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 ساسيةاألمعلومات ال 
 بيانات المشروع األساسية . أ

 المشروع رقم تعريف  البلد 
 المشروع ورقة تعريف 

 ( ن وجدإ) الرئيسي
 اسم المشروع

النقل الحضري  مشروع    P160224 لبنان 
 الكبرى بيروت منطقةل

 المنطقة 
  النهائي تقييمللالُمتوقع تاريخ ال 

 لمشروع

توقع لموافقة التاريخ الُم 
 مجلس 

 المديرين التنفيذيين 
 الرئيسي(مجال الممارسة ) 

 نونبر/تشرين الثاني  10 وشمال أفريقيا الشرق األوسط 
2017 

 النقل وتكنلوجيا المعلومات  2018 /فبرايرشباط 8

 أداة التمويل 
 الجهة المقترضة/الجهات 
 المقترضة 

   المنفذة الهيئة 

مجلس اإلنماء واإلعمار،   الجمهورية اللبنانية  االستثمارية المشروعاتتمويل  
  وزارة النقل

  

  
  (المقترحة اإلنمائية األهداف)المقترح  الهدف اإلنمائي

                                                         
النقل العام للركاب  في مدينة  ات خدم سهولة الحصول علىو جودة السرعة و التحسين  فيمشروع للالمقترح  الهدف اإلنمائي يتمثل

 على مستوى المدخل الشمالي لبيروت.بيروت و
 
 مكوناتال

 حافالت النقل السريع
 حافالت المغذية لألسطول وإندماجها في البيئة اللبنانية الحافالت الربط و

 تنمية القدرات وتسيير المشروع
  

 (األمريكيةدوالرات الالتمويل )بماليين 
  مصدر التمويل 
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 70.50 الُميسَّربرنامج تسهيالت التمويل 
 224.50 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

 345.00  التكلفة اإلجمالية للمشروع
 

 فئة التقييم البيئي 
 كاملالتقييم .  الفئة أ

 ؟ )لن يتم الكشف عنها(المكلف بالقطاعمدير االإلى  البيئية واإلجتماعية الضماناتوالموافقة على هل تم نقل مهام الرقابة  
 ال   

 القرار
 قرارات أخرى )كما تقتضي الحاجة(

http://menafinancing.org/
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 مقدمة والسياقال . ب
  

 سياق البلد
 
كثافته السكانية بشكل  تتزايد، الجغرافية مساحته صغرالرغم من وعلى  من الناحية االقتصادية. متوسط الدخل لبنان بلد يعتبر 

 اً يرئيس التحتية في لبنان عائقاً البنى ضعف شكل ي. ووتحديداً في عاصمته بيروت ،، خصوصاً في المناطق الحضريةملحوظ

 هي في المرتبة الثانية في لبنانالتحتية البنى ، فإن 1منتدى االقتصادي العالميلالصادر عن ام النمو. ووفقا لمؤشر التنافسية أما

الالجئين السوريين إلى تحديات اجتماعية واقتصادية  زوحن أدت أزمة دقالنمو. و مسارمن حيث العوائق األساسية التي تعسر 

إضافة إلى نصف مليون الجئ ، مليون الجئ 1.5، إذ بلغ عدد الالجئين السوريين حوالي في لبنانلم يسبق لها مثيل 

وتحقيق  القائمة وللتغلب على األزمة اإلقليميةهذا . الشيةالتحتية المتالبنى على  اتطوالضغفلسطيني، مما أدى إلى مزيد من 

البلد ، مع تلبية احتياجات العملتحفيز االقتصاد وخلق فرص لبرامج تنفيذ  شقين يهدف إلىذي نهجا  لبنان النمو، يتبنى

 التحتية.البنى وخاصة في قطاعات  ،اإلنمائية على المدى الطويل

 ي والقطاعياتالسياق المؤسس

في المائة من  87أكثر من ويقيم  ماليين نسمة.  7، حوالي إضافة إلى الالجئينحاليا في لبنان، المقيمين يبلغ مجموع السكان 

 أكثرر من يعتبالمروري  السكان في المناطق الحضرية، وأكثر من نصفهم في العاصمة بيروت. ومما الشك فيه أن االزدحام 

كلفة أن  2005التنمية الحضرية في بيروت: فقد أظهرت دراسة أجرتها وزارة البيئة عام على صعيد  صعوبة وجدية مشاكلال

من الناتج المحلي اإلجمالي في لبنان ، حيث كان حجم حركة  ئةاالمفي  8 حوالينذاك آتشكل  كانت االزدحام الحضري

زاد  ةالمجاور اتالنزاع إضافي جراء مليون الجئ سوري 1.5 نزوح أن إالاليوم.  ما هو عليهأقل م في ذلك الوقت المرور

االزدحام. وتشير التقديرات إلى أن تدفق الالجئين السوريين قد أدى إلى زيادة مفاجئة في حركة المرور في حدة تفاقم  من

ال تزال  ،مقبولةموثوقة وبأسعار جديدة ووفي غياب بدائل نقل . ئةافي الم 25-15 تقدر ما بين والتي منطقة بيروت الكبرى

 المعيشيةالكلفة من نفقات  ئةاالمفي  15 الـ ما يناهزحاليا  إذ تشكل ،لبنانيةلعلى ميزانية األسر ا كبيراً  عبئاً تفرض  النقلنفقات 

 .لألسر

 شبكة إستخدام نطاق توسيع يشملوف سوالذي  ،برنامج شامل للنقل العامتطبيق في  المباشرة يةبنانللاحكومة القررت 
 أنسب كحل، العاديةوالحافالت  ،النقل السريع للحافالت التركيز بشكل أساسي على شبكةمع  ،وتحسينها الحضرية الطرقات

مجلس الوزراء واللجنة البرلمانية للنقل واألشغال العامة باعتباره أحد  من قبل هذا البرنامج تم إقرارالمدى المتوسط. وقد  على
ولى في األمرحلة الالحكومة اللبنانية  تقدمت بطلبهالمشاريع ذات األولوية االقتصادية في البلد. ويمثل المشروع المقترح الذي 

خطوط النقل السريع من البرنامج في توسيع ة الثالثالثانية و تينالمرحلتبحث  أنعلى  .هذا البرنامج الشامل للنقل العام
هذا المشروع الطموح أول نظام للنقل الجماعي ويعتبر الشرقية لبيروت. الضاحية الضاحية الجنوبية و تشمل التي للحافالت

 ةمعقد ةسياسي ةاقتصادي ويعمل الفريق على تصميمه ضمن أوضاع ، عاماً  50منذ حوالي في لبنان يتم تنفيذه والنقل المنتظم 
يات/الثقافة السلوك تغييرالحاجة إلى و ،النظاميينوالمشغلين غير  ،المناخ غير المالئم)النقل على حد سواء وقطاع يشهدها البلد 

في معالجة ساهم من البرامج الحيوية التي سوف تيعتبر هذا المشروع و (.يةالمؤسساتالعوائق و ،السائدة بالنسبة للنقل العام
بين مختلف المناطق اللبنانية، وتوفير النقل بأسعار وتسهيل عملية الترابط  ،النموتحفيز االزدحام المروري، والمساهمة في 

 وموثوق بها.مدروسة 
 

 

                                                           
1
 .2014/2015المنتدى االقتصادي العالمي. مؤشر التنافسية العالمية   
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 (األهداف اإلنمائية المقترحةالهدف اإلنمائي المقترح ) . ج
  

 المشروع( الهدف اإلنمائي المقترح )كما تمت صياغته في وثيقة تقييم

 

خدمات  النقل العام للركاب   سهولة الحصول علىسرعة و الجودة و في تحسين المشروع للالمقترح  يتمثل الهدف اإلنمائي
 في مدينة بيروت وعلى مستوى المدخل الشمالي لبيروت.

