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 ساسيةاألمعلومات ال 
 OPS_TABLE_BASIC_DATA 
 بيانات المشروع األساسية . أ

 المشروع ورقة تعريف  المشروع رقم تعريف  البلد 
 ( ن وجدإ) الرئيسي

 اسم المشروع

 منطقةلالنقل الحضري  مشروع    P160224 لبنان 
 الكبرى بيروت

 المشروعتقييم الُمتوقع لتاريخ ال  المنطقة 
 توقع لموافقة مجلس التاريخ الُم 
 المديرين التنفيذيين 

 الرئيسي(مجال الممارسة ) 

 النقل وتكنلوجيا المعلومات  2018 /فبرايرشباط 8 2017 /سبتمبرآيلول  28 وشمال أفريقيا الشرق األوسط 

 أداة التمويل 
 الجهة المقترضة/الجهات 
 المقترضة 

   المنفذة الهيئة 

مجلس اإلنماء واإلعمار،   الجمهورية اللبنانية  االستثمارية المشروعاتتمويل  
  وزارة النقل

  

  
  (المقترحة اإلنمائية األهداف)المقترح  الهدف اإلنمائي

                                                         
على مستوى المدخل الشمالي لبيروت وداخل مدينة بيروت عبر  النقل ة قطاعخدمتحسين  فيمشروع للالمقترح  الهدف اإلنمائي يتمثل

 لخط الرئيسي.اعلى امتداد  وإنشاء نظام خدمات حافالت فرعية ،جديد للحافالت السريعةتطوير نظام 
  
  

 (األمريكيةدوالرات الالتمويل )بماليين 

 

 المالية القديمة
  مصدر التمويل

 295.00  البنك الدولي لإلنشاء والتعمير
 345.00  التكلفة اإلجمالية للمشروع

  
 فئة التقييم البيئي 
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 كاملالتقييم .  الفئة أ
  
 _TABLE_SAFEGUARDS_DEFERRE 

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

 ال   
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 مقدمة والسياقال . ب
  

 السياق القطري
 
كثافته السكانية بشكل  تتزايد، الجغرافية تهمساح صغرالرغم من وعلى  من الناحية االقتصادية. متوسط الدخل لبنان بلد يعتبر 

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

 هي في المرتبة الثانية في لبنانالتحتية  ىالبن، 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 المت ىالبنعلى  اتطوالضغفلسطيني، مما أدى إلى مزيد من 

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

 التحتية. ىالبنوخاصة 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

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في لبنان ، حيث كان حجم حركة  8 حواليأنذاك تشكل  كانت االزدحام الحضري

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

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

نفقات  ال تزال ،مقبولةموثوقة وبأسعار جديدة و٪. وفي غياب بدائل نقل 25-15 تقدر ما بين والتي منطقة بيروت الكبرى

 المعيشيةالكلفة من نفقات في المائة  15 الـ ما يناهزحاليا  إذ تشكل ،لبنانيةلعلى ميزانية األسر ا كبيراً  عبئاً  تفرض النقل

 .لألسر

البنك  بشكل جزئي من طرف تهغاصيم ت على ماء بنا ،برنامج شامل للنقل العامتطبيق في  المباشرة يةلبناناحكومة القررت 
النقل  التركيز بشكل أساسي على شبكةمع  ،وتحسينها الحضرية الطرقات شبكة إستخدام نطاق توسيع سيشملوالذي  الدولي

مجلس الوزراء  من قبل هذا البرنامج تم إقرارالمدى المتوسط. وقد  على أنسب كحل، العاديةوالحافالت  ،السريع للحافالت
واللجنة البرلمانية للنقل واألشغال العامة باعتباره أحد المشاريع ذات األولوية االقتصادية في البلد. ويمثل المشروع المقترح 

كما وقد ساهم هذا المشروع في تحفيز  .ولى في هذا البرنامج الشامل للنقل العاماألمرحلة الكومة اللبنانية الح تقدمت بطلبهالذي 
على تمويل المرحلة الثانية من البرنامج التي  بشكل مبدئي وافقأنه ي للتنمية، حيث اإلسالمالبنك من قبل المزيد من التمويل 
هذا المشروع  يعتبروالضاحية الجنوبية والشرقية لبيروت.  تشمل التي للحافالتخطوط النقل السريع ستبحث في توسيع 

