميزات 

لشمال عكار والكورة، والتي  يمكن أن تشكِّل قاعدة لتطور الصناعات الغذائية الحديثة، يمتلك ا
الواجهة البحرية : ميزات سياحية مهمة ومتنوعة، والقسم األكبر منها غير مستثمر حتى اآلن

، الثروة الحرجية )تزلّج(المميزة بين طرابلس وجبيل، القمم المكللة بالثلوج في القرنة السوداء 

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ١٤-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

وادي (، األماكن المقدسة في المرتفعات )اصطياف، سياحة بيئية(والطبيعية في كل الجبال 
  .، قرى تقليدية ومناظر رائعة الجمال)قاديشا

  
إن تنمية هذه الميزات بحاجة إلى مشاريع تنموية محلية متكاملة مع تلك الملحوظة في منطقة 

 البترون، مرتفعات نهر الجوز،  بالد:مثل" مناطق متجانسة"وذلك ضمن إطار طرابلس المدينية، 
، منطقة  عكارمرتفعاتة، حلبا وسهل عكار، وادي قاديشا، أميون والكورة، منطقة الضني

  ...القبيات، منطقة وادي خالد
 

   شتورة والنبطية-زحلة : تقوية قطبي التوازن الكبيرين    ٣-٢-٤
  

بعد الشمال وعكار، يجب أن تعطى األولوية في التنمية االقتصادية لقطبي التوازن المدينيين 
  . من جهة أخرى والنبطية من جهة شتورا–زحلة 

  
  هلبنان وفي وسطل يشرقالوسط ال، في األراضي اللبنانيةهذان القطبان بموقعهما داخل يتميز 

  . المنطقة الساحليةعلىويسمح تطورهما بتخفيف الضغط العمراني . يجنوبال
  

 ولكن. ال بد من أن ينطلق تطور هذين التجمعين من تقاليدهما الزراعية والتجارية واإلدارية
 مما هما عليه عناصر جديدة تسمح لهما باإلنتقال إلى مستوى أعلى ن يتضمنأ هذا التطورعلى 
  .حالياً

  
 ضعية األقطاب المدينيةو بد من توفير شروط محددة إلعطاء هذه التجمعات العمرانية ال لذا 

عدد من  بإقامة  وذلك جديد لمعاهد وكليات الجامعة اللبنانية،توزيع:  ومنهابكل معنى الكلمة،
؛ أنشطة ) في المناطق األخرى فروعأيةبدون  (من هذين القطبين في كلِّ  المتكاملةالكليات

، مثل تكريس زحلة  مميزة؛ مشاريع خدماتية )، الخفرغنقابات،  (المهنيةمرتبطة بالمؤسسات 
ـ شتورا كمركز للصناعات الغذائية، والنبطية كمركز ألنشطة أخرى كالثقافة والنشر والبيئة أو 

  .غيرها
  
موازاة ذلك، ال بد من إعطاء الصناعات تسهيالت الختيار مواقعها في ضواحي هذه التجمعات، ب

  . من أمكنة أخرىبدالً
  

   شتورا-زحلة 
  

بنقاط قوة متعددة، وينبغي أن يتركز الجهد العام على يتميز التجمع المديني في زحلة ـ شتورا 
  فصل ال سيما إن تنظيم شبكة الطرق، .وتوجيه وظائف جديدة بإتجاههمجاله المديني تنظيم 

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ١٥-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

وتحديث أنظمة التنظيم المدني، المحلية عن طريق الترانزيت الذي يمر عبر شتورا، الطرق 
كل هذا ... النفاياتقطاع تنظيم تصريف المياه المبتذلة وو المنشآت اإلدارية والصناعية، وإقامة
بإنشاء مجمع للجامعة اللبنانية، يحتوي إضافة الى إمكانية تعزيزه   بتنمية هذا التجمع،سيساهم

  . بأقسامها كافة متكاملة على كليات
  

تكون  ، منتصف الطريق بين زحلة وبعلبك عند،حديثة في رياق منطقة صناعية كما أن إنشاء
 سيشكل عامالً هاماً بشبكة الطرق وبخط سكة حديد متجه نحو دمشق، فعال بشكل مربوطة

  . فرص عمل تستفيد منها المنطقة بأسرهاوخلقلجذب استثمارات جديدة 
  
. البقاع مفيدة لكامل بلدات دينامية فعالة لفخ سي تطور التجمع العمراني المركزي في البقاعإن

 ه شتورا، إضافة إلى ما ستقوم ب–فالمناطق الريفية ستستفيد بشكل غير مباشر من تطور زحلة 
، ال سيما طبيعتها وإطارها القروي وهما اتها وخصوصياتها ميزمن إنطالقاً في حقل اإلنماء

، وهذا حركة االصطياف والسياحة والتجارة والخدمات والزراعة ركيزتها األساسية لتطوير
  .ينطبق بشكل خاص على عموم قرى البقاع الغربي وراشيا

  
لمناطق الواقعة ل  الطابع الريفي الحفاظ علىيساهم في المناطق العمرانية الكبيرة  تطويرإن
على سبيل المثال، يستطيع البقاع الغربي المحافظة على سماته كمنطقة هادئة، تتميز ف. رجهاخا

، لحوظًسياحي م  نشاطبإستقطابلهذا مما يسمح  ،بأراضيها الزراعية الواسعة وببحيرة القرعون
مشغرة، صغبين : أنشطة متنوعة في مدنها الصغيرة المهمةإضافة إلى ما يمكن أن تستقطبه من 

صغيرة غير الصناعات التعليمية والو والصحية تجارية الخدماتية وال كاألنشطة ،جنينوجب 
 فرص العمل المتنامية في هذا القضاء، أن تستفيد من  الواقعةلمدن والقرىل كما يمكن. ملوثةال

  .بفضل التحسينات التي ستطرأ على شبكة المواصالتفي زحلة وشتورا، 
  

 في هذه يزداد تنوع األنشطة من الممكن أن حيثراشيا  منطقة ىوينطبق المنطق نفسه عل
 ديناميتها، بفضل ربطها بشكل أفضل بشبكة طرق نحو حاصبيا والجنوب  تتحسنالمنطقة، وأن

وعلى المدى . الحدود السورية وزحلة وشتورا من جهة أخرىومن جهة، ونحو المصنع 
 ترتكز على الثروة الفريدة التي ،اًهامة جد تستطيع منطقة راشيا جذب أنشطة سياحية الطويل،

  )....تزلج، إصطياف، سياحة بيئية،(يمثلها جبل الشيخ 
  

  النبطية
  

  مقارنةً،اآلخر، بنفس المواصفات» قطب التوازن«ال يتمتع التجمع العمراني الكبير في النبطية، 
  . شتورا-بتلك التي تتميز بها منطقة زحلة 

  

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ١٦-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

النبطية ف .»قطب التوازن « إلى مرتبة بههامة للوصولوبذل جهود لذا، ال بد من اتخاذ قرار 
خمسة (مركز المحافظة، وتعتبر مركزاً تجارياً نشيطاً، ومركز خدمات طبية هي اليوم 

غير أن  .)عشرون مؤسسة ثقافية وتعليمية(واجتماعية ) مستشفيات، واحد منها حكومي
 األمر ، وكذلك)بشكل أساسيبناء ومعادن (الصناعات المتواجدة في هذه المنطقة قليلة التطور 

أنشطة ومؤسسات جديدة إليها، استقطاب يتطلب  تطور النبطية إن.  السياحة والترفيهبالنسبة إلى
 يويرتدي موضوع. وساحتها وأحيائها طرقها وإدخال تحسينات جدية على مجالها المبني، 

  .ولالتنظيم المدني والبنى التحتية أهمية بالغة في إنجاز هذا التح
  
 المنطقة الصناعية الكبيرة في الزهراني، الواقعة على تقاطع تطويرمن الضروري أن يترافق و

 في النبطية إطالق مشاريع سكنية كبرىطرق رئيسية متجهة إلى صيدا والنبطية وصور، مع 
  . على الساحلبدالً من أن تنتشر المساكنمخصصة إلقامة العاملين فيها، وخصوصاً الشباب، 

  
صور و صيدا اإلنماء المقترح لكل من، بالتوازي طبعاً مع اتجاهات مدينة النبطيةتطوير إن 

 ويساهم في تحقيق .، من شأنه أن يعزز األوضاع اإلقتصادية في الجنوب بمجمله)انظر الحقاً(
 - الزهراني تحسين المواصالت عبر الجنوب، ال سيما تحسين وإستكمال أوتوستراد هذا الهدف 

وتحسين  المصنع، بإتجاه حاصبيا ومن ثم على شكل طريق سريع عبر مرجعيون تىحالنبطية 
  . من جهة أخرى ومرجعيونصوربين بنت جبيل والنبطية من جهة، وفعلي للطرق ما بين 

  
 فينبغي أن تعمل المدن الصغرى  خارج التجمعات العمرانية الكبيرة الثالثة في الجنوب،أما

 يتعلق بالخدمات المحلية افيمإمكانياتها بشكل أفضل، خصوصاً و  ميزاتها استثماروالقرى على
  .والسياحية واإلسكان

  
 مناطق مرجعيون، الخيام، الريحان وحاصبيا من الدينامية التي ستنوجد في النبطية، دتستفيسو

 بين النبطية والمصنع على الحدود ريق الدولية ماطالذي سينشأ على ال التحسين الجوهري بفضل
اطق إستقطاب نكما يمكن لهذه الم. عبر مرجعيون وحاصبيا) المنطلق من الساحلو(السورية 
...) صناعات خفيفة غذائية، خدمات متنوعة، اصطياف،(مشاريع تنموية محلية وتطوير 

أما على المدى . االستفادة من حركة الناس ومن منافع االستثمارات التي ستنتشر على هذا الخطو
اصل مع القنيطرة وفلسطين سيكون لها األثر الكبير في إعادة تنشيط  إعادة التوالطويل، فإن

  .مرجعيون كامل منطقة الحركة التجارية في

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ١٧-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

  
  والبضائع األفراد النشاط اإلقتصادي في صيدا وجبيل إنطالقاً من حركة تنمية    ٤-٢-٤
  

  أن ندومركزية،  المنطقة المدينية العند أبوابتتميز مدينتي صيدا وجبيل بموقعهما الجغرافي، 
المنطقة المدينية فاصلة بين ، »معابرمدن ك«ويتماثل دور المدينتين بوظيفتهما . جزءاً منهاتشكال 

  . ومناطق شاسعة أخرى في البالدالمركزية 
  

  مدخل بيروت؛ ومدينة جبيلإلى الجنوب مدخل الجنوب وإلى بيروت هي مدخلمدينة صيدا 
  . بيروتىإل الشمال مدخل الشمال وإلىبيروت 

  
 من هاتين المدينتين أن تعمل لالستفادة من هذا الموقع المرتكز على حركة الناس وعلى كل

   تعزيز النشاط التجاري فيهما، يفترض وهذا.مداخل المنطقة المدينية المركزيةالبضائع عند و
ة بنقل  تعزيز األنشطة المتعلق ناهيك عن باإلضافة إلى الخدمات اإلدارية وإستقطاب السياح،

  .بإنتاج الخضار المعدة لإلستهالك المباشر وتلك المتعلقة وتخزين وتوزيع البضائع، 
  

  صيدا
  

وتتميز أيضاَ فهي مركز المحافظة، وفيها وظائف تجارية متطورة : تتمتع مدينة صيدا بمزايا عدة
 هذا يجعل منها فرادة واجهتها البحرية ومنطقتها التراثية، حلوياتها ومأكوالتها المتنوعة؛ إن كلب

 قد هاولكن. نقطة جذب سياحية مهمة، إضافة إلى انفتاحها على المناطق الزراعية في جنوب لبنان
بسبب قربها من مدينة الثقافية والترفيهية  كما في حياتها في حياتها االقتصادية تتأثر بشكل سلبي

 على خصوصياتها أن تراهن إذاً،من مصلحة صيدا .  )أقل من نصف ساعة بالسيارة(بيروت 
 بشكل خاص، بما في ذلك  لتطوير وظائفها السياحية والتجاريةوميزاتها، وأن تسعى بالتالي

  . وغيرها البحرية والزراعية الذاتية، منتجاتهاتسويق
  

واجهتها البحرية، منطقتها :  صون وإبراز مزايا المدينة،بالضرورة يقتضي إن هكذا رهان 
  ...الحرفية، المؤسسات العامة وسهلها الزراعيالتراثية، أسواقها، أنشطتها 

  
إن لذا، ف. وينبغي السيطرة بشكل أفضل على تطور المنطقة الصناعية الواقعة في جنوب المدينة

 وطنية منطقة صناعية ري بتطو والقاضيالخطة الشاملة لترتيب األراضي،االقتراح الوارد في 
  . تنظيم األنشطة الموجودة في الغازية، يشكِّل فرصة مناسبة إلعادةالزهرانيفي منطقة 

  
 صيدا أيضاً مقدرات هامة في حقل اإلسكان، بفضل التالل المحيطة بها والمطلة على  وتمتلك

ستوجب الحفاظ يإن الحفاظ على هذا المورد الهام . ظاًملحوالبحر، والتي شهدت نمواً عمرانياً 

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ١٨-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

لبناء فيها بشكل مالئم، والحفاظ على شريط على اإلطاللة البحرية لهذه التالل وبالتالي تنظيم ا
  .البساتين األخضر الفاصل بين التالل والمناطق المبنية المنخفضة

  
 وجزين، فتستطيع االعتماد على األنشطة المرتبطة  صيداأما البلدات الواقعة بين ساحل
 التفكير يمكنومع النمو الديموغرافي المنتَظر في مدينة صيدا، . باالصطياف في سبيل تطورها

 - ٩٠٠ ما فوق على إرتفاع المناطق الواقعة غير أن . ترفيهية في هذه البلداتبإقامة مشاريع 
  تطوير نشاطات تتجاوز اإلصطياف منلن تتمكن على األرجح سطح البحر، عنم ١٠٠٠

ورها اإلداري والتجاري المركزي وميزاتها ، ما عدا مدينة جزين بفضل دالخدمات المحليةو
  .يعية والسياحية الكبرىالطب

  
  جبيل

  
 صيدا بالرغم من العدد األقل لسكانها، تتمتَّع المدينة بمزايا وضعيتشابه وضع مدينة جبيل مع 

وبدور ...) آثار فينيقية ورومانية، شواطئ، مناطق تراثية(مهمة جداً على الصعيد السياحي 
  .قضية المجاورةإلى مناطق أخرى في األ وصوالً تجاري يمتد إلى كامل القضاء 

  
، التي تتابع تمددها ها من المنطقة المدينية المركزيةرئيسياً، بسبب قربتحدياً  مدينة جبيل تواجه

  العمراني حتماً المدصلي سنة المقبلة س٣٠ ـ ٢٠  فترتها وخالل. بابتالعها مهددةباتجاه الشمال
العمل نة جبيل ومنطقتها المدينية يفرض على مدي هذا األمر. إلى منطقة نهر ابراهيم على األقل

 المنطقة اً من ضواحيبذاتها، وليس جزءالقائمة فرادتها لتبقى من المدن و على صون هويتها
، تطوير وظائفها السياحية  مضى، ينبغي على جبيل، وأكثر من أي وقتذلكولتحقيق . المركزية

  . نشاطها في إنتاج وتسويق الخضار تعزيزباإلضافة إلىوالتجارية 
  

ومقدراتها ال بد من تطوير مدينة جبيل بطريقة تستطيع من خاللها المحافظة على مزاياها 
 على المدينة أن تكون حذرة إزاء مشاريع الردم المحتملة، والتي نرى آثارها السلبية .الدائمة

 المحافظة على شاطئها الرملي كما عليها. موقع على طول الشاطىء الشمالي على أكثر من 
فهذا كلُّه يشكِّل ... إطاللة المواقع األثرية على البحر وعلى المرفأ القديم والمدينة التراثيةوعلى 
  . ورأسمالها الثابتثروتها

  
 احترام  شرطكنأما في البلدات المحيطة، فهنالك عدد من المناطق الصناعية القابلة للتطوير، ل

تطوير يمكن  ،وفي القرى البعيدة. وث الجوفية من التلالمياهالسالمة العامة وخصوصاً حماية 
  بين منبعه ومصبه،، وهذا األمر ينطبق بشكل خاص على وادي نهر إبراهيم.أنشطة اصطيافية

ال تفسد مزايا  كي  هذه التنمية  مظاهرتنظيم بشرط ،من مناظر طبيعيةهذا الوادي لما يتميز به 
  .الفريدهذا الموقع 

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
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 التقرير النهائي  

  
   عالمياًالمشهورة التراثية إنطالقاً من ثروتهما مدينتي بعلبك وصور تطوير   ٥-٢ -٤
  

تعتبر مدينتا بعلبك وصور من أهم وأكبر المواقع األثرية والتراثية في لبنان، واعترف العالم 
وتسمح مزايا المدينتين وموقعهما الجغرافي . »الئحة التراث العالمي«بمزاياهما ووضعهما على 
  .في لبنان المهمين القطبين التراثيينا مبإعتبارهبإعطائهما تقديراً خاصاً، 

  
 غنية بثرواتها التراثية، خصوصاً طرابلس وجبيل وبيروت وصيدا، أخرىيوجد في لبنان مدن 

ولو لم تُلحظ حتى  هذه المدن االستفادة من معالمها التراثية،  كلتستطيعو. غيرهاوالعشرات 
 إن هذا التميز لمعاني التراث في.  كما هو الحال بالنسبة لبعلبك وصور»كقطب تراثي متميز«

كل ما يحمله ذلك من فوائد  بعلبك وصور يستهدف تحديده اتجاه أساسي لتنميتهما، مع كل من
  .ولكن أيضاً من ضوابط

  
  بعلبك ومنطقتها

  
هذه الثروة التراثية تشكل قوة . إن شهرة بعلبك العالمية قائمة على موقعها األثري اإلستثنائي

رفع مستوى معيشة سكان المدينة ب ،بشكل صحيحتسمح، إذا ما إستثمرت جذب سياحية فائقة 
 المحليين – والمطلوب زيادة عدد السياح.  بأسرهاللمنطقة المحيطة بهاو فرص عمل لهاوتأمين 

 بشكل ملحوظ وتحويل بعلبك إلى مركز للفنادق مخصص لإلقامة المؤقتة، بحيث -واألجانب 
أيضاً على خانق نهر العاصي في الهرمل ومواقع بك للتعرف يتسنى للسياح أن ينطلقوا من بعل

  . كسارة، الخيةبأقعيناتا واليمونة المتميزة وعلى األرز ومطاعم زحلة و
  

 خدماتهاولكي يتحقق هذا المشروع، ال بد لمدينة بعلبك من العمل إليجاد حلول لمشاكل عدة في 
، ولحماية األراضي بمنطقتها األثرية المدينة ولترتيب أحيائها بشكل يحسن ربطالمدينية، 

متاجر خصوصاً و ؛المتاجرو ووقوف السيارات المتاخمة للموقع األثري، ولتنظيم حركة السير
مستوى و إعالمها، وأن تستقطب استثمارات فندقية، وأن تنظم  على الطريق العامالمواد الغذائية

  .حضورها لدى المكاتب السياحية وأن تطور صورة انفتاحها
  

بعلبك، بصفتها لمدينة   مع تقوية أداء الوظائف األساسية  يتم بشكل مواٍز إن هذا كله، يجب أن
 األكثر أهميةً في التجمع السكنيقطباً تجارياً وخدماتياً لمنطقة البقاع الشمالي، وعلى اعتبار أنها 

ق هذه  أن يساهم في تحقييفترضإن تثبيت وضعها كمركز للمحافظة الجديدة .  المنطقةهذه
  .األهداف

  

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
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الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

 الهرمل من مشروع إنشاء منطقة صناعية -كما ال بد أن تستفيد مدينة بعلبك وكل منطقة بعلبك 
فرص ن ما توفِّره هذه المنطقة من ، كما تلحظه الخطة الشاملة، إذ أحديثة في منطقة رياقوطنية 
 في إبقاء الشباب   الوظائف الحالية من تجارة وزراعة وسياحة، سيساهم تطوير، إضافة إلىعمل

  . في هذه المنطقةسوق العمل الوافدين إلى 
  

فسيبقى النشاط الزراعي غالباًٍ الواقعة خارج قطب بعلبك المديني،   البقاع الشماليأما مناطق
 تحديثه ودعمه بمشاريع مناسبة، أهمها الري، مع األخذ  باالعتبار وسيكون من الضروري، فيها

وإدارة أفضل ) السهل المحيط بنهر العاصييناسب لتنقيط هو ما الري با(ضعف تكوين التربة 
 وحل المشاكلالمراعي  وإدارة إستعمال  للربط مع الصناعات الغذائية، بغية لقنوات التسويق

 ).الشيوع(العقارية 
  

ع ورفع ي من أجل تنو الريفية الواسعةفي الوقت نفسه، ينبغي إيجاد أنشطة أخرى في هذه المنطقة
 للعمل،  اوليةقدمت مشاريع التنمية المحلية المنجزة في المنطقة قاعدةلقد . ل السكان دخمستوى

 القوي بمساعدة المنطقة للخروج من السلطات العامةولكنها أظهرت أيضاً، ضرورة التزام 
 وتعد مشروع الزراعات .أزمتها االجتماعية التي تفاقمت بعد منع الزراعات غير المشروعة

على كل مشاريع التنمية المعلنة في هذه المنطقة أن تأخذ بالحسبان خطر  أن كما .البديلة
تدني مستوى ، بما في ذلك  إدارة الثروات الطبيعية سوء، الذي يزداد خطورة بسبب»التصحر«

  .مداخيل األسر
  

 صور ومنطقتها
  

  .متع بها مدينة بعلبك أكثر تنوعاً من تلك التي تت إستثنائية،تتمتع مدينة صور أيضاً بمزايا سياحية
 اًموقعو،  مجيداًاً فينيقياًتاريختكتنز وموقعين أثريين رومانيين معروفين عالمياً،  تحتضنفهي 
 من ى مجموعة كبر بإتجاه كما أن موقعها هو بمثابة بوابة تنفتح في تاريخ الديانة المسيحيةاًمهم
 تميزها فضالً عن نوب اللبناني، الرومانية والصليبية والعربية المنتشرة في كل الجاآلثار

  ...لخإ،  متفرد صيد تقليديمرفأ و، محمية طبيعيةو ،شواطئ رملية نظيفةب
  

 في  وردكماو. إن كل هذه العناصر تعطي مدينة صور إمكانيات هامة لتنميتها السياحية
 مجموعة إن استثمار مزايا مدينة صور ال بد من أن يرتكز علىفمدينة بعلبك، لتنمية الاقتراحات 

ادق ناإلجراءات التنظيمية، لترتيب المجال المديني وحماية المواقع وزيادة اإلستثمار في الفمن 
خرى، األ تهاتستطيع مدينة صور استكمال تطوير أنشطوبموازاة هذا الجهد، . وتطوير األعالم

  . بلداتها الداخلية ومن أجل إنمائهابالتكامل معالتجارية والخدماتية، تلك خصوصاً 
  

  منافع التنمية االقتصادية التيلإلستفادة منقدرات كافية بالبلدات الداخلية لمدينة صور  وتتمتع 
تمتلك هذه البلدات آثاراً تاريخية عدة، بدأ البعض منها بتحقيق شهرة جيدة، . مدينةالتشهدها قد 
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لتالل «ر المتميزة  الناقورة والمناظمنطقة في الطبيعة العذراءوتشكل . كموقع قانا وقلعة تبنين
  .بعضها للبعض اآلخرنقاط جذب سياحية مكملة » الجنوب

  
مدينة ال أظهرته مدينة بنت جبيل، ، أبنائهبميزة هامة هي دينامية تمتع الجنوب اللبناني يكما 
 بعد اندحار في وقت قصير ديناميتها إعادة بناءاستطاعت التي خدماتية، الصناعية والتجارية وال

 مشروع جر المياه بواسطة سوف يساهموفي المدن والبلدات المجاورة، . إلسرائيلياالحتالل ا
  .مستوى الحياة بشكل محسوسو  المداخيل بتطوير المنتجات الزراعية وبتحسين٨٠٠القناة 

 
   تنويع مصادر الدخل في المناطق الريفية  ٦-٢-٤
  

 دينامية المناطق المدينية الواقعة ، قبل كل شيء، على للمناطق يرتكز اإلنماء االقتصاديكانإذا 
 إتباع سياسات تنموية خاصة بالريف، الذي ال يزال مركز ةعن ضرورني يغهذا ال فضمنها، 

نهاية األسبوع وخالل العطلة  لفترات عيش دائم لثلث المواطنين اللبنانيين، ومركز إستقطاب 
  . مصادرهبتنويع بالضرورةريفية  دخل المقيمين الدائمين في المناطق الويمر إنماء. الصيفية

  
 ما ينبغي عمله في بالتالينعي ودائماً استذكار تاريخ الريف حتى نُدرك معنى تطوره، علينا 

  .سبيل تنميته المستدامة
  

 مصادر الدخل في هذا كانتو. والعمل السائد في لبنان مكان السكنكان الريف خلت،  ولسنواٍت 
  .بشكل رئيسي إلى الزراعة والصناعات اليدوية تستند اللبناني الريفي المجتمع

  
تحسين و المدن تتطور بشكل ملحوظ مع تقدم التجارة ت أواسط القرن التاسع عشر، بدأفيو

وتعليمية  صحيةو تربوية  وأخرىطرق المواصالت وبروز أنشطة اقتصادية واجتماعية جديدة،
  .وترفيهية

  
وجاذبيتها من جهة، وتطور الصناعة التي نمو المدن وتطور نمط الحياة فيها ن  أويالحظ 

اعتمدت على المكننة وصعوبات العمل في الزراعة من جهة أخرى، أديا إلى هجرة كثيفة من 
ما لبثت أن ، ولكنها  بوتيرة بطيئةبدأت هذه الهجرة .  في بلدان عدة حصلالريف إلى المدن، كما

 كما بينتّهاخيل بين الريف والمدينة، ازدادت بشكل ملحوظ مع اتساع الفروقات في مستويات المد
  .١٩٦٠في بداية سنوات » إيرفد«دراسة بعثة 
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، ١٩٧٠ إلى  ١٩٦٠الفترة الممتدة من  في  في لبنانبلغت الهجرة من الريف إلى المدن ذروتها

 في المدن الكبيرة، والصناعيةخدماتية التجارية وال وتطوير أألنشطة االقتصادي النمومع 
ضت  فر والتي،)١٩٩٠ ـ ١٩٧٥ ( األهلية مرحلة الحربثم أتت. ينة بيروتخصوصاً في مد

فوجد النازحون من قرى الجنوب والجبل .  ظواهر متناقضةتجلّت وفقوقائع ومؤثرات جديدة، 
بعبدا  (اًوجنوب) المتن وكسروان (شماالًفي ضواحي مدينة بيروت،  بمثابة مهجرين أنفسهم 
 االقتصادية األنشطة هروب  إلىقساوة المعارك في العاصمة أدت ، وفي الوقت نفسه )وعاليه

  .الفترةهذه النسبي خالل  األمر الذي أدى الى ازدهارها ،إلى المناطق
  

  ١٩٩٧و ١٩٧٠ المتغيرات الديموغرافية واالقتصادية التي جرت في لبنان بين يبقى أن محصلة
  : الجدول اآلتي فييظهر في المدن، كما تمركز األنشطة اإلقتصادية والسكانأظهرت 
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L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٢٣-٤صفحة    
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 جدول ١٩ - السكان المقيمون حسب حجم التجمعات السكانية، ١٩٧٠ - ١٩٩٧

  

حجم التجمعات 

نيةالسكّ

١٩٧٠ 
 

١٩٩٧ 
 

%١٨,٤١ ٣٩١,٤٤٠مقيم ١٠٠٠أقل من   ٦,٥٠ ٢٥٩,٨٤٠%  

١١,٦١ ٢٠٠٠٢٤٦,٩٤٥ -١٠٠٠%  ٧,١٤ ٢٨٥,٧٣٠%  

٨,٨١ ٥٠٠١٨٧,٢٦٠ -٢٠٠٠%  ١٢,٠٥ ٤٨١,٨٣٠%  

٣,٢٢ ٦٨,٤١٥ ١٠,٠٠٠ -٥٠٠٠%  ٧,٨٤ ٣١٣,٧٣٠%  

٦,٤٠ ١٠٠,٠٠٠١٣٦,٠٠٥-١٠,٠٠٠%  ٨,٢٧ ٣٣٠,٨٣٠%  

%١٠٠,٠٠٠١٥١,٥٦أكثر من   ,٢٥٨,٢٠ ٠٩٧,٢٦٠%  ,٣٢٨,٠٤٠ 

%٢,١١٠٠,٠٠المجموع في لبنان  ٤,٠١٠٠,٠٠ ٢٦,٢٦٠%  ٠٠,٠٠٠ 
  .١٩٩٧و١٩٧٠  إدارة اإلحصاء المركزي،:المصدر

 

 في تجمعات سكنية )على مدار السنة(  يقيمون من السكان% ٣٠ أكثر من ، كان١٩٧٠ في عام
سنة % ١٤انخفضت هذه النسبة إلى أقل من قد  و،نسمة ٢٠٠٠  عنعدد المقيمين فيهاال يزيد 
١٩٩٧.  