 
 الرئيسة:النتائج 

 
 :التالية  الرئيسة النتائج مؤشرات للمشروع سيتم متابعتها من خالل ةف اإلنمائياهدتحقيق األ

   والحافالت العادية( كمقياس حافالت النقل السريع) باإلستخدام اليومي لنظام النقل العام القائمالذين يقومون عدد الركاب ( ١)

العام نظام ال ستخدمنيتي ااإلناث اللو لعددالنسبة المئوية لمعرفة  مؤشر فرعيومن المشروع؛  مباشرة لمستفيدينا عددمعرفة ل

 ؛األسبوع خالل أياموالحافالت العادية(  حافالت النقل السريعلحافالت )ل

الشهداء"( في  ساحة)" البلدالوصول إلى وسط  الذين يستطيعونى النسبة المئوية للسكان المقيمين في منطقة بيروت الكبر( ٢)

 ؛دقيقة من فترة التنقل باستخدام وسائل النقل العام 60غضون 

 ؛في ساعات الذروة الصباحيةشارل حلو بواسطة وسائل النقل العام من محطة طبرجا إلى محطة  قلتنمدة المتوسط  (٣)

تقييم رضا لفرعي: ر مؤشمع ؛ القائم حالياحافالت لل العام نظامالرضا المسافرين عن خدمة النقل العام ومدى تقييم  (٤)

  القائم حاليا.نظام الحافالت العامة عن اإلناث من المسافرين 

 د . وصف المشروع 

 برنامج النقل الوطني العام الشامل يتضمن .العام الشامل الوطني من برنامج النقلمرحلة أولى ك المشروع المقترح يعتبر 

الشمالية النواحي  لكل من ، وذلكالمذكورةحافالت لمخصصة لمن ثالثة خطوط  لحافالت النقل السريع مكونة منشبكة 

 الفرعيةخطوط ال بين ربطتبيروت  ضمن مدينة نقل السريعالحافالت لخطوط ، إضافة إلى بيروتلمدينة  والجنوبية والشرقية

 إمداد يتموف سكما . ضمن المدينة نفسهاوكذلك  المجاورة بط بين بيروت والمناطقارتال مما سوف يؤدي إلى تعزيزالثالثة، 

 وتربط تغذيوف لتي سا والحافالت المغذية  العادية الحافالت شبكةمن  إضافياً  خطاً  20 بحوالي السريع النقل حافالت شبكة

 ،)مواقف الحافالت إلى هذه الشبكة الوصول إمكانيةتحسين هم في ااألخرى التي ستس ، فضال عن االستثماراتالشبكة

 السريع النقل حافالت شبكة إنشاء سيتمالمرحلة األولى  ففي. ثالث مراحل خاللتنفيذ البرنامج  يتموف سو(.إلخ ،واألرصفة

)المشروع  اإلضافية/ الحافالت  الربطخطوط  معبيروت  لمدينةلطريق الدائري الجهة الخارجية لعلى الطريق الشمالي و

 شارعين إضافة معالجنوبي  الطريق علىشبكة حافالت النقل السريع  إنشاء خاللها فسيتمالمقترح(. أما المرحلة الثانية 

إنشاء  يتموف فسالثالثة  المرحلةفي  أما ؛اإلضافيةحافالت ال/  الربط خطوط وفي بيروت يربطان الجنوب  كخطين أساسيين

 التغذية خطوطب المدينة بطيربيروت  داخل كخط رئيسي آخر إضافة شارعو الشرقي الطريق علىشبكة حافالت النقل السريع 

 .اإلضافية الحافالت/ 

المباشرة على اللبنانيين والسوريين الذين يعيشون في بيروت وجبل لبنان وشمال لبنان التي وسيعود المشروع المقترح بالفائدة 

في لبنان. ومن شأن تنفيذ ما تبقى من البرنامج، الذي المقييمن اللبنانيين والسوريين  مجموعئة من افي الم 50تمثل أكثر من 

فرص خلق جنوب لبنان والبقاع، أن يقدم خدمات نقل عام موثوقة وبأسعار معقولة و بإتجاهمن المتوقع أن يبدأ قريبا أيضا 
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إلى تسريع  الصلة بالمشروعالمعنية أو ذات في لبنان. وتتطلع األطراف  القاطنين عمل لمعظم السكان اللبنانيين والسوريين

قد قصيرة من بعضها البعض. و ات ون فترفي غض واحدة تلو األخرى تنفيذ البرنامج الوطني من خالل بدء مختلف المراحل

 دعم هذا البرنامج. بادرة التي يقودوها البنك الدولي في هذا القطاع بتحفيز أطراف أخرى إلىمأدت هذه ال
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 يتكون المشروع من المكونات التالية:

 مليون دوالر أمريكي 230التكلفة المتوقعة هي ) واألنظمةاألسطول  و البنية التحتية لحافالت النقل السريع: األول المكون

ر منالبنك الدولي لإلنشاء والتعمير وطرف من  ممولة  مليون دوالر أمريكي 180منها   (برنامج تسهيالت التمويل الُميسَّ

سيقوم هذا المكون بتمويل السلع واألشغال والخدمات االستشارية من أجل التصميم التفصيلي والبناء واإلشراف على البنية 

 قيلطرالجهة الخارجية لو الطريق السريع من الجانب الشمالي مستوى على ، وذلكلشبكة حافالت النقل السريعالتحتية 

 ،ومعابر المشاة ،والتقاطعاتالركاب، امحطات و ،مرافقالو ،والمستودعات ،في بيروت بما في ذلك المحطات الدائري

المكون أيضا اقتناء األراضي وسوف يمول هذا ونظام إدارة حركة المرور، وما إلى ذلك.  ،اتوالممر ،وجسور المشاة

و مختارة اللمرافق ا لبعض المقاطع على طول الطريق السريع، فضال عن األراضي الالزمة بعضالالزمة لتوسيع 

 25في طبرجا. ومن المتوقع أن تصل متطلبات حيازة األراضي إلى النهائية المحطة كذلك والركوب و لإلركانالمخصصة 

  مليون دوالر أمريكي.

 

 الحافالت المفصلية الحديثة ذات األبوابنوع من  حافلة للنقل السريع 120وسيمول هذا المكون أيضا السلع والخدمات لتوفير 

 خدمتستتلك التي لحافالت )مختلفة ل تم تقييم تقنياتلقد راكبا.  150حوالي واحدة منها  كل ةسعاألرضية المنخفضة التي تبلغ 

ليتم ( الديزل تستخدم في محركالجيل الرابع  والخامس والسادس لليوروالتي أو ، ةالهجينأو ، الغاز الطبيعي المضغوط

النقل ل حافالت يتمويتم وف . وسالتي تراعي سياق البلد وأنظمتهعلى أفضل التكنولوجيا الصديقة للبيئة  اإلرساء في األخير

كيفية مساهامة القطاع الخاص في تمويل جزء من أسطول حافالت النقل  ويجري حاليا تقييم المكونفي إطار هذا  السريع

. وتقوم حاليا هيئة استشارية دولية بدعم اتق القطاع الخاصانة النظام على عيكما سوف تفوض مسؤولية تشغيل وص ،السريع

النقل السريع تبلغ الكلفة اإلجمالية ألسطول حافالت وسوف هيكلة البنية التحتية العالمية واستشارات مؤسسة التمويل الدولية. 

إلى  ئةاالمفي  80. ويظهر التحليل المالي األولي أن ما بين لنقل السريعل الكبيرة حافالتلمليون دوالر أمريكي ل 63حوالي 

القطاع الخاص كما هو موضح في قسم التحليل طرف من  هليمويتم ت قد النقل السريعمن أسطول حافالت  ئةاالمفي  100

 المالي.

 

جرة على األ يتم جمعوف س إذ ونظم جمع األجرة.النقل الذكية وسيمول هذا المكون أيضا السلع والخدمات التي توفرها أنظمة 
هذه  .نظام تحديد المواقعأساس تكنولوجيا البطاقة الذكية والتحكم في العمليات مع موقع السيارة التلقائي على أساس تكنولوجيا 

ية مراقبة الدائرشاشات الالسيطرة المركزية لعمليات الحافالت وإدارة األجرة. وسيشمل النظام من سوف تمكن التكنولوجيا 
(. ويبلغ مجموع تكلفة خدمات النقل الدولية للجنسين وإحتراماً  أكثر مراعاةً  نظام النقل هذا )من بين أمور أخرى لجعل لمغلقةا

 ماليين دوالر أمريكي. 7 حوالي
 
البيئة ضمن للخط الرئيسي وإندماجها المغذية الفرعية  الخطوط حافالتالحافالت العادية و نظام خدمات : الثاني لمكونا

 من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير و قبلمن  بالكامل ممولة دوالر أمريكي نمليو  105التكلفة المتوقعة هي الحضرية )

ر  (.برنامج تسهيالت التمويل الُميسَّ
 
الشوارع  2)معدات( مستلزماتلمواقف الحافالت والمالجئ ويمول هذا المكون السلع واألشغال والخدمات الالزمة وف س

 20لتشغيل  إجماليا  ق الحافالت. ويقدر مجموع أسطول الحافالت المطلوبيوأعمال الطرق حسب الحاجة على طول طر
بشراء هي البدء اآلن خطة الحكومة  إال أنحافلة.  750تغذية بمستوى عال من الخدمة بحوالي الربط والخطا عاديا وخطوط 