ويعمل الفريق على تصميمه ضمن ، عاماً  50منذ حوالي في لبنان يتم تنفيذه الطموح أول نظام للنقل الجماعي والنقل المنتظم 
 ،النظاميينوالمشغلين غير  ،اخ غير المالئمالمن) النقل على حد سواءوقطاع يشهدها البلد  ةمعقد ةسياسي ةاقتصادي أوضاع 

من البرامج يعتبر هذا المشروع  (.يةالمؤسساتالعوائق و ،يات/الثقافة السائدة بالنسبة للنقل العامالسلوك تغييرالحاجة إلى و
بين مختلف  تسهيل عملية الترابطو ،النموتحفيز في معالجة االزدحام المروري، والمساهمة في ساهم الحيوية التي سوف ت

 وموثوق بها. مدروسةالمناطق اللبنانية، وتوفير النقل بأسعار 
 

                                                           
1
 .2014/2015المنتدى االقتصادي العالمي. مؤشر التنافسية العالمية   
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 ((Country Partnership Frameworkستراتييية اإل إطار الشراكة وثيقةب عالقة المشروع

 
هداف المتعلقة بتوسيع نطاق الحصول األمن خالل تحقيق الشراكة مع لبنان، وذلك  استراتيجية ع ضمن أولوياتويعتبر المشر

(. وقد ناقش مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك مع البلد الشراكة وثيقة إطار من المحور األول) النوعيةالخدمات على 
 وقد .2022-2017 مابين للبنان للفترة ةإطار الشراكة اإلستراتيجية الجديدوثيقة  2016 /يوليوتموز  14 بتاريخالدولي 

 حولاإلسترتيجية الشراكة  تتمحوركما بناء القدرة على الصمود وتعزيز الفرص للجميع، أساس  صيغت هذه المسودة على
إطار الشراكة اإلستراتيجية على النقط يقة ثووتركز اإلنمائية.  البلدتلبية احتياجات و على لبنان أزمة الالجئين تداعياتمعالجة 

الفرص االقتصادية وزيادة رأس المال  توسيع: )أ( توسيع فرص الحصول على الخدمات وتحسين نوعيتها، و)ب( التالية
)ج( اإلستراتيجية بشأن "تحسين البنية التحتية ونوعيتها"  1البشري. وسيساعد هذا المشروع بصفة خاصة في تحقيق الهدف 

مساعدة لبنان على  لكوكذللبنان،  مداإلنمائية المتوسطة والطويلة األالخدمات وتلبية االحتياجات  تحسين تقديموذلك من خالل 
حول مبدأ الشمولية وتنمية  محددهم هذا المشروع أيضا في وضع جدول أعمال ااألزمة السورية. وسيس اتالتعامل مع تأثير

إمكانية الحصول وألسواق إلى اللوصول موثوقة متكافئة وعن طريق توفير فرص  وذلك ،المناطق النائية ذات الحاجات الملحة
 .ذوي الدخل المنخفض والمتوسط إلى المواطنينالخدمات  تقديم تحسينالوظائف وعلى 

 
 (األهداف اإلنمائية المقترحةالهدف اإلنمائي المقترح ) . ج

  

في تحسين النقل الحضري على مستوى المدخل الشمالي لبيروت وداخل مدينة مشروع للالمقترح  يتمثل الهدف اإلنمائي 
 لخط الرئيسي.اتمتد من  وإنشاء نظام خدمات حافالت فرعيةجديد للحافالت السريعة بيروت عبر تطوير نظام 

 
 الرئيسة:النتائج 

 :المشروع من خالل تنفيذ تحقيقهاسيتم  التي الرئيسة النتائج مؤشرات يلي ما في

خالل أيام األسبوع كمقياس للمستفيدين المباشرين  لنظام النقل العام )خدمة الحافالت السريعة والعادية(االستخدام اليومي ( ١)