  
 عدد المقيمين فيها  يفوق في تجمعات سكنية يقيمونمن السكان% ٥٨ نحو ، كان١٩٧٠ في عام

في % ٦٢منهم  (١٩٩٧سنة % ٦٤بة إلى أكثر من رتفعت هذه النس وقد إ،نسمة ١٠,٠٠٠
  ).نسمة ٤٠,٠٠٠ عدد سكانها  التي يفوقتجمعاتال
  

 -  إلى المدينةالهجرة من الريففمرحلة  .أما اليوم، فيعيش الريف المرحلة الثانية من تاريخه
 المدينة الريف أصبحت  كل منفيأنماط الحياة و ، انتهتقد  -المعنى الكالسيكي للتعبيرب

  . إلى حد كبيرابهة متش
  

.  تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامةتضمن لها حتى اآلن بدائل  لم تجدالمناطق الريفيةغير أن 
  : المصادر التالية من مداخيل متواضعة، تتأتى عموماً منفي أيامنا هذهتعيش فالقرى اللبنانية 

  
  ؛)في المؤسسة العسكرية، العاملين المعلمينمحليين، الموظفين ال (القطاع العام أجور -
، على بعض األعمال  من القرية وال يعيشون فيها، بالوكالة عن مالكين متحدرين اإلشراف-

  ؛الزراعية وورش البناء
  المغتربين؛ من وأ من أفراد العائلة القاطنين في المدن المالية القادمة التتحويال -

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٢٤-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

  ؛ الرواتب التقاعدية -
  ثة؛ العقارية المورواألمالك بيع -
  )بشكل ثانوي (٥ اإلنتاج الزراعيإيرادات -
  

مثل  ، خدماتية خاصةبضعة أفراد، في كل قرية، يجنون مداخيل من أنشطة الى ذلك  فإن 
وتستفيد قرى قليلة من أنشطة أكثر . عموميةالسيارات ال يسائق أصحاب المحالت التجارية، أو

 .وغيرهاأ،  والسياحةصناعة كالأهمية 
  

 السبل والوسائل التي تحمي نسيج القرى اللبنانية، على إيجادالعمل  بل، ينبغيمن أجل المستق
  .لهاة يكافولهذا، ال بد من إيجاد مصادر دخل 

 
 تدني مستوى المداخيل عرفو من الريف إلى المدينةلبنان ليس البلد الوحيد الذي شهد هجرة و

ني من القرن العشرين في بلدان فقد حصلت هذه الظاهرة قبل النصف الثا .في المناطق الريفية
 . دينامية جديدة منذ ذلك الحين ما لبث أن عرففالري ، ولكنعدة

  
أحد أهم ركائزه  تمثل  مستوى جديداً،  األريافحصلت هذه الدينامية الجديدة عندما بلغ تطور

يق  تحقكانت تلك التي تمكن الريف فيها منوالتجارب األكثر نجاحاً .  مصادر إيراداتهتنويعب
  :األهداف التالية

  
ياه حوفي نفس الوقت نوعية ال قربه من المدن الكبرى  أساسعلى  جدداستقطابه لمقيمين   -

  ؛التي يقدمها لساكنيه
  ؛الحياة فيهستقطابه للمتقاعدين، بسبب نوعية إ  -
  جذبه للمصطافين؛  -
   جذبه للسواح؛ -
 مبنية علىمنتجات حرفية وصناعية : إيجاد أنشطة إبداعية مرتبطة كلياً بهوية األمكنة  -

  . المنطقة ومحاصيلها، ضمانة في النوعية، الخمواداستخدام 

                                                 
ال يستفيد ، من الناتج العام للبالد،%٦  إلىيشكِّل المقيمون في الريف ثلث سكان لبنان وتصل ايرادات اإلنتاج الزراعي بصعوبة - ٥

  .ألن اإلستثمارات الحديثة والكبيرة والمجهزة بتكنولوجيا معاِصرة ملك ألشخاص مقيمين في المدن،ن المقيمينمنها إال قليل م

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٢٥-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

 دور األقطاب المحلية في إنماء االقتصاد المحلي والزراعي
  

 . أو بالتعارض بين هذه وتلك التنمية الريفية بمعزٍل عن التنمية المدينية،يصح إذن النظر إلىال 
 من دينامية الحياة يبحث عن اإلستفادة التي يمكن أن يحققهاأن ينبغي على الريف من هنا 

  .مع تبيان تفوقه على المدن في مجاالت معينة ،االقتصادية في المدن
  

هذا التواصل في العملية اإلنمائية، ما بين المدينة والريف، يتطلب نوعاً من التنظيم في عالقات 
المدن فالمدن الكبرى، : لسلها الهرميالتجمعات السكنية بعضها بالبعض اآلخر، وفق تس

  .خرى في المناطق الريفيةألا فالقرى ) األقطاب المحلية (المتوسطة والصغيرة
  

 في تأمين احتياجاتها ، كلياً،المناطق الريفية يصار الى عدم ربط أن  بمكانومن الضروري 
 ز على مجموعة منالتركيبل يجب  ؛ وحدها الكبرى باألقطاب المدينية،التجارية والخدماتية

 والتي العشرات في كل محافظة والتي تتواجد ب المدن الوسيطة،التي تلعب دوراألقطاب المحلية 
   ..تستطيع تأمين االحتياجات الرئيسية في المناطق الريفية

  
 نفسه الذي ساد في لبنان في الستينات حين أصدرت الدولة مرسوماً وضعت فيه  هوهذا االهتمام

 والصحية  اإلدارية المرافق أن تستقطب باألولوية كان عليها، والتي »النموأقطاب «سياسة 
  .والتربوية في مناطقها

  
 تحظى باألولوية في سياسات ينبغي أن الخطة الشاملة الملحوظة في "األقطاب المحلية"إن 

 والخدمات وال بد للوظائف اإلدارية واألمنية. الموجهة بإتحاه الريف اللبنانيالتنمية االقتصادية 
مع يتالءم  أن تأتي على مستوى ،التي ستُنشأ فيها ،والتجارية) التربوية والصحية(العامة 

  .إحتياجات المناطق الريفية المحيطة بها
  

 تعميم التنمية السياحية على كامل األراضي اللبنانية وخصوصاً في المناطق الريفية
  

 جراء تحوالت بنيوية في العديد من إ بالضرورة، إلى تقود مواجهة تحديات العولمة،إن 
 خسارات في فرص العمل بسبب نمع ما قد يرافق ذلك مالقطاعات االقتصادية في لبنان، 

إحدى الوسائل األكثر مناسبة لمواجهة هذا التحدي هي بدون شك، تطوير  إن  .تحسين اإلنتاجية
  .األنشطة السياحية وإيراداتها

  
من تقريباً، بمزايا سياحية مهمة  تتمتع كلها لمناطق اللبنانيةا وثمة فرصة نادرة هنا تتمثل في أن

  .ستثمارها وتنميتهاوإ الممكن إبرازها
  

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٢٦-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

 :السياحة  وجهيحتى اليوم من تطورتحد ال تزال ينبغي العمل لتجاوز كل الصعوبات التي 
 بشكل بلدان الخليج (حيث ال تزال السياحة مقتصرة على األخوة العرب  واألجنبية،الداخلية
  .المغتربين اصطياف وعلى ) رئيسي

  
 : من الممكن اختصارها باآلتيوإن الصعوبات التي حالت دون نمو السياحة الداخلية كثيرة، 

 عن عروض اإلقامة ،  غير كافية معلومات،يعود لتداعيات الحربكفاء مناطقي نشعور بإ
  ...لخ إ، عيةالمناظر الطبي تدهور ،مشاكل الماء والكهرباء، مشاكل النفايات

  
 صورة األمن في الشرق األوسط، :همابسببين اثنين  األجنبية وترتبط صعوبات تنمية السياحة 

مستواها مقارنة مع ...) اإلقامة، التنقل، المطاعم(مرتفعة في لبنان الأسعار الخدمات السياحية و
 إن صعوبات  للتصدي لهذه ال الجاد العمل بمكانمن الضروريو. مناطق سياحية مشابهةفي 

  . تشجيعية ومعقولة للخدمات المؤداة أسعار عموماً أو لتوفيرالصورة لتحسين 
  

أمر خصوصاً في المناطق الريفية، إنتشار النشاط السياحي على كامل األراضي اللبنانية، إن 
  .إيراداتها في المدن الصغيرة والقرى وزيادة الدخل من أجل تنويع مصادر بالغ األهمية

  
 إنجاح التحوالت البنيوية المطلوبة في القطاع الزراعي

  
، بما فيه مصلحة المناطق الريفية  العمل إلعادة تنظيم الزراعة اللبنانيةتفرض المنافسة العالمية
  .اإلقتصادية واإلجتماعية

  
 بثروة زراعية مهمة، مرتكزة على نوعية يتمتع لبنانى قوامها أن تالسائدة، الفكرة الوبعكس 
 ، وعلى األكثر خصوبة في منطقة الشرق األوسط، وعلى ثروته المائيةي هي بين، التأراضيه

  . تقاليده التجاريةمستوى يده العاملة، وعلى
  

 منتجات عدة حيث برزت الخارجية، الضغوطاتمع بالتكّيف  الزراعة اللبنانية وقد بدأت
 المنتجات  علىاً خصوص وينطبق هذا األمر.المنافسة العالميةإستطاعت الصمود في مواجهة 

بعض  وكذلك محاصيل الحمضيات و، عاليةالمخصصة للصناعة، ومنتجات بقيمة إضافية
  .الفواكه والخُضار

  
ومن الطبيعي أن تتحول االستثمارات الزراعية للعمل في المجاالت األكثر تنافسية، والتي 

سياسة المؤسسات  مع  تشجيعاً مالئماً يتوافقتستطيع أن تحقق نجاحاً مقبوالً إذا ما وجدت 
  .العامة

  
غير أن السياسات العامة في الحقل الزراعي لن تكون مجدية إذا إقتصرت على األنظمة 

  الىبل عليها أن تبادر) رزنامة زراعية( أو سياسات الكوتا الجمركية كالحمايات الدفاعية 
  :توفير مجموعة من الشروط الداعمة لإلنتاج، مثل

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٢٧-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

  قروض لالستثمار؛  - 
  ؛شبكات التسويقنظيم ت  -
  ؛المواد المستوردة للزراعةتخفيض أسعار   -
  ؛حماية األراضي الزراعية األكثر إنتاجية  -
  ضم األراضي الزراعية المجزَأة؛   -
  ؛المكننة وإدخال األصناف والتقنيات الحديثة   -
  أبحاث علمية زراعية وتكنولوجية؛   -
   الري؛-
  ...لمزارعيناإلرشاد الزراعي والدعم التقني ل -
  
 ألهم األراضي الزراعية تحديد واضح  ، قاعدةهاعوختص بموضالخطة الشاملة، فيما يم ِدقوت

 هذه  عوضاً عن تبديد،وتخصيصها للزراعةالتي ينبغي حمايتها و على إمتداد األراضي اللبنانية،
لبعيدة عن  اإلفراز اعملياتعبر إستخدامات لألراضي أقل إنتاجية، ال سيما الثروة الوطنية 
 كما تشير الخطة الشاملة إلى التطابق المطلوب بين مشاريع الري المرتقبة. البلدات اآلهلة

 . من هذه المشاريعد للزراعة لتستفيالمفترض تنفيذها على األراضي المخصصة
 

 تطوير وسائل االتصاالت
  

 االتصاالت وسائلل في عصر العولمة، ،وال مناص من التأكيد على أن االنتشار المتعاظم
  .، من شأنه أن يسهم في تعزيز سبل التنمية في المناطقوالمعلومات واستخدامها المعاِصر

  
ال تزال دون تأخُّره الكبير في هذا الشأن، ومدينة بيروت نفسها   عن يعوضعلى لبنان أن و

عبر  تر اإلنترنت أو بالنسبة لإلتصاالب إن بالنسبة لإلتصاالت ع،المطلوبمستوى التجهيز
  ... واألقمار الصناعيةالكوابل البصرية

  
 ال توجد في بعض المدن والقرى حيث ؛ المركزفي  األطراف ال يقل سوءاً عنه والوضع في 

 وآالت مستندات،الآالت تصوير  الى  ، حتى اآلن،بل أن بعضها يفتقرأي من هذه المرافق، 
  . وسواهاالفاكس

   
من الكماليات أو مجرد بذخ في العالم عتبر تال إن شبكات االتصاالت ووسائلها الحديثة 

 الخدمات لإلعالن عن المنتجات المحلية وعن أصبحت من الوسائل الضرورية بل المعاصر، 
 للنشر ووللتعليم، األبحاث العلمية ب وللقيامالسياحية، ولتسهيل االتصال بين الزبائن والتجار، 

  .واإلعالم
  

  فيالحديثة وإدخالها التكنولوجيا موقع رائد في إستخدام يسعى إلحتالل   أنينبغي على لبنان
حصل لقد .  المعرفة وتسهيل الوصول الى مصادر الحياة االقتصادية وفي نشر المعلوماتمناحي
 . يحتاج الى جهود متعاظمةو ال يزال بمعظمهجهذا المجال، ولكن التقدم المرتقدم في ال بعض

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٢٨-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

 
 ةمبادىء التنمية اإلقتصادي: ٢-٤رسم 

  

  

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٢٩-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

   مبادىء التطوير السياحي: ٣-٤رسم 

  
  
  

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٣٠-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

  متطورةمواصالت  شبكة وحيد األراضي من خالل ت  ٣- ٤
  

فهي أساسية في : تلعب المواصالت دوراً حاسماً في تنظيم األراضي وذلك من وجهتي نظر
هم في توحيد األراضي عبر م وهي أيضاً عامل ،عملية التطور االقتصادي، وطنياً كان أم محلياً

  . وتسهيل نقل البضائع وإنتقال األفرادوبين المناطقمدن التقريب المسافات بين 
  

 ذ مع األخ، األهداف هذه تم وضعها لخدمةالخطة الشاملة في قترحةإن شبكة المواصالت الم
  ، بدون شك،إن القطاع الخاص يستطيع.  المحدودة للدولة وللبلديات الماليةبالحسبان اإلمكانيات

 غير أن الجهد األساسي الواجب ،المربحةلبنى التحتية وتأمين عدد من الخدمات بعض اإنجاز 
 اختيار  نهج صارم في  اعتمادوهذا ما يفرض ،اتق السلطات العامةعاعتماده يبقى على 

  .المشاريع
  

  لخيارات النقلالكبرىاألهمية 
  

  . في تنظيم األراضي وذلك لعدة أسبابكبرىإن لخيارات النقل أهمية 
 
 دمشق تقدر بمليار -فكلفة اوتوستراد بيروت . لبنى التحتية مرتفعة األكالف قبل كل شيءفا

دوالر أميركي؛ أما التأهيل الكامل للطرق القائمة بين المدن فهي مقدرة بمليار ومائتي مليون 
 مليون دوالر ٤٠٠يكلف فدوالر أميركي؛ أما مشروع بناء مرفأ في المياه العميقة في الجنوب 

إعادة بناء شبكة وكلفة إعادة بناء مطار بيروت قاربت المليار دوالر أميركي؛ وكي؛ أمير
 يمكن أن تكلف)  دمشق- صور وخط بيروت -خط طرابلس (الخطوط الحديدية في لبنان 

د حتى الحدود، مدالخط الساحلي ي(ح لشبكة كاملة ِم إذا ما طُ، بل أكثرملياري دوالر أميركي
  )... الحدود السورية في الشمالوخط رياق وصوالً إلى

 
 بل عدة ،عدة عقودامتداد ثابتة على  ذات نتائج تبقى خيارات النقل باإلضافة إلى ذلك، فإن 

كما .  على حالهاتبقى البنى التحتية شبكةحتى عندما تتغير تقنيات النقل، فإن و.  من الزمنقرون
 هي نفسها قد تمتد  وفترة البناءة التمويل،وعملي ، وعملية اتخاذ القراراألولية، مدة الدراسات أن

  .على عدة سنوات بل عدة عقود
 

في تحديد رئيسياً أنها تلعب دوراً فهي  النقل  قطاعالصفة الثالثة والمهمة للبنى التحتية فيأما 
  . األراضياستعماالت 

  
وفي  ،جذب المستثمرين تلعب دوراً حاسماً في  األتوسترادات وخطوط سكك الحديدتنفيذإن 

على مستوى منطقة كبيرة وفي قياس وسطي . التنمية اإلقتصادية، وفي تحريك الهجرات الداخلية
مراكز تجمع المؤسسات  إنشاء محوالت الطرق ومحطات سكك الحديد إلى تحديد نسبياً، يقود

مثل تحديد محطات  فإن تنظيم شبكات الطرق، ، المحليأما على المستوى. اإلقتصادية والسكان
  .اصات، يسمح بقيام أنشطة إقتصادية وبتطور العمرانالب

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٣١-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

 التوجهات الرئيسية في مجال النقل   ١-٣-٤
  

  :باآلتييمكن تلخيصها  النقل فيما يتعلق بموضوع إعتمدتها الخطة الشاملة ان التوجهات التي 
 

 بينهاخاصة ومتكاملة فيما  الشبكة الوطنية للنقل تنطلق من التمييز بين خمس إشكاليات هندسة
  :هي التالية

 
 هذه المسألة تستدعي حلوالً. مسألة وسائل النقل للتصدير واالستيراد والترانزيت العالمي   - ١

  . وتحديد أماكن التبادل وأمكنة الوصولالبضائعمتكيفة مع حجم 
 
ن تواصالً مجدياً بين مختلف البلدات  تؤم التي عليها أنمسألة الوصالت بين المدن   - ٢

  .في لبنانوالمدن 
 
 مليونا ستمثّلوالتي ، ) جبل لبنان-بيروت  (الواقع الخاص للمنطقة المدينية المركزية  - ٣

هذه  لنشاطات القطاع الثالث والصناعة، اً كبيراً ومرفأ وتمركزاًنسمة، وتحوي مطار
المسألة األساسية التي تستوجب و. تتطلب مخططاً كامالً للنقل المديني والترانزيتالمنطقة 

  .في هذه المنطقة هي مسألة االزدحام سريع حالً 
 
  . إعادة تأهيل وصيانةوهي مسألة مسألة مستوى خدمات شبكة الطرق اللبنانية في مجملها  - ٤
 
  تحسين طريقة من الممكن .مسألة الطرق المحلية والمخصصة لتمددات المدن والقرى  - ٥

للمدن والقرى بمحاذاة تمدد الشريطي بالحد من ظاهرة الإذا ما رغبنا  ،هذه الطرقتشييد 
 فإن قيام طرق محلية هو أساسي لتوجيه . اآلخربعضالالطرق التي تربط المدن بعضها ب

  .التطور العمراني في ضواحي األمكنة المحددة
 

  . هذه لألراضي مفصلة وفق اإلشكاليات الخمسفي الخطة الشاملةإن التدابير المقترحة 
 
   من الدرجة األولى)خدمة مطاراستيراد، تصدير، ترانزيت، (ية عالمخدمات تقديم    ٢-٣-٤
  

ين الوطني تويسلملخدمات اللوجستية على ااالتطور االقتصادي للبنان تطوير مستوى  يقتضي 
  . والمطاراتالدولية وشبكات الطرق ئيتعلق هذا األمر قبل كل شيء بالموانو. والعالمي

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٣٢-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

 المطاراتخدمات المسافرين في 
  

  في البالد غير أن مطار بيروت الدولي هو الوحيد الذي يقدم خدمات مدنيةمطاراتعة يوجد تس
  .متكاملة وعصرية

 
 مطاراتبسرعة المرتبة األولى بين احتل و ١٩٥٤أنشئ مطار بيروت الدولي في العام 

، تاريخ اندالع الحرب األهلية في ١٩٧٥المنطقة، ونجح في المحافظة على مركزه حتى العام 
 في ، لعب دوراً محورياً في النقل١٩٧٥ و١٩٥٤األعوام  وخالل الفترة الواقعة بين . لبنان

 سجل مطار بيروت ،١٩٧٤في العام و.  النقل من وإلى لبنانباإلضافة إلى  كماالشرق األوسط
 مع حجم حركة النقل في مطار اتاتورك ، في حينه،يتساوبال أي ، مليون مسافر٢,٧٥حركة 

 مليون مسافر في يومنا ١٤(أو مطار اوسلو ) ١٩٩٩مليون مسافر عام  ١٣,٥(في اسطنبول 
 تراجعت حركة النقل خالل .)١٩٩٨ مليون مسافر في العام ٢٥,٦( مطار بانكوك أو) هذا

الحرب األهلية في مطار بيروت الدولي بشكل كبير لتصل في أدنى مستوياتها إلى نصف مليون 
  .١٩٨٩  مسافر عام  ألف٢٠٠ و١٩٨٤مسافر عام 

 
% ٥ بمعدل سنوي يفوق (تتزايد حركة النقل بشكل ملحوظ، ١٩٩٠عام في المنذ نهاية الحرب و

 ٢,٤٥ (١٩٧٤ مستوى العام ٢٠٠١وهي قاربت في العام ). خالل السنوات الخمس األخيرة
 ثم وصلت إليه ،)١٩٧٤ مليون مسافر في العام ٢,٧٥مقابل  في  ٢٠٠١مليون مسافر في العام 

  .٢٠٠٤ و٢٠٠٣في العامين 
 

% ٣حو نبيقدر فنزيت اأما التر . شركة طيران٤٠ ما يقارب معمطار بيروت الدولي يتعامل 
  .من حركة المسافرين قبل الحرب% ٢٨ في حين كان يقارب ،من الحركة اإلجمالية للمسافرين

 
 عواصم دول مجموعة من طورت ، حيث مطار بيروت الدولي منافسة شديدة في المنطقةواجهي

ونجحت .  الحرب األهلية اللبنانية فترة خالل، في مجال الطيران،رق األوسط بناها التحتيةالش
 مطار دبي ف.  الشرق األوسطتحتل المركز الرائد في حركة الطيران المدني فيدبي في أن 

 سنوياً اً مليون١٥قد فاقت حركة نقل المسافرين فيه و.  شركة طيران١٠٠ أكثر من  معيتعامل
 فإن مطار دمشق الدولي أكثر تواضعاً،وبشكل .  مليون طن من البضائع٠,٧ بنقل وهو يساهم

مطار الرنكا في و مليون ١,٧ن مسافر، أما مطار حلب يي مال٣,٢ حركة ٢٠٠٠سجل في العام 
، ومطار ٢٠٠٠ مليون مسافر في العام ٢,٤نقل ) الدولة التي تعد أقل من مليون نسمة(قبرص 
  . مليون مسافر١,٣عمان 

 

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٣٣-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

 ، لتطوير مطار بيروت الدولي شامالًاً مخططت الحكومة وضع، مباشرة األهليةبعد الحرب
 ستة  مراحل الستيعاب على أربع تجهيزه وتوسيعه لحظ و١٩٩٣ في العام تنفيذهبوشر بو

  .ماليين مسافر، ومن ثم تسعة فإثني عشر وصوالً الى ستة عشر مليوناً في العام
 

فقد .  بأحدث المواصفات العالمية أدت لقيام مطار حديث١٩٩٤ العام إن األعمال المنفذة منذ
 يستطيع  بحيث  ، وتمت إعادة تأهيل المدرج الشرقي، من الجهة الغربية، في البحرج مدرئأنش

 الذي قام كبديل ، الجديدطارالمما مبنى إ.  مليون مسافر في العام١٦استيعاب  هذان المدرجان
 تم تنفيذ مجموعة كذلك .مسافر في العام ماليين  ٦ستيعابية تقدر بـ لديه قدرة اف ،عن القديم

  .منشآت ملحقة وُأعيد تأهيلها وتوسيعها
 

 منطقة لُحظت الستقبال القديم الغربي  بين المدرج الجديد في البحر والمدرجالمساحة الموجودة
ولكن هذا . ٢م١٥٠٠٠٠ مع مساحة مبنية إجمالية مقدرة بـ اً هكتار٣١حرة على مساحة 

  . بعدالمشروع تم تأجيله ولم ينفّذ
 

خمس عشرة سنة لل للعشر أو لتلبية حاجات لبنان ، نظرياً،إن األعمال المنفذة حتى اآلن كافية
إن .  فيما يتعلق بالمدرجات المقبلةسنة األربعين نى المطار، وللثالثين إلى ببم فيما يتعلق بلةقمال