زيادة الطلب من خالل دمج المشغلين الحاليين في المخطط أو  حسببناء حجم األساطيل تدريجيا العمل على حافلة، و 250
ونظام الحافالت العادية  لألسطول غذيةالحافالت الرابطة والمشراء حافالت إضافية في وقت الحق. وتشمل مواصفات نظام 

                                                           
2
 تشمل مرائب الحافالت ومحطات ومقاعد اإلنتظار وكذلك المصابيح واإلعالنات ألخ.... معدات الشوارع 

http://menafinancing.org/
http://menafinancing.org/
http://menafinancing.org/
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مليون دوالر أمريكي لألسطول  40ديد المواقع ومعدات جمع األجرة )حوالي م مع نظام تح 10.5طولها  يبلغحافالت 
والتتبع  تقنية المعلومات واالتصاالتبأكمله(. وسيمول هذا المكون أيضا استثمارات إضافية لمركز التحكم وما يتصل به من 

للحافالت.  ينإضافي ينمستودع ريتم توفيفي الحافالت ومحطات الحافالت، ومن المحتمل أن التي سيتم تركيبها عن بعد 
في البيئة الحضرية: خطة النقل غير اآللية،  حافالت النقل السريعتقنية لتحسين تكامل نظام  ةوسيمول هذا المكون أيضا مساعد

السيارات، والسالمة على الطرق، وإعادة هيكلة شبكة االتصاالت السلكية والالسلكية، وتكامل األسعار، وإدارة مواقف 
 .إلخوالخطة الرئيسية، وإضفاء الطابع المهني على المشغلين المحليين، 

 
ت عائداالبالكامل من  سيتم إقتنائها، من المتوقع أن تكون مساهمة الحكومة في شراء أسطول الحافالت، التي ذكر آنفاً وكما 

حافلة. ويجري تقييم طريقة شراء الحافالت وتمويلها وآلية تمويل القروض للمساهمة  250القرض العالمي، بقيمة المتاحة من 

حافلة، منحة رأسمالية  250 ـ  إطار دراسات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجارية )الشراء المباشر ل ضمنالحكومية 

كما سوف تقع مسؤولية تشغيل وصيانة نظام (. حافلة 250للمشغلين بقيمة تأمين بدل أتعاب و من الحكومة إلى المشغلين،

 .حافالت الربط والتغذية على عاتق القطاع الخاص والمشغليين المعتمدين لكوكذالحافالت العادية 

 بالكامل ممولةمليون دوالر أمريكي   10التكلفة المتوقعة هي المشروع )القدرات وإدارة ت وءاالكفابناء  : الثالث المكون

  (اآللية العالمية للقروض الميسرة منالبنك الدولي لإلنشاء والتعمير وطرف من 

حافالت النقل شراف على كما سيمول عملية اإلي اتالتعزيز المؤسس التي تهدف إلىستشارية اإلسيمول هذا المكون الخدمات 

األولى الهيئة الوطنية للسكك الحديدية والنقل العام ووزارة النقل وجهات ة جبالدرالمغذية )الحافالت الرابطة و لكوكذ/ السريع 

من المساعدات التقنية  اضمن مجلس اإلنماء واإلعمار وغيرهالمكلفة وحدة تنفيذ المشروع ن وهذا المك . كما سيمولأخرى(

 والدعم التشغيلي إلدارة تنفيذ المشروع.

لتعزيز النقل العام في لبنان، فضال عن تدابير لمساعدة المشغلين الحاليين على وتواصل للحملة  هذا المكون كما سوف يمول

االندماج بشكل أفضل في النظام الجديد مثل الدراسات الرامية إلى إعادة تنظيم الشبكة بالتشاور مع المشغلين الحاليين، 

، وتدريب للمشغلين والسائقين، وتحسين لتطبيق القوانين البديلة تدابيرال، ودراسة ريحاالتصوتحسين تنظيم وإدارة التراخيص و

 المعلومات الخاصة بالمستخدمين. أنظمة

وأخيرا، سيمول هذا المكون أيضا دراسات إضافية لتحسين تخطيط وتنفيذ وسائل النقل العام في لبنان، ومواصلة تقييم إمكانات 

 المجال.وفرص استثمارات القطاع الخاص في هذا 

 ومنطقة شمال إفريقيا والشرق األوسطالدولي اتيجية البنك إستر

وشمال  األوسطلشرق لالدولي ستراتيجية البنك إ ،ويتطابق مع ،ينبثق عنالنقل الحضري لمنطقة بيروت الكبرى مشروع إن 

 علىالقطاعين العام والخاص، ومساعدة لبنان  وتحقيق الشراكة بينجتماعي، اال تعاقد والتكافلأفريقيا من حيث تجديد ال

إلى  والموثوق بهاالنوعية خدمات النقل تأمين على تحسين  وسوف يعمل المشروعجئين. الأزمة ال تداعيات التعامل مع

ذوي المهارات  لبنانيين والسوريينال جديدةفرص عمل  وسوف يخلق، الفئات الفقيرةكما إلى ذوي الدخل المتوسط المواطنين 

بين مختلف المناطق التنقل  مدة تقليصإلى  المشروعيؤدي وف البنية التحتية. كما سبناء  مرحلة خاصة في بداية المحدودة

 النائية ضمن منطقة والمناطقبين بيروت  ومراكز العملالتجارية الوصول إلى األسواق  كيفيةتحسين إلى اللبنانية، وبالتالي 

القطاع  إلدماج مشاركة(. وسيتضمن المشروع أيضا ترتيبات قادمةالشمال )المرحلة األولى( والجنوب والبقاع )المراحل ال

وسائل النقل العامة  إستخدام  المواطنين علىتحفيز من خالل  وذلك ، إضافة إلى برامج تهدف إلى حماية البيئةالخاص

ات ستثماراللجوء إلى إالسيارات الخاصة. ويهدف المشروع أيضا إلى  من استخدام صديقة للبيئة بدلالنظيفة والوالحافالت 

إلى أقصى حد ممكن والتخفيف الحكومة  عن موازنات وذلك لرفع العبءالخاص،  القطاع على شكل منح أو مساهمةموازية 

ا البنك الدولي حالياً بحيث يشجع القطاع ، وذلك يندرج ضمن المقاربة الجديدة التي يتبناهاللجوء إلى خزينة الدولةإمكانية من 
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تستهدف وأخيرا، فإن للمشروع فوائد اجتماعية هامة جدا  الخاص على تمويل المشاريع التنموية وتوفير المساهمة الالزمة لها.

 .سةآمن وبكلفة مدرو عام نقلنظام  والنساء من خالل توفيروذوي الحاجات الخاصة لفئات الضعيفة، وال سيما الفقراء ا

 

 تنفيذ المشروع

 ية والتنفيذيةاتالترتيبات المؤسس.  أ

الحكومية الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ  الجهة ةلسنوات عدالذي يعتبر و المشروع مجلس اإلنماء واإلعمار سوف يقوم بتنفيذ

تنفيذ بمجلس اإلنماء واإلعمار  يلتزموالتحتية.  ىالبنالممولة من الجهات المانحة وخاصة في قطاعات  ىالمشاريع الكبر

مجلس الوزراء. يتمتع مجلس اإلنماء واإلعمار بخبرة طويلة في تنفيذ المشاريع الممولة  بموجب قرار يصدرهمشروع محدد 

أنجز نهائياً في النقل الحضري مع التنفيذ الناجح لمشروع تنمية النقل الحضري الذي  مشروع من البنك الدولي، بما في ذلك

 .2015 ألول/ديسمبركانون ا

 

 إضافة إلى كونه البنك الدولي. من قبلتنفيذ جميع مكونات المشروع الممولة  يةمجلس اإلنماء واإلعمار مسؤول يتولىوف س
 انإعداد المشروع وتنفيذه مع لجفي ق ينسبالت سوف يقوم مجلس األنماء واإلعماربشكل مباشر عن المشروع،  مسؤوال
بلدية بيروت، الهيئة الوطنية للسكك الحديدية والنقل العام ووالمديرية العامة للنقل البري والبحري بما في ذلك  أخرى توجيهية

الحاجة. وسيكون مجلس اإلنماء واإلعمار مسؤوال عن تنفيذ جميع الهياكل األساسية  كما تقتضيهفضال عن الوكاالت األخرى 
قرض، ال سوف تمول بموجبذات الصلة بالمشروع. باإلضافة إلى ذلك، سيتم توجيه مساهمة الحكومة إلى المشغلين، والتي 