 ؛من المشروع، ومؤشر فرعي لمعرفة نسبة اإلناث من مجموع المستخدمين

دقيقة عبر استخدام  60النجمة"( خالل نسبة السكان المقيمين في لبنان الذين يستطيعون الوصول إلى وسط البلد )"ساحة ( ٢)

 خدمة النقل العام؛

 مدة التنقل من بيروت إلى منطقة طبرجا عبر استخدام النقل العام خالل اشتداد زحمة السير في ساعات الذروة؛معدل  (٣)

ومؤشر فرعي لمعرفة رأي المستخدمات اإلناث  ؛تقييم حول خدمة النقل العام ومدى رضا المستخدمين عن هذه الخدمة (٤)

 حول نظام النقل العام وجودة خدماته.

 

 د . وصف المشروع 

من ثالثة  كونة منملحافالت النقل السريع شبكة  يتضمن المشروع المقترح جزء من برنامج النقل العام الشامل الذييعتبر 

خطوط  إضافة إلى ،بيروتلمدينة  الشمالية والجنوبية والشرقية النواحي لكل من ، وذلكالمذكورةحافالت لمخصصة لخطوط 

بط بين بيروت ارتال مما سوف يؤدي إلى تعزيزالثالثة،  الفرعيةخطوط ال بين ربطتبيروت  ضمن مدينة نقل السريعالحافالت ل

من  إضافياً  خطا 20 بحوالي السريع النقل حافالت شبكة إمداد يتموف سكما . المدينة نفسها ضمنوكذلك  المجاورة والمناطق

 إمكانيةتحسين هم في ااألخرى التي ستس ، فضال عن االستثماراتالشبكة وتربط تغذيوف س لتيا العادية الحافالت شبكة

 (.إلخ ،واألرصفة ،)مواقف الحافالت إلى هذه الشبكة الوصول

على الطريق الشمالي  السريع النقل حافالت شبكة إنشاء سيتمالمرحلة األولى  ففي. ثالث مراحل خاللتنفيذ البرنامج  سيتمو

)المشروع المقترح(. أما المرحلة الثانية  اإلضافية/ الحافالت  الربطخطوط  معبيروت  لمدينةوالطريق الدائري الخارجي 

في بيروت يربطان  كخطين أساسيين شارعين إضافة معالجنوبي  الطريق علىشبكة حافالت النقل السريع  إنشاء خاللها فسيتم
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 الطريق علىإنشاء شبكة حافالت النقل السريع  فسيتمالثالثة  المرحلةفي  أما ؛اإلضافيةحافالت ال/  الربط خطوط والجنوب 

 2 و 1 الشكالن ويقدم. اإلضافية الحافالت/  التغذية خطوطب المدينة بطيربيروت  داخل كخط رئيسيإضافة شارع  الشمالي و

 .ومراحله لبرنامجا عناصر خرائط توضح ناهأد

( إنشاء 2بيروت، ) وسطبين طبرجا وبيروت و يربط السريع النقل حافالت لشبكة( إنشاء نظام جديد 1المشروع من: ) ويتألف

 لإلدارة مناسبة يةاتمؤسس ترتيبات وضع( 3) و ،السريع النقل حافالت لشبكة الفرعية خطوطال تربطخدمات الحافالت 

 ومراحله: عناصر المشروعوفي ما يلي وصف مفصل عن الجديد.  العام الجماعي النقل نظام وصيانة ولتشغيل
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 مليون دوالر أمريكي( 230) األنظمةواألسطول  و البنية التحتية لحافالت النقل السريع: األول المكون

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

في بيروت بما  ةالدائري والطرق الطريق السريع من الجانب الشمالي مستوى على ، وذلكلشبكة حافالت النقل السريعالتحتية 

 ،اتوالممر ،وجسور المشاة ،ومعابر المشاة ،والتقاطعاتالركاب، امحطات و ،مرافقالو ،والمستودعات ،في ذلك المحطات

 جمعوجمع المعلومات واالتصاالت أنظمة ونظام إدارة حركة المرور، وما إلى ذلك. وسوف يمول هذا المكون أيضا توفير 

شبكة وستمول  .الواردات وإدارة الحافالت تشغيل في ما يخصالتحكم المركزي  سوف تؤدي إلى تعزيزالتي  واألجور التعرفة