 بمستوى والتي ترتبط بدورها ، بالجاذبية السياحية للبالدةستكون مرتبط المسافرين حركةتزايد 
. األسعار الداخلية، ولكن أيضاً بالتوترات اإلقليمية وبمستوى التعرفة المعتمدة من قبل الشركات

تتضافر لذلك عدة يجب أن فوإذا كان لبنان يطمح ألن يعود من جديد محوراً إقليمياً مهماً، 
  . من الزمن عقدين أو ثالثة عقودأمينها قبلعوامل إيجابية، قد ال يمكن ت

 
 فقد اعتمدت الحكومة مبدأ إعادة تأهيل وتشغيل ،فيما يتعلق بالمطارات األخرى في البالدأما 

  .القليعات ورياق مطارين قديمين هما
 

يلحظ منشآت  ، في الشمال،»مطار رينيه معوض« القليعات والمعروف باسم مشروع مطار
قيام منطقة المشروع يلحظ و.  طن شحن في السنة٢٠٠,٠٠٠مليون مسافر و على استقبال قادرة

 مسافر أي مليون، هانفسير ياعالم أما مشروع مطار رياق، فقد لحظ. اً هكتار٤٥حرة مساحتها 
  . هكتارا٣٦ً ومنطقة حرة مساحتها طن شحن في العام ٢٠٠,٠٠٠و
 
إلى  نقل المسافرين أم بالنسبة إلىلك  المشروعين أكان ذإلنجاز هذينلم يتم تحديد موعد محدد و

  . البضائعحركة
 
  

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٣٤-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

بالنظر إليهما بحكمة تدعو الخطة الشاملة لترتيب األراضي، فيما يتعلق بهذين المشروعين، و
وروية إذ ال يجوز إطالق مشاريع جديدة قبل اإلفادة القصوى من اإلستثمارات العامة المنفقة 

فرين في مطار بيروت إلى مستوى يقارب قدرته حتى اآلن، أي قبل أن تصل حركة المسا
  ).والتي تمثل ضعفي الحركة الحالية(اإلستيعابية 

  
 النقل الجوي للبضائع

  
وليس بالضرورة بالنسبة (بالنسبة للحجم   محدودادوراًإالّ  ٢٠٣٠فق ألن يلعب النقل الجوي قبل 

 ٦٠,٠٠٠ما يزيد قليالً عن يصل حجم النقل في مطار بيروت إلى إذ . في نقل البضائع) للقيمة
 وهذا الحجم يمثل )  طن١٠٠,٠٠٠(طن سنوياً أي أقل مما كان عليه في بداية الحرب األهلية 

إن مشاريع المناطق الحرة ومطارات الشحن .  دبي مطارمما هو عليه في) %١٠(عشرة بالمئة 
الشحن الجوي، لذا لن تستطيع، بمجرد تنفيذها، خلق الحركة المرجوة في في القليعات ورياق 

يجب النظر إلى هذه المشاريع كمشاريع مناطق مخصصة لألنشطة اإلقتصادية وليس كمشاريع 
  .ة بالشحن الجويرمرتبطة بالضرو

 
في الشحن الجوي، نظراً لكلفة  مطار بيروت ل قدراتمإستغالل كا  ومن الحكمة بمكان

  .اإلستثمارات التي نفذت حتى اآلن في هذا المطار
 

 قل البضائع في الشرق األوسطواقع ن
  

 مستفيداً من ،لقد لعب لبنان قبل الحرب األهلية دوراً رئيسياً في نقل البضائع في الشرق األوسط
 وصل.  وجودة الخدمات التحتية وتقنياتههبناها في مجال حقّقاألسبقية التي استطاع أن ي

والبحر بضائع عبر البر تصدير ال، وكان  بيروتمرفأمن نشاط % ٤٠  آنذاك إلىالترانزيت
  .قيمة السلع المستوردة ما يقارب نصف يغطي

 
البحري، البري ( البنى التحتية وخدمات النقل تطوير مع وصاً كثيراً خصضع الوتبدل وقد 

  .سوريا ودول الخليجوفي كل من األردن ) والجوي
 

نامي قوة األسواق في  من آسيا في استيرادات المنطقة، وتواردةإن المركز المتعاظم للبضائع ال
 هذا في ).دبي بشكل أساسي( الخليج ئ باتجاه مرافأدت إلى تطور حركة البضائع ،دول الخليج
  فقط، والتي غالباً ما تأتي إليه وجد لبنان نفسه يستقبل غالباً البضائع المخصصة لهالوقت الذي

  . الخليجرافئعبر الخط البري انطالقاً من م
  

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٣٥-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

 العراق، وهو المستهلك األساسي للبضاعة الموردة بواسطة الترانزيت  وتجدر اإلشارة إلى أن
ها في التي خرج ها نفسفي نظام الحظر الدولي في السنة وقع  المتوسطمن مرافىء البحر األبيض
  ماأ .نشاطه في الترانزيت فوت على لبنان فرصة إستعادة  األمر الذي لبنان من حربه األهلية،

 ،م تقاسمها في إطار اتفاق لبناني سوريت ، فقدالعراقبضائع إلى ركة نقل من حالقليل المتبقّي 
  الذّي تم المفروض على العراقإن رفع الحصار.  هذه الحركة اللبنانية ربع حجم ئمنح المراف
 سمح بإعادة التبادل مع هذا البلد، غير أن الواقع الجيوسياسي الجديد وضع قد ٢٠٠٣في العام 

  األخرى في المنطقةئة والسورية في وضع منافسة شديدة مع عدد من المرافاللبنانيئ المراف
  . وإلى العراق منبالنسبة لنقل البضائع

 
نقل البضائع  لتبين بإن كافية  إلى خارطة الشرق األوسط فإن نظرة ،أما في مجال النقل البري

 عبر بل ، عبر لبنانبين أوروبا واألسواق الكبرى في المنطقة ليس له أي مصلحة في المرور
 خاصة الخط الشمالي الجنوبي الذي يمر عبر دمشق وعمان والذي يسمح ،الخطوط الداخلية

وباتجاه ) مصروفلسطين  ولبنان(، ونحو الغرب )الخليجوالعراق (بالتشعب باتجاه الشرق 
ه نحو  السورية والمتوج- الخط المحاذي للحدود التركية  عبر، كذلك)السعودية واليمن(الجنوب 

نحو الدول األخرى في الخليجبغداد ومن ثم .  
 

لترانزيت ا يال يستطيع منافسة خطّف ،بالعمران الذي يعرف ازدحاماً عشوائياً أما الخط الساحلي 
 تقتصر وظيفته، فيما اً يجب النظر إلى الخط الساحلي بوصفه خّط،لذا.  هذينينالبري العالمي

بغرض  اإلستهالك النهائية التي يعبرها، وليس يخص الشحن البري، على تخديم أسواق
  .الترانزيت

 
 حجم البضائع المستوردة، والمصدرة والمنقولة بالترانزيت التي تهم لبنان

  
المنقولة بالترانزيت من جهة تلك و يجب التمييز بين البضائع المستوردة والمصدرة من جهة، 

  .ثانية
 

لزراعية والمياه والطاقة والصناعة، وهي مجموع القطاعات افينتج لبنان القليل من السلع،  
  (PIB) اإلجماليوطنيمن الناتج ال %٢١بالكاد أكثر من شكّلت  ،القطاعات األولية والثانوية

 هذه يمكن أن تزداد  نسبة الناتج المحلي وال شيء يسمح بالتفكير بأن،بحدود نهاية التسعينات
  فإن لبنان يستورد كثيراً من السلع ويصدر القليللذا. ةبلقمسنوات العشر الالفي  ملموس بشكل 
في نهاية  فقد تدنت بشكل ملحوظ  مع الوقت، تلواردات تغيرللصادرات اإن نسبة . منها

هذه النسبة على مستوى  ظلّت وقد . جداً خالل العقد المنصرم بطيًأ وبقي تحسنهاالحرب األهلية 
 على ١(، مع تحسن في السنوات األخيرة في أغلب األحيان) واردات (١٠على ) صادرات (١
  . قبل الحرب األهلية٢,٥ على ١، في حين لم تكن تتخطى )٦

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٣٦-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

 
أن يصحح لبنان ميزانه  والمستحسن  بجح المر ومن .طويالً هذه الحال  من المستبعد أن تدوم

  .  قبل الحربمع ما كان قائماً اتللصادر/ اتالتجاري لتقريب نسبة الوارد
  
 ذات ما عدا الترانزيت ـ غير ( في لبنان  مجتمعة الواردات والصادرات بضائعحالياً تمثلو

 مع و.  بيروتمرفأ تمر بشكل أساسي عبر وهي ماليين طن سنوياً ٧ إلى ٦) حالياًقيمة 
، فإن حجم ٢٠٣٠  العامأفق اليوم وبين% ١٠٠إلى % ٦٠للناتج المحلي بنسبةاالرتفاع  المرجو 

 ، يتصاعدالمشحونةالتجربة تثبت بأن حجم البضائع و. على األقل  سوف يتضاعفالبضائع هذا
 الوصول  فرضيةالخطة الشاملةاعتمدت لذا  .من نمو الناتج المحلي أسرع  بوتيرة،بشكل عام

فيما يتعلق أما .  بين استيراد وتصدير٢٠٣٠ خالل  المشحونة مليون طن من البضائع٢٠ إلى
ذكر أن الترانزيت في منتصف السبعينات شكل والجدير بال .بالترانزيت، فإن التوقعات غير أكيدة

لوصول إلى هذه النسبة قليلة اتبدو إمكانية و . مرفأ بيروتعبرمن حجم البضائع المنقولة % ٤٠
 الدول األخرى في المنطقة، وكذلك بسبب تنامي قوة النقل البري رافئبسبب المنافسة من قبل م

فرضية متفائلة وعقالنية في آن معاً، وهي أن تصل ماد العتوتدعو الخطة الشاملة . العالمي
. ٢٠٣٠عام الالية على األراضي اللبنانية في من حركة الشحن اإلجم% ٢٠نسبة الترانزيت إلى 
 ماليين طن ٥البضائع المنقولة بالترانزيت وفق هذه الفرضية، إلى أكثر من  وبذلك يصل حجم

  .٢٠٣٠في العام 
 

 بيروت ئ في مراف التي هي قيد اإلنجاز تلكإلستيعابية القائمة أووإذا نظرنا إلى القدرة ا
 ال يتطلب أية ٢٠٣٠حجم البضائع المشحونة المرتقب عام  فإن ،وطرابلس وفي مطار بيروت

 ال يجوز التطلع إلى إنشاء بنى تحتية إضافية في هذا المجال إال ،لذا. زيادة على هذه المنشآت
  . توقعهشكل أقوى مما يمكن في حال عودة حركة الترانزيت ب

 
 اللبنانيةئ المراف

  
مما يفرض، بالمطلق، إيالئه  .ملك× النقل البري للطن كلفةمن %١النقل البحري وتشكّل كلفة  

إال أن الكلفة اإلجمالية للبضائع المشحونة بالبحر ينبغي أن تضاف إليها كلفة إعادة . األفضلية
وهذا األمر يحث على . راً بإتجاه نقاط وصولها النهائية على الشاحنات لنقلها بتحميل البضائع

   .توزيع نشاط الشحن البحري على أكثر من مرفأ بدالً من حصره في نقطة واحدة
 

بحجم  الواردات والصادرات والترانزيت  بضائعتأمين نقل المرافئ اللبنانية وسوف يكون على
  .٢٠٣٠ مليون طن عام ٢٠إجمالي يقدر بـ 

  

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٣٧-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

إلى تقلبات مرتبطة بالظروف   في  مرفأ بيروتتتعرض حركة  الشحن  :تمرفأ بيرو
  وقد أعيد تأهيله وتحديثه . لم تستخدم لتاريخه إحتياطية مهمةيمتلك قدرات وهو. اإلقتصادية

 ١٠,٤ولديه منطقة حرة مساحتها )  مليون دوالر أميركي١٥٠ قيد التنفيذ بكلفة لاعما(
  .اتهكتار

 
 مليون ٥٠بكلفة  نفذت  تفيد هذا المرفأ قريباً من أشغال تطوير وتحديثيسسوف : مرفأ طرابلس
قبل غيره من المرافىء اللبنانية لتأمين كامل  استخدامه والخيار المالئم بشأنه هو .دوالر أميركي

 الخط البري من تفرض نفسها نظراً ألنفضلية هذه األ.  النقل بالترانزيت إلى العراقنشاط
وكذلك ألن حركة نقل  ،العربية األخرى هو األسهل بفضل منفذ حمصطرابلس نحو الدول 

 يربط  على خط سكة الحديد المخطط له أن، على األقل،البضائع يمكن أن تستند في جزء منها
 يصل  الذي النقل في مرفأ طرابلس حجمإن. كة سكك الحديد السورية واإلقليميةبطرابلس بش

 تحريك االقتصاد يادته بنسب عالية جداً، مما سيساهم فيمن الممكن ز مليون طن ٠,٧إلى اليوم 
  .في شمالي البالد

 
 الخطوط إن فرص تطوير موانىء الجنوب ترتكز على موقعها عند:  لبنان الجنوبيئمراف

القائم في الشرق  حال تسوية النزاع ولكن حتى في. البرية المؤدية إلى فلسطين واألردن
 مرفأ وكذلك فإن. حيفا والعقبة مرفأي  منافسة شديدة من ستواجهرافئ فإن هذه الماألوسط،

 النظر بتعقل وتأن وعليه يجب. ةكبيرباستقبال البواخر ذات الحمولة اليسمحان ال صيدا وصور 
الئمة إلطالق هكذا تطوير، مإجتمعت الشروط الوفي حال .  الجنوبئ إمكانيات تطوير مرافإلى
ك سيكون موقع الزهراني كونه المنطلق البري األساسي إن الموقع الذي يبدو أكثر مالئمة لذلف

  . وكونه على مسافة متساوية بين صيدا وصور والنبطية،بإتجاه القنيطرة
  
 .  وهي قيد اإلستكمال في بيروت وطرابلس،تمت بعظمها ئل البنى التحتية في المرافاعمأن إ

 في المرافىء، ممات المقدمة على نوعية الخدما  يتركزينبغي أنالجهد الرئيسي وعليه، فإن 
  : توفير العوامل التاليةيستدعي

 
 يعتبر جزءاً مهماً من كلفة ئالوقت المستهلك في المرافن  إ (ها المعامالت وتسريعتسهيل   -

 ؛)النقل البحري
التقنيات باعتماد  وخصوصاً تحسين الخدمات المقدمة للسفن كما ألصحاب البضائع،    -

  ؛الحديثة
 بما يلزم القاطرات كذلك الشاحنات و تجهيزوهو ما يفترض (مة المستوعبات تطوير خد   -

  ؛ Ro-Ro( Roll on - Roll of ( شبكة سكك الحديد وخدمةلتسهيل وصلها ب
  .اعتماد وسيط وحيد لكل خط نقل من نقطة االنطالق وحتى نقطة الوصول   -
   

  .ثيالتها في المنطقةنافس مت اللبنانية أن ئهذه المعايير يمكن للمرافوباعتماد 

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٣٨-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

  
 يالبرالشحن 

  
 أقل بكثير من شحن اًنسب كما يؤمن نصف صادرات لبنان، شحن ؤمن النقل البري حالياً ي

  ويتميز النقل البري في عموم الشرق األوسط بعقبات تعيق تطوره، منها.الترانزيتو الواردات
 يتميزكما  . الحدود علىتمعامالالضعف شبكة الخطوط البرية، واالنتظار الطويل إلجراء 

 في حين أن ، المنقولةسلعمن قيمة ال%) ٤٥وتصل حتى % (١٨ تتخطى ، إذة المرتفعهفتبكل
  .في الدول المتطورة% ٥هذه النسبة هي أقل من 

 
وكذلك أثره السلبي  النقل البري للبضائع منين يالضجيج والتلوث المتأتو مرتفعةهذه الكلفة الإن 
عشرات المرات من تلك التي بأضرار أكثر إحداث  واحدةشاحنة ل نيمك(شبكة الطرق  على

غير أنه يبقى ضرورياً في  النوع من النقل إعطاء األولية لهذا، ال تشجع على )تسببها السيارة
  .لبنان، ال سيما لتأمين حركة الترانزيت بين المرافىء اللبنانية والداخل العربي

 
ال تشكل  التي ء اللبنانية ىالمدن والمراف في لشاحنات بغي، بالمقابل، تقليص حركة انولكن ي

إذ أن هذه الحركة تحمل كل السلبيات التي ورد ذكرها .  إليها نقطة الوصولأونقطة االنطالق 
  .فيما ال تدر على لبنان أية إيجابيات إقتصادية تذكر

 
 اللبنانية ئ، بوصل المراف الحتياجات النقليات العالمية للبضائعإيجادهاوتتمثل الحلول التي ينبغي 

 ربط هذه كذلك) بشكل أساسي المدن الكبرى(بمراكز االستهالك واإلنتاج الواقعة داخل لبنان 
  .سكك الحديد اإلقليمية و بشبكات الطرقئالمراف
 

 نقل البضائع عبر شبكة سكك الحديد
  

ت التي يكون من إال في الحاالنقل البضائع لفقط ه ر شبكة سكك الحديد ال يمكن تبريريإن تطو
أما في باقي الحاالت، فإن سكك الحديد  .الضروري تأمين الربط بين نقطتين جغرافيتين ثابتتين

  .، األقل كلفة واألكثر مرونة بالشاحناتغير قادرة على منافسة النقل البري
  

أنواع  في الخدمة لتأمين نقل  متواضعة وضع شبكة سكك حديد تقتضي مصلحة لبنانغير أن
 ، تدعم هذا التوجهفإن الخطة الشاملةحديد، ال لسككوبرغم الكلفة المرتفعة . البضائع من محددة

 الترانزيت هذا الربط دور قد يعزز  إذ. الحديد السوريةكخاصة لربط طرابلس بشبكة سك
يتم تمديد خط سكة الحديد أن  ، في مرحلة الحقةومن الممكن والمجدي،. المرتقب لهذا المرفأ

انظر قسم  ( أوالًالمسافرين انتقال لتأمين ولكن  نحو بيروت وأبعد، ئ الشاط على طولهذا
  . وليس البضائع،)النقليات العامة

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٣٩-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

  اللوجستية للشحنالمناطق
  

 متمركزة في حرم المرافيء  المخصصة لخدمة نشاط الشحن الرئيسية اللوجتسيةالمناطقإن 
شاحنات والعكس بالعكس، وتخزينها وهي تسمح بنقل البضائع من البواخر إلى ال. والمطار

  .بانتظار رفعها
 

 مخصصة لتحميل البضائع ً، أكثر تواضعا ولكن،لمناطق لوجستية مماثلةهناك حاجة يبقى أن 
 وتوصي الخطة الشاملة، في هذا الخصوص،. من مناطق تخزين المنتجات الصناعية والزراعية

 في  المقترح إنشاؤهاالكبرىاعية صنالمناطق ال منطقة لوجستية للشحن في كل منبإنشاء 
 كمناطق تخزين  أيضاً أن تستخدميمكنها والتي ، الزهراني، وفي زحلة في البداوي،-طرابلس 

  .عكار والبقاع والجنوبكّل من وتحميل للمنتجات الزراعية في 

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٤٠-٤صفحة    
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  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٤١-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

  تأمين روابط قوية بين المدن  ٣-٣-٤
  

 مواصالت  ربط المدن اللبنانية بشبكةلبانيتط وحدة األراضي تعزيزوإن الفعالية االقتصادية 
  . ومن ناحية السالمة العامةضمن شروط مقبولة بيئياً ،لتنقللتؤمن السرعة الفضلى  ،فاعلة
 

 مدينة ةال تبعد أيأ ب ،٢٠٣٠ بحدود العام  األراضيترتيباألهداف الملحوظة في خطة  تقضي 
عن بيروت، وأال يبعد أي تجمع ثانوي  دقيقة ١٠٠ أكثر من )بما فيها األقطاب المحلية(مهمة 

 دقيقة عن تجمع ٣٠ أكثر من تجمع سكني كبيربعد أي ي وأال ، دقيقة عن بيروت٦٠أكثر من 
  .آخر  كبيرسكني
 
 ٢٠٣٠ المالية، فإن خطة الطرق الملحوظة للعام  والصعوباتمع األخذ باالعتبار هذه األهدافو

  :تتمثل كاآلتي
 
 بين بيروت وطرابلس، مع امتداده حتى الحدود الشمالية بيهأوتوستراد محمي على جان - ١

 سيضع طرابلس يهنبا جلىهذا األوتوستراد المحمي كلياً من العمران ع:  مدينة حلبابمحاذاة
هدف إلى تقصير ي حلبا ةاذامحومروره ب . دقيقة أو أقل من بيروت٦٠على مسافة 

بين هذا الخط يجب أن يمر . لهرملالمسافات الزمنية بين طرابلس وعكار وبين طرابلس وا
 االتوستراد نحو وقد يمدد هذا.  وليس في وسط السهل الزراعي،هسهل عكار وهضاب

  .ربطه بشبكة الطرق السورية واإلقليميةلالعبودية 
 
 وصوالً إلى شتورا - بين بيروت وتجمع زحلة  متكامل، محمي على جانبيه،وتوسترادأ – ٢

 حل نظراً لدوره في» األوتوستراد العربي «ء األولوية لهذاغي إعطابين :الحدود الشرقية
يسمح بربط العاصمة بزحلة لكونه  و،ضهر البيدرعند خط عاليه واإلزدحام على مشاكل 

  . وبربط شبكة الطرق اللبنانية بالشبكة السورية واإلقليمية، دقيقة٤٠بأقل من 
 
قيد التنفيذ اد حتى بلدة السكسكية وهو  هذا األوتوسترفِّذ ن:األوتوستراد بين بيروت وصور - ٣

 . دقيقة٦٠وهو يسمح بالوصول من بيروت إلى صور خالل أقل من . حتى صور
  .حماية جوانبه من التطور العمرانيو إنجازه  حالياًالمطلوبو

 
هذا الربط مؤمن حالياً عبر :  بين الزهراني ومرجعيون محمي على جانبيهوتوسترادأ – ٤

 نبغي ي كما. النبطية حيث يجب ترتيب المنافذ لتأمين السرعة الكليةالطريق السريع حتى
 وربطه بالشبكة ،تمديده أبعد من النبطية باتجاه مرجعيون ومن ثم الحقاً باتجاه القنيطرة

 نقل  أكبر، بل أيضاًسرعة ب النبطيةإلىالوصول ليس فقط  هذا الربط يَؤمن .اإلقليمية
  . في الزهراني المقترحةوالمنطقة الصناعية الجنوب ئالبضائع من وإلى مراف

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٤٢-٤صفحة    

 



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

 مقترح الطرق هذا النوع من :لتكملة الشبكة الرئيسية) ن في كل مساراخط (سريعة طرق - ٥
  :تحقيق األهداف التاليةلـ

 
 دقيقة من ٦٠وهو يضع الهرمل على مسافة : بعلبكب مروراًالهرمل ب -ربط زحلة  •

بين  الخط الحالي الموجود ريق السريع مسار الطاهذيتبع  . دقيقة من بعلبك٣٥زحلة و
 إلى بمسار يصل الحالي وسط السهل الزراعييستبدل المسار  ومن ثم ،رياقو زحلة

من هناك ينشأ خط سريع جديد كلياً يؤمن الربط مع مدخل بعلبك و ،سرعين التحتا
، )بحيث ال يمر بالسهل( ومن ثم يكمل من جديد عبر خط جديد مستقيم ،ومحيطها

ع الطرق باتجاه والً إلى رسم الحدث ومن ثم على طول الطريق القائمة حتى تفروص
 .الهرمل

الطريق هذا :  مجدل عنجر ـ بعلبك من الجهة الشرقية لسهل البقاع- مرجعيون مسار •
 من جديد، بحيث تسمح بعد توسيعها وتنظيمهاالقائمة  الطرق  السريع يمكنه إستخدام

 دقيقة من شتورا وتؤمن ٦٠ دقيقة من المصنع و٥٠بوضع النبطية على مسافة 
 كامد اللوز، جب جنين، راشيا ، بعلبك، مجدل عنجرمواصالت سريعة بين مدن

 .وحاصبيا
ل الوصول  بشكل يسه، وهو يستدعي تحويله إلى طريق سريع: القبيات–الربط بين حلبا  •

 - توستراد طرابلس ومع تنفيذ او. من طرابلس باتجاه شمالي عكار، وادي خالد والهرمل
حلبا وتنظيم الطريق السريع بين حلبا والقبيات فإن المسافة الزمنية بين طرابلس 

 . دقيقة تقريبا٦٠ًوالهرمل سوف تكون 
بين صور  بشكل أساسي  يجب تحسين الطرق :الروابط الجنوبية عبر الشهابية •

صول من  الوفترضيو.  من جهة أخرى وبين بنت جبيل والنبطية من جهةومرجعيون
 . دقيقة٣٠النبطية إلى بنت جبيل أو من صور إلى مرجعيون خالل 

  
:  المركزية وطرابلسالمدينية المنطقة المدن الواقعة في محيط بعض طرق سريعة بإتجاه – ٦

 ومن جهة ،س ـ اهدن ـ طرزا ـ اميون ـ شكال من جهة خط طراب،هيهذه الروابط 
برمانا وبكفيا و عجلتون شمالي بيروت، خطوط انطالقاً من األوتوستراد الساحليو ،أخرى

 االزدحام والهدف من هذه الطرق السريعة هو تخفيف). انطالقاً من الدامور(وعاليه 
  .المرتفعاتلوصول بسرعة أكبر إلى البلدات الجبلية الواقعة على او

 
 رئيسية عبر تكملة الشبكة البالتحسين،  المقصود هنا :طرق محسنة بإتجاه األقطاب المحلية – ٧

أجزاء هذه الروابط معظم إن . المواصالت بين المدن الكبرى واألقطاب المحليةتعزيز 
عدد  إنشاء يبقى من الضروريو. والمطلوب هو تأهيلها بشكل منظم ومبرمجموجود 

 ، من جهة وبالتحديد انطالقاً من سير الضنية نحو عكار،الروابط الجديدةمحدود جداً من 
 تظهر على خارطة التنظيم  المحليةإن الروابط التي تهم األقطاب. رى من جهة أخواهدن

  .العام لألراضي

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
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يجب أن يصار إلى إعادة تأهيل هذه :  والبلدات المحيطة بها المحلية بين األقطابالطرق - ٨
  .الروابط وصيانتها بشكل دائم

  
على (ات الالزمة  تتوفر االعتمادتطويرها حالما  يمكن التي   سكك الحديد بين المدن- ٩