مذكرة تفاهم،  تم تنفيذ هذا العنصر بموجبوسوف يالبيانات المالية. لتسوية إلى المشغلين من خالل مجلس اإلنماء واإلعمار 
الهيئة و المديرية العامة للنقل البري والبحري  زارة األشغال العامة والنقل وتنسيق مع والبمجلس اإلنماء واإلعمار  سيقوم

 لمجلسايتولى ود للمشغلين، وفي إعداد واستعراض المواصفات الفنية وشروط العقالوطنية للسكك الحديدية والنقل العام 
الهيئة الوطنية للسكك  سوف يتم تعيينهم من قبلالعقود مع المشغلين. باستثناء الخبراء الذين  وإبرام مفاوضاتال مسؤولية تنظيم

المتعلقة بالمشروع، والتي ستجري مناقشتها في  المناقصة، سيقوم مجلس اإلنماء واإلعمار بجميع عمليات الحديدية والنقل العام
 .ضمن وثيقة تقييم المشروعإطار قسمي المشتريات واإلدارة المالية 

 
وسيتم تشغيل النظام  كما سوف تقع مسؤولية تشغيل وصيانة نظام الحافالت على عاتق القطاع الخاص والمشغليين المعتمدين

المشغلون الخاصون  وسيتولى. الهيئة الوطنية للسكك الحديدية والنقل العاماف وصيانته من قبل المشغلين الخاصين، تحت إشر
صيانة البنية التحتية ، إضافة إلى تولي النقل الذكية ونظم جمع األجرة أنظمةوتشغيل وصيانة الحافالت والمحطات  مسؤولية

واإلشراف على المشغلين  لمراقبةل مخصصة والممرات المخصصة. وستكون للهيئة سلطة حافالت النقل السريع لنظام

 لهيئة الوطنية للسكك الحديدية والنقل العاملكما سيكون الخاصين وفقا للعقود / االمتيازات التي سيوافق عليها مجلس الوزراء. 
العقوبات على تطبيق المدفوعات وبصرف بالتزاماتهم التعاقدية وسوف يوصي وفائهم بالعهود و ىومدالمشغلين حق مراقبة 

 .المتفق عليهاشروط الأساس 
 

 (ديدهاتحتم  موقع المشروع  وأبرز الخصائص ذات الصلة بتحليل الضمانات البيئية واإلجتماعية )إذا ماب.  

دائري الطريق الجهة الخارجية للبين طبرجا وبيروت و لحافالت النقل السريعيشمل المشروع المقترح إنشاء نظام جديد 
كم في أعقاب  20كم من طبرجا إلى بيروت، وممر طوله  22.7بيروت. ويشمل هذا المشروع ممر طوله  داخلالموجود 

 حافالت النقل السريعالمغذية لخط الرابطة و الطريق الدائري القائم في بيروت. ويشمل المشروع أيضا إنشاء خدمات الحافالت
الطريق  مساحة إلى أن غالبية حافالت النقل السريعار نظام على طول الطرق الفرعية القائمة. ويشير التقييم األولي لمس

ضمن كون يسوف بيروت وداخل بيروت(  -)طبرجا حافالت النقل السريع طريق والعامة.  الملكيةفي إطار حق  ةموجود
؛ ومع ذلك، للدولةهي ملك  معظم أراضي المنطقةن أوالجدير بالذكر  ق )في الوسط(.يالطرضمن إطار حق الطريق السريع و

 بعضتوسيع  لككذوفي طبرجا  تحافالللمحطة   ضافية إلنشاءاإلراضي األ بعض سوف تكون هناك حاجة إلى اقتناءف
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من أجزاء في بعض مستغلي أراضي الدولة هناك عدد قليل من من جهة أخرى المقاطع على طول الطريق السريع. أيضا، 
إلغاء الحافالت  إال أن، 2على الرغم من أن الحافالت الجديدة سيتم شراؤها تحت المكون و. الذين سيتم مراعاتهم المشروع

، ومن المرجح أن تستمر ارمة حاليا من قبل المشغلين الصغالقديمة لن تكون جزءا من المشروع. يتم تشغيل الحافالت القدي
 .أجزاء أخرى من لبنانعلى / أو  فيالخدمة داخل بيروت و

 
 
 االجتماعية والبيئية في الفريق الضماناتأخصائيي  

 إخصائي الضمانات اإلجتماعية ،شوغانغ وانغ 

 أخصائي الضمانات البيئية ،زياد أبو حسنين

 التي قد تنطبق البيئية واإلجتماعية الضماناتسياسات  
  

 (تفسير )اختياريال ؟فعيلهاتهل تم  الضماناتسياسات 

 نعم (OP/BP 4.01)التقييم البيئي 

 

لآلثار البيئية واالجتماعية الحاصلة، تم تفعيل سياسة البنك را ظن

(، وقد تم تحديد OP/BP 4.01)المشار إليها بالدولي للتقييم البيئي 

ذلك و "ألف"فئة التقييم البيئي واإلجتماعي للمشروع في درجة 

 كامال تقييما شامالالفئة تقييم بيئي وإجتماعي شامل. وتتطلب  يعني

 لبنان بتكليف المسؤولون فيقام هذا وقد . البيئية واالجتماعيةثار ألل

بإجراء تقييم  محايد للقيام بالمهمة و استشاري مستقل من طرف ثالث

دراسة  قدمت. الدولي األثر البيئي واالجتماعي وفقا لسياسات البنك

لمشروع، وحددت اآلثار لتقييم األثر البيئي واالجتماعي بدائل ال

البيئية واالجتماعية خالل مرحلتي اإلنشاء والتشغيل، ووضعت خطة 

المخاطر المتوقعة إلى أدنى حد،  للحد منلإلدارة البيئية واالجتماعية 

من هذه  وهي خطة رصد ذات مسؤوليات واضحة لتدابير التخفيف

ناء على ر البيئي واالجتماعي با. تم إعداد دراسة تقييم األثارثاآل

في  التغييرات في المستقبلدراسة الجدوى، ولذلك قد تحدث بعض ا

التزم مجلس هذا وقد تصاميم. للالنهائي  تقديمال بعدنطاق األنشطة 

اإلنماء واإلعمار بإعداد خطط تقييم األثر البيئي واالجتماعي / خطة 

مجموع  اإلدارة البيئية واالجتماعية الخاصة بالموقع كجزء من

أثناء التنفيذ. ومن  ثحدتأي فجوات قد  لتغطيةم النهائية مياالتص

المتوقع أن تقوم هذه األدوات الوقائية بتحديث تقييم األثر البيئي 

واالجتماعي القائم استنادا إلى أي تغييرات أو ثغرات ناتجة عن 

، ستوى المعيشيالستعادة الم( خطة 1التصميم النهائي وتشمل: )

( برنامج رصد 3، و )الطبيعيةدارة الموارد المادية إل( خطة 2)

. باإلضافة إلى المشروع أثناء عمل بالموقع نوعية الهواء المحيط

ذلك، التزم مجلس اإلنماء واإلعمار باستخدام سياسات الضمانات 

لدى البنك الدولي )أو ما يعادلها( لألنشطة المنفذة بالتوازي مع نظام 

وة على الع. A1 سيما الطريق السريع ، والحافالت النقل السريع
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من  3ذلك، ستشمل المساهمات الفنية المقدمة في إطار المكون 

 اختصاصات كجزء منالضمانات الضرورية  من المشروع جوانب

كل األطراف بما في ذلك المشاورات الضرورية مع  الشروطودفتر 

 .التي لها صلة بالمشروع

واالجتماعي أن المشروع ليس من المتوقع أظهر تقييم األثر البيئي  

كذا على أن يكون له آثار سلبية كبيرة على موارد المياه السطحية و

في مجال المشروع. ومن المتوقع أن تحدث  الداخلة الطبيعية الموارد

واالهتزازات والغبار  الضجيجأثناء مرحلة التشييد مخلفات 

في خطة إدارة  نهام لتخفيفلتم تفصيل تدابير و التي والحطام، 

إلى أدنى مستوى ممكن.  وذلك البيئة للحد من اآلثار المتبقية

أعاله، أشار تقييم األثر البيئي واالجتماعي إلى المذكورة سباب ألول

دارة حركة المرور للتقليل إلى أدنى حد من إلأنه ينبغي اعتبار خطة 

خطة إدارة هذا باإلضافة إلى المرورية  اإلزدحام واإلختناقات

النفايات التي أعدها مقدمو العروض كجزء من مقترحهم التقني 

 .المناقصات والعروض المكونات الرئيسية لمعايير تقييم الداخلة في

 ال (OP/BP 4.04)الطبيعية  المواطن

 
من بيروت إلى طبرجا هو أساسا  حافالت النقل السريع بناء طريق

طريق الحالي مع توسيع عدد قليل من لل إطار الملكية العامةداخل 
هي  ةوالخارجي ةالداخلي ةق الدائريي، والطرمحددةقسام في مواقع األ