، الحافالتمساهمة القطاع الخاص في تمويل أسطول كيفية ، ويجري حاليا تقييم المكونإطار هذا  ضمن حافالت النقل السريع

على  تشغيل وصيانة النظام ةمسؤولي كما سوف تقع. الحافالت كلفة جزء منل التمويلالخاص القطاع  تخصيص إمكانيةمع 

 .عاتق القطاع الخاص والمشغلين المعتمدين

 

 نمليو 110البيئة الحضرية ) ضمنللخط الرئيسي وإندمايها المغذية الفرعية  الخطوط نظام خدمات حافالت: الثاني لمكونا

 دوالر أمريكي(.
 

الطرق  وأعمال الشوارعومستلزمات والمالجئ ت مواقف الحافالالخاصة بشغال والخدمات ألهذا المكون السلع وا سوف يمول
هذا العنصر، ويجري حاليا  من ضمنالحافالت جزئيا  كذلك الطرق الفرعية. وستمول امتدادالحاجة على ما تقتضيه حسب ب

 وصيانة تشغيل ةمسؤوليالقطاع الخاص  وسوف يتولىمساهمة القطاع الخاص في تمويل أسطول المركبات.  وسبلتقييم مدى 
 امع محيطه شبكة حافالت النقل السريعنظام  وتأقلمتقنية لتحسين تكامل الالمساعدة يمول هذا المكون أيضا وف وس .النظام

األسعار، وإدارة مواقف السيارات، وسالمة الطرق، وإعادة هيكلة و إدماج التعرفةالحضري: خطة النقل غير اآللي، و يالبيئ
 والخطة الرئيسة، وإضفاء الطابع المهني على المشغلين ،النقل العامشبكة ضمن  والالسلكية السلكية االتصاالت شبكة

 .، الخوإصالح نظام إصدار الرخصالمحليين، 
 ةحافل 250ممرات الحافالت و ية لتشمل ذالفرعية المغلنظام شبكة خدمات الحافالت   التطرق إليهوسيشمل االستثمار الذي تم 

ستثمارات هذا إضافة إلى إ ،الواردات الماليةنظام تحديد المواقع ومعدات جمع ب مزودةمترا ( 10.5)يبلغ طول كل منها 
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 يتضمن هذا المكوناألراضي. كما استمالك كز التحكم واثنين من مستودعات الحافالت اإلضافية مع إمكانية امرأخرى تشمل 

 الدراسات القادمة.في بدقة التطرق إليها  سيتمالتي و ،2الشوارع معداتأعمال الطرق اإلضافية و

  مليون دوالر أمريكي( 10المشروع )القدرات وإدارة ت وءاالكفابناء  : الثالث المكون

البنية التحتية. وسيتم تشغيل وصيانة أنظمة  خطةبتنفيذ  بأن يقوم مجلس اإلنماء واإلعمار ي للمشروعاتالنموذج المؤسسينص 

تحت إشراف الهيئة وذلك  ،من القطاع الخاص اختصاصيينمن قبل  الرابطة الخطوط وحافالت شبكة حافالت النقل السريع

مجلس اإلنماء واإلعمار والهيئة  كل مننية استشارية تضم الوطنية للسكك الحديدية والنقل العام. وقد تم تشكيل لجنة توجيهية ف

على أن  ،الحاجة( حسب ستدعائهاايتم كاالت أخرى وبيروت )و بلديةو وزارة النقلو  الوطنية للسكك الحديدية والنقل العام

يضمن مشاركة جميع أصحاب المصلحة من أهدافه أن المشروع الذي  حول لتنسيقل بشكل منتظماللجنة التوجيهية تجتمع 

  ه.تنفيذ مراحلو الحاصل في المشروع التقدم عالمهم عن تفاصيلوإ األساسيين

شبكة تزويد إلشراف على عمليات ل ةاتيالمؤسسالقدرات تعزيز بهدف ستشارية اإلالخدمات هذا المكون  كما سوف يمول

الهيئة الوطنية للسكك الحديدية والنقل  بالدرجة األولى)للشبكة ية ذوالمغلرابطة اوالحافالت األخرى   حافالت النقل السريع