واألولوية في هذا الشأن يجب أن تعطى لخط  .)األرجح بعد عقد أو عقدين من الزمن
  ال  الممكن إستقطابها على سكك الحديد قدإن كثافة حركة المسافرين.  بيروت- طرابلس
غير أن مسارات سكك  .هذه الشبكةالستثمار في ا ، في المنظورين القريب والمتوسط،تبرر

ب أن يحافظ عليها وإزالة التعديات عنها إلى أن تجتمع الشروط الفنية جالموجودة يالحديد 
  .والمالية لتطويرها

  
  لمنطقة المدينية المركزيةلاستحداث نظام نقل موحد   ٤-٣-٤
  
 ،المؤلفة من بيروت الكبرى والمناطق المحاذيةو في لبنان ، المدينية المركزيةوحدها المنطقة 

المشكلة . )النقل داخل المدن ( النقل المدينيفي موضوع اتيجية جازمة تستدعي خيارات استر
إزدحام وقدرة إستيعاب، ال مشكلة وجود أو عدم وجود  المنطقة هي مشكلة هذه واجهها تالتي 

  .الطرق والروابط
 

  اتاآلليب للتنقل ضطردازدياد م
  

 األعوام تضاعف ما بين يقد زية المنطقة المدينية المرك لسكان اتاآلليب الت الفرديةإن عدد التنق
  مليون في٢,٥ إلى ،٢٠٠٠عام ال في اليوم الواحد مليون في ١,٣نتقل من ي، ل٢٠٣٠ و٢٠٠٠
أضف إليها التنقالت التي تتم في هذا المحيط من قبل أشخاص يقيمون في . ٦ ٢٠٣٠ العام

في . ٧ اًفيإضا الًتنق ٤٠٠,٠٠٠، بأكثر من ٢٠٣٠مناطق أخرى والتي قد تقدر في العام 
  عمليةنيي مال٣ إلى ٢,٩ سوف تسجل تقريباً ما معدله المركزية المجموع، فإن المنطقة المدينية

  .٢٠٠٢  العام مليون في١,٦ مقابل ٢٠٣٠عام ال في  الواحدفي اليومباآلليات   فرديةتنقل

                                                 
 ـ مخطط ١٩٩٤إن عدد التنقالت الفردية في منطقة بيروت الكبرى قد تم إحصاؤها من قبل مجلس اإلنماء واإلعمار في العام   -٦

إن فرضية نسبة ازدياد التنقالت الفردية الممكننة التي تم على .  وضواحيها الكبرىت بيرو فيالنقل العام لبيروت الكبرى ـ وذلك

  .بالسنة% ١,٥أساسها هذا التقدير هي 

 في اليوم اًفردي تنقالً  ٣٦٠,٠٠٠ ال  قرابة،المسجل على مداخل المساحة المركزية المدينية كان٢٠٠٢عام الإن معدل السير في  -٧

 ، ضمن هذا المعدل،يمكن أن نقدر نسبة تنقالت السكان القاطنين خارج المنطقة المركزية المدينيةو). ة الخطة الشاملبحسب دراسة(

 العدد يصبح بمعدل اة، فإن هذنفي الس% ١,٥إذا اعتمدنا تطبيق نسبة التدرج و. اًفردي تنقالً  ٢٧٠,٠٠٠، أي ما يعادل %٧٥ـب

   .٢٠٣٠ في العام ٤١٠,٠٠٠

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
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  ةالمركزي المدينية المنطقة في اتاآلليب ل فرضيات ازدياد السكان والتنق٢٠ -جدول 
عدد التنقالت 

باليوم وبالشخص 
٢٠٣٠ 

عدد التنقالت 
باليوم وبالشخص 

٢٠٠٠ 

  عدد السكان 
  

٢٠٣٠ 

  عدد السكان 
  

٢٠٠٠ 

 المنطقة

٤٣٠,٠٠٠ ٠,٦٨ ١,٠٦ 
 

٤٠٠,٠٠٠ 
 

 بيروت

٩٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ٠,٨٧ ١,٣٧ 
 

 العمرانية الحلقة
 األولى
 

 العمرانية الحلقة ٣٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ ٠,٩٠ ١,٤٠
 الثانية

١,٩٣٠,٠٠٠ ٠,٨٣ ١,٣ 
 

١,٦٠٠,٠٠٠ 
 

 المجموع
 

 
 اًيتبع مسارقالت الفردية تنمن هذه الإن األهم من ناحية تصميم وتنظيم النقل هو تحديد أي 

علينا تقييم هذا الدفق اليومي .  مداخل بيروتيساهم بالتالي في زيادة اإلزدحام عند ،اًشعاعي
  .ذروة ال الالزمة في ساعاتطاقة اإلستيعابواستخالص 

 
 توزيع فيدقة  و حتى يومنا هذا، المرجع األكثر حداثة ، يشكل٨إن مخطط النقل لبيروت الكبرى

 ٢٠٣٠العام  فرضيات هذا التوزيع على طبقنا إذا و. المساراتوالمسالك التنقالت على مختلف 
  : فسوف نستخلص اآلتي،) يومي فرديثالثة ماليين تنقل(
 
 حلقةبيروت وأول ( بيروت الكبرى  داخل،كل يوم ،اتلياآلب اًفردي تنقالً  مليون ١,٦  -

  مليون حالياً؛١,١ في مقابل )عمرانية
 العمرانية الثانية ومنطقة بيروت الحلقة بين ،كل يوم ،اتليباآل اًفردي تنقالً مليون ٠,٨   -

  حالياً؛٠,٥، على المسارات الشعاعية، مقابل ) عمرانيةحلقةبيروت وأول  (الكبرى
 العمرانية الثانية ال تمر في منطقة الحلقة ضمن ،كل يوم ،اتليباآل اًفردي تنقالً  مليون ٠,٦   -

  حالياً؛٠,٤، مقابل ) العمرانية الثانيةالحلقةتنقالت جانبية في (بيروت الكبرى 
 المنطقة عبر ترانزيت  بشكل،كل يوم ،اتليباآل اًفردي تنقالً ) ٥٠,٠٠٠( مليون ٠,٠٥   -

 . حاليا٠,٠٣ًمقابل )  بدون توقف عبر هذه المنطقةالذين يمرونأي (كزية المدينية المر
  

 ي مليون٢,٤ بمستوى) مليون واحد(والشعاعية )  مليون١,٦( عدد التنقالت المركزية بذلك يكون
  .٢٠٠٠عام التقريباً عن % ٥٠ بازدياد  أي،٢٠٣٠عام الفي 
 

                                                 
   سوفريتو- يوريف –تيم إنترناشيونال / لكبرى، مجلس اإلنماء واإلعمار مخطط النقل في بيروت ا-٨
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النمو السكاني ف. ل المسارات الشعاعية على كاًلن يكون هذا االزدياد متناسقوعلى أي حال، ف
في شمال وجنوب المنطقة المدينية بين المعاملتين ونهر إبراهيم بمعظمه والمديني سوف يتم 

أما في المجال الواقع ما بين هذين التمددين، فإن زيادة . اً وبين خلدة والدامور جنوبشماالً
  .ل التنقل باآلليات للفرد الوحد فقطالتنقالت اآللية اإلجمالي سيكون ناتجاً عن زيادة معد

  
 على المحاور الشعاعية  توقع مضاعفة عدد التنقالت الفردية باآلليات بمكانلذا، يبدو من الحكمة

 الثانوية مثل المحاور الشعاعية وشرقاً، في حين تكون الزيادة أكثر تواضعاً علىشماالً وجنوباً 
  ).% ٣٠ أو% ٢٥غالتي قد تتأثر بزيادة تبل(بكفيا أو برمانا 

  
 ضبط الحالة الصعبة للمحاور المهمة لمداخل بيروت الكبرى

  
 إلى الوضع الحالي للبنى التحتية، فإن المستقبل يبشر بوضع صعب على محور الساحل اًاستناد

لن تعرف اإلزدحام   طريق الجنوب  يبدو أن، بينمادمشق -الشمالي وعلى محور طريق بيروت 
  .٢٠٣٠إال بعد العام 

 
حو ن المرور ل، خلدة نفقيمستوىعلى و ،إن أوتوستراد الجنوب يؤمن اآلن: أوتوستراد الجنوب

ه واحد اجبإتبالساعة  سيارة ٢٥٠٠حو ن، وكل إتجاه سيارة في النهار في ٣٠,٠٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠
 في ساعات الذروة طاقته اإلستيعابية القصوىمن % ٤٠عمل بنسبة يإنه . في ساعات الذروة

 على اًبقى محافظي المبدأ، على استيعاب كثافة سير مضاعفة، بشرط أن  من حيث،وقادر إذاً
 فإنه  واألبنية السكنية، أما إذا انتشرت على جوانبه المحال التجارية.خصائصه كأوتوستراد سريع

  . على تلبية الطلباً قادر بالتاليعودي ولن ،فقد الكثير من فاعليتهيسوف 
 

وقد أظهر تعداد .  صعب أصالًدمشق -  على طريق بيروتوضعإن ال: دمشقمحور بيروت 
عاب حركة يوغير قادر على إستمتخم،  أن هذا المحورُ  ، الجمهورطريقعلى  ،حركة السير
إلى  إستيعابه زيادة قدرة  كان يستوجببل أن الطلب الحالي على هذا المحور. سير إضافية

مدينة بعد إعمار  يتفاقم أكثر لوضع سوف إن هذا ا). ٢× ٢  من بدال٤ً× ٢ (ضعفي ما هو اليوم
 زيادة قدرة االستيعاب نبغي، ي٢٠٣٠في العام . اتاآلليبياد التنقل دزاعاليه وضواحيها ومع 

  من األوتوستراد العربيالمطلوبةالحالية أربع مرات، وهذا األمر لن يتحقق إال بتنفيذ الوصلة 
بين محور المطار والليلكي وصوالً حتى  الوصلة ما  تنفيذ أو على األقلعلى هذا المسلك،

 .بحمدون
  

وبيروت، سوف وق زال بين ، حدود طاقته، فيإن محور الشمال الذي يعمل حالياً: محور الشمال
إن هذا المحور يؤمن، .  حلولها سهلة قطعاً لن تكون لصعوباتبلةقميكون عرضة في األعوام ال

 سيارة ٦٠٠٠واحد، واله اجتإلافي لنهار في ا  سيارة٨٠,٠٠٠حو ن، مرور ةضبي ال طريقعلى 
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إن .  للسيارة الواحدةين راكب٢,١ـه الواحد في أوقات الذروة، مع نسبة ركاب  تقدر باجتفي اإل
 ممرات إضافية ة تشييد خمس تفترض،على هذا المحور ،٢٠٣٠توقع مضاعفة السير في العام 

يجب زيادة فوجونيه، وق زال يناما على جزء األوتوستراد ما ب. إتجاهكل في لألوتوستراد 
 ٢×٣ه، أي ما يوازي أوتوستراد إضافي من اجإت كل فيالممرات من اثنين إلى خمسة أو ستة 

  . ممرات٢×٤حتى أو 
 

توصلنا  ألنه حتى ولو. ات إلى مراجعة شاملة واستشرافية للمشكلةعهذه التوقتؤدي ن يفترض أ
 ماذا سيحصل علماً أن هذا األمر لن يكون سهالً، إلى إيجاد هذه الممرات اإلضافية لألوتوستراد،

  الطلب أكثر فأكثر؟ هل لدينا القدرة على تنفيذ أوتوستراداتاد، عندما يزد٢٠٣٠عامالالحقاً، بعد 
أمام  . عوائق مهمة على والمشتملة   القوية التضاريسالمنطقة ذات ه في هذ لهاإلى ما ال نهاية

  .النقل المشترك  وسائلبإعتماد  جدياً التفكيرهكذا وضع، ال بد من
 

 المحور  هذا بإيجاد حل من شقين لمشكلةالخطة الشاملة لترتيب األراضي توصيلذا فإن 
  . يتعلق بالنقل المشترك آخرخاصة وشقالشق متعلق بالمركبات اآللية : الساحلي

 
 ونقل مشترك طرق : مزدوجحل 

  
  : ثالث هي مراحل لخطة ثابتة علىفقاًو يجب أن ينفذ حلهذا ال
 
بين الكرنتينا   على المحور الشماليعاب الحركةيإست ة ينبغي زيادة قدر،بداية :المرحلة األولى -
سكة الحديد  لخطعادة كاملة تاس مع  ساحلية جديدةقيإنشاء طر  ويجب أن يترافق.ضبيهالو

للطرق، بالنسبة ف.  النقل المشترك في ممر مخصص لهاأوتوبيسات  لمرورالقديمة واستخدامها
 وذلك على طول الخط الممتد من ،)٢×٢من كل جهة ( باتجاهين  بحرييجب إنشاء طريق جديد
 ٥٠وبالنسبة للنقل المشترك، يجب وضع باصات في الخدمة تستوعب . الكرنتينا وحتى انطلياس

 .هيله كممر محمي مخصص فقط لهذه الباصاتتأ بعد راكباً وما فوق على خط سكة الحديد القديم
 تصل إلى  ومن ثم،..)يب، الزلقا، الفنار، الخدلياس، جل الطق هذه الباصات من محاور انتنطل

ضبيه ال بين ةاثنين أو ثالث( عدد المواقف ثم يتدني على الواجهة البحرية، االخط المخصص له
  .ادخل بيروت عبر ممرات مخصصة لهت ، ومن ثم)وبيروت

 
 بين نهر الكلب إضافة أوتوستراد جديد قد بدأت عملية في هذه المرحلة، تكون: المرحلة الثانية -

 وفقاً لتخطيط يأخذ بعين األعتبار صعوبة المرور في هذه المنطقة المبنية والمعاملتين، 
وال يجوز أن يكون هناك تقاطع بين هذا األوتوستراد الجديد  .والمعرضة لمشاكل بيئية

 ). يلتقيانحيث( والمعاملتين من ناحية ثانية ،احيةضبيه من نال منطقةواألوتوستراد القديم إال في 
فإن خط النقل   وبالتوازي مع هذا التدبير.  الطريق الجديدة للترانزيت فقطيجب أن تخصص

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
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جعيتا، (لمشترك يكون قد امتد على أساس مبدأ المرحلة األولى، إلى شمال شرق العاصمة ا
ن ممرات أكما ..). زمية، عرمون، الدامور،الحا(وإلى الضواحي الشرقية والجنوبية ..) عير،نشن

برج البراجنة، الغبيري، (ت في منطقة ضاحية بيروت الجنوبية حسنالباصات تكون قد ت
، ) بيروت، الغبيري، عين الرمانة، الحدث،الجامعة(، والضاحية الجنوبية الشرقية )بيروت

  .وفي داخل بيروت..)  الفيل، الدكوانة،نس(والضاحية الشرقية 
 
يتم تحسين شبكة الطرق عبر تنفيذ جزئين هامين من مشروع األوتوستراد  :المرحلة الثالثة -

  نهر الموت ونهر الكلب، ومن ناحية أخرى ما بين الممتد من ناحية، الجزء،هما A2الدائري و
مع وضع هذه المقاطع في الخدمة، تبدأ آنذاك إعادة تنظيم .  بين الحازمية وخلدة ما الواقعالجزء

في الضواحي " طريق طرابلس القديمة" يحتل ممرالممر البحري على نقل المشترك بنقل ال
خط   تأهيلفي الضواحي الجنوبية، بينما تجري عملية إعادة" طريق صيدا القديمة"الشمالية، و

، تمهيداً لوضعها في يمنطقة الزهرانبين بيروت وسكة الحديد بين مدينتي طرابلس وبيروت، و
  . أخرىالمسافرين من مدينة إلىانتقال ديد تؤمن كسكة ح الخدمة

  
 إكمال الوصلة بين الحازمية ، يصبح باإلمكان التطلع إلى مشاريع أخرى، مثل٢٠٣٠عام الوبعد  

 الطريق بين نظراً لوجود، ٢٠٣٠  العام إلى ما بعديقترح تأجيلهالة صهذه الو(ونهر الموت 
مثل مترو األنفاق ضمن الضواحي وبيروت  مشترك ، واستحداث وسائل نقل)الحازمية والكرنتينا
  .ي الحديثاالخفيف أو الترامو

 
  المدينية المركزيةكامل المنطقة النقل في قطاع موحدة إلدارة إنشاء هيئة

  
 قد أوصت بضرورة  كانتإن االقتراحات المبدئية التي اعتمدتها وزارة النقل منذ سنين عدة

  .نقل في بيروت الكبرى موحدة لتنسيق وسائل الهيئةإيجاد 
 

صالحياتها توسيع الهيئة مع هذه إنشاء  بضرورة الخطة الشاملة لترتيب األراضي توصيإن 
 جبيل شماالً حتى الدامور جنوباً، ومن بيروت غرباً حتى لتغطي كامل المنطقة الواقعة ما بين

  .عاليه شرقاً
  

 المتعلقة بالتنقل في هذا المحيط، إن  الصالحية الكاملة ألخذ القراراتالهيئةيجب أن تكون لهذه 
تنظيم نشاطات من خالل النقل المشترك، أو في كان من ناحية االستثمارات في قطاع الطرق أو 

الشبكة أنظمة المرور وإشارات السير على كامل ، أو شركات النقل والسائقين العموميين
  .الرئيسية

  
 إن المبالغ .ستعالجهاتي تتالئم مع التحديات التي ويجب أن تحوز هذه الهيئة باإلمكانيات المالية ال

جزء من ميزانية الدولة المخصصة : المفترضة قد تؤمن من مصادر عدة تحدد الحقاً، من أهمها

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٤٨-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

للنقل، بعض المساهمات من البلديات وحتى موارد بعض الضرائب المحددة، مثل الغرامات، 
  .رسوم المواقف، الضرائب على المحروقات، إلخ

  
  رفع مستوى شبكة الطرق على كامل األراضي اللبنانية   ٥-٣-٤
  

. إن الوضع العام للطرق غير مرض إجماالً، ويجب توظيف مزيد من الجهود لتحسين نوعيته
ذلك على حساب  تم  وإن ،بزيادة حصة التأهيل والصيانة في موازنة النقل التدبير هذا يتمثل و

  .المشاريع الجديدة
 

 توحيد المناطق واختصار حيوية بالنسبة إلىلتي يقدمها قطاع الطرق هي إن نوعية الخدمة ا
 من السكان األغلبية الساحقة تخدم القائمةإن الشبكة . البلدات والتجمعات السكنيةالمسافات بين 

بالسالمة العامة وبما يمكن هذه الشبكة هو عنصر أساسي في ما يتعلق  حالة . والنشاطات في آن
  . وأكالف الوقود المستهلكاستيراد السيارات وقطع الغيارمن فاتورة أن يوفره لبنان 

 
، والصيانة، والتأهيل، قد تم ةما بين المشاريع الجديدإن الطريقة المثلى لتوزيع الحصص 

). Road User Charges( وهي دراسة ،ديدها في إطار دراسة حديثة العهد وضعتها الدولةحت
  . راضي لإلستناد إلى هذه الدراسة في هذا الشأنوتدعو الخطة الشاملة لترتيب األ

  
المليار دوالر من اآلن وحتى  ق اللبنانية تقدر بحواليالطرإن كلفة إعادة تأهيل وصيانة شبكة 

  . ٢٠٣٠العام 
  
   المحليةاألخرى من الوظائفوما بين البلدة تحرير الطرق    ٦-٣-٤
  

ما يؤدي م جوانبهامن تكاثر البنيان على   أخرىبلدة والتي تؤمن المواصالت بين  الطرق تعاني
إلزالة هذه  الوسائل المالئمةلذلك ينبغي إيجاد . والتأثير سلباً على السالمة العامةإلى إعاقة السير 

  . محلية ذات وظيفة تتجاوز الالظاهرة التي يمكن إعتبارها إستغالالً محلياً لمنشأة
 

، بما الطرق الرئيسية المنشآت على جوانب يمونيق المواطنين تجعلاألساسية التي  ومن األسباب
 صالحة للبناء وموصولة عقارات وجود غالباً عدمالخطوط السريعة، هو األوتوسترادات وفيها 

ت التي نشهدها بين وهذا ما يؤدي عادة إلى اإلمتدادا .بشبكة طرق وبنى تحتية في المدن والقرى
  .نتهي بها األمر إلى التالصقالقرى، والتي ي

 
البلدات،  الطرق الداخلية في نطاق شبكات لتطوير الخطة الشاملة بإطالق برنامج وطنيوصي تو

 ويحد من إنتشار البناء على ، في كل بلدة،بشكل يؤمن القدر الكافي من األراضي المعدة للبناء
  .الطرق الرئيسية

  

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٤٩-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

  وتدعمه عليهةالدول تشرف  بل يجب أن وحدها البلديات يمكن أن تقوم بهإن طموح كهذا ال 
  .تنفيذهوتشجع على 

 
ال يمكن أن تتحقق في لبنان بدون هكذا برنامج،  الفعالية المنشودة في قطاع النقل على الطرق إن

 وبشكل خاص ،يجب أن يترافق مع تشدد أقوى في حصر إمكانيات البناء عل الطرق الرئيسية
 .على جوانب األوتوسترادات مطلق منعه 

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٥٠-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

 ديد شبكة النقلمبادىء تح: ٥-٤رسم 

  

  

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٥١-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

 مبادىء توزيع النقل المشترك داخل المدن: ٦-٤رسم 

  

  

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٥٢-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

   الفعالية والتكامليوالمنشآت العامة الكبرى وفقاً لمعياررافق توزيع الم   ٤-٤
 

 قد تقدماطق اللبنانية نإن توزيع المرافق الصحية والتربوية والرياضية واإلدارية في المدن والم
 أو من حيث الكمية  إن بعض المناطق يمكن تجهيزها بشكل أفضل، غير أن . بشكل ملحوظ

  . تقدمها هذه المرافقنوعية الخدمات التي
 
 تحديد مبدأ حديث الختيار موقع المرافق العامة   ١-٤-٤
  
تحت في الماضي  ارتكبت التي  األخطاء في العمل المستقبلي تفادي الوقوع في بعضبغي ني

 أو بذريعة ذريعة المساواة في تقسيم االعتمادات المالية بين المناطق، فب.اإلنماء المتوازنعنوان 
مرافق لم أحياناً  ُأنشئت ) بشكل قروض التمويلبما في ذلك(عدم تضييع فرصة تمويل متوفرة 

  .بكامل طاقتهاتُستخدم 
 
تعريف واضح ومعقول لمفهوم اإلنماء المتوازن، يقوم على تأمين  اإلتفاق على  إذاًالمطلوبو

ة وشبكات ف مياه الش في كل ما يتعلق بالخدمات األساسية مثلالمساواة الكاملة بين المناطق
طبيعة التجمعات  بالتناسب مع ، فيجب أن يتم تصريف المياه المبتذلةأما. هاتفالكهرباء وال

 بمقاييس تتوافق  يجب أن تتم النفاياتكما أن معالجة، ) أو قرى صغيرةكبرىتجمعات  (السكنية
نسبة للمرافق األخرى، الأما ب . التعاون بين البلديات المتجاورةطبيعة المناطق وفي إطار مع

 ئ فدار التوليد أو المركز الصحي للطوار.فينبغي توزيعها وفقاً لألهداف المرجوة من الخدمة
 دقائق وللوصول إلى المدارس اإلبتدائية أو إلى مدارس مراحل ١٠ينبغي الوصول إليه بأقل من 

  . دقيقة٢٠أقل من ب يتم ذلك  أن فترض ي،عليم األساسيالت
 

إن إعتماد خريطة لتوزيع المدارس وخريطة لتوزيع المستشفيات والمراكز الصحية، ونشرهما 
  . على أسس موضوعيةعلناً، أمر أساسي لتأمين العدالة والمساواة في الفرص ما بين المناطق،

 
 المرافق التربوية   ٢-٤-٤
  

في  الجامعة نظراً لدورخصوصاً ،  بمؤسسات التعليم العالي توجيهي الشامل إهتم المخطط ال
  .تعزيز هذا المركز المديني أو ذاك

 
 العلمية ينبغي أن يخضع أوالً للمعايير الرسمية  المؤسسات الجامعية ار مواقعيإن إخت

يم المجال تنظ أهداف هذه المواقع يمكن توظيفه أيضاً في خدمة اختيار  ولكن واألكاديمية،
  .وحدة الوطن واإلنماء المتوازن وترشيد استخدام المواردتعزيز  ، ال سيما عموماًالوطني

 

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٥٣-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

  السلطات األكاديمية،وتوصي الخطة الشاملة لترتيب األراضي بإتباع التوجهات التي تطالب بها
التكامل مع و ،األنشطة اإلقتصاديةو بين الجامعة اللبنانيةتنسيق إعادة تجميع الكليات وإيجاد من 

  .المجتمع بشكل عام
 
 مواقع رئيسية، يضم ٤ الجامعة اللبنانية في تجميع كامل كلياتترجم هذه التوجهات باقتراح تو

الحدث في المنطقة المدينية :  وهذه المواقع هي.مجموعة من الكليات المتكاملة منهاكل 
  .ة في الجنوب شتورا في البقاع والنبطي-المركزية، طرابلس في الشمال، زحلة

 
 ال ، المهنية العلياتوصي الخطة الشاملة بتجميع المدارسما يتعلق بالتعليم التقني والمهني، في و
المتطلبات األكاديمية، مع وصوالً إلى إنشاء وحدات متكاملة تتجاوب   في القطاع العام، تعددها،ب

  . اللبنانيفي انصهار الشبابوتساهم 
 
 في التجمعات السكنية الكبيرة، وفي بعض  األولوية، وفقجب أن تقام،المدارس الفنية العالية ي ف

ينبغي ف، المؤسسات التعليمة العامةأما بشأن  .)واحدة في كل قضاء على األكثر (المحلية األقطاب
  : المبادىء اآلتيةوفق بالقواعد المتبعة في برمجتها،إعادة النظر 

 
 و ما هعلى   عددهابقىي س سنة في لبنان ١٧ لىإ ٤من االعتبار أن الفئة العمرية باألخذ   -

 .، بل أنها مرشحة ألن تتضاءل في عددها بالمطلقعليه
 ، من جهة القطاع الخاصالتي يوفرها المدرسية مقاعد ال التكامل بين عدد االعتبارباألخذ   -

في بعض المناطق، ال حاجة وال جدوى من إنشاء مدارس ف؛  من جهة أخرىوالقطاع العام
ية عندما يتّجه الطلب إلى مدارس خاصة، ولم يتم تسجيل أي زيادة لعدد التالميذ في رسم
رس الرسمية المتواجدة في هذه المنطقة ويدخل في باب الهدر أو اإلنفاق غير االمد
 .جديالم