 وفي خضم الطريق التابعة للملكية العامة تماما داخل البيئة الحضرية
 امتداد على محدد طبيعي  موطن أييالحظ وجود  ولم، الموجودة
 تتأثر. أن من الممكن التي لمشروعل المخصصة الطرق

 ال (OP/BP 4.36)الغابات 
 

تتواجد السياسة ألن المشروع لن ينفذ في أي مناطق  هذه ال تنطبق
 .غابات فيها

 ال (OP 4.09) مكافحة الحشرات/ المبيدات
 
أي مبيدات ولن  ال يتضمن شراءيتم تفعيل السياسة ألن المشروع  لن

أساسا  موجودةالتي هي غير  يؤدي إلى زيادة في المستويات الحالية
 مبيدات.الإلى مستويات منخفضة من استخدام  يؤدي كما لن

 نعم OP/BP 4.11 الموارد الثقافية المادية

 
 بقايالوجود  عاليةإحتماالت يغطي المشروع مساحة كبيرة ذات 

 بيروت أو داخل بيروت -طبرجا  مستوى منطقة على ثرية، سواءأ
أنها منطقة أثرية بيروت تصنف على هذا وللذكر فإن . نفسها

 .وبإمتياز وتاريخية حساسة جدا
، نهر الكلب، ضبية، أنطلياس المعاملتينطبرجا،  كل من أن تبينلقد 

معالم أثرية خالل أعمال الحفر السابقة. وقد  بها ، كشفتوشارل حلو
أثرية في معظم المناطق التي يتم فيها تخطيط مخلفات تم اكتشاف 

أن األعمال في بيروت. ولذلك، أكد تقييم األثر البيئي واالجتماعي 
لهذا أثناء أعمال الحفر،  لوجود بعض األتار ةكبير تاحتماالهناك 
رية حين ثللتعامل مع هذه المخلفات األ اتإجراء التقييم شمل

ثر البيئي واالجتماعي األ أوصى. وباإلضافة إلى ذلك، وجودها
الوثيق بين مجلس اإلنماء واإلعمار والمديرية العامة  التنسيق ب

لآلثار خالل جميع مراحل تخطيط المشروع وتنفيذه. وقد تم إعداد 
، الجتماعي بناء على دراسة الجدوىدراسة تقييم األثر البيئي وا
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التصاميم النهائية. وسيتم إعداد  في التغييراتولذلك قد تحدث بعض 
خطط تقييم األثر البيئي واالجتماعي / خطة اإلدارة البيئية 

ميم النهائية االتص مجموعواالجتماعية الخاصة بالموقع كجزء من 
خطة إدارة لثغرات قد تنشأ أثناء التنفيذ تغييرات أو سد أي لتلبية أي 

 الموارد المادية المادية.

 

 ال (OP/BP 4.10)الشعوب األصلية 
 

ضمن مبدأ الشعوب األصلية غير وارد السياسة ألن  ق هذهال تنطب
 .روعالمش نطاق

 

 نعم (OP/BP 4.12)  سياسة إعادة اإلسكان غير الطوعي

 
والتي يمكن أن تؤثر على اآلثار االجتماعية الرئيسية من بين 

المشروع هي عملية إعادة إمتالك األراضي واإلسكان غير 
سيكون  المخصص لحافالت النقل السريعممرال إال أن. الطوعي
هذا لطرق السريعة القائمة. موجودة بمحادات االملكية العامة الضمن 
التي سيشملها المشروع والتي ستقتضي بعضا من األراضي  فإن 

( A1توسيع الطريق السريع ) مثل هذه اإلجراءات ستدخل في خضم
محطة كذا البيروت و وطبرجا  موجودة بين في أجزاء قليلة و 

 طبرجا. المرتقبة في
 

بطة االر على طول الطرق الفرعية التي ستكونالطريق أشغال 
أساسا بعض  تشمل 2التي سيتم تمويلها في إطار المكون  المغذية وو

 التي سيتم إنشائها على الطريق الطرقمعدات إشارات السير و
كما يالحظ يتطلب المشروع اقتناء أراضي جديدة  القائمة. ولن 

 .غياب أي مستغليين أو مستعملين للملك العمومي على هذا المقطع
 
مترا مربعا  22.244على  والترحيل اإلسكانإعادة  عملية تشملسو

قطعة أرض مملوكة من  24من األراضي، األمر الذي سيؤثر على 
إلى تأتيره من مالك األراضي. باإلضافة إ أيضا أشخاص  10قبل 
 26 مستغلي األرض القاطنين ومجموعهم هوأسر من  5على 

 شخصا في المجموع.
 
حيازة األراضي، تم  عملية للتخفيف من اآلثار السلبية المترتبة على 

 الدولي عادة اإلسكان من خالل اتباع سياسة البنكإلإعداد خطة عمل 

إضافة  (OP/BP 4.12) المعروفة ب بشأن إعادة التوطين القسري

اعتماد يجري حاليا في لبنان. و اءات المتبعةاإلجرالقوانين وإلى 
إعداد خطة عمل و الدولي خطة عمل إعادة التوطين من قبل البنك

، وسيتعين مراجعتها والموافقة عليها واإلفصاح عنها اإلسكانإلعادة 
داخل البلد من خالل اإلعالن العام عن تحميلها إلى موقع مجلس 

لتي يمكن للعموم اإلطالع اإلنماء واإلعمار ووضعها في المكتبة ا
عليها )وعلى الموقع اإلكتروني الخارجي للبنك( قبل التقييم الفعلي 

 نجليزية والعربية.ن اإلباللغتيللمشروع وسيتم نشرها 
 

 األوروبيستثمار اإلبنك  هيمولالذي س خدمةالطريق يتم تشييد وقد 
بنك النفس الفترة الزمنية التي يقوم بها  اللخو على نفس الممر 

قرر فريق لهذا فقد . الدولي بتشييد مشروع حافالت النقل السريع
نشطة األ من بين لن يعتبر هذا أن طريق الخدمة الدولي البنك



 البنك الدولي 
 (P160224) النقل الحضري لمنطقة بيروت الكبرىمشروع  

 

  2017أكتوبر/تشرين األول  18 14

 

تخطيط  لم يكن (1): طة بالمشروع وذلك لألسباب التاليةمرتبال
هذا في إطار تحسبات وبرمجة مشروع حافالت النقل طريق الخدمة 

إلى  حافالت النقل السريعاء وتشغيل محطة ( ال يحتاج بن2. )السريع
( لن يتأثر تحقيق الهدف اإلنمائي 3؛ )هذا إنشاء طريق الخدمة

 تنفيذ طريق الخدمة المقترحإذا لم يتم  حافالت النقل السريعلمشروع 
وبالتالي فإن فان وال صلة لبعضهما باآلخر لمخت فالمشروعان. هذا

إطار مشروع حافالت النقل الداخلة في  اإلسكانخطة عمل إعادة 
 حيازة األراضي لطريق الخدمة ة برنامجتغطيتتكفل بلن  السريع

أكد مجلس اإلنماء واإلعمار أن نفس النهج سيطبق في قد . وهذا
إدارة مصادرة األراضي والمخاطر البيئية واالجتماعية ذات الصلة 

 مشروعان.الالتي ينطوي عليها 

 ال (OP/BP 4.37)سالمة السدود 
 

سياسة الضمانات البيية واإلجتماعية المتعلقة بالسدود غير ملزمة في 
 سد.بناء أي على  يعتمدالمشروع أو  يبني لنهذه الحالة. 