 اإلنماء واإلعمار ضمن مجلسالمكلفة شروع وحدة تنفيذ الم هذا المكون (. كما سيمولالعام ووزارة النقل وجهات أخرى معنية

 المساعدات التقنية والدعم التشغيلي إلدارة تنفيذ المشروع.و

 ومنطقة شمال إفريقيا والشرق األوسطالدولي إستراتيجية البنك 

وشمال  األوسطلشرق لالدولي ستراتيجية البنك إينبثق عن ويتطابق مع النقل 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  تأمينعلى 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 والمناطقبيروت بين  ومراكز العملالتجارية الوصول إلى األسواق  كيفيةتحسين إلى اللبنانية، وبالتالي 

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

 تحمن خالل  وذلك ، إضافة إلى برامج تهدف إلى حماية البيئةالخاص

السيارات الخاصة.  من استخدام صديقة للبيئة بدلالنظيفة والوسائل النقل العامة والحافالت  إستخدام  المواطنين علىفيز 

عن  وذلك لرفع العبءالخاص،  القطاع على شكل منح أو مساهمةات موازية ستثماراللجوء إلى إويهدف المشروع أيضا إلى 

، وذلك يندرج ضمن المقاربة الجديدة خزينة الدولة اللجوء إلىإمكانية إلى أقصى حد ممكن من والتخفيف الحكومة  موازنات

 التي يتبناها البنك الدولي حالياً بحيث يشجع القطاع الخاص على تمويل المشاريع التنموية وتوفير المساهمة الالزمة لها.

والنساء  الخاصة ذوي الحاجاتولفئات الضعيفة، وال سيما الفقراء تستهدف اوأخيرا، فإن للمشروع فوائد اجتماعية هامة جدا 

 .آمن وبكلفة مدروسة عام نقلنظام  من خالل توفير

 لضمانات البيئية واإليمتاعيةا

 (ما تم تحديدها)إذا  البيئية واإليتماعية الضماناتموقع المشروع وأبرز الخصائص ذات الصلة بتحليل .  إ

                                                           
2
 .ر، ومصابيح، واإلعالنات، الخظامعدات الشوارع تشمل مرائب الحافالت ومحطات الحافالت، ومقاعد اإلنت 
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داخلية ال والطرق الدائريةبين طبرجا وبيروت، لشبكة حافالت النقل السريع تربط يشمل المشروع المقترح إنشاء نظام جديد 

يبلغ ثاني من طبرجا إلى بيروت، وممر يمتد كم  22.7طوله يبلغ بيروت. ويشمل هذا المشروع ممر  ضمن مدينةخارجية الو

فرعية  خطوطفي بيروت. ويشمل المشروع أيضا إنشاء حاليا الطريق الدائري الموجود  أعقاب على يأتيكم  20طوله 

 .حاليا القائمةالفرعية  بالطرق شبكة حافالت النقل السريعخط ربط لإضافية 

 

الملكية إطار حق ي ف ة حاليا تدخلموجودالق إلى أن غالبية الطر شبكة حافالت النقل السريعيشير التقييم األولي لمسار نظام 

سوف بيروت وداخل بيروت(  -)طبرجا  السريعشبكة حافالت النقل  التي تشملهاالطريق  ولهذا فإنلطرق العامة. العامة ل

المعنية )في الوسط(. وفي معظم أراضي  إطار حق الملكية العامة ضمنالتي تدخل ضمن الطريق السريع والطرق تكون 

 وتخصيصها األراضيبعض  تحديد، تعود ملكية األرض إلى الحكومة؛ ومع ذلك، سوف تكون هناك حاجة إلى بالمشروع

هناك عدد قليل من  كماعلى طول الطريق السريع. التي تمتد  األقسامي طبرجا وتوسيع عدد قليل من فلمحطة الحافالت 

 .التي تقع على حدود الطريق المحددة ضمن المشروعاألرض  ومستقطني  مستخدمي

 

لن يرها وتدوإعادة الحافالت القديمة  التخلص من، فإن 2على الرغم من أن الحافالت الجديدة سيتم شراؤها تحت المكون و