عدد «المطلوبة بدالً من » المقاعد المدرسيةعدد «من اآلن وصاعداً، إعتماد معيار ينبغي   -
 ؛ المطلق فيال معنى له" عدد المدارس"في البرمجة، إذ أن مفهوم ، »المدارس

 وتصحيح ، كل خمس سنوات، في التعليم العام"ةالمقاعد المدرسي"إنشاء تقويم برامج   -
 العرض حسب الطلب؛

، والمدارس التي تعاني من نقص في  مشاكل المدارس القديمة لحل األولويةإعطاء  -
الميذها، والمدارس غير المالئمة للتدريس، والمدارس الصفوف والمقاعد نسبة لعدد ت

  إلصحاب القراراً أولياً إن إستبدال هذه األبنية بأبنية حديثة يجب أن يشكل خيار.أجرةالمستَ
  مؤسسات جديدة؛ةبإقام قبل التفكير

 كشرط ، على األقل، تلميذا٧٥ًوإعتماد حد أدنى قوامه  تجميع المدارس العودة إلى خريطة   -
 ؛جود مدرسة عامةلو

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٥٤-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

األقطاب المحلية وفي أحياء  في ،الثانويات، خصوصاً جديدةال سرمدااليفضل إختيار إقامة   -
  ؛المدن الكبرى

قادرة   الرسميةالمؤسسات التعليميةإن السير بهذه التوجيهات كفيل بقيام شبكة عقالنية وفاعلة من 
  .اطق في كافة المن، من حيث نوعيتها،هةيعلى تقديم خدمات شب

 
 المرافق الصحية   ٣-٤ -٤
  

بأن تصب الجهود على تحسين شروط ، في ميدان الصحة العامة، توصي الخطة الشاملة
الوصول إلى المرافق الصحية واإلفادة منها، ال على زيادة العرض في المرافق الصحية 

  .بالمطلق
 

 الى حد ما  يفوق بل عدد من المستشفيات والمراكز الصحية،  كاٍف عدد اآلنيوجد في لبنان
كما أن التجهيزات الفنية .  على حد سواء المرافق في كل المناطق اللبنانيةه هذجدوتو. حاجته

  .المتوفرة في لبنان، وصل عددها إلى مستوى يفوق بمعدالت مذهلة حاجات البلدوالمتقدمة 
 

مات اإلستشفائية تحسين نوعية الخدب  باألحرىبزيادة العدد، بلال تمثل إذن، التحدي األساسي 
  .وسرعة تقديمها

 
نقل المرضى إلى المرافق الصحية، تنظيم أفضل لوسائل اعتماد  شبكة الطرق وأداءإن تحسين 
  .المستقبلية في لبنان منها أو  اإلحتياجات اإلستشفائية الحالية ن لتلبيةان الصحيحتاهما اإلجابت

 
 ، في المسكن،صيغ استشفائية بتعزيز ح تطورات تقنية ستسم جملةكما أن لبنان سيشهد، بدوره،

  .وبمتابعة طبية عن بعد
  

 القطاع الخاص والقطاع للتكامل بين الخدمات التي يقدمها كل من من تحديد أفضل  أخيراًوال بد
 من خالل أنظمة  تتم تغطيتها، في لبنان، تكاليف اإلستشفاءبما أنو. العام في هذا المجال

بمعزل عن كون شركات التأمين الخاصة، و ،ت وزارة الصحةالتأمينات اإلجتماعية ومساعدا
 ، القطاع الخاص منافسةالقطاع العاملكي يبادر  داٍع ، ال يوجد أي اً أو خاصاًالمستشفى عام

 بشكل المغطاة  في المناطق غير بل على القطاع العام أن يركز عرضه. بتقديمه خدمات مماثلة
  .من قبل القطاع الخاص، دون غيرهاكاٍف 
 

ينبغي أن توضع في  القطاعين العام والخاص، إن مسألة التكامل في عرض الخدمات من قبل
  . في ميدان الصحة العامةقلب إستراتيجية الدولة

  
  
 

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٥٥-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

 الطاقة الكهربائية   ٤-٤-٤
  

في تطوير نظراً لدور الطاقة   أساسية،عامةعتبر خدمة يستحق أن ي الطاقة الكهربائية توزيعإن 
  .وماً الحياة عموكذلك ألثرها على شروطني اإلقتصاد الوط

  
ما م ميغاوات، ٤٢٠٠ إلى ٢٠٣٠ احتياجات لبنان من الطاقة الكهربائية في حدود سنة ستصل
 اإلحتياجات من الطاقة توقعات تطورويظهر الجدول الالحق . ٩للفرد الواحد وات ٨٠٠ يعادل

ما يعني  (٢٠١٠ة الذوق سنة ، مع األخذ باإلعتبار فرضيات إقفال محط٢٠٣٠في حدود سنة 
وهذا ما يسمح  (٢٠٠٥ كيلوفولت سنة ٤٠٠ اإلقليمي الرابط، وتنفيذ ) ميغاوات٦٠٠خسارة 

  ). مستقبالً%١٠اليوم إلى % ٣٠ من اإلحتياط هامش بخفض مستوى
 

  ٢٠٣٠ اإلحتياجات من الطاقة الكهربائية في حدود سنة توقعات تطور ٢١ -جدول 
  

الحاجة  السكان السنة
لمواطن ل
  ساعةتوا

هامش 
 %السالمة 

 الحاجة
اإلجمالية 
 ميغاوات

طاقة 
 المنشآت

الموجودة 
 ٢٠٠٢-سنة

 ميغاوات

 الطاقة
اإلضافية 
الضرورية 
 ميغاوات

٠ ٢٣٠٠ ٢٣٠٠ %٣١ ٤,٠٨٠٠٠٠٤٣٠ ٢٠٠٢ 
٠ ٢٣٠٠ ٢٣٠٠ %١٨ ٤,٢٠٠٠٠٠٤٧٠ ٢٠٠٥ 
٩٠٠ ١٧٠٠ ٢٦٠٠ %١٠ ٤,٤٠٠٠٠٠٥٤٥ ٢٠١٠ 
٦٠٠ ١٧٠٠ ٣٢٠٠ %١٠ ٤,٦٠٠٠٠٠٦٣٠ ٢٠١٥ 
٥٠٠ ١٧٠٠ ٣٧٠٠ %١٠ ٤,٨٠٠٠٠٠٧٠٠ ٢٠٢٠ 
٥٠٠ ١٧٠٠ ٤٢٠٠ %١٠ ٥,٠٠٠٠٠٠٧٧٠ ٢٠٢٥ 
٥٠٠ ١٧٠٠ ٤٦٠٠ %١٠ ٥,٢٠٠٠٠٠٨٠٠ ٢٠٣٠ 

  
خالل  على األقل  إضافية ميغاوات٣٠٠٠ تقدر بحواليو إذاً حتمية ومهمة، تبدو زيادة اإلنتاج

  ).وقزال عتبار إقفال محطة اإل  بعيناألخذمع  ( القادمة سنة٣٠ إلى٢٥الـ 
 

تقديرها  ويمكن المطلوبة لزيادة اإلنتاج ونقل الطاقة وتوزيعها ستكون طائلة، إن االستثمارات 
  .الملحوظة خالل الفترة ات مليار دوالر٣,٥ بحوالي

  
 .واضحة األهداف والمراحل في هذا القطاع اعتماد استراتيجية من هنا ضرورة

                                                 
 قد تم تقديره) الذي يحتوي أيضاً احتياجات الصناعة ومجمل األنشطة اإلقتصادية األخرى ( الواحدلفردلستهالك إلتطور ا معدل -٩

في % ١ ثممن ، و٢٠٢٥ ـ ٢٠١٥عوام  خالل األفي السنة % ٢ ثممن ، و٢٠١٥ ـ ٢٠٠٢ خالل األعوام في السنة % ٣حو نب

  .٢٠٣٠ ـ ٢٠٢٥ خالل األعوام السنة 

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٥٦-٤صفحة    
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 التقرير النهائي  

 :يقها هي اآلتيةإن األهداف التي يجب تحق
  تلبية اإلحتياجات؛-
  كلفة اإلنتاج؛خفض -
  سالمة النقل؛-
 ؛)بالمحروقات(التموين  سالمة -
 . والحد منهاللمنشآتاآلثار البيئية  اإلحاطة ب -
  

  : العناصر التاليةمبنية علىالستراتيجية اإلخيارات ال مجموعة من هذه األهداف عن ينجم 
 
 سعره أقل من سعر الفيول والديزل، وتأثيره على نظراً لكون رئيسي، ودق استخدام الغاز كو- ١

 ألسباب –إطالقاً  النفطية تشتقالمال يعني عدم إنتاج الطاقة من االخيار هذا لكن و. البيئة أفضل
 وكذلك ال يعني عدم اللجوء إلى إنتاج الطاقة إنطالقاً من مصادر متجددة –تتعلق بسالمة التموين 

 )....، الريح، إشعاع الشمس(
 . شبكة النقل اللبنانية مع الشبكة السورية كي تتحسن سالمة النقل وصل- ٢
، فإن الجزء األساسي من حال إنجاز الرابط اإلقليمي  في: عدد مواقع اإلنتاجخفض - ٣

 يجب بالطاقة من محطتين أو ثالث محطات وطنية فقط، ويمكن تزويدهالمناطق اللبنانية 
 المحطات األخرى ألنشطة  مواقعومن الممكن استخدام. المحطات األكثر حداثة  بيناختيارها من

. تحقيق وفٍر ملحوظو على البيئة  لإلنتاج من التأثير السلبيمما يسمح بالحدمختلفة غير اإلنتاج، 
حالما تسمح الظروف بذلك، وينطبق هذا التوجه  وقزوال يجب إيقاف العمل في محطتي الجية 

 إنتاج اإلبقاء علىمن الممكن .  في مناطق مختلفةصغيرة تعمل على الفيول محطات عدة على
 . في مشاريع الري باألولوية تستخدمولكن هذه المصادر سوفالطاقة من المصادر المائية، 

 :كما يأتيمكن أن تتحقق ي إعتماد مرحلية واضحة في توظيف األموال، - ٤
 دير عمار؛ تمديدات الغاز حتى إنجاز: ٢٠٠٥ في سنة   -أ 

 محطة جديدة في دير عمار بقدرة إنتاجية محتملة المباشرة ببناء: ٢٠٠٥ في سنة -ب 
.  ميغاوات في المرحلة األولى٥٠٠ ميغاوات، وتنفيذ اإلنشاءات إلنتاج ١٥٠٠

 مؤسسة كما خططت له في سلعاتا، إنشاء محطة بدالً منويفضل اعتماد هذا اإلختيار 
كما .  السلبية البيئيةمن اآلثار كلفة تمديدات الغاز ووذلك للحد منكهرباء لبنان، 
 .والمباشرة بتفكيكها محطة الذوق ينبغي إيقاف

  المرحلة الثانية من محطة دير عمار؛إنجاز: ٢٠١٠ في سنة - ج
  المرحلة الثالثة من محطة دير عمار؛إنجاز: ٢٠١٥ في سنة - د
ويعتمد هذا اإلختيار  . الزهرانيمضاعفة القدرة اإلنتاجية في محطة: ٢٠٢٠ في سنة -ه

أما إذا لم تثبت هذه . تمديدات الغاز إلى هذا الموقع إمكانية تنفيذ بشرط ثبوت
 ؛اإلمكانية، فسيكون من الضروري زيادة إنتاج الطاقة في الشمال مجدداً

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٥٧-٤صفحة    
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 القائمة، من أجل إنتاج إحدى المحطاتبناء محطة جديدة أو توسيع : ٢٠٢٥ في سنة - و
د بالغاز، يفضل بناء نظراً لقرب محطة دير عمار من مصادر التزو. وات ميغا٤٠٠

غير أن هاجس أمن اإلنتاج قد يملي خياراً آخر من . محطات جديدة في الشمال
 ؛الممكن أن يكون الزهراني

 دورات ٨  منتشكلتمع اإلنتاج، ومن المحتمل أن  بالتوازي ، تتطور النقلشبكة   - ز
 ن محطة مساعدة؛ي وعشرمطمورةئية ولت هواو كيلو ف٢٢٠

 ؛ أيضاً ينبغي زيادتها،مطمورةال شبكة التوزيع، الهوائية و- ح
 ار إنتاجب إخت مثل،بشكل واسع من المصادر المتجددة استخدام الطاقة النظيفة اربإخت - ط

  الشمسيةار إنتاج الطاقة عبر اإلشعاعاتب وإخت في سهل عكار،قوة الرياحالطاقة من 
  .لبعض اإلستعماالت المحلية البقاع  سهلفي

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٥٨-٤صفحة    
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 التقرير النهائي  

  إرساء نمط تطوير عمراني مميز، يحترم خصائص كل منطقة   ٥- ٤
 

 واألنشطة مع الحاجة إلى مساحات وأبنية للسكن االقتصادي واالجتماعي سيترافق النمو
  .والتجهيزات

   
  أن يجري تأمينالقرى،في  المدن الصغيرة و في التجمعات العمرانية الكبرى، كما إذا، فيينبغي

في  الالّزمة مجهزة بالبنى التحتية ، وذلك بشكل عقارات للتوسع العمرانيات ما يكفي من المساح
  .الثروة الوطنية الطبيعية والزراعية بالحفاظ مواقع تسمح 

 
ال بد من أن تستخدم .  مورد لبنان األساسي األرض أييجب تحقيق هذه العملية بطريقة ال تؤذي

، مع األخذ بالحسبان الوقائع طبيعتها األساسية وميزاتهاريقة األكثر تكيفاً مع األراضي بالط
  . في آن معاً والحاجات المستقبليةالموروثة

 
  تحديد االستعماالت الفضلى لمختلف أجزاء األراضي اللبنانية   ١-٥-٤
 

لمختلف  االستعماالت المفضلة تحدد الخطة الشاملةانطالقاً من تحليالت علمية موضوعية، 
  :على أساس تصنيفها وفق أربع فئاتأجزاء األراضي اللبنانية 

 
 والتي عليها ،هي المناطق التي تطورت فيها المدن الكبرى عبر التاريخ: المناطق المدينية  •

 من أبنية ومن تتشكَّل هذه المناطق.  التوسع العمراني لتلك المدن،في المستقبلأن تحتضن 
 التي تكون ،»المفتوحة« عدداً من المساحات  أيضاً تحتضناوشوارع غير أنهطرق  شبكات

كمواقف للسيارات أو وإما مستخدمة مؤقتاً  مرتّبة على شكل مساحات خضراء مدينية،إما 
  .متروكة على حالتها الطبيعيةما إإلنتاج الخضار، و

 
ر  وهي المناطق التي تضم المدن الصغرى والقرى غي:»المختلطة«المناطق الريفية  •

الملتصقة بالتجمعات العمرانية الكبرى، كما تضم مناطق زراعية متفاوتة الجودة ومناطق 
إنها . طبيعية ال تشكل جزءاً من الكيانات الكبرى الزراعية والطبيعية ذات األهمية الوطنية

، ويتمتع عدد كبير منها »الريف«أو في » الجبل«المناطق األكثر مالءمة للسكن في 
  .السياحة واالصطياف ن أجلبمميزات مهمة م

 
 إن المناطق المصنفة في هذه الفئة تضم أفضل األراضي : الوطنيةمناطق الثروة الزراعية •

وتقتضي .  وغالباً ما تحتضن مشاريع الري الرئيسية المحققة والمنتظرة في لبنانالزراعية
وعدم تبديدها بفعل   استخدام هذه األراضي في سبيل اإلنتاج الزراعيالمصلحة الوطنية العليا

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٥٩-٤صفحة    
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 التقرير النهائي  

 ولكنها بشكل عام ،د من قبل حركة العمرانبعض هذه المناطق مهدف. إستخدامات مغايرة
  .ض للفيضاناتعرم غير صالحة للسكن، إذ أن عدداً كبيراً منها

 
المصلحة الوطنية في الحفاظ فيها د تجستإنها المناطق التي  : الوطنيةمناطق الثروة الطبيعية •

تضم بشكل  وهي .  وعلى الغابة اللبنانية وعلى التنوع البيولوجيد لبنان المائيةموارعلى 
 التي تؤمن - في الشمال والجنوب -عام الجبال العالية واألودية الكبرى وبعض المناطق 

هذه المناطق التي تضم عدداً . روتين النباتية والحيوانيةثالتواصل البيولوجي الضروري لل
 تشكل التيو ان،بنأهم عناصر الطبيعة في لل مساحات الزراعية تشكِّمن القرى وبعض ال

  .قوة جذبه السياحية وحالوة العيش في ربوعه حيثبدورها إحدى ميزات لبنان الكبرى من 
 

  الوطنيةطق الثروة الزراعيةاتحديد من
  
خريطة  ومن الغطاء النباتي انطالقاً من خريطة مناطق الثروة الزراعية الوطنية تحديد تم

إن التحليالت المنجزة في إطار برنامج بحثي مشترك، بين المركز . نطاقات مشاريع الري
خذت ، َأالخطة الشاملة لترتيب األراضيوالخبراء المكلفين بمشروع  الوطني للبحوث العلمية

تكوين : ومنها الزراعية وفقاً لجودتها، باالعتبار معايير عدة للتوصل إلى تصنيف األراضي
 على فت األراضينِّ ص.الخ.. ، نسبة الحموضة، االنحدار، إمكانيات الريالتربةعمق  ة،الترب

  .غير صالحة للزراعة، رديئة، ال بأس بجودتها، جيدة، وجيدة جداً:  فئات خمسة إلىهذا األساس
 

) ال بأس، جيدة، جيدة جداً( أفضل ثالث فئات وقد إعتمدت الخطة الشاملة لترتيب اإلراضي
قليلة الوأضيفت إلى هذه المناطق بعض األراضي . ثروة لبنان الزراعيةا تشكل نواة باعتباره

  .إستخدام تقنيات الري المناسبة إلى حِد بعيد في حال تحسينها  رغم ذلك يمكنالتيجودة وال
 

 الوطنيةمناطق الثروة الطبيعية تحديد 
  

  :من مناطق الثروة الطبيعية الوطنيةتتكون 
 
 بالنسبة اً أساسياًتلعب دورهذه المناطق : وما فوقم ١٩٠٠طالقاً من ارتفاع مناطق القمم، ان  •

  .معرضة للزوال نباتيةالحيوانية وال  فإن ثروتهالجودة مورد المياه، إضافة إلى ذلك
 متر ١٩٠٠ و١٥٠٠هذه المناطق تتدرج ما بين : والشوح والّلزابمناطق غابات األرز   •

شريط األرز اللبناني والبساتين "تم تحديد  ، لسلة جبل لبنانوعلى السفح الغربي لس. اًارتفاع
 ."الجبلية

مجال الصنوبر الذي يغطي قسماً كبيراً من السفوح الغربية لسلسلة جبل لبنان بين الساحل   •
 .اًترم١٥٠٠و)  الكبرى السكنيةخارج التجمعات(

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٦٠-٤صفحة    
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 التقرير النهائي  

تحتضن سيول كما  هذه المناطق مجاري األنهار والتوجد في: أعماق الوديان وسفوحها  •
 وتلعب دوراً أساسياً في التواصل البيولوجي وفي التنوع البيولوجي وفي ،اً هاماًغطاء نباتي
 .جودة المياه

مهمة من أجل ربط الكيانات الطبيعية هذه المناطق :  والهضابالسهولمناطق التواصل في   •
 بين جبل  ماوفي الجنوب قية والغربية،السلسلتين الشر بين  مافيما بينها، كما في الشمال

  .لبنان وجبل عامل
 

ل الحفاظ  يشكِّ، مواقع دقيقة وحساسة هذه، الطبيعية الثروةتضم مناطق ،باإلضافة إلى ما سبق
 نظراً إلى أهميتها بالنسبة للبيئة وللتراث مصلحة عامة وطنية، الطبيعية على خصائصها

التي تحتوي على  ،ي من هذه المواقعوقد تم تحديد الجزء األساس. ولجاذبية البلد السياحية
  ثروتهاوالنظم الطبيعية الهامة من حيث ،طبيعيةال والغرائب من التراث الجيولوجي عناصر

  . على الشواطئمميزةالحيوانية والنباتية، ومواقع ساحلية 
 

  ألراضيل الفضلى مالعالمتعلقة بوجهة اإلست التحكيم في النزاعات
  
نية من جهة والمناطق الريفية من جهة أخرى ثم المناطق الزراعية من يقود تحديد المناطق المدي 

 في بعض  بين مختلف هذه المناطقتبيان تداخالتجهة ثالثة وأخيراً المناطق الطبيعية إلى 
  .أجزائها

 
التوجه األفضل إلستعمال هذه األجزاء  باختيار في ما يتعلق  نزاعات  تعبر عن هذه التداخالت
  :ةيت تبعاً للمعايير اآلد تم حل هذه النزعات في إطار الخطة الشاملةوق. من األراضي

 
فإن المناطق المدينية وبذلك .  منهمناص أمر ال للتجمعات السكانيةإن التمددات العمرانية    -

  .المناطق الطبيعيةو المناطق الزراعية ، وتحل بعدها األولوية على المناطق الريفيةحتلت
 
 األولوية بشكل عام على المناطق الريفية وعلى المناطق الطبيعية حتل تالمناطق الزراعيةو   -

  ).وخوانق األوديةما عدا أعالي الجبال (
 
  . األولوية على المناطق الريفية المختلطةحتلالمناطق الطبيعية ت   -
 

، مدينية:  األراضي اللبنانية مع تصنيفها في أربع فئاتإلستعماالتهكذا ترتسم الخريطة العامة 
  .ريفية، زراعية، طبيعية

 
 استعماالت شيدر من أجل تالخطة الشاملةها ت األدوات التي وضعأهم إحدى هذه الخريطة هي

  .مقبلةخالل العقود ال األراضي

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٦١-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

  
  تشجيع جودة العمران   ٢-٥-٤
 

 فرصة سانحة لتحسين ٢٠٣٠  العام التطورات العمرانية التي ستحصل من اآلن حتىتشكل
  .العمرانيةجوهري في الجودة 

 
 مسكن جديد مقابل هدم ٤٠٠,٠٠٠ بناء حوالي من المفترض أن يتم هذه المرحلة الطويلة، خالل

لألنشطة آالف األبنية المختلفة المخصصة  وال نحتسب هنا .  مسكن قديم على األقل٥٠,٠٠٠
 ومئات الكيلومترات من الطرق الجديدة والشوارع والجادات ، وللتجهيزاتاإلقتصادية

%. ٥٠ إلى ٤٠المدن والقرى بنسبة  وينتظر أن تتمدد . ات واألوتوستراداتارفولوالب
 بشكل للعمليجب اغتنام هذه الفرصة و.  هناك تحوالت كبرى في طور التحضير،باختصارو

  .الماضي  من أجل تجاوز تراكمات على كل الجبهات أفضل
  

 ونقاباتهم والبلديات د المهندسينوالمطلوب هو أن تتضافر جهو ً، إن العمارة تستحق جهداً خاصا
الجودة المعمارية على مستوى األشكال والمواد والتعبير  الوصول الى مرحلة  ، في سبيلوالدولة

  . الخني،بوالمواالنسجام مع اإلطار الطبيعي 
 
لتعزيز الطابع المديني في المدن وتحسين التناسق ما بين القرى على التشريع أن يتطور و

 .يطة بها المحوالطبيعة
  

ومن الممكن أن يعطي تالصق األبنية . في المدن، ينبغي تعزيز مبادىء النظام واإلرتفاق
)Mitoyenneté( خصوصاً في المواقع المسطحة ،نتائج جيدة )أو على على األراضي السهلية 

  ). طول الطرق التي تتبع منحنيات المستوى
  

إن ارتفاع شجرة الصنوبر .  بشكل أفضلغمها وتنافي األرياف، سيتوجب تحديد ارتفاعات األبنية
  . على كل السفوح الغربية لجبل لبنان، حيث يكون ذلك ممكناً،المعمرة يصلح ألن يكون قاعدة

 
من أبنية  تأهيلهعلى ما تم لمحافظة  علينا العمل  ل ،التراث المبني القديم إظهار احترام   وبغية
لتراث يتمتع بقوة جذب كبيرة ال يملكها البناء  أن هذا اأظهرت ، في وسط مدينة بيروتقديمة

 تتعرف على نفسها من خالل تاريخها مدن إقامة نبغي وي،فالتراث ذاكرة المدينة. الحديث
  . وال مدن بدون نسيج اجتماعي متناغم ذاكرةمدن بال الف ،وجذورها

 
دات البحرية  الجاإن .  الفسحات العامةوأخيراً فإن الجودة العمرانية هي بشكل خاص جودة

ويجب تطوير عدد . كل المدن الساحلية في وظائفياً تعرف نجاحاًتستقطب المزيج من المرتادين و
وينبغي  . الكبرى الطبيعية على المناظرمفتوحة األفق ،المشابهة في الجبلأرصفة  التنزه من 

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٦٢-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

وصاً فيما يتعلق  خص وعناية أكبر، انتباه، وإيالئه بامتيازاً عام الشارع العادي مجاالًإعتبار
  .ه أي نوع من االنتهكات واإلعتداءاتيب وتجنالمشاة واألشجارب
  
   الكبرى السكنية العمراني في التجمعاتالتطويرتنظيم    ٣-٥-٤
 

 مناسبة لدراسة واقتراح سياسات يكون يجب أن التوجيهية للمدن الكبرىمخططات الإن وضع 
ةتي اآل بالنسبة لعناصر المدينةلبعضها البعضمة متم:  
 
المطلوب حمايته، كلياً أو بعناصره األساسية، حيث ينبغي تنظيم التراث األثري والتاريخي   •

  . قواعد خاصة بهذا وذاكأوسع، مع وضع نطاق ضيق ونطاق الحماية ضمن نطاقين،
 
 والتي يجب العمل على ، مشكلة خاصةة التي ال تطرح أيرف بها والمقبولة،تالمعالمدينة   •

  . القائمةمكوناتهابالتواصل مع تطويرها 
  
ذات  اإلستعماالت البائدة  وبشكل خاص على األراضي الفرص الكبرى الممكن إلتقاطها،  •

  .مشاريع طموحة عليها إلقامةالتي يمكن استصالحها واستعادتها و
 
 ،خدمةالو سيئة التنظيم )عشوائية (أحياءالمتشكِّلة من  تلك ،هانيوالمدينة المطلوب إعادة تك  •

والتي تستدعي إعادة التركيب والتنظيم من خالل وسائل وطرق جديدة ومجاالت عامة 
  .وأحياناً تعديالت في العمران القائموتجهيزات 

 
من الطرقات  شبكة أساسية  وإنشاء تصميماالمتدادات التي يجب تأمين تماسكها من خالل   •