 OP/BP)على مجاري المياه الدولية المشاريع المنفذة 
 .لن يؤثر هذا المشروع على المجاري المائية الدولية ال (7.50

 OP/BP)في المناطق المتنازع عليها  المشاريع المنفذة
 .ال يقع هذا المشروع في منطقة متنازع عليها ال (7.60
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 الرئيسية وإدارتها البيئية واإلجتماعية الضمانات اتسياسقضايا 
 الرئيسية  الضماناتقضايا موجز   . أ

 
النطاق، كبيرة  ةواسع ةواآلثار المرتبطة بالمشروع المقترح. حدد وصف أي آثار محتمل تتعلق بالضماناتُيرجى وصف أي قضايا . 1 

 :و/أو ال رجعة فيها
 

الطرق  ضمن يكون مشروع حافالت النقل السريع. ومن المرجح أن بموضوع استمالك األراضي لتداعيات االجتماعية السلبيةا تتعلق
( من A1الطريق السريع ) ة بعض األجزاء القليلة الموجودة على طولتوسع األراضي ستشملعملية إسترجاع . حق المرورالمستفيدة من 

 لن تتسبب في أيالطريق على طول الطرق الفرعية  كما أن أشغالطبرجا. ستشمل هذه العملية المحطة المرتقبة بطبرجا إلى بيروت و
التداعيات التي قد  هذه منبهدف الحد هذه المناطق.  في األمالك العامةعلى  متعديينأي  تحديد وجوديتم  فيما لمراضي ألل إضافيةاستمالك 

المعروفة  القسري اإلسكانبشأن إعادة  الدولي عادة اإلسكان من خالل اتباع سياسة البنكإل، تم إعداد خطة عمل تنشأ بسبب االستمالكات
مترا مربعا  22.244  حوالي وتشمل التداعياتفي لبنان. المتبعة والمعمول بها ذات الصلة  السياساتالقوانين و لككذوOP/BP 4.12   ـب

المعتديين أسر من  5أيضا على  ةر هذه العمليكما ستؤث. أشخاص 10أرض يملكها قطعة  24يؤثر على وف من األراضي، األمر الذي س
 .شخصًا 26أي ما مجموعه هذه األراضي على 

 
ار سلبية كبيرة على موارد المياه السطحية والموائل الطبيعية أية آثلمشروع ه من المتوقع أال يكون لواالجتماعي أنوأظهر تقييم األثر البيئي 

في مجال منطقة حضرية متطورة في بيروت و فيموقع المشروع يتفي مجال تأثير المشروع. التي تدخل أو الموارد المادية والثقافية 
ق يالطر في مجال الحق العام وداخلأساسا سيتم تشييده  حافالت النقل السريعوت بطبرجا. بناء نظام الطريق السريع الذي يربط شمال بير

 الضجةمخلفات  البناء بعض. ومن المتوقع أن تحدث أثناء مرحلة التي ستشمل بعض مقاطع المشروعالتوسعات  بعضالقائم مع  السريع
للحد من اآلثار  و منها لتخفيفل خطة إدارة البيئة االزمة ضمن تدابيرإتخاذ جميع اإلحتياطات وال تم  و قدواالهتزازات والغبار والحطام، 

أعاله، أشار تقييم األثر البيئي واالجتماعي إلى أنه ينبغي اعتبار خطة إدارة  المذكورة سبابألإلى أدنى مستوى ممكن. ول وذلك الناجمة
أعدها  و رصدها ضمن المناقصات التياالختناقات المرورية وخطة إدارة النفايات إلزدحام من احركة المرور  للتقليل إلى أدنى حد من 

 .المناقصات المكونات الرئيسية لمعايير تقييم لتكون كأهممقدمو العروض كجزء من مقترحهم التقني 
 

. نفسها بيروت أو داخل بيروت -طبرجا  مستوى منطقة على ثرية، سواءأ بقايالوجود  عاليةإحتماالت يغطي المشروع مساحة كبيرة ذات 
 بيروت تصنف على أنها منطقة أثرية وتاريخية حساسة جدا.هذا وللذكر فإن 

 
 إضافية اتإجراء التقييم شمللهذا أثناء أعمال الحفر،  ثاراأللوجود بعض  ةكبير تاحتماالأن هناك وقد أكد تقييم األثر البيئي واالجتماعي 

التنسيق الوثيق بين  على ضرورة تقييم األثر البيئي واالجتماعي شدد. وباإلضافة إلى ذلك، ما تحصلحينرية ثاأللفات اللتعامل مع هذه المخ
مجلس اإلنماء واإلعمار والمديرية العامة لآلثار خالل جميع مراحل تخطيط المشروع وتنفيذه. وقد تم إعداد دراسة تقييم األثر البيئي 

التصاميم النهائية. وسيتم إعداد خطط تقييم األثر البيئي  في التغييراتالجدوى ، ولذلك قد تحدث بعض واالجتماعي بناء على دراسة 
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ثغرات قد تغييرات أو سد أي ميم النهائية لتلبية أي  االتص مجموعواالجتماعي / خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية الخاصة بالموقع كجزء من 
 وارد المادية.خطة إدارة الملتنشأ أثناء التنفيذ 

 
كبيرة في هذا ار ثأوقد إنتهى التقرير إلى عدم وجود أي األثر البيئي واالجتماعي بتقييم التأثيرات المتعلقة بتدفق العمالة ت دراسة وقد قام

 تقييمها بعد االنتهاء من وضع التصاميم التفصيلية. مع العمل على إعادة، الجانب حاليا
 
 :غير مباشرة و/أو طويلة األجل بسبب األنشطة المتوقعة في المستقبل في منطقة المشروع ثار محتملةآيرجى وصف أي  - 2
 

 ( فقدان مصادر الدخل أو سبل كسب العيش لمشغلي الحافالت1ونتيجة لتنفيذ المشروع، ستشمل اآلثار االجتماعية السلبية المحتملة ما يلي: )
يسبب وف مما سقوف السيارات في الشوارع نقص في عدد المرافئ المخصصة لو ( 2)النقل العام الحاليين؛ وأصحاب مركبات /  العادية

سائقي السيارات الحاليين  ىرضعدم ومر ذالتبعض  (3. )الضغط على مستعملي هذه المرافئ زيادةلركن السيارات و بالحد من المساحة
 الشوارع.بسبب انخفاض المساحة المخصصة لممرات السيارات ومواقف السيارات في 

 
خفض انبعاثات سيساهم في على نوعية الهواء، وفي المستقبل آثار إيجابية  ستكون لهوأشار تقييم األثر البيئي واالجتماعي إلى أن المشروع 

البيئي بالكامل. تقييم األثر في العمل  حافالت النقل السريعنظام  يبدأبمجرد أن  الضجيجمستويات  من خفضسي، و الملوثة للبيئة غازاتال
قبل وبعد مشروع الناتجة عن تشغيل أسطول النقل في منطقة تأثير المشروع  االنبعاثات الجوية المختلفة  من جانبه قام بدراسة واالجتماعي

 بعينالدراسة تقييم االنبعاثات اإلضافية المستقبلية بسبب المشروع مع األخذ شملت . 2023عام حافالت النقل السريع وذالك إلى حدود 
 تحديد . وأسفرت المقارنة بين السيناريوهين عنير نظام حافالت النقل السريع فيهاثتأ دىومفي حركة المرور  ةالمتوقع اتالعتبار التغيرا
قيد  حافالت النقل السريعاألساطيل بأكملها عندما يكون نظام  الناجمة عنمن االنبعاثات  األولميزان صافي االنبعاثات. ويتألف السيناريو ل

من انبعاثات  الثاني)سيارات الركاب وسيارات األجرة والشاحنات(. ويتألف السيناريو  ثةدالمستحالتشغيل ويشمل الحافالت الجديدة والحركة 
ن بالنسبة لمركبات الكربو 2023عام إلى . وتجري المقارنة حافالت النقل السريع في غياب نظام الناتجةنظام النقل العام الحالي والحركة 

 غازات الدفيئة.الو  SO2و  PM10سيد النيتروجين و وكوأ
 

، سيبلغ التخفيض السنوي 2023في لبنان. وبالنسبة لعام  ةنبعاثات الملوثاال مستوى إلى خفض حافالت النقل السريعوسيؤدي تنفيذ نظام 
طن في السنة، و  35.26طن في السنة، و  641.89طن في السنة، و   1232.39إلى  على التوالي لالنبعاثات في منطقة المشروع

. وأظهر النموذج أيضا أنه لم يالحظ أي زيادة PM10و  SO2سيد النتروجين و أكسيد الكربون وأكطن في السنة لمركبات ثاني  35.63
موذج أن التحول في نظام النقل الجماعي من نظام . وأظهرت نتائج النحافالت النقل السريعفي أي موقع سيخدمه نظام  الملوثةنبعاث االفي 

سنة من ثاني أكسيد الكربون في بال/  غيغاغرام 590بحوالي  2023غازات في عام الالنقل العام الحالي إلى النظام الجديد سيخفض انبعاثات 
عندما يتم اعتبار سيارات األجرة والشاحنات.  إستعمالالناتجة عن على االنبعاثات  حافالت النقل السريعلبنان وهو أعلى من تأثير تنفيذ نظام 