الخدمة  هذه ، ومن المرجح أن تستمراريتم تشغيل الحافالت القديمة حاليا من قبل المشغلين الصغو كون جزءا من المشروع.ي

 .اللبنانية األراضي أجزاء أخرى منفي داخل بيروت و/ أو 

 ب.  القدرة المؤسساستية للمقترض على السياسات الوقائية البيئية واإليتماعية

تخفيف حركة المرور في التقاطعات  بشكل رئيسي علىوفي السنوات الماضية المتعلقة بقطاع النقل قد ركزت األنشطة ل

 وتعبيد السرعةمطبات تخفيف شبكة الطرق القائمة في بيروت الكبرى من خالل بناء ل اإلستعابية قدرةالالحرجة، وزيادة 

 إشارات المرور ومواقف تثبيت، وتنظيم حركة المرور مع تقاطعات الحرجةال عندملتقيات الطرق ذات اإلرتفاعات المتفاوته 

مجلس اإلنماء  قام بتنفيذهامن خالل مشروع تنمية النقل الحضري  و الدول المانحةالسيارات. وقد حظيت هذه التدخالت بدعم 

الكافية إلدارة اآلثار البيئية واالجتماعية  الكفاءة، أظهر مجلس اإلنماء واإلعمار النقل الحضريواإلعمار. وأثناء تنفيذ مشروع 

النهائي لتقييم عملية تنفيذ  تقريرالفي  أداء المجلس بالجيد، وتم تصنيف بشكل محكم وتنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

قدرة وحدة  جعةمرا. ومع ذلك، سيتم شبكة حافالت النقل السريعة إدارة تنفيذ يمسؤول الوحدة نفسها سوف تتولى. والمشروع

يتم اتخاذ تدابير لتعزيز وف بشکل إضافي أثناء تقييم المشروع، وإذا لزم األمر، س شبكة حافالت النقل السريعتنفيذ مشروع 

. وسيستفيد فريق المشاريع من الخاص قدرة مجلس اإلنماء واإلعمار علی تنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية بلهذا النوع

 أخصائيي الضمانات البيئية واالجتماعية في فريق البنك الدولي. قبلمن مجلس اإلنماء واإلعمار أيضا من الدعم المقدم 

 االيتماعية والبيئية في الفريق الضماناتأخصائيي  .ت

 إخصائي الضمانات اإلجتماعية ،شوغانغ وانغ 

 أخصائي الضمانات البيئية ،زياد أبو حسنين

 التي قد تنطبق البيئية واإليتماعية الضماناتسياسات  
  

 (تفسير )اختياريال ؟فعيلهاتهل تم  الضماناتسياسات 
  نعم (OP/BP 4.01)التقييم البيئي 
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خالل مرحلتي إنشاء الحاصلة آلثار البيئية واالجتماعية ل نظراً 

(، OP/BP 4.01المشروع، تم تفعيل سياسة التقييم البيئي )تشغيل و

"ألف".  درجةبتحديد فئة التقييم البيئي واإلجتماعي للمشروع تم قد و

تقييم األثر البيئي واالجتماعي خالل مراحل التشييد والتشغيل  تموسي

الطرق وسالمة بما في ذلك الصحة والسالمة في مجال البناء 

على مختلف  وغيرها من االنبعاثات المضرة بالبيئة غازاتلوا

تقييم األثر البيئي واالجتماعي خطة مسودة  ضعت. كما سمستوياتها

من اآلثار االجتماعية والبيئية  للحدلإلدارة البيئية واالجتماعية 

 المخاطر االجتماعية الرئيسية واآلثار وترتبط إحدىالمتوقعة. 