ال تكون كلفتها نتاج حركة عمرانية  إقادرة علىوالبنى التحتية، وبواسطة تدابير مالئمة 
المجاالت ومن جهة  المدينة الفاصلة بين، وبواسطة تحديد الخطوط باهظة على المجتمع

  . من جهة أخرىالزراعية والطبيعية الكبرى المحيطة بها
  
 ظواهر األبنية المبعثرة والتمدد العمراني الشريطيالحد من    ٤-٥-٤
  

 مساحات إضافية بحجم إجمالي يتراوح ما ٢٠٣٠ و٢٠٠٠ عوام األبين  سيطال التوسع العمراني
إن . للمساحات المبنية القائمةبالنسبة % ٥٠و% ٤٢ أي بزيادة ما بين ،٢كلم٣٠٠و ٢كلم٢٥٠ بين

 أما حصة ؛٢كلم٦٠ إلى ٢كلم٥٠حصة المنطقة المدينية المركزية في هذا المجموع ستكون من 
هكذا فإن ثلثي و. ٢كلم٦٠ إلى ٥٠ هي أيضاً من  فستكون مجتمعة،التجمعات الكبرى األخرى

 ١٠٠بـن وتفك سي، والذين يقيمون غداً في التجمعات العمرانية الكبرى،السكان المقيمين اليوم

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٦٣-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

 ٢٠٠٠من األراضي التي ستُبنى بين عامي % ٥٠و% ٤٠ من التمددات أي بين ٢كلم١٢٠إلى
  .٢٠٣٠و
 

 إذا لم ،يستعمل نفس القدرفسوف  ،مناطق الريفيةأما الثلث الباقي من السكان والذي يعيش في ال
  . وقراه الصغرى من األراضي في سبيل تمدد مدنه،يكن أكثر

  
 فيه  السكانيةإذ أن الكثافات ؛ المجتمع الريفي قدراً أكبر من األراضيالكستهإ من الممكن تفهم

  .التجمعات المدينية مما هي عليه في أدنىهي 
 

هذه التمددات في األرياف أشكاالً  تتخذ وز أنجفال ي ،ة مفهومة ومقبولةولكن إذا كانت هذه الحقيق
  . من حيث البنى التحتية والتجهيز،تؤدي إلى كلفة باهظة

 
 من البلدات المتباعدة  ألٍف نحو المطلوب إعمارها فيلخدمة العقاراتإن تنفيذ البنى التحتية 
 كانت  ما إذا،فكيف يكون األمر.  يستهان به تحدياً مالياً البحد ذاته يشكل ،الواحدة عن األخرى
 األكالف فإن  في هذا الحال، ؟ بل على عدة آالفموقع ١٠٠٠ ليس على ،هذه العقارات منتشرة

 إن ظاهرة األبنية المبعثرة هي التي .وبالتالي سيضيع كل أمل بالتجهيز الجيد،  محتملةلن تكون 
 بل ، جداًاً وهذا الشكل ليس فقط مكلف.لوب تجهيزهاتؤدي إلى التعدد األكبر لمواقع العقارات المط

 الكيانات الزراعية تمزيق وعن ، والمواقع الطبيعيةهو أيضاً مسؤول عن تدهور المناظر
  .تبعثر األبنيةفرض تدابير جدية للحد من ينبغي  ، لذا.الكبرى

  
طرق التي تؤمن على طول الالتمددات العمرانية الشريطية للحد من  العمل أيضاً بفترض كما 

حركة السير على  إعاقة  يؤدي إلى التطوير العمرانيهذا النموذج من ف. بلدة وأخرىالصلة بين 
إن الوسيلة الفضلى لمكافحة هذه . الطرق وإلى تعدد الحوادث وإلى تدهور في اإلطار المعيشي

شر للمدن  في تطوير شبكات الطرق البلدية في المحيط المبا، بدون أدنى شك،الظاهرة تكمن
 نلتطوير هذه الشبكات المحلية قد يكون ضرورياً للحد موبالتالي فإن برنامجاً وطنياً . وللقرى

  .هذه الظاهرة

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٦٤-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

  الوجهات األربع الرئيسية إلستعماالت األراضي: ٧-٤رسم 

  

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٦٥-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

  مبادىء تطور المدن: ٨-٤رسم 

  

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٦٦-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

  القضايا التخطيطية الرئيسية-التجمع المديني المركزي:٩-٤رسم 

  

  

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٦٧-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

 وضواحيها طرابلس مبادىء تخطيط مدينة : ١٠-٤رسم 

  

  

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٦٨-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

 المبادىء التخطيطية لمدينة صيدا وضواحيها:١١-٤رسم 

  

  

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٦٩-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

 المبادىء التخطيطية لمدينة زحلة وضواحيها: ١٢-٤ رسم

  

  

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٧٠-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

 المبادىء التخطيطية لمدينة بعلبك وضواحيها: ١٣-٤رسم 

  

  

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٧١-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

 حيهامبادىء تخطيط مدينة النبطية وضوا: ١٤-٤رسم 

  

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٧٢-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

  مبادىء إنماء مدينة صور وضواحيها: ١٥-٤رسم 

  

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٧٣-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

   واإلفادة منهاثروات الطبيعيةال إبراز   ٦- ٤
 

إنها . الموارد الطبيعية ليست مسألة مبدأ أو مسألة أيديولوجية أو قضية جمالية إظهارإن مسألة 
 نشاط من أهمية في  الطبيعيةنظراً لما للموارد ،أوالً وقبل أي شيء مسألة اقتصادية واجتماعية

  .وحياة الناس
 
   المجاالت الطبيعيةالتواصل بينمبدأ  »الشبكة الخضراء والزرقاء«   ١-٦-٤
  

  .الطبيعية ألسباب عديدةها ت على حال أن تبقى من المفروضفي لبنان مناطق يوجد 
  

حماية هذا قتضي وي ،المياهل بمورد  إلى حماية مورد لبنان الطبيعي األول المتمثِّها يعود أولُّ
  .األنهر واألودية التي تجري فيها األمر على ينسحب ووهي خزانات مياه لبنان،  ،القمم

  
إزاء خطر  على استقرار األراضي المنحدرة ضرورة الحفاظأما السبب الثاني فيعود إلى 
 أو على األقل الحد من العوامل النباتي، صيانة وتطوير غطائها إنجرافها وزحلها، مما يتطلب

، كما ينطبق على الجرود الجبليةينطبق بشكل أساسي على هذا األمر . خطر الزحلتي تزيد ال
  . القوية في األوديةاتعلى المنحدرالجلول الزراعية المتروكة، وكذلك 

 
 الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي يميز مناطق لبنان منيعود السبب الثالث إلى الفائدة و

 على مستوى تلعب دوراً هاماً وثروة كبرى  إنسانيبيولوجي هو تراثإن هذا التنوع ال. الطبيعية
  .جودة العيش كما في مجال البحوث الطبية

 
الجذب السياحية أحد عواملس يعود السبب الرابع واألخير إلى الفائدة في الحفاظ على ما يؤس 

  . أال وهي غاباته وخضرته ومناظره الطبيعية، في البلداألساسية
 

 شامل للمجاالت ذات تصوريكمن في وضع » الشبكة الخضراء والزرقاء«إن مشروع بالتالي ف
 البعضوبين بعضها  تواصل هذه المجاالت من القمم وحتى الساحل، يؤمن  ، الطبيعيةميزاتال

  .، ويحدد شروط إستغاللها واإلفادة منهااآلخر
 

  : المقترحالتصوريتضمن 
 
 ، التراث الجيولوجي:بشكل أساسيوهي  ،ب حمايتها المطلوالموضعيةالمواقع الطبيعية   -

 والتكونات ، في أعالي جبيل، والجسور الطبيعية والغرائب الطبيعيةاألحاجيركمناطق 
 فذلك لأما على الساح. الصخرية المدهشة، والفجوات والمغاور والكهوف وشالالت المياه

 حالتها الطبيعية وهي الشواطئ  موقعاً بارزاً مطلوب الحفاظ عليها فيبحوالي ثالثينيتعلق 
 ومن منابع المياه العذبة ومن الخلجان والشيورالرملية وعدد معين من الرؤوس الصخرية 

  .، الخ) أصغرها وخليج جونية أكبرهاالروشةمغارة (المتفاوتة الحجم 

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
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الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

نظراً م عن سطح البحر والتي تتطلب الحماية ١٩٠٠ ها ارتفاعزتجاو ي التيمنطقة القمم  -
هذه المنطقة غير صالحة للسكن وثروتها الحيوانية إن  :ها بالنسبة للموارد المائيةلدور

  . بسبب قساوة الظروف المناخيةوحساسة،والنباتية قليلة النمو 
 
 والمطلوب ،م١٩٠٠م و١٥٠٠ الواقعة على ارتفاع يتراوح ما بين واللّزاب األرز منطقة  -

على السفوح . تطويرهاو يادة عددها ومساحتها والتي ينبغي زإلهمية أحراجهاالحفاظ عليها 
التي يجب أن » والبساتين الجبليةخط األرز اللبناني "، تشكل هذه الطبقة الغربية لجبل لبنان

يولوجي بين غابات األرز تكون موضع جهود من أجل تجديد األرز وتأمين التواصل الب
زراعي من جهة وبين إقامة  مع إيجاد توازن دائم بين هذا الهدف والنشاط ال،الموجودة

  .محطات التزلج من جهة أخرى
 
 المستوطن في الشرق األوسط والذي ينمو  من الشوحنوع نادر وهو، "شوح قيليقيا"منطقة   -

 ما وغالباً.  األرزمستوى نمو أشجارم و١٢٠٠ ارتفاع حصرياً في شمال لبنان ما بين
  ال تزال الغابات منتشرة المنطقةفي هذه.  مع فصائل أخرى من الصنوبريات الشوحيتواجد

  . أنواعاً عديدة من الحيوانات وباألخص الثدييات الكبرىبقوة، محتضنة
 
 وفيها ، على السفوح الغربية لجبل لبنان نزوالً األرزغاباتلي ي على إرتفاع، بالد الصنوبر  -

مثل المتن  وهذا ما يضفي الجاذبية والجمال على مناطق ،تتداخل الطبيعة مع أماكن السكن
  .وهذه ميزة يجب الحفاظ عليها بشكل مطلق. وبعبدا والشوف وجزين

 
 إن انحداراتها القوية تجعلها غير صالحة عموماً للبناء وهي بالمقابل أساسية ،الوديان الكبرى  -

 تحريرها من وضعها الراهن نبغيي. بالنسبة للتواصل البيولوجي ولجودة المياه والمناظر
  .ايات الصلبة والمياه المبتذلة، والعمل على استعادة ميزتها الطبيعيةي النفمكأماكن لر

 
 على نان محفوظاطبيعييانان ك ما زال هناك ، الخضراء على طول الشاطئالفواصل  -

 انالكيان هذان . عة والمنطقة الجنوبية القائمة بين البياضة ورأس الناقورةقرأس الش: الشاطئ
قبل تعرضه   على الشاطىء المنظر الطبيعي عليهكان آخر الشهود على ما يمثالن

من جهة أخرى ما زال هناك ولو بشكل متفرق بعض الرقع من .  حركة العمرانلضغوطات
غير مبنية وتستحق الحماية ) الروشة أنفة،( أو بعض الشواهد الصخرية الشواطىء الرملية
، يجب ر عمراناً من الشاطئ فإن مصبات األنهار في الجزء األكث وأخيراً،.أو إعادة التأهيل
 المبنية المتتالية، بشكل يجنّب التوسع بقاء على مناطق فاصلة بين المساحاتإستخدامها لإل

  .الشريطي للعمران
  
 ساحل للالخطة الشاملة توصي بإدارةإن : قعه البارزةا والحفاظ على مو الشاطئ علىمنافذال  -

 المواقع  وتحمي، مجموعة منهتي تزين بالوصول إلى كل الشواطئ اللبنانيينحق التحفظ 
  . التي تمتد على طولهالطبيعية البارزة

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
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الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

  
 المناطق الساحلية المطلوب حمايتها من أي تغيير أو إعادة تأهيلها في حالتها األصلية

  
 بالحفاظ على مجموعة من المواقع الساحلية ضد أي توصي الخطة الشاملة لترتيب األراضي

ها ع أو تأهيلها إلعادتها إلى وض...).خط الساحل، ميزات أساسية(ة األصليتغيير في هيئتها 
 .األصيل

  
  ):من الشمال إلى الجنوب(وهذه المواقع والمناطق هي التالية 

 
 .عكارعند شواطىء  الكثان الرملية الموجودة -
 . المالّحات ومنطقة القليعات الرطبة-
 . جزر النخيل-
 .لمينا في ايندا كورنيش البحر ومرفأ الصي-
  الشواطئ الجنوبية لطرابلس باتجاه القلمون-
 . المالّحات، ومنتزه األسوار والحائط الفينيقي في أنفة-
 .عةق الرأس الشامخ والشيور في رأس الش-
 . في البترون واآلثار الفينيقيةيندا مرفأ الصي-
 . شواطئ كفرعبيدا-
 . شواطئ جبيل الجنوبية والشمالية-
 . جبيل فييندا مرفأ الصي-
 . البحريةوواجهته في جبيل الموقع األثري -
 . رأس المعاملتين-
 .البحري حولهكورنيش الو هجوني  خليج -
 . بيروت- كورنيش عين المريسة -
 . في بيروتوخليجها الصغير صخرة الروشة -
 . بيروت- اء الشاطئ الرملي في الرملة البيض-
 . الشواطئ الرملية في الجناح-
 .مور شواطئ الدا-
 . الرأس الصخري في رأس السعديات-
 . الشواطئ الرملية في الجية والرميلة-
 . شواطئ صيدا الشمالية والجنوبية-
 .كورنيش البحري شمال صيداال -
 . قلعة صيدا البحرية-
 . الواجهة البحرية لمدينة صيدا القديمة-
 . في محيلبالمحمية العلمية -
 . رأس صور-
 .مدينة القديمة والواجهات البحرية في صور المنطقة األثرية، ال-
 . في صوريندا مرفأ الصي-
 . الشاطئ الرملي جنوبي صور-
 . ينابيع رأس العين-
 . الشيور البيضاء في البياضة-
 . الشيور البيضاء وخليج الناقورة-
  
  

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
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الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

  وطنية في الشمالمنطقة حمايةمشروع إقامة    ٢-٦-٤
  

 منطقة حماية اللبنانية بوضع مشروع طموح إلنشاء يتوصي الخطة الشاملة لترتيب األراض
 تشمل مرتفعات القرنة السوداء ومناطق الشمال الطبيعية والمغطاة ،وطنية في شمال البالد

هذا المشروع الذي من المفترض أن تدعمه . القموعة وفيسانو، »كرم شباط«بالغابات في محيط 
بقائها حتى ئات الطبيعية في هذه المنطقة، وعلى  يقوم على الميزة الفريدة للبي،السلطات العامة

منطقة حماية "إعطاء هذه المنطقة صفة إن .  حركتها العمرانيةاآلن على طبيعتها، وعلى ضعف
 يجب أن يتالزم مع سياسة فعالة مدعومة من الدولة في سبيل تثمين هذه المحمية وجعلها "وطنية

 المقابل   وفيائد إقتصادية على المنطقة، ولكن،ومن شأن هنا التصنيف أن يدر فو .تعيش وتبقى
 وضع هذه المحمية احترام قواعد صارمة فيما يتعلق بالتطورات العمرانية  على الحفاظيقتضي

ن في صعوبات اقتصادية يستطيعان اكتساب يإن لبنان الشمالي والهرمل الواقع. وبشبكة الطرق
  .فيذه على وزارة البيئةفوائد مهمة من هذا المشروع الذي تقع مسؤولية تن

 
إن إنشاء هذه المحمية الوطنية ال يتعارض مع االستغالل المعقول للطاقات الموجودة في السفح 

 المشاريع اإلنمائية من هذا النوع بالنسبة لرياضات التزلج غير أن علىالشمالي للقرنة السوداء 
  . في المحميةيفترض إحترامهالتي أن تأخذ في الحسبان وبطريقة صارمة القيود البيئية القاسية ا

 
 "مى الطبيعيةمناطق الِح"مجموعة من    ٣-٦-٤
  

مشاريع إنشاء ر إن تركّز الميزات الطبيعية الجمالية والتراثية في عدد معين من المناطق يبر
"  منطقة الحمى الطبيعية" ويتميز مفهوم .)parcs naturels régionaux( " حمى طبيعيةمناطق "

  .م المحمية بمرونة أكبر في التوازن المطلوب تأمينه بين الطبيعة واإلنماء االقتصاديعن مفهو
 

 مجموعة بلديات متجاورة تتفاهم فيما كناية عن مشروع تقوم بإعداده منطقة الحمى الطبيعية 
تطور و ،لوثة وغير ضارة غير م إقتصادية ما بين نشاطاتقفّويبينها على ميثاق إنمائي 

.  على اإلطار الطبيعي للحفاظ، وذلكوإجراءات تنظيمية عمالنية ،جودة يوذ تدل عمراني مع
 ، البشرية والمالية التي ترصدها البلديات لتحقيق هذا المشروعمواردعلى أساس هذا الميثاق والو

  .»ى طبيعيةمِحمنطقة « الدولة المنطقة المعنية سمة تصنيفها تمنح
  

ئر مجموعة من الضمانات المتعلقة بجودة اإلطار المعيشي إن هذه السمة تقدم للسائح وللزا
ففي البلدان التي . السياحة بشكل ملحوظ في تنمية ساهميما ، مذية والضررأل ا أسبابوبغياب
 وخالل سنوات ،تحاول غالباًكثيرة فيها  مناطق  ثمة،ات البيئةساي هذا النوع من السوضعت
 في اً قويعامالًباعتباره هذا التصنيف ول على  الحصعلى هذه السمة أونتساب ال ا ،عديدة
  .إنمائها

  

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
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الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

وادي قاديشا : ألن تعمل على وضع مشاريع كهذه هيإن المناطق األفضل استعداداً في لبنان 
وحوضه العالي، الوادي والحوض العالي لنهر الجوز، الوادي األعلى لنهر ابراهيم، الوادي 

من ضمنها ( األولي -  بسري–  الباروك وواديجبل، »وادي المارتين«األعلى لنهر بيروت 
 بين عميق السفوحالبقاع الغربي على   باتجاه لهذه المنطقة امتداد، مع إمكانية)محمية الشوف

 مناطق  في يمكن التفكير بهذا النوع من المشاريعكما...لناقورة اوأخيراً منطقة ،وبحيرة القرعون
 . الريحان-أو منطقة العيشية  حرمون - راشيا - مثل منطقة حاصبيا ،أخرى

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
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الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

 الخضراء ومجاري األنهر المساحات دىء شبكة امب: ١٦-٤سم ر
 
  

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
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الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

  مبادىء تقييم الشريط الساحلي: ١٧-٤رسم 

  

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
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الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

  الموارد المائية ضمن مبدأ التنمية المستدامةاستغالل    ٧- ٤
 
    فعال للموارد المائيةاستغالل   ١-٧-٤
  

 إن.  سنويا٣ً مات مليار٥ على أقل من ،حالترشُّور ليات التبخُّد عم بع،تقتصر موارد لبنان المائية
 وأيضاً بسبب ، المورفولوجي والجيولوجي للبنانالتكوين المياه صعب جداً بسبب هذه ستغاللإ

 أشهر من الجفاف وشهرين من ٥ أشهر من السنة مقابل ٥ خالل مطار والثلوجتركز موسم األ
  . الخفيفة نسبياًالمتساقطات

 
 ٣ مليار م٢,٢ فإن لبنان لن يستطيع أبداً استغالل أكثر من ،وحسب إجماع الخبراءء عليه،  بنا

  .من المياه كمعدل وسطي سنوياً
 

 ٢٥٠ باإلضافة إلى حوالي ١٠ من المياه بواسطة مصالح المياه٣حو مليار منيستغل لبنان حالياً 
 في % ٦٠هذه المياه بنسبة م تستخد.  تقريباً من خالل عمليات الضخ والجر الخاصة٣مليون م

ولكن مع كثير من ) حصة الصناعة صغيرة(الحاجات المنزلية والصناعية  في % ٤٠الزراعة و
  ). ما يقارب نصف ما يضخ في الشبكات(الهدر في الشبكات 

  
زراعية المنزلية والحاجات الإلى  المستقبلية في استخدام الموارد المائية  الحاجة تتوزع

 نظراً للوضع الحرج الذي يميز ، المنزليةالخطة الشاملة األولوية للحاجات عطيوت صناعيةالو
 سيتطلب ٢٠٣٠عام لل الحاجة إلى المياه المنزلية في لبنان تلبيةإن . هذا الجانب من الطلب

ن يي مال٥,٢ × اً يوم٣٦٥× شخص / يوم/  ليتر٢٢٠ (٣ مليون م٤٢٠حونتحريك أو توظيف 
% ٢٠ قدرها في الشبكات هدر نسبة احتساب مع ٣ مليون م٥٢٥ زيناه أي بحجم سنوي) نسمة

من الموارد % ٢٤حو نل  يشكِّإن هذا القدر من المياه). اليوم% ٥٠ ما يقارب الـمقابل (
  .القصوى القابلة لالستغالل

  
 المالي الوضعسمح به ي الذي أقصى  الحد إلىفينبغي تطويرها ، الريأما فيما يختص بمشاريع

  .العام
 
أي بين ربع وثلث الحد األقصى للمورد القابل ، ٣م  مليون٦٥٠حون الري اليوم ياتملتخدم عتس

  .لالستغالل
  
 

                                                 
  . موزعة من قبل مصالح المياه٣ مليون م١٣٥٠ و٩٠٠تتراوح التقديرات بين  -١٠

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
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الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

 ،، بعد إشباع الحاجات المنزلية والصناعية، لصالح الزراعةةررد المياه المتوفِّاإن استخدام كل مو
 قد يتيح عملياً  التدبيروهذا.  في مجال الزراعة٢٠٣٠ عام ٣ مليار م١,٦حو نقد يعني تحريك 

 فإن هذا الهدف سيكون صعب المنال قبل ،ومع ذلك. ري كل األراضي اللبنانية الصالحة للري
  . المالية العامةلقدرات نظراً ٢٠٣٠العام 
 

  رد المياه حالياً ومستقبالًااستغالل مو: ٢٢جدول رقم 
  

حالي بالمليون الالل غستإلا قطاع

٣م
٣ بالمليون م٢٠٣٠ الطلب سنة

 ٥٢٥ ٤٠٥ - ١٩٥ ه منزليةميا

 ١٦٠٠ ٨٧٥ - ٦٧٠ ري

 ١٤٠ ٦٥ -٣٥ صناعة

 ٢٢٦٥ ١٣٤٥ - ٩٠٠ إجمالي

  .الدراسات المتوفرة المعلومات من مختلف تجميع  تم،بالنسبة للموارد المستغلة حالياً

 
  ق بين األهداف واإلمكانيات توفِّتجميع وتخزين المياهمشاريع    ٢-٧-٤
 

وبالفعل فإن . الهدر في الشبكاتولوية للحد من األدولة إلى إعطاء تؤدي الصعوبات المالية لل
 يعني بأن كل استثمار في زيادة اإلنتاج سيتعرض لخسارة النصف% ٥٠االحتفاظ بنسبة هدر 

  . في الخدمةوضع قبل أن يحتى
 

  . موارد جديدةإيجاد بل سيتوجب ،ولكن اختزال الهدر وحده لن يتيح تغطية الحاجات
  

المياه السطحية عبر لتجميع وتخزين  مخططاً وضعتاللبنانية التي تعي هذا الوضع إن الدولة 
 المياه في البقاع يستخدمان  جريانلضبط موقعين إضافة إلى ، بحيرة٢٣ سداً و١٨إقامة 

 في هذا المقترحة السدود  كل منإن قدرات ومؤهالت. للتخزينمما  أكثر إلمتصاص الفيضانات
 ٢ و٠,٣٥ في حين أن قدرات البحيرات تتراوح بين ٣ مليون م١٢٨ و٤المخطط تتراوح ما بين 

إن الخزانات المقترحة موزعة على كل األراضي اللبنانية وبشكل أساسي على السفح . ٣مليون م
 أما  بصورة دقيقة بحيرة١٧ مواقعم تحديد ت بحيرة ٢٣من بين .  لبنانجبلالشرقي لسلسلة 
  .ي أقضية مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا، النبطية وصورد فحدسوف تُفالبحيرات الباقية 

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٨٢-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

 سنوياً ما يرفع الكمية ٣ مليون م١,١تحريك ل  المجالفسيتيح ، لهذا المخطط أن ينفذقدرلو 
 أي إلى مستوى قريب جداً من الحد األقصى ٣ مليار م٢حو ن إلى) الحالية والمستقبلية(لة غَّالمستَ
 مشكلة تأمين المياه المنزلية ذا احتمال قد يستطيع حّلإن هك.  والممكن إستخدامهفترضالم

أي ما يقارب نصف األراضي المزروعة (للري الصالحة األراضي اللبنانية وتأمين ري كافة 
  ).حالياً
 

.  سنة٣٠ إنجاز هذا المشروع في أقل من  ستتمكن منكد أن اإلدارة اللبنانيةالمؤولكن ليس من 
 شبكات التوزيع لحظ أيضاً ينبغيو.  دوالري أن تتجاوز مليارإذ أن كلفة السدود وحدها يمكن

بالتالي يجب النظر إلى هذا المشروع .  ملياراتةوالري التي ستناهز كلفتها هي أيضاً بضع
  .كمخطط مبدئي أكثر منه كبرنامج ثابت ومحدد في الزمان

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٨٣-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