إليه  توصلتما واستنادا إلى  .2023عام الفي  CO2eqغيغاغرام / سنة من  713.67ما مجموعه سوف ينخفض ، كافة الفئات ذات الصلة
حركة المرور. بالمتعلقة  الضجةمن قلل يمن عدد المركبات في الشوارع وبالتالي  يحددراسة حركة المرور، فإن المشروع المقترح 
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 .ضجيج حركة السيرمن تحد وسيساعد المشروع في الحفاظ على تدفق المركبات الثابتة التي سوف 

 
  :للمساعدة على تجنب أو تقليل اآلثار الضارةفيها النظر تم ( مالئماً لمشروع )إذا كان ذلك ليرجى وصف أية بدائل . 3

 
 اإلرساء على تموقد  والسكك الحديدية الثقيلة.  عربات النقل الخفيفة، مشروع حافالت النقل السريعبما في ذلك احتماالت ثالثة  ةسادر تمت 

تيار نظام حافالت النقل اخاالجتماعية، فإن المناخية والدراسة. وفيما يتعلق بآثار الضمانات  هذه بناء على نقل السريعلنظام حافالت ااختيار 
 االجتماعية السلبية مقارنة بالخيارين اآلخرين.المناخية وهو أقل اآلثار  السريع

 
النقل  لبشكل كبير على إمكانية وصول المشاة، والسالمة، والتبادل مع وسائ السريع النقلنظام حافالت ويشدد تصميم البنى التحتية ومحطات 

 التغذية المتكاملة بشكل جيد.الربط وركوب وطرق الو اإلنزالمن محطات الركاب ومرافق  محطتيناألخرى من خالل 
 
على تخطيط  ةالمقترضالجهة  اتتقديم تقييم لقدريرجى . الضمانات اتمعالجة قضايا سياسل ةالمقترضالجهة يرجى وصف التدابير المتخذة من جانب  4.

 .وتنفيذ التدابير المذكورة.
 

، يصنف المشروع المقترح على أنه مشروع من الفئة "ألف" يتطلب تقييما  (OP/BP 4.01)لتقييم البيئي الخاصة باوفقا للسياسة التشغيلية 
الدولي  وفقا لسياسات البنك ةواالجتماعي ةر البيئياثلألبإجراء تقييم  المسؤولون عن المشروع بلبنانقام لهذا كامال لآلثار البيئية واالجتماعية. 

 كونتليس من المتوقع أن  ه. وأظهر تقييم األثر البيئي واالجتماعي أنةللقيام بالمهم استشاري مستقل من طرف ثالث تكليف وذلك عبر
منطقة ضمن هو فموقع المشروع  أماعلى موارد المياه السطحية، أو الموائل الطبيعية.  ذات أهمية تذكرآثار سلبية كبيرة أو  للمشروع
على أعقاب أساسا  حافالت النقل السريعبناء نظام  سيتمفي بيروت والطريق السريع الذي يربط شمال بيروت بطبرجا. و حديثةحضرية 

. ومن المتوقع أن تحدث بعض المقاطععدد قليل من التوسعات في الحاجة لمع  من حق الملكية العامة  سيستفيدكما  السريعة القائمةيق الطر
تم  لهذا كله فقديا دوتفا، الناتج عن أشغال المشروع تزازات وغبار والحطامإهوضجيج الجانبية من  مخلفاتال بعض أثناء مرحلة التشييد

أعاله، أشار تقييم األثر  المذكورة ألسبابلتفصيل تدابير التخفيف في خطة إدارة البيئة للحد من اآلثار المتبقية إلى أدنى مستوى ممكن. و
االختناقات المرورية وخطة إدارة النفايات التي أعدها واإلزدحام من  للحدالبيئي واالجتماعي إلى أنه ينبغي اعتبار خطة إدارة حركة المرور 

ر اثاأل. وقد نص تقييم وعروض المناقصة التي سيدلون بها مقدمو العروض كجزء من مقترحهم التقني من المكونات الرئيسية لمعايير التقييم
 األثريةلفات اللتعامل مع هذه المخموازية  اتإجراء التقييم شمللهذا أثناء أعمال الحفر،  اآلثارلوجود بعض  ةكبير تاحتماالهناك  بأن اإلجتماعيةو ةالبيئي

الوثيق بين مجلس اإلنماء واإلعمار والمديرية العامة لآلثار خالل جميع  التنسيقعلى تقييم األثر البيئي واالجتماعي  أكد. وباإلضافة إلى ذلك، عند حصولها

 التغييرات، ولذلك قد تحدث بعض االجتماعي بناء على دراسة الجدوىتم إعداد دراسة تقييم األثر البيئي وكما  .مراحل تخطيط المشروع وتنفيذه
دارة في نطاق األنشطة بمجرد تقديم التصاميم النهائية. التزم مجلس اإلنماء واإلعمار بإعداد خطط تقييم األثر البيئي واالجتماعي / خطة اإل

هذه  ميم النهائية لتلبية أي ثغرات قد تنشأ أثناء التنفيذ. ومن المتوقع أن تقوماالتص مجموعالبيئية واالجتماعية الخاصة بالموقع كجزء من 
( 1)األدوات الوقائية بتحديث تقييم األثر البيئي واالجتماعي القائم استنادا إلى أي تغييرات أو ثغرات ناتجة عن التصميم النهائي وتشمل: 

. األشغال ( برنامج رصد نوعية الهواء المحيط أثناء عمليات3، و )( خطة إدارة الموارد المادية 2) خطة استعادة سبل كسب العيش،
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 ضافة إلى ذلك، التزم مجلس اإلنماء واإلعمار باستخدام سياسات الضمانات لدى البنك الدولي )أو ما يعادلها( لألنشطة المنفذة بالتوازيوباإل
 .A1، وال سيما الطريق السريع  حافالت النقل السريعنظام مع 

 
أدلى بها و اإلسكانعادة إلخطة عمل  الدولي ، أعد البنكاإلسكان راضي وإعادةالناجمة عن إستعادة بعض األثار السلبية اآلوللتخفيف من 

للتخفيف من اآلثار االجتماعية السلبية غير المباشرة المحتملة، سيتم تطوير خطة إدارة حركة هذا و العام.ونشرها في موقعه اإللكتروني 
 .الذين لهم صلة بالمشروعالمصلحة  ذويالمرور واستراتيجية االتصاالت مع مختلف 

 
لمشاريع المجلس من  هإلى ما نفذ داإستنامجلس اإلنماء واإلعمار على تنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية بأنها مرضية  ءةكفاوقدرت 

استخدم مجلس اإلنماء واإلعمار حيث ، الدولي أثناء تنفيذ مشروع تنمية النقل الحضري الذي موله البنككذلك السابقة. وحل الة في المرثمما
على نحو للقوانين فين مختصين لإلشراف على تنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية للمشروع، كما قام بإدارة ومراقبة امتثال المقاولين موظ

مالئم. وقد ركز مشروع تنمية النقل الحضري أساسا على تحسين تدفق حركة المرور في بعض المقاطعات المزدحمة في بيروت عن طريق 
كل التحديات على  لمواجهة على استعداد كما أن المجلسبناء جسور ونفق صغير.  ذلك ، وشملرق في إتجاهاتها المعاكسةالطالفصل بين 
سيستخدم مجلس اإلنماء واإلعمار بيئة عمل متفرغة وخبراء اجتماعيين والحالي،  حافالت النقل السريعنظام  في ما يخص نطاق أوسع

 أدائهم ورصده عن كثب.مكرسين للمشروع، وسيتم تعزيز 
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تركيز على ال، مع البيئية واإلجتماعية الضماناتسياسات المعنية بصف آليات التشاور والكشف وأصحاب المصلحة الرئيسيين و حديدتيرجى  5.

 .المحتملينالمتضررين الناس 

 
خاصة مستخدمي و -ن من المستفيدين من المشروع يالرئيسي المعنية أو ذات الصلة بالمشروعاألطراف يشمل المشروع كال من 

قل بالن المشغليناألراضي، و استمالكاألشخاص المحتمل أن يتأثروا سلبا، مثل األشخاص المتضررين من  لككذووسائل النقل العام؛ 
والمنظمات غير النقل العام، ومستخدمي مواقف السيارات في الشوارع؛ والوكاالت الحكومية ذات الصلة والحافالت / خاصة 

 الحكومية.
 