. وقد أجريت مشاورات مع الحاليينمشغلي الحافالت ب الجانبية

 ةر البيئياثتقييم اآل مشغلي الحافالت الحاليين في عملية إعداد

ملية التخلص من الحافالت المشروع لن يمول عف. ةواالجتماعي

الخدمة في بيروت وأجزاء توفير التي سوف تستمر في  القديمة

للحد  الالزمة تدابيرال وف يتم تحديدوس من األراضي اللبنانية،أخرى 

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية التي ضمن  اآلثار المتوقعة من

الكشف عنها  سيتمكما الدولي  يتم اعتمادها من قبل البنكوف س

 .على نطاق واسعفي ونشرها 

تم تصميم ممرات حافالت النقل السريع بين طبرجا وبيروت ضمن 

ع توسيع الطريق إال في بضعة والطريق الحالي، ولن يتطلب المشر

المخصص للمشروع. كما سيتم تنفيذ  الطريق أقسامأجزاء فقط من 

في ما . أما اإلطار المناسب والصحيحمن المشروع ضمن  2المكون 

الذي سيتم تمويله  جونيه و القائم في الخدمات المقترحطريق  صخي

مجلس اإلنماء  ويتولى تنفيذهوروبي اإلستتثمار األمن قبل بنك 

ل من قبل لمشروع المموالالفترة الزمنية نفسها خالل  واإلعمار

، لكن بمشروع حافالت الخط السريعمرتبط فإنه غير  البنك الدولي،

مجلس اإلنماء واإلعمار لضمان  سوف يعمل فريق البنك الدولي مع

لمشاريع بطريقة لكافة ا إدارة المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية

  .متناسقة

دارة البيئية واالجتماعية اإلقدرة مجلس اإلنماء واإلعمار على  تعتبر

األخرى المماثلة، وسيتم  الدولي مشاريع البنكمع  قةومتناسمرضية 

الل إعداد قدراته خ وتعزيز مجلس اإلنماء واإلعمار آداء تقييم

 المشروع وتنفيذه.

 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  تماما داخل البيئة الحضرية

 امتداد على محدد طبيعي  موطن أييالحظ وجود  ولم، العامة
 تتأثر. أن من الممكن التي لمشروعل المخصصة الطرق

تتواجد السياسة ألن المشروع لن ينفذ في أي مناطق  هذه ال تنطبق ال (OP/BP 4.36)الغابات 
 .غابات فيها
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 ال (OP 4.09) مكافحة الحشرات/ المبيدات
أي مبيدات ولن  ال يتضمن شراءيتم تفعيل السياسة ألن المشروع  لن

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

 سيتم تحديده OP/BP 4.11 الموارد الثقافية المادية
أثناء تقييم المشاريع عبر دراسات إضافية وذلك مراجعة سيجري 
 قد تؤدي إلى  المادية األصولبعض حفظ لاحتماالت هناك  حيث أن

 هذه السياسة.تفعيل 
في يين السياسة ألن السكان األصليين غير موجود ق هذهال تنطب ال (OP/BP 4.10)الشعوب األصلية 

 .روعالمش /ضمن نطاقمجاالت

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

بحيث أن الخط الذي جديدة نظرا  يضاأرشراء لن يتطلب المشروع 
على األرجح ضمن  سوف تعتمده خدمة الحافالت السريعة  يقع 

تكون هناك حاجة إلى اقتناء فقد ومع ذلك،  حدود الطريق القائم حالياً 
األراضي لترحيل محطة / حافلة في طبرجا وتوسيع بعض بعض 

بعض  وجود األقسام على طول الطريق السريع. أيضا، يالحظ
ضمن نطاق  ن لبعض األراضي التي تدخلستعملين والمستغليالم

عادة التوطين، إلإعداد خطة عمل  حاليا . ويجريالملكية العامة
فصاح عنها داخل البلد من اإلوسيتعين مراجعتها والموافقة عليها و

عمار اإلنماء واإلن العام عن تحميلها إلى موقع مجلس عالاإل اللخ
وعلى الموقع  للعموم اإلطالع عليهاووضعها في المكتبة التي يمكن 

 .الفعلي للمشروع قبل التقييم الدولي كتروني الخارجي للبنكاإل
 

الفرعية التي سيتم تمويلها في  المعابرأشغال الطريق على طول 
 إشارات الوقوفهي أساسا ال تشمل إال بعض  2إطار المكون 

الموجودة أصال على الطرق القائمة. ولن ينتج عن  األجهزةوبعض 
من  ذلك أي مصادرة إضافية لألراضي أو ترحيل أي