 طّاقة والمياهلدى وزارة ال السدود المقترحة في مخطط البحيرات والسدود: ٢٣جدول رقم 
  

  قدرة  قضاء سدود مقترحة

٣مليون م

 مالحظات المصدر الحوض المصب

 في طور التنفيذ شبروح الكلب ٨ كسروان شبروح

 عليه أن يروي -ملزم  العاصي العاصي ٣٧ بعلبك العاصي

  هكتار٦٠٠٠

في طور الدراسة  األولي األولي ١٢٠ الشوف بسري

 المفصلة

 - متن ال بقعاتا

 كسروان

/ ىتلزيم دراسة الجدو بقعاتا الكلب ٧

 ٢٠٠٣ موعود للعام

  ىدراسة الجدو أبو علي أبو علي ٥٥ كورةال شتارعدار ب

  قيد اإلعداد

إبل /الحاصباني

 السقي

  ىدراسة الجدو الحاصباني الحاصباني ١٠٠ - ٥٠ حاصبيا

  قيد اإلعداد

 منية -عكار  البارد

 الضنية

  ىدراسة الجدو البارد البارد ٤٠

 قيد اإلعداد

+ تحويل عرقة  عرقة ٢٠ عكار قرقف

 وادي جاموس

  ىدراسة الجدو

 قيد اإلعداد

 قلعة -نهر الجوز

 المصيلحة

  ىدراسة الجدو الجوز الجوز ٩ بترونال

 قيد اإلعداد

  ىدراسة الجدو تحويل وادي نحلة العاصي ٥ بعلبك يونين

 قيد اإلعداد

 قيد ىدراسة جدو إبراهيم إبراهيم ٣٠ جبيل جنّة

شروط تقنية / اإلعداد

 مبدئياًغير مالئمة 

قسم / ٢٠٠٥قبل  موعود الكبير الكبير ٧٠ عكار نورا التحتا
من المشروع لصالح 

 لبنان
  مالئمةشروط تقنية غير الصفا الدامور ٤ عاليه العزونية

  مبدئياً

 غير مدروس حتى اآلن الليطاني الليطاني ٨ زحلة ماسا

 غير مدروس حتى اآلن الدامور امورالد ٦٠ الشوف الدامور

 غير مدروس حتى اآلنأبو علي ـ إيعال أبو علي ١٠ زغرتا إيعال

 غير مدروس حتى اآلن الليطاني الليطاني ١٢٨ مرجعيون الخردلي

 غير مدروس حتى اآلن الليطاني الليطاني ١٢ صور كفرصير

٢٠٠٢ماء واإلعمار، العام مجلس اإلنتقرير  –وزارة الطاقة والمياه : مصدر المعلومات

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٨٤-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

   لدى وزارة الطاقة والمياهالبحيرات المقترحة في مخطط البحيرات والسدود : ٢٤جدول رقم 
  

 القدرة  الحوض المصب المصدر مالحظات
٣مليون م

البحيرات  القضاء
 المقترحة

 اليمونة بعلبك ١,٥ اليمونة اليمونة  التنفيذ قيد

 القيسماني ابعبد ٠,٥٥ بيروت   التنفيذ قيد

 دراسة أولية منجزة
قبل  موعود بالتنفيذ

 ٢٠٠٥العام 

 الحبش المتن ٠,٥٥ الكلب 

 القموعة عكار ١ العرقة  منجزة  جدوى دراسة

 جدوى قيد دراسة 
 اإلعداد

 بةقتال عكار ١ األسطوان 

ى قيد دراسة الجدو
سد موجود / اإلعداد

٣ مم٠,١٢

 كواشرة عكار ٠,٣٥ األسطوان 

  ىجدودراسة 
  اإلعدادقيد 

 سباط بعلبك ١ -  ٠,٧٠ الليطاني سباط

  ىدراسة جدو
  اإلعدادقيد 

 جريبان بعلبك ١ -  ٠,٧٠ الليطاني جريبان

  ىدراسة جدو
   اإلعدادقيد 

 موقع طبيعي حساس

 بلعا البترون ١ الجوز 

  ىدراسة جدو
  اإلعدادقيد 

 اللقلوق البترون ٠,٨٠ الجوز 

  ىدراسة جدو
  اإلعدادقيد 

 عزيبة الشوف ٠,٧٠ األولي 

  ىدراسة جدو
  اإلعدادقيد 

 معاصر الشوف الشوف ٢ األولي 

  العامقبل موعود
٢٠٠٥ 

 بريصا الضنية-منية  ١,٢ البارد 

 راشيا راشيا  ١أقل من  الحاصباني  -

 لبعا جزين ٠,٩٦ األولي  -

 كفرحونة جزين ١,٢٠ الليطاني  -

 غير محدد صور    

 غير محدد النبطية    

 غير محدد حاصبيا    

 غير محدد مرجعيون    

 غير محدد بنت جبيل    

  .٢٠٠٢مجلس اإلنماء واإلعمار، تقرير  -  وزارة المياه والطاقة: المعلوماترمصد

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٨٥-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

  بالنسبة للبحيرات والسدودالشاملة لترتيب األراضي ةاألولويات المقترحة من قبل الخط
  
) السدود والبحيرات(ء األولوية في تحقيق منشآت التجميع المقترحة  إعطاالخطة الشاملةقترح ت

  :تيةعلى ضوء المعايير األربعة الواضحة اآل
 
وهذا المعيار له أهمية :  على تلبية الحاجة إلى المياه المنزلية المقترحةقدرة المنشآت  -

  .مضاعفة بالنسبة للمعايير األخرى
 
  . إلى ري األراضينشآت بالنسبةتنتج عن هذه المدرجة التحسين التي   -
 
 الفيضانات وعدم إيذاء واجهة على تقديم تحسينات وخاصة فيما يتعلق بالسياحة ومتهاقدر  -

  .البيئة
 
  . والتنفيذى تقدم دراسات الجدومستوىأخيراً   -
 

التي و  المتاحة تبعاً لكميات مياه الشفهتقاس األولوية  درجة فإن،فيما يتعلق بالمياه المنزلية
 التي ستستفيد المنطقة في ، في فترة الذروة، للفرد الواحد، كل يوم،توزعها مصالح المياه حالياً
عندما تكون الكمية ) صفر: ( تم إعطاء عالماتعلى هذا األساس،. من احتياطي المياه اإلضافي

يومياً، / ساكن/ اً ليتر٢٠٠ و١٥٠بين ) ٢( يومياً لكل ساكن، اً ليتر٢٥٠الموزعة حالياً أعلى من 
  .يومياً/ ساكن/ اً ليتر١٠٠تحت ) ٦(يومياً / ساكن/ اً ليتر١٥٠ و١٠٠بين ) ٤(
 
  :فقد تم تحديدها بإعطاء عالمات تصاعدية للمشاريع المقترحة كالتالي ، أولوية الريماإ
 
التقديمات اإلضافية ) ٢(؛ طقة مروية ولكن بحاجة لتجديد شبكة الري فقطنعندما تكون الم) ١(

منطقة زراعية غير مروية حالياً؛ ال عندما تكون) ٣( ستتيح تحسين عمليات الري القائمة؛ بالمياه
تطوير البنى ل  إستكمال اإلستثمار  ويجبعندما تكون المنطقة مجهزة بالقنوات الرئيسية) ٤(

  .التحتية
 

ت؛ حماية ضد الفيضانا) ١(سياحية؛ ) ١:( المنشآتبالمنافع األخرى المنتظرة منفيما يتعلق 
  .انتهاك مواقع بارزة) صفر(
 

  : المشاريعتقّدمأما فيما يتعلق بدرجة 
 
 ؛ق من وجهة نظر تقنية أو أنها ما زالت غير محددةي المشاريع صعبة التحقعندما تكون) صفر(
الدراسات التفصيلية هي في طور ) ٢( ؛قيد اإلطالق أو قيد التنفيذ هي ىدراسات الجدو) ١(

تقرر تنفيذها المشاريع ) ٣(  الثالث المقبلة؛تقرر تنفيذها خالل السنوات التنفيذ أو أن المشاريع
  . في طور التنفيذهي اآلنالمشاريع ) ٤( ؛ الجاريفي العام

 
  :تيبعد جمع العالمات يتم استنتاج األولويات المقدمة في الجدول اآل

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٨٦-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

  
ارات في السدود بالنسبة لالستثم الخطة الشاملة لترتيب األراضي أولويات: ٢٥جدول رقم 

  والبحيرات المقترحة
 

 السد األولوية  البحيرة األولوية
 نورا التحتا مرتفعة  اليمونة مرتفعة

 البارد مرتفعة  القموعة متوسطة

 إيعال مرتفعة  قتالبة متوسطة

 يونين مرتفعة  كواشرةال متوسطة

 شبروح مرتفعة  سباط متوسطة

 ماسا مرتفعة  جريبان متوسطة

إبل السقي/الحاصباني مرتفعة  عزيبة متوسطة
 العاصي متوسطة  معاصر الشوف متوسطة

 ةجن  متوسطة  بريصا ضعيفة
 بقعاتا متوسطة  بلعا ضعيفة

 العزونية متوسطة  اللقلوق ضعيفة

 الدامور متوسطة  الحبش ضعيفة

 بسري متوسطة  القيسماني ضعيفة

 الخردلي متوسطة  راشيا ضعيفة

 قرقف ضعيفة  لبعا ضعيفة

 بعشتار ضعيفة  كفرحونة ضعيفة

 قلعة المصيلحة ضعيفة  محددة بحيرات أخرى غير ضعيفة

 كفرصير ضعيفة   

  

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٨٧-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

  بشكل ملحوظ الريريتطو    ٣-٧-٤
  

 الفترة وتناول ،١٩٧٢سوم عام ر المساحات المروية كان قد صدر بملتوسيعإن آخر مخطط 
 باإلضافة اً هكتار٨١٥٠٠ ري مساحة خطط قد لحظهذا الم وكان .١٩٧٧ و١٩٧٢الممتدة بين 

 وزارة   للري من قبلالقابلةولقد قدرت المساحات . مروية آنذاكإلى المساحات التي كانت 
وهناك دراسة عن اإلمكانيات الزراعية . اً هكتار٧٤٠٠٠ بحوالي ١٩٩١الطاقة والمياه في عام

ن أيضاً بأن بيتُ ١٩٨٠ألمم المتحدة للتنمية عام أجرتها منظمة التغذية العالمية وبرنامج افي لبنان
  .١٩٧٢ عاممرسوم ال من األراضي هي قابلة للري وموزعة تقريباً كما في اً هكتار٨٥٠٠٠

 
ليطاني، وهما المؤسستان ال  لنهروزارة الطاقة والمياه والمصلحة الوطنية أما اليوم، فقد لحظت

وهذه .  المقبلةخالل السنوات مشاريع الري، م منتنفيذ عدد ها ،في هذا القطاعاألكثر نشاطاً 
  :المشاريع يمكن تصنيفها في فئتين

 
 المصلحة نأمشاريع تتيح تحسين وتنظيم عمليات الري القائمة وخصوصاً في البقاع حيث   •

  . السهل المروي كل مساحةلتنظيم إدارةتخطط الليطاني الوطنية لنهر 
 
  . جديدة ريمشاريع تهدف لوضع أنظمة  •

 
 هي مشاريع العاصي ونورا التحتا والحاصباني وجنوب ة بشكل نهائي اليومقرمالإن المشاريع 

 هذه ويجب إعتبار.  إعطاء األولوية لهذه المشاريع األربعة بالتاليوينبغي) ٨٠٠قناة (لبنان 
  . أن وظيفتها األساسية هي اإلنماء االجتماعيأي ،زراعيةوالمشاريع ذات أهمية اجتماعية 

 
معقودة مع سوريا حول التفاقات إل انفذان ضمن إطاريسإن مشروعي نورا التحتا والعاصي 

  .نهر الكبير ونهر العاصيالتقاسم مياه 
 

أما مشروع الحاصباني فهو مهم إلعادة إحياء المنطقة وتشجيع المزارعين على استعمال 
  . أثناء االحتالل اإلسرائيليالتي أهملتاألراضي 

 
  رصدت له قدو، فهو في طور وضع الدراسات التفصيلية) ٨٠٠القناة (لجنوب أما مشروع ري ا

  .لمباشرة التنفيذاعتمادات 
 

 هذه المشاريع لن يكون له معنى إال إذا تكامل مع استراتيجية اإلنماء الزراعي الشامل تنفيذإن 
إتخاذ ه المشاريع وتقتضي أيضاً هذ.  التصديرسواقأم قطاعات اإلنتاج والتسويق وتفتح نظِّالتي تُ
  المطلوب ريها إستكمال أعمال المساحة على األراضي: مسألتين حول سريعة عقارية تدابير

  .من إمكانيات إستخدام األراضي المروية لعمليات البناءتحدٍّ أنظمة واعتماد 

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٨٨-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

 
 

  مشاريع الري الجاري تنفيذها
  

لة من  مموىضوء دراسات جدو ي ف اختيارها التي تم إن مشاريع إعادة تأهيل نطاقات الري 
وضعت في وهناك مشاريع أخرى .  إما منجزة وإما في طور اإلنشاء اليوم هي،البنك الدولي

ال تزال إدارة شبكات الري غير أن . وغيرها ،ابراهيم القاسمية ونهرو في جنوب البقاع الخدمة
 المنتفعين وإرشادواطنين الم لجان من دون المستوى المطلوب، مما يدعو إلى العمل على تأسيس

المزارعين وتشجيعهم على تحسين فعالية الري وعلى استخدام تقنيات حديثة في الزراعة والري 
  .مجدي ومستداملحصول على إنتاج ل
 

 يهدف إلى ري  هو مشروع الليطاني الذيحالياً ينفّذ والذي إن المشروع األكثر طموحاً 
 يقتصر على إنجاز األقنية المشروع الراهن نأ غير.  هكتار من أراضي جنوب لبنان١٥٠٠٠
ومن أجل االستفادة من هذا االستثمار سيتوجب إعطاء األولوية لدراسات وبناء شبكات . الرئيسية
  . في النطاقات المعنية الثانويةالتوزيع

 
، وضعت الحكومة  عاما٢٠ً بعد تحريره من احتالل دام أكثر من ،وفي إطار إنماء لبنان الجنوبي

 للمساهمة في استقرار المنطقة وتشجيع ١٩٩٩صادي واإلجتماعي عام تلإلنماء اإلق رنامجاًب
رين على العودة إليها وإعادة تفعيل األنشطة الزراعية والصناعية والحرفيةالسكان المهج .

  .  المكانة التي يستحقهافي هذا اإلطار إعطاء موضوع الري كاملويستوجب 
  

 فهي تنتظر بناء ،نهر الكبيرال وخاصة تلك المرتبطة بسدي العاصي و،أما مشاريع الري األخرى
   . سد العاصي تنفيذتم إقرار مبدأ ،وفي الفترة األخيرة .هذين السدين

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٨٩-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

   المرتقبة حالياً أو في طور التنفيذ جر المياهل للري والمشاريع الكبرى: ٢٦جدول رقم  
  

سعر 
 أ.دمليون 

المساحة  المصدر
 هكتار

 اإلدارة المشروع

٥٠١١   لطاقةاوزارة  العاصي ٦٠٠٠ )سد العاصي(العاصي
 والمياه

٥٠١٢   وزارة الطاقة نورا التحتا ٥٠٠٠ )سد نورا التحتا(الكبير
 والمياه

٨١٣   وزارة الطاقة البارد ٧٥٠ )سد البارد(البارد
 والمياه

١٥١٤   وزارة الطاقة يونين ١٥٤٥ سد يونين
 والمياه

٢١٠١٥  ٨٠٠قناة  ١٤٧٠٠ )القرعون(الليطاني
 نجنوب لبنا

المصلحة 
لنهر الوطنية 

 لليطانيا
٣٥١٦ من  )القرعون( الليطاني

 طريق أنان
–بركة أنان  ٣٥٠٠

 نبطيةال
المصلحة 
لنهر الوطنية 

 لليطانيا
ار آب)+القرعون(الليطاني ٤٥

 وشمسين ينابيع عنجر+
جنوب البقاع  ٦٧٠٠

ضفة ال
 -اليسرى 
 ثانية مرحلة

المصلحة 
 ر لنهالوطنية

 لليطانيا

جنوب البقاع  ٩٢٠٠ آبار ٥٥
 ضفة يمنىال

المصلحة 
  لنهرالوطنية

 لليطانيا
 ينابيع عنجر+ آبار ٣٠

 وشمسين
جنوب البقاع  ٥٦٠٠

المنطقة 
 الشمالية

المصلحة 
لنهر الوطنية 

 لليطانيا
                                                 

  . سد العاصي إنشاءهذا السعر ال يتضمن كلفة وزارة الطاقة والمياه، : المعلوماتمصدر -١١

   . التحتاا سد نوراء إنش كلفةيشملهذا السعر تقديري ال  -١٢

  . سد البارد إنشاء كلفةيشملهذا السعر تقديري ال  -١٣

  . سد يونين إنشاء كلفةيشملهذا السعر تقديري ال  -١٤

ري ( ذات االستعمال المزدوج األنابيب الرئيسيةهذا السعر يتضمن سعر ، المصلحة الوطنية لنهر الليطاني :المعلوماتمصدر -١٥

  . مليون دوالر٢٢٠ والمقدر بـ على مستوى العقارتضمن سعر التجهيزات ولكنه ال ي) ومياه شفه

 مبني على أساسإن سعر الموزع .  أنانحوضهذا السعر ال يتضمن مضاعفة القدرة في :  دار الهندسة:المعلوماتمصدر -١٦

  .ليون دوالر م٣٠ المقدرة بـ  على مستوى العقاروال يتضمن سعر التجهيزات) مياه شفه+ ري (استعمال مزدوج 

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٩٠-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

    المرتقبة حالياً أو في طور التنفيذ للري وجر المياهالمشاريع الكبرى: ٢٦جدول رقم  تابع
 

جنوب  ٨٦٥ )القرعون(الليطاني ٥
   ١٧رعونقال
 

المصلحة 
لنهر الوطنية 

 لليطانيا

١٢١٨ مشروع  ٥٠٠٠ 
 بحرالبقاع لل
 والصرف

المصلحة 
لنهر الوطنية 

 لليطانيا

٧١٩ )+ سد كفر صير(الليطاني
 آبار

القاسمية  ٢١٠٠
 ٢مرحلة 

المصلحة 
الوطنية لنهر 

 الليطاني

٩٥٢٠  ضخ مياه +سد الخردلي
 الكريتاسي في جوفية
 األوسط

المصلحة  الخردلي ١٣٠٠٠
الوطنية لنهر 

 الليطاني

٧٢١  إلىرافد ( وادي يحفوفة
 )الليطاني

 –ميسا  ١٧٥٠
 يحفوفة

المصلحة 
الوطنية لنهر 

 الليطاني

من  )القرعون( الليطاني ٦
 طريق أنان

 –صيدا  ١٢٠٠
 جزين

المصلحة 
الوطنية لنهر 

 الليطاني

٥٠٢٢ - ٥٠٠٠ الحاصباني
١٥٠٠٠ 

المصلحة  الحاصباني
الوطنية لنهر 

 الليطاني
  
  

                                                 
هو مروية في طور إعادة التأهيل وجزء آخر  أراٍض هذا المشروع يتضمن : لمصلحة الوطنية لنهر الليطاني :مصدر المعلومات-١٧

  . إضافية توسيع إلى أراضي

   .ملها المزارعون التي يتحإلى العقاراتجر الماه  عملية يشملهذا السعر ال :المصلحة الوطنية لنهر الليطاني :مصدر المعلومات -١٨ 

  .هذا السعر ال يتتضمن كلفة إنشاء سد كفرصير: المصلحة الوطنية لنهر الليطاني :مصدر المعلومات -١٩

 . سد الخردلي إنشاء كلفةيشملهذا السعر ال : المصلحة الوطنية لنهر الليطاني :مصدر المعلومات -٢٠
  
  سد ماساإنشاء  كلفة يشملا السعر ال هذ المصلحة الوطنية لنهر الليطاني :مصدر المعلومات  -٢١
  .إبل السقي سد  إنشاء كلفةيشكل هذا السعر ال المصلحة الوطنية لنهر الليطاني :مصدر المعلومات -٢٢

  

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٩١-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

   مشاريع السدود والبحيرات ذات األولوية:١٨-٤رسم 

  

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٩٢-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

  وضعية مشاريع الري : ١٩-٤رسم 

  

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٩٣-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

   والنفايات الصلبةلقضايا المقالع والصرف الصحي ة فعالولحل إيجاد   ٨-٤
 
رى لم يجد لبنان لها حالً  والنفايات الصلبة ثالث مشكالت كبالصرف الصحيل المقالع وشكِّتُ

المسائل الثالث بالنسبة للصحة العامة  من األهمية القصوى لهذه ، على الرغممرضيا حتى اآلن
  .كما بالنسبة إلطار العيش

 
  دون إلحاق الضرر بإطار العيشإستخراج مواد البناء   ١-٨-٤
  

وذلك ) رمل% ٣٠بحص، % ٧٠( من البحص والرمل ٣ن ميي مال٣كل عام، يحتاج لبنان إلى 
إن استخراج هذه المواد .  اإلستثنائيةخارج إطار الحاجات االستثنائية المرتبطة بالمشاريع الكبرى

  . هكتاراً سنوياً لمقالع الرمل٢٠ هكتاراً سنوياً من أجل مقالع الصخور و٥٠حو نيتطلب توظيف 
 

مة عن عمليات حتى اآلن للحد من األضرار البيئية الناج اتباعهاالتي جرى إن الحلول 
  .طرق مسدودةاالستخراج غالباً ما أدت إلى 

 
وقد . )إلنتاج البحص( درس مخطط توجيهي لمقالع الصخور ١٩٩٦ و١٩٩٥لقد تم في عامي 

 على أساس عدد من المعايير االقتصادية إلى المواقع المالئمة إلنشاء المقالع، المخطط أشار هذا
  .أمين إجماع حول هذا المخططلم تتوصل إلى تالسلطات ولكن . والبيئية

 
رت الحكومة حصر استخراج الصخور ببعض المواقع في سلسلة جبال لبنان بعد ذلك قر

  .أما في الواقع فإن صعوبات الوصول والنقل أعاقت وضع هذا القرار موضع التنفيذ. الشرقية
 

لمداهمات التي قامت علماً أن بعض ا. يعمل في البالد العديد من المقالع غير الشرعية وال يزال
 ولكن ذلك لم يضمن عدم عودتها إلى العمل ،بها القوى األمنية ساهمت في إقفال بعض المقالع

  .تحت ضغط الطلب على المواد
 
 اصطدمت بمعارضة أصحاب ، فقد عملية استيراد المواد التي طرحت كحل بديل عن المقالعأما

  .لعامة في قطاع البناء واألشغال االمقاولينالمقالع و
 

ن من تحديد أسباب هذه وفي غياب حل يرضي الجميع فإن أسعار المواد ازدادت دون التمكُّ
  ).رد الفعليةا ندرة المووإخفاء المخزون أ(الزيادة 

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٩٤-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

  . من أجل المستقبلملاك القطاع واقتراح تصور متايجب أخذ العبر من محاوالت تنظيم هذ
 

  :يةت المبادئ والتدابير اآلرتيب األراضي إعتماد األساس، تقترح الخطة الشاملة لتعلى هذا
 
 ىوهذا التوجه مبنى عل ،  حاجاته من مواد البناء بنفسهيَؤمنعلى لبنان، قدر اإلمكان، أن   -

 تصدير مشكلة المقالع اللبنانية إلىوبالتالي فإن . مستدامةالتنمية ال مبدأ أساسي من مبادىء
  .أخير  كحّلعتمد إال  أال ينبغيبلدان أخرى ي

 
 أي عمل الستخراج الرمل والصخور  بشكل مطلقينبغي تحديد المناطق الممنوع فيها  -

 تطبيق فترضي:  تحديد هذه المناطق حسب معايير بسيطةفترضوي). ةينالزباستثناء حجر (
المواقع التراثية فة وحول م حول حدود المحميات الطبيعية المصن٥٠٠ّالمنع في محيط 

م حول حدود الشاطىء البحري وضفاف األنهر، ٥٠٠وكذلك  ، اآلهلة، والمناطقالمصنفة
ما فوق ( الكثيفة وعلى منطقة القمم األحراج والغابات أيضاً على كل يجب تطبيقه كما

  .وعلى شريط األرز) م١٩٠٠
 
 إقتصادية فة وإخضاعها لدراسات تأثير وجدوى اعتبار المقالع كأنشطة صناعية مصنّنبغيي  -

متناسباً مع حجم  دراسات التأثير والجدوى  مستوى التطلب منكوني ويجب أن . كاملةوبيئية
  .مساحات االستخراج المقترحةو المقالع

 
  إلزامعبر إلزامية إعادة المواقع إلى حالتها الطبيعية أو إعادة ترتيبها تعزيز فترضي  -

الربط بين وعبر  ، ضمانات مالية كافية مخصصة إلعادة الترتيبعلى إيداعالمستثمرين 
  .الترخيص للمقلع والموافقة المسبقة على إعادة الترتيب المقترحة

 
المقالع من جهة، وتحسين األراضي  التشريع الذي يحكم أنشطة تأمين التجانس فييجب   -

  .الزراعية من جهة أخرى
 
مناطق إستخراج فيما يتعلق ب.  العقوبات في حال مخالفة األنظمة المرعيةينبغي تشديد  -

صاحب الرخصة على اإلحتفاظ بالتربة الزراعية جانباً يلزم  فإن على التشريع أن ،مولالر
  .ثم إعادة نشرها على الموقع بعد إتمام القلع

   

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٩٥-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

 والسالسل الردميات والسدود ال سيما مشاريعستثنائية إلالمشاريع لإن طلبات الترخيص   -
 الواجب استعمالها، بة للموادمتكاملة بالنس تصاميم ومواصفات تتضمنالبحرية، يجب أن 

 وإلى كميات وطبيعة المواد وإلى ،التي ستستخرج منها اإلشارة الدقيقة إلى المواقع ومع
" العقد"على أن تكون هذه التصاميم والمواصفات جزءاً من شروط  ،وسائل نقل هذه المواد

 طلبات كما يجب ان تتضمن.  تمنح الترخيصالذي يربط طالب الترخيص باإلدارة التي
 البيئية واالقتصادية التي تتعلق ليس فقط بمواقع تنفيذ ت الجدوىاالترخيص هذه دراس

على  على السلطات أن تقدم لذا. المشاريع بل أيضاً بمواقع استخراج المواد وبوسائل النقل
  .الترخيص أو رفضه بناء على معلومات متكاملة حول المشروع

 
 األحراج خصوصاً بسبب حماية ، أن يفتقد لبنان للرملممكنال من ،إذا تم تطبيق هذه التدابير

 التي قد تنقصولكن استيراد كميات الرمل . التي تشكل في نفس الوقت مصادراً للرملالكبرى 
  .، لن يؤدي إلى إرتفاع يذكر في أسعارها من مصر مثالً،عن طريق البحر

  
وبالنسبة لحالة  بالنسبة للبيئةلى البحر وأخيراً، سيتبين على األرجح أن كلفة مشاريع الردميات ع

لصالح مشاريع  الترخيص لمشاريع كبرى من هذا النوع معهاالطرق باهظة لدرجة سيصعب 
 تنفيذ الردميات، بشكل أساسي، تؤدي إلى حصروبالتالي فإن أزمة المقالع يجب أن . خاصة

  .الضروريةبالمشاريع العامة 

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٩٦-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

  مقالععلى ال المحظره  المناطق :٢٠-٤رسم 

  

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٩٧-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

 للصرف الصحيحلول مالئمة    ٢-٨-٤
  

 في موضوع الصرف ألراضي اللبنانيةا الخطة الشاملة لترتيب في إن المعيار األساسي المعتمد 
  .رد المياها هو المحافظة على الصحة العامة من خالل حماية موالصحي،