أصحاب المصلحة خالل إعداد تقييم األثر البيئي واالجتماعي. وعقدت المشاورة المعنيين و مع استشارات ولقاءاتعدة وأجريت 
، وعقدت المشاورة الثانية بعد 2017يناير / كانون الثاني  19األولى خالل مرحلة تحديد نطاق تقييم األثر البيئي واالجتماعي في 

. وأعلن عن المشاورات في وسائل اإلعالم 2017سبتمبر /أيلول 7أن تم تقديم مسودة نهائية لتقييم األثر البيئي واالجتماعي في 
وبعض ة بما في ذلك وزارة البيئة ، واألوساط األكاديمية، والمنظمات غير الحكومية، يوحضرها المعنيون والسلطات الحكوم

موقع  على(ربية واإلنجليزيةمع ملخص تنفيذي باللغتين الع) ةواالجتماعي ةر البيئياثاألفصاح عن تقرير تقييم اإل تموقد . المواطنين
فصاح عن التقرير اإلتم وفي مقر مجلس اإلنماء واإلعمار. كذالك مطبوعة  كما يوجد نسخ اإللكترونيعمار اإلنماء واإلمجلس 

  .الدولي كتروني للبنكاإللعلى الموقع  ةجتماعياإلو ةبيئيالر اثاإلالنهائي لتقييم 
 

تقييم األثر البيئي واالجتماعي وتتضمن تفاصيل عن  ضمن وأدرجتأصحاب المصلحة  مع وقد تم وضع خطة إشراك واستشارة
أدوات تحديد هوية أصحاب المصلحة واالتصال بهم. وكجزء من عملية تقييم األثر البيئي واالجتماعي وعملية إعادة اإلسكان، 

باإلضافة إلى المشاورات التي هذا امة. أجريت مشاورات من خالل مقابالت فردية، ومناقشات جماعية مركزة، واجتماعات ع
 ستستمر المشاورات خالل تنفيذ المشروع.وتجرى في إطار إعداد تقييم األثر البيئي واالجتماعي وخطة عمل إعادة اإلسكان، 

 
وباإلضافة إلى المشاورات، أنشئت آلية لمعالجة المظالم وأدرجت في خطة عمل إعادة اإلسكان والتقييم البيئي واالجتماعي. يمكن 

إلى البلديات المعنية، ووحدة  والمقترحات إما شفهيًا أو كتابًة الشكاوىللمستفيدين من المشروع و / أو األشخاص المتضررين إرسال 
المفصلة في تقييم األثر البيئي واالجتماعي وخطة عمل  المظالممعالجة لس اإلنماء واإلعمار. وقد أدرجت آلية تنفيذ المشروع ومجل

 .اإلسكانإعادة 
 

 
 )ملحوظة: ال تظهر األقسام أدناه إال إذا تم تشغيل سياسة الحماية المقابلة( النشرمتطلبات ج 

OPS_EA_DISCLOSURE_TABLE 
 أخرى//خطة اإلدارة/التدقيقالتقييم البيئي

 تقديمها للنشرتاريخ   الدولي البنك قبلإستالمها من تاريخ  
لفئة أ، تاريخ توزيع بالنسبة لمشروعات ا

لمديرين ا للتقييم البيئي علىالملخص التنفيذي 
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 التنفيذيين
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 " البلد ضمن" النشر
 لبنان
 أكتوبر/تشرين األول 20
 

 تعليق
 

    

OPS_EA_DISCLOSURE_TABLE 
 المسطرة القانونية//ااإلطاراإلسكانخطة إعادة 

  تقديمها للنشرتاريخ   قبل البنك الدوليإستالمها من تاريخ  

  2017 أكتوبر/تشرين األول 20 2017 سبتمبر/أيلول 2
  

 " ضمن البلد" النشر
 لبنان
 2017أكتوبر/تشرين األول  20
 

 تعليق
 

    

المتكاملة  بيانات الضمانات البيئية واإلجتماعيةيقة ثلو صيغه النهائيةمن العند االنتهاء  اتمامهاي )اتسا. مؤشرات رصد االمتثال على المستوى المؤسح 

 المقابلة(سياسة الضمانات  تم تفعيلأدناه فقط إذا  األقسامظهر تمشروع( )ملحوظة: اتخاذ القرار الخاص بالاجتماع  بعد
  

 OP/BP  4.01  - التقييم البيئي
  

 (؟خطة اإلدارة البيئية)بما في ذلك  للتقييم البيئيهل يتطلب المشروع تقرير مستقل 
 نعم
 

 بمراجعة تقرير التقييم البيئي والموافقة عليه؟ المكلف بالقطاعإذا كانت اإلجابة بنعم، فهل قامت وحدة البيئة اإلقليمية أو مدير 
 نعم 
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 OP/BP 4.11  - الموارد الثقافية المادية
 

 هل يتضمن التقييم البيئي تدابير كافية تتعلق بالممتلكات الثقافية؟
 

 هل يشتمل االئتمان / القرض على آليات للتخفيف من اآلثار السلبية المحتملة على الممتلكات الثقافية؟
 

 OP/BP 4.12  - القسري اإلسكان إعادة 
 

 / إطار مختصر / إطار السياسة / إطار العملية )حسب االقتضاء(؟ اإلسكانهل تم إعداد خطة إعادة 
 نعم 

 
 
 

 الخطة؟بمراجعة المكلف أو مدير الممارسة  البيئية واإلجتماعية إذا كانت اإلجابة بنعم، فهل قامت الوحدة اإلقليمية المسؤولة عن الضمانات
 نعم
 

 ؟ترحيل أو إعادة مادي / نزوحأي هل يتوقع حدوث 
 نعم 

 
 26 : عدد األشخاصالعدد المقدر لألشخاص الذين سيتأثرونب إدل

 
 

 تؤدي إلى فقدان مصادر الدخل أو غيرها منقد التي و الوصول إلى رأس المالأو  رأس المالقتصادي؟ )فقدان أن يكون هناك ترحيل ذو تأتير إهل يتوقع 
 وسائل كسب الرزق(

 ال
 

 :الكشف عن المعلوماتالمعنية بسياسة البنك الدولي 
 

 ؟الدولي بنكالخاصة بالموقع اإل لكتروني لل في بنك المعلوماتذات الصلة  البيئية واإلجتماعية الضمانات وثائق سياسات نشرتم هل 
 نعم

  
  

المشروع، والمنظمات غير  التي سيشملهافي مكان عام بشكل ولغة مفهومة ومتاحة للفئات لبالد ا داخلالكشف عن الوثائق ذات الصلة  اإلفصاح و تمهل 
 الحكومية المحلية؟

 نعم
  

 
 البيئية واإلجتماعية:  الضماناتجميع سياسات 

  
 ؟البيئية واإلجتماعية الضمانات سياساتبية واضحة لتنفيذ التدابير ذات الصلة اتومسؤوليات مؤسسكافية ، وميزانية مرض   زمني تقويم هل تم إعداد

 نعم
  
  

 في تكلفة المشروع؟ البئية واإلجتماعية سياسات الضماناتتدابير بتم إدراج التكاليف المتصلة هل 
 نعم
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 ؟جتماعية البئية واإل الضمانات سياساتبذات الصلة البئية واإلجتماعية  الضماناتهل يشمل نظام الرصد والتقييم للمشروع رصد آثار وتدابير 
 نعم
  
  

 ؟ الخاصة بالمشروع وثائق القانونيةالبشكل مالئم في  هانفسيبات تالتر هذه إدخالتم وهل  الجهة المقترضةتم االتفاق على ترتيبات التنفيذ مرضية مع  هل
 نعم

  
 
 
 
 :نقطة االتصال 
  
 البنك الدولي  
 

 النكت زياد سليم 
 النقلقطاع في  أول  يأخصائي

 
  

 :الجهة المستفيدة/المقترض 
 

 الجمهورية اللبنانية
 
  

 

 :المنفذة الجهة
 

 مجلس اإلنماء واإلعمار
 السيدة وفاء شرف الدين

 رئيسة إدارة التمويل
wafac@cdr.gov.lb 

 

mailto:wafac@cdr.gov.lb
mailto:wafac@cdr.gov.lb
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 :بـ مزيد من المعلومات الرجاء االتصاللل
 

 البنك الدولي 
1818 H Street, NW 

Washington, D.C. 20433 
Telephone: (202) 473-1000 

 http://www.worldbank.org/projectsWeb:  
 
 الموافقة 

 النكتزياد سليم  :قائد فريق العمل 
 

 من قبلتمت الموافقة  

 أكتو / تشرين األول 24  نينا شي  :البيئية واإلجتماعية الضماناتمستشار 
 أكتو /تشرين األول  25  أولفيي لوبير  :مدير /المسؤول عن القطاع مدير

   ساروج كومار جها  :مدير إدارة الشرق األوسط
 

  

http://www.worldbank.org/projects