 ولقد تمت معاينة وإحصاء المستفيدين الموجودين المعتدين/المحتلين،
 في هذه المناطق. حاليا

يموله بنك الذي خدمة الوعالوة على ذلك، يمكن تنفيذ طريق 
االستثمار األوروبي على نفس الممر خالل نفس الفترة الزمنية التي 

وقد قرر فريق البنك الدولي . حافالت النقل السريعمشروع ينفذ فيها 
يلي: وذلك نظرا لما  نشطة باأل هذا غير مرتبط طريق الخدمة بأن
( 2؛ )لحافالت النقل السريع ( عدم تخطيط طريق الخدمة تحسبا 1

إلى إنشاء طريق  حافالت النقل السريعحتاج بناء وتشغيل محطة ال ي
حافالت ( لن يتأثر تحقيق الهدف اإلنمائي للمشروع من 3الخدمة؛ )

دون تنفيذ طريق الخدمة المقترح. وبالتالي فإن خطة  النقل السريع
لن تغطي حيازة  حافالت النقل السريععمل إعادة التوطين من 

أكد مجلس اإلنماء واإلعمار أن النهج األراضي لطريق الخدمة. و
نفسه سيطبق في إدارة مصادرة األراضي والمخاطر البيئية 

 .مشروعانالواالجتماعية ذات الصلة التي ينطوي عليها 
 سد.بناء أي على  يعتمدالمشروع أو  يبني لن ال (OP/BP 4.37)سالمة السدود 

 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 الضمانات اتسياسقضايا 

  
 الرئيسية  الضماناتقضايا موجز  . أ

  
 المستهدف المؤقت إلعداد مرحلة التقييم لوثائق معلومات المشروع وورقة بيانات الضمانات البيئية واإلجتماعية المتكاملةالموعد 

 2017أيلول  /سبتمبر 15

 
مرحلة التقييم لوثائق اإلطار الزمني إلطالق واستكمال الدراسات المتعلقة بالضمانات التي قد تكون مطلوبة. وينبغي تحديد الدراسات المحددة وتوقيتها في 

  معلومات المشروع وورقة بيانات الضمانات البيئية واإلجتماعية المتكاملة
 

( خطة عمل إعادة 2( تقييم األثر البيئي واالجتماعي )مع خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية الشاملة( و )1األدوات الوقائية الالزمة للمشروع المقترح فهي: )
 التوطين.
. وأشارت النتائج األولية لهذه المشاورات إلى أن األشخاص الذين تمت استشارتهم في هذا الصدد هاتان الدراستان جاريتان وبدأت المشاوراتوال تزال 

وخطة البيئي واالجتماعي  لألثرالقضايا االجتماعية التي تحتاج إلى تقييم شامل يؤيدون المشروع المقترح. ومع ذلك، كشفت المشاورات أيضا عن بعض 
التقارير النهائية والكشف عنها )سواء  إنجازومن المتوقع أن يتم (. 2015أيلول/سبتمبر  15)على أن يتم إنجازها ضمن مهلة أقصاها  عمل إعادة التوطين

أيلول / إجراؤها خالل شهر  المشروع التي سوف يتم تقييم مرحلة ( باللغتين اإلنجليزية والعربية قبلاإللكتروني داخل البلد أو على موقع البنك الدولي
 .2017سبتمبر 

 

 
  
 نقطة االتصال 
  
 البنك الدولي  

 النكت زياد سليم 
 النقلقطاع في  أول  يأخصائي

 
  

  
 الجهة المستفيدة/المقترض

  
 الجمهورية اللبنانية

 
 
  

 

 الوكاالت المنفذة
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 مجلس اإلنماء واإلعمار
 السيدة وفاء شرف الدين

 إدارة التمويلرئيسة 
wafac@cdr.gov.lb 

 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  

 أيلول /سبتمبر  12  نينا شي  :البيئية واإلجتماعية الضماناتمستشار 
 أيلول /سبتمبر  14  أولفيي لوبير  :مدير /المسؤول عن القطاع مدير

 أيلول /سبتمبر  26  ساروج كومار جها  :مدير إدارة الشرق األوسط
 

  

http://www.worldbank.org/projects