 
 أولويات التجهيز

  
 ما صرف الصحي الفردي المالئم تقنياً،الصرف الصحي ونسبة تعميم الإن نسبة الربط بشبكات 

الهدف النهائي هو الحصول على تغطية شبه  ف. زالت دون المستوى المطلوب في معظم المناطق
 ، إما بواسطة الشبكات وإما بالحلول الفردية مع ضمان التنقية السليمة،شاملة لألراضي اللبنانية

مجاري أو  الجوفية المياهه المستعملة بإتجاه تأمين المعالجة قبل إعادة الميايجب في الحالتين، و
 إدارة وتشغيل  على مراحل بسبب الكلفة المرتفعة ومشاكل العملوهذا يتطلب .  أو البحراألنهر

  :التجهيزات
 
  : من المناطق السكنيةن يجب أن تعطى األولوية لفتئني، على المدى القصير- ١
 

  التي)من خالل التسرب ( للتلوثاه الجوفيةالميتعرض  التي الجبلية لمناطق ا  ، أوالً •
والمشاريع  . المدن والبلدات الموجودة في أسفل الجبللتغذيةستخرج منها مياه الشفه تُ

  . على حد سواءالمطلوبة هنا تتناول تجميع المياه المبتذلة ومعالجتها
 
 وتطوير  إعادة تأهيلحيث ينبغي العمل علىالعمرانية الكبرى  اتلتجمع ا ، ثانياً •

 بالنسبة للمدن الساحلية، ة الثانيالدرجة في على أن يأتي موضوع المعالجة ،الشبكات
بعلبك، زحلة، (لتجمعات العمرانية الداخلية ل  المعالجة معطاةفي ولويةاأل بينما تكون

  ).شتورا، النبطية
 

 من البلدات التي تخدم كل منها مجموعةمعالجة ال محطات بنشر تُعنى  المرحلة الثانية - ٢ 
حو نوالتي تشكل بمجموعها ( مقيم دائم ٥٠٠٠ أكثر من  كل منهاالمعزولة التي تضم

  ).من البلدات% ١٧
 
ز  ستركِّ،٢٠٣٠عام ال المرحلة األخيرة والتي ستقع في حدود الممكن عمله من اآلن حتى - ٣

  .)من البلدات% ٢٥( مقيم ٥٠٠٠ إلى ٢٠٠٠  ما بينعلى البلدات التي تضم
 

طّاة بحلول غالمبنية في لبنان ستكون م اتمن المساح% ٨٠ ، فإنبهذه اإلقتراحاتاألخذ  ومع
  .ناجعة للصرف الصحي بعد إتمام المراحل الثالث المذكورة

 

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ٩٨-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

في المناطق أو ) اريرجالم(وينبغي من اآلن حتى ذلك الحين االمتناع عن تنفيذ شبكات الجمع 
 اهميلموعة معدة للرمي في مواقع تشكل خطراً بالنسبة  المياه المبتذلة المجالبلدات التي تكون

  ). المصابة بالتلوث البحريمنتجات الزراعة والصيد(الشفه أو بالنسبة للتغذية 
 

  : األولويات بالنسبة لمحطات المعالجة
  

كدليل لالستثمارات أقره مجلس اإلنماء واإلعمار  الذي للصرف الصحيإن المخطط التوجيهي 
  .١٩٩٦عام عدل ، ثم ١٩٨٢ عام  للمرة األولىضعا في هذا المجال كان قد والمنوي تنفيذه

 
لقد تم بناء واحدة منها وتعتبر ثمانية .  محطة٢٣  لهاالمخططحالياً يبلغ عدد محطات المعالجة 

إذن تحسين معايير االختيار بالنسبة للمحطات الخمس  نك وبالتالي، يم. أخرى في طور التنفيذ
  . في هذا المخططصودةى المروعشرين األخر

 
 وإذا أضفناه إلى معايير عدد األشخاص ،إذا أدخلنا معيار حماية مصادر المياه الجوفية والسطحية

 ستكونعادة استعمال المياه المصروفة، ووجود التمويل، إ تطالهم هذه الخدمة والقدرة على نالذي
ب جنين، القرعون، ج ،صغبينهي  الصرف الصحي المحطات ذات األولوية في مخطط

 وكلها واقعة داخل مناطق تتميز ،حاصبيا، حراجل، زحلة، جبرايل، بنت جبيل، مشمش، بخعون
  . تلوث المياه الجوفية والسطحية خطر مرتفعة فيستوياتبم
 

تلك التي تتبعها باألولوية وفقاً للمعايير  يجب أن يتبع تحقيق هذه المحطات ،وفي مرحلة ثانية
 اللبوة، مزرعة الشوف، قرطبا، عنجر، اع،خنشارة، جبال حصرون، بشري، يالمشار إليها، وه

  . تأتي صور، طبرجا، الدورة، العبدة والغدير، وفي مرحلة ثالثة.أميون، شقرا، الهرمل
 

ياهها مومع ذلك، ليس من المستبعد أن يؤدي الفحص الدقيق لوضع البلدات، من حيث تأثير 
يجب أن تحظى باألولوية، قد ال يكون إلى تحديد مواقع أخرى المبتذلة على مصادر مياه الشفه، 

  . قد لحظها١٩٩٦مخطط 
 

إن الفحص الدقيق يجب أن يتم بصورة أولوية في أقضية الشوف وعاليه والمتن وكسروان التي 
وهذا الفحص يجب . دة تحتهاوبخطر التلوث الشديد الذي يهدد المياه الجوفية الموجتتميز جميعها 
 أولويات ينتج عنه تحديدويمكن أن الصرف الصحي المعتمد،  ى تعديل مخططأن يقود إل

  . بالمياه بيروت الكبرىمغايرة، ال سيما فيما يختص بحماية تغذية
 

إن تنفيذ وتشغيل محطات معالجة المياه المبتذلة المنزلية يجب أن يترافق مع تنفيذ قرار وزارة 
 ٢٩ الصادر في ٤٤٤ من القانون ٣٩ وتطبيق المادة  الصناعيةبالمياه المبتذلةالبيئة المتعلق 

  . المتعلق بحماية البيئة٢٠٠٢تموز 
  
 

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
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الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

وفي .  الصناعية في حوض الليطاني يجب أن تتمتع بأولوية قصوىالمياه المبتذلةإن معالجة 
 الصناعات الكيميائية والغذائية عن ما يصدر إلى  يجب توجيه االنتباه بشكل متواٍزنفس الوقت،

 تصليح السيارات ورش  لوثات التي تنتجهاكما ينبغي اإلهتمام بالم. األخرىفي المناطق ة الواقع
 مياه الدخول إلى تستطيع هذه الملوثاتن إ حيث ، وخاصة في أواسط وأعالي الجبال)جاتاكارلا(

  .الينابيع والمياه المسحوبة من اآلبار
 

 الصرف الصحيإدارة قطاع 
  

 عام ة التي ُأسستعمصالح المياه الجديدة األربمن مسؤولية إن إدارة محطات المعالجة هي 
 عن الدراسات والبناء والعمليات وصيانة  في الوقت نفسههذه السلطات مسؤولة. ٢٠٠٢

  . قطاع المياهإلدارة إلى تكامل أفضل  هذا التدبيرو سوف يؤدي. المحطات والشبكات
 

ضافة إلى الخالفات في وجهات النظر باإلالمعنيين إن مشاكل االستمالك واعتراضات السكان 
 إلى تجميد العديد من المشاريع التي سبق أن حصلت على التمويل  أدت ،بين مختلف الوزارات

 إلى تجميد المشاريع، التي تؤدياإلدارات   تشابك صالحياتفكينبغي في المستقبل  .المطلوب
ديدة ووزارة البيئة ووزارة  المياه الجمصالحوذلك يطال بشكل خاص مسؤوليات البلديات و

وفي نفس .  ومنفصلة عن مسؤوليات اآلخرين واضحة كل منهاالداخلية، التي يجب أن تكون
 لإلدارات اإلطار يجب تحديد الحاجة إلى الجهاز البشري الكفؤ، وتقوية القدرة التقنية واإلدارية

  .المسؤولة
 

 ، وإختيارةبموضوعيمشاريع  يجب دراسة الجدوى االقتصادية لمختلف ال،ومن جهة أخرى
  . التنفيذ والتشغيلبشكل يسمح بالسيطرة الحقاً على كلفة مستوى وتقنية المعالجة

 
من و. إن تجميع العديد من القرى أو البلديات قد يؤدي في معظم الحاالت إلى تخفيض الكلفة

 إسترداد ن في  وآليات التعويض القادرة على تأمين التوازم دراسة مسألة الرسو أيضاًالمالئم
  .الصرف الصحيقطاع تكاليف 

 
 خالل الصرف الصحي لتنفيذ مشاريع  مجلس اإلنماء واإلعمار إن المبلغ المرصود من قبل

% ٣٠من بنسبة  وتمويله مؤَّ كبيرإنه مبلغ.  مليون دوالر٧٥٠ يناهز ٢٠٠٥ - ٢٠٠٣األعوام 
ومع ذلك، ).  هذه المصادرمن نفس% ٨٠هناك أمل أن تصبح هذه النسبة (من مصادر خارجية 

فمن جهة، : المشاريع اختيار  في نهائي يكون المعيار الأالفإن توفر التمويل الخارجي يجب 
 إلى مشاريع أقل أولوية من المشاريع األخرى، ومن جهة التمويل الخارجي يمكن أن يتوجه

 تطرح تنفيذ مشاريعالوقت بمحاولة  يستنزف  عندما قدتيف فإن التمويل الخارجي يمكن أن ،أخرى
  . أو تالقي صعوبة في موافقة السكان عليها،مشاكل استمالك

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ١٠٠-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

   أولويات الصرف الصحي:٢١-٤ رسم

  

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ١٠١-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

  مع الظروف المحليةتتالئمحلول لمعالجة النفايات    ٣-٨-٤

  
الخطة  فإن المعيار األساسي المعتمد في اقتراحات للصرف الصحيكما هو الحال بالنسبة 

ضاف ت هو معيار الصحة العامة والذي ألراضي، في موضوع النفايات الصلبة،الشاملة لترتيب ا
  . والمحافظة على البيئة والنشاط السياحييةقتصادإلمعايير االإليه 
 

 النفايات المنزلية
  

 الطمر سواء كان ذلك أساسي حول مسألة مواقع بشكل في لبنان النفايات المنزلية تتمحور مشكلة
  . وإعادة التدويرفرز أو بمواقع الطمر النهائي بعد عملية الالعادية  المكباتبمواقعيتعلق 

 
عملية  استبعاد لقد تم . المكبات الوصول إلى  المعالجة قبل موضوع مسألة النفايات كما تتناول

 تشجيع عمليات إعادة التدوير ، وينبغي بالتالي ألسباب مالية وبيئية، حتى اآلن،النفايات حرق
  .م بأن ذلك سيكون سهالً، نظراً للعوائق الماليةولكن دون التوه

 
الحرج الذي تعاني منه التجمعات العمرانية الكبرى ايجاد حل للوضع ينبغي  على المدى القصير،

 األراضي الضرورية إيجاد وتخصيص وذلك من خالل ،وخاصة طرابلس وصيدا وبيروت
 إليجاد سريعاً يجب التخطيط ،دوعلى خط مواز لهذا الجه. وإعادة تأهيل المواقع المتضررة

  .لدات والقرىب باقي المدن والتتبعهابعلبك وجبيل على أن والنبطية وحلول لمدن صور 
 

  .كامل للفرز وإعادة التدوير والمعالجةمت وضع مخطط ينبغيف ،المتوسط والبعيد يينالمدعلى أما 
 

  :يةت اآلهيمر اطمالوات  المكبتصميماالعتبار في ب الرئيسية التي يجب أخذها إن العناصر
 
  تبرز ومن هنا، هذه الكمياتالعمل على تقليصيجب :  الكميات المرسلة إلى هذه المكبات- ١

 التدويرعادة  وإستعمال موارد صالحة  إل المصدر إنطالقاً من   تقليص الكمياتفكرة
  : إذنالجوانب األساسية المأخوذة في الحسبان هي. والتصنيع

 
عبر خفض التعليبات  يتم بشكل أساسي :المصدر انطالقاً من فايات تقليص كمية الن  •

رة أو قابلة للتدوير أو قابلة أو من خالل استعمال مواد مدو)  للضريبةعبر إخضاعها(
  .للتلف البيولوجي

 
استعادة (وفي المصنع ) ا يحسن نوعية المواد المستعادةمم(في المصدر : الفرز االنتقائي  •

  ).المواد

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ١٠٢-٤صفحة    



الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

  
المسألة األساسية في هذا المجال هي تلك المتعلقة بتوسيع أسواق البيع : ادة التدويرإع  •

إن التدوير يتم حالياً على مستويات بسيطة، . للمواد المستعادة وتشجيع صناعات التدوير
  . إلى تشجيع أكبر لكي يتحول إلى قطاع واسع االنتشاروهو بحاجة

 
 مصنع كورال في بيروت الكبرى وبعض المصانع حالياً ينشط في هذا المجال: التسميد  •

مقبولة من قبل  غير» الكمبوست«تتمثل المشكلة الرئيسية في كون نوعية و. المحلية
وهناك مشكلة أخرى تكمن في . عند المصدر يءالمزارعين وذلك يعود إلى الفرز الس

بيروت ضعف قدرة المصنع الذي ال يستطيع معالجة كل المواد العضوية المنتجة في 
 من المفضل أن يكون مصنع التسميد واقعاً بالقرب من مصانع الفرز  أخيراً،.الكبرى

  .وقريباً من المستهلكين األساسيين
 
  أو أن ، أقرب ما يمكن من مصدر النفاياتالمعالجة مواقع يجب أن تقام : مسافات النقل  - ٢

 إليها سهالً عبر شبكات كما يجب أن يكون الوصول.  أماكن مناسبةمحطة تحويل فيإنشاء 
  .النقل

 
 يجب أساسيةإن هذه الشروط تعتبر جوانب بيئية : المناخية والهيدروجيولوجيةالشروط   - ٣

قبة واختزال التلوث البيئي إلى ارميجب اعتماد كل التقنيات المناسبة ل. االعتباربأخذها 
 - lixiviats –نفايات الة  عصارل إدارة تتضمن هذه التقنيات اختيار ما يسهو. حدوده الدنيا

والتي ) جمع ومعالجة( الغازات اإلنشاءات التي تسمح بمراقبةواختيار ) جمع ومعالجة(
 الغازات إلى طاقة، ويلحاآلليات التي تسمح بت  على، إذا كان ذلك ممكناً، بدورهاحتويت

ابة المحتوى نوعية الهواء والمياه الجوفية، ورق( الرقابة البيئية تقنياتوأخيراً اختيار 
  .لمنطقةل )Vadose (الغازي والسائل

 
يجب على اتحادات البلديات، مدعومة إدارياً وتقنياً من وزارتي البيئة  :اختيار المواقع  - ٤

والداخلية على مستوى القضاء أو المحافظة، أن توحد جهودها الختيار أمكنة لمواقع 
  وتشاوري معإعالميإطار جهد  ضمن يتحقق وهذا .  الفرز والتسميدولمنشآتالمكبات 

  آرائه بعين إذا لم يتم احترامه وأخذالمشاريع  تنفيذ الذي يمكنه أن يعرقل،المجتمع األهلي
ال ك ومن الممكن إي.  إدارة وتشغيل مواقع المكبات أيضاً أهمية كبرىترتديو. االعتبار

ال تملك األخيرة   إذا كانت هذه ،لحساب البلديات، صاخهذه المسؤوليات الى القطاع ال
تلزيم هذه األعمال  يجب تشجيع البلديات على . التقنية واإلدارية للقيام بهذه المهمةقدراتال

 واإلعمار أو على أية إدارة نماءمجلس اإل  االعتماد على منبدالً، نطاقها ضمن مباشرةً
  .مركزية أخرى

 

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
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الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

البلديات بعض  استعانت وقد. بشكل عام في لبنان عملية الجمع بشكل جيد تتم: الجمع  - ٥
 وخاصة في المناطق ، بنفسها، بلديات أخرىبذلك فيما تقومبشركات خاصة لتأمين الجمع، 

  .الريفية
 
إن هذه . وبشكل أساسي مكبات طرابلس وصيدا وبيروت: إعادة تأهيل المكبات القديمة  - ٦

كبات وصلت وألن هذه الم. المكبات تسبب مشاكل بيئية كبرى كما تثير احتجاجات قوية
 المناطق أصبح من الضروري إضافة مكبات جديدة في من اإلستيعابإلى طاقتها القصوى 

 معايير وقد أثبتت التجربة ضرورة أخذ. إن مشكلة مكب الناعمة واضحة وأكيدة. المعنية
  .بعين اإلعتبار في أي قرار يتناول إنشاء المكبات الجديدةالتشغيل والرقابة 

 
 والنفايات السامةنفايات المستشفيات 

  
فيها  تتوفر  مواقع مكبات النفايات السامة بعيداً عن األماكن السكنية، في مناطق ينبغي اختيار

 التلوث البيئي التدابير اإلحتياطية لمنع تعزيز ويجب . الشروط المتعلقة بالينابيع والمياه الجوفية
قامة محرقة مركزية لمعالجة إ يتعلق بمشروع هناك ). ... الصرف الصحي، المحاليلالنقل،(

شفيات ست مةوهناك أربع.  لها موقع مناسبأي ولكن لم يتم حتى اآلن تحديد ،نفايات المستشفيات
  وقد.غير معروف مع الشروط البيئية تالزم هذه المحارق ولكن مقدار ، محارقها الخاصةأقامت

 وبسبب ولكن.  طن يوما١,٥ًيد في بيروت محرقة بقدرة د الج الجامعيأنشأ المستشفى الحكومي
 بعمليات ، مؤقتاً، مستبدلة ذلك، فإن المستشفيات أوقفت عمليات حرق نفاياتها،ضغوطات السكان

  .التعقيم بانتظار الحلول الدائمة
  

 النفايات الصناعية
  

لقد سبق .  إرسالها إلى المكباتقبليجب معالجة النفايات الصناعية في مكانها تبعاً لطبيعتها و
 التي الحاالتالبيئة أن نشرت معايير تصريف السوائل الصناعية في الشبكات العامة ولوزارة 

 هذه الشروط مباشرة بالنسبة للصناعات الجديدة، أما الصناعات طبقتٌ .تتطلب معالجة مسبقة
  .القائمة سابقاً فقد استفادت من فترة سماح لمدة خمس سنوات

  
 اختيار مواقع الطمر

  
 باعتبار( هكتاراً سنوياً من أجل مواقع طمر النفايات الصلبة ٤٠حو نيف  على لبنان توظنبغيي

ومع ذلك من . أكثر من نصفها مخصصة لخدمة بيروت وجبل لبنان) م٢٠ أن معدل العمق هو
  . إذا ما تمت عملية رص مناسبة لألرضاً هكتار١٥ - ١٠حو ن هذا الرقم إلى إختصارالممكن 
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الشاملة لترتيب األراضيالخطة    توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي-٤  
 التقرير النهائي  

السياسية واالجتماعية على الصعد  مدعومة ومقبولة اقععملية اختيار المو يجب أن تكون
االعتبارات  يليها  ، أساساً لعملية االختيارالمعايير التقنية واإلدارية أن تكونكما ينبغي  .والتقنية

  .السياسية واالجتماعية
 
 هي بشكل خاص مواقع استقبال النفايات  مالئمة من أجل تحديددراستها العوامل المطلوب إن

المالئمة الشروط  و.  البيئيةوالتضاريس والتأثيراتع الجيولوجي للينابيع والمياه الجوفية الوض
تتكون من تضافر معقد بين عدة عوامل منها  الجيولوجي للمياه والينابيع من حيث الوضع

أما بالنسبة .  األنهر المياه الجوفية الفاصلة بينها وبين والمسافةاألرض وعمق التربة السطحية
  .بإمكانية تلويث المياه فأخطرها هو المتعلق ،أثيرات البيئية الكامنةللت
 

 أن تكون المواقع قريبة بما يكفي من المناطق اآلهلة لتخفيف كلفة نبغي ي،باإلضافة إلى ذلك
ي وإيجاد ض أن تكون بعيدة بما يكفي لتخفيض سعر األرابشرط حدها األدنى،النقليات إلى 

  .مساحات كافية لها
 

بعد المسافة عن ( لألراضي اللبنانية على أساس هذين المعيارين األساسيين راسة شاملةدإن 
  أيةتيح وضع خرائط للمناطق التي ينبغي تجنب إقامةت)  المياهوخطر تلوثالمناطق العمرانية 
  ).انظر الخريطة الالحقة. (مواقع للطمر فيها

 
 إلستعمالها كمطامر، كافة الشروط المالئمة  تجتمع فيها  الالتيالمواقع  من الممكن اال تستبعد 

لهذه الغاية وترتيبها  تحضيرها ولكن علينا أن ندرك أن كلفة ينبغي ؛عن اعتمادها كخيار نهائي
  .ستكون باهظة

 
 لكل بعد دراسة معمقة ولكن ،ومن الممكن استخدام مواقع بعض المقالع القديمة الستقبال النفايات

 مخاطر تلوث المياه والهواء والتأثيرات على الصحة وعلى المناظر تتناول قياس ،حالة على حدة
  .المحيطة

 
 مشاريع في طور التنفيذ

  
      وقضاء) ٣م١٢٠,٠٠٠: حبالين( قضاء جبيل يخصانهناك مشروعان في طور التحضير 

إن مشروع حبالين يضم موقعاً للتفريغ وتجهيزات بكلفة  ).٣م١٥١,٠٠٠: طيبة( الهرمل - بعلبك
أما مشروع الطيبة فيتضمن موقعاً للتفريغ . ل من البنك الدولين دوالر وممويي مال٧,٢ يلحوا

 وشراء التجهيزات، بتمويل كيال غير الشرعي،  موقعومحطة تحويل في الهرمل وإعادة تأهيل
  .ن دوالريي مال٣,٩حو نمن البنك الدولي بكلفة 
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كل  في خاضعة لرقابة دائمةنشاء مكبات الخمسية إ مجلس اإلنماء واإلعمار  خطةكما تتضمن
 - بنت جبيل، النبطية  - البترون، صور -الكورة  - زغرتا، بشري -عكار، طرابلس من 

 البقاع الغربي - البترون، صور - الكورة - مرجعيون، ومصانع معالجة في بشري -حاصبيا 
هيل المواقع العشوائية وتتضمن هذه الخطة أيضاً إعادة تأ.  راشيا، وفي صيدا وطرابلس وزحلة-

 - وسيتوجب تحديد موقع خاص بصيدا . للمدن الرئيسية في طرابلس وصيدا وبعلبك وصور
  . زغرتا-جزين في حين أن المنية يمكن ضمها إلى طرابلس 

 
 لهذا  إدارة مناسبة إلىللوصول تعتبر جوهرية وهي معظم األشغال الضرورية  برمجةلقد تمت
  .تظر وضع االعتمادات المالية الالزمة ولكن تنفيذها ين. القطاع

 
وذلك ) رساميل وطنيةبمنها % ٨٠( مليون دوالر ١١٥ الكلفة التقريبية لهذه المشاريع تناهز 

 دراسة جدوى الذي لم يلحظ له ضمن هذا المبلغ سوى كلفة جزين -دون حسبان موقع صيدا 
 في برج حمود تتحقق يمكن أن ةهذه التقني.  النفايات إلى طاقة في المكبات العشوائيةلتحويل

 ٣,٥ قدرها من مصادر وطنية بمساهمة الذي يبقى مشروطاً ،حيث تم تأمين التمويل الدولي
  . حتى اآلنا لم يتم تأمينه،مليون دوالر

 
  . للطمرمواقع الجديدةال الرقابة البيئية لم تزل غير واردة في موازنة يالحظ أخيراً أنو
 

 مليون دوالر لمشاريع ١٥,٣  منحت  USAID الوكالة األميركيةنوتجدر اإلشارة أيضاً إلى أ
 بلدة ريفية ١٨٥ في ةمنس ٤٤٦,٠٠٠يستفيد من هذه المشاريع نحو  و. محلية في إدارة النفايات

وهذه المشاريع . في مناطق الشوف، جبيل، جزين، حاصبيا، الهرمل، النبطية والبقاع الغربي
 للقرىا النوع من المشاريع يمكن أن يكون مفيداً جداً وهذ. تدريب للموظفينتتضمن مشاريع 

  .تحمل مسؤولية إدارة هذا القطاع الحقاً  بشكل فعال وأن تستطيع  فيهشرط أن تساهم البلديات
 

 الجوانب اإلدارية
  

إن مشاركة .  على وزارتي البيئة والداخلية العمل معاً في سبيل إدارة مناسبة لهذا القطاعينبغي
 تبعاً لمعايير تقنية وبيئية، ،، واختيار مواقع التفريغلقطاع لاستراتيجية  اعتماد ة في وزارة البيئ

أما مشاركة وزارة الداخلية في . والرقابة، كلها أمور ضرورية ومهمة من أجل إدارة مستدامة
ية ، فهي حيوأي دعم آخر للبلدياتتوفيرة وتوسيع الخبرة اإلدارية والمالية وأتحديد المواقع المهي
، في إن تعزيز القدرات التقنية واإلدارية لهاتين الوزارتين.  هذا القطاعلتأمين النجاح في

  .  يعتبر جوهرياً في سبيل إدارة ناجحة ومستدامةموضوع النفايات وإدارتها،
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إن الوضع المالي في البلديات يشكل بدون شك أحد أهم القيود التي تعيق التشغيل السليم لقطاع 
 مشاكل كبرى في تواجه ضريبة وجعالة ولكنها ٣٥نظرياً، يحق للبلديات أكثر من . النفايات
ومن . تصرفها باسمها  احتجاز قسم كبير من وارداتها من قبل الدولة التيباإلضافة إلىالجباية 

 إما أن يكون هناك :صالح إداري مبني على األفكار التاليةإينبغي التفكير ب إصالح الوضعأجل 
 بشكل منتظم، يتم دفعها لها مخصصة من قبل الدولة للبلديات من أجل إدارة النفايات  ثابتةأموال

هناك المركزية حقيقية في المسؤوليات تمنح للبلديات سلطة أكثر وضوحاً في كون  توإما أن 
هذا الحل األخير .  الصلبة مباشرة من المكلفينموضوع جباية الضرائب المتعلقة بإدارة النفايات

تحادات إ(ت ا التعاون ما بين البلدييستوجب ولكن تنفيذه بطريقة فضلى ؛ مفضالًقد يكون
  ).وتجمعات البلديات
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   أسس إستثناء مناطق الطمر:٢٢-٤رسم 

  

  ٢٠٠٥كانون الثاني     يوريف– )عر ومشاركوهشا( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A   ١٠٨ من ١٠٨-٤صفحة    


