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 شكر وتقدير
 

، على  و جمعية األرضمجلس اإلنماء واإلعمار،  لكل من تعاون فيعن خالص امتنانهم عراب يوّد معّدو التقرير اإل

بعلبك آل من بلديات إلى خاص آما يتوجهون بشكر .  هذاتقرير تقييم األثر البيئي  وتحديث إعدادخاللهم ودعمتهم مساعد

  .ات العامةفي االجتماعتها  ومشارآهاوتنسيقا تعاونهعلى طرابلس وصور وصيدا وجبيل و



 III

 الموجز التنفيذي
 

 مقّدمة
 ممثلة يةلبنانال تقوم الدولة. ي لبنانف تنمية المدينية لثقافي واللمشروع اإلرث اتقييم األثر البيئي  تحديثهذا التقرير يمثل 

، الدوليمن البنك مقدم قرض بواسطة تنمية المدينية لثقافي والتنفيذ لمشروع اإلرث ا بمتابعةبمجلس اإلنماء واإلعمار

توفير أساس سليم التخاذ إلى تقييم األثر البيئي يرمي . الوآالة الفرنسية للتنمية والمديرية العامة اإليطالية للتعاون اإلنمائي

 في ،االجتماعية واالقتصاديةثار  بما في ذلك اآل،أخذ االعتبارات البيئيةبشكل يقرار بشأن تصميم مكونات المشروع 

تنفيذ المشروع لوآيف يمكن عامة السكان متى لمشروع مع الوعي الكامل للعوامل البيئية وإطالع  وضمان تنفيذ احسبانال

إعداد تقرير في معرض نطاق العمل المنفذ يشمل . اتخاذ القراراتفي عملية عامة مشارآة الال ليهعلى بيئتهم وتسالتأثير 

الظروف البيئية األساسية وتحديد استعراض صف المشروع  ووو القائم اإلطار القانوني واإلداريحديد تقييم األثر البيئي ت

تخفيف والرصد ال(من اآلثار السلبية تخفيف  البيئية والدارةلإلخطة وضع وتحليل اآلثار البيئية المحتملة وتحليل البدائل و

  .والتماس المشارآة العامة) وتعزيز المؤسسات
   

 اإلطار القانوني واإلداري
قد تمت و. ١٩٣٠عام الرث الثقافي، ويعود بعضها إلى إدارة اإل/ علىن القوانين المتعلقة بالحفاظلبنان العديد ميمتلك 

بعضها تمت الموافقة عليها ، هذا القطاعرعى الذي يالقديم قوانين جديدة لتحديث اإلطار التشريعي مشاريع صياغة مؤخرًا 

اإلرث مشروع إن . واضحةغير مسؤوليات الضعيف وة، فالقائمالقوانين  تنفيذأما . التصديقفي انتظار والبعض األخر 

يتولى . العديد من المؤسسات على مختلف المستوياتته، إذ يعني متعدد القطاعات في طبيع تنمية المدينية لثقافي والا

أما ؛ إعداد المشاريععملية والمسهلة لالمعنية األطراف سائر مع مجلس اإلنماء واإلعمار تنسيق األعمال التحضيرية 

وزارة الثقافة والمديرية العامة التابعة لالمديرية العامة لآلثار  تضمنتف ، في هذا المشروعالمعنية مباشرةلمؤسسات ا

  بشكل غير مباشرمؤسسات معنيةوأيضًا . وزارة األشغال العامة والبلديات في المدن المعنيةمدني التابعة لال نظيمللت

 .وزارة النقلووزارة الداخلية والبلديات ورة السياحة وزاوتشمل وزارة البيئة بالمشروع،  و
 

 وصف المشروع
رسم ال(صور وبعلبك ،  صيدا،جبيل، طرابلس:  خمس مدن ثانوية لبنانيةتنمية المدينية لثقافي والاإلرث امشروع يشمل 

تصاد المحلي في هذه المدن السياحة الثقافية الوطنية والدولية من أجل تعزيز االق تحفيذ إلى يهدف المشروع). ١البياني 

  :هي، فالرئيسية للمشروع الثالثة المكونات أما . الخمس القديمة

  

 ؛هاتجربة زائرغني المناطق المحيطة بها، مما ينمية وتوإدارتها  المواقع األثرية ة علىظافحالم •

الستكمال وفي محيطها مة لمدن القدياداخل مدينية، وذلك تأهيل مراآز المدن التاريخية وتحسين البنية التحتية ال •

 المجتمع المحلي؛إفادة  وهموجذب السياح وخدمتالخاصة القائمة للحفاظ عليها المبادرات 

الثقافي وجني رث لى اإلمحافظة عآل منها في العلى أداء أدوار  لمساعدة الوآاالت المحددة المؤسساتيالتعزيز  •

 .الفوائد االقتصادية للبلد وسكان المدن المعنية
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 الموقع العام للمدن المشمولة بالمشروع. ١سم البياني الر

 

نهاية  بحلولإنجازه  وآان من المفترض ،٢٠٠٤عام الفي في األصل  تنمية المدينيةلثقافي وال اإلرث اتنفيذ مشروعبدأ 

الحكومة ي والبنك الدول اتفاقية قرض بين من خاللمليون دوالر أميرآي، ممولة  ٦٢٫٢ تبلغ إجمالية بكلفة، ٢٠٠٩عام ال

تحسين التاريخية و مراآز المدن إعادة تأهيل ت مكوناتوشكل. ة للتعاوناإليطاليالوآالة و الفرنسية للتنمية والوآالةاللبنانية 

المواقع األثرية  لىمحافظة عالمكون  في حين أن ،التكلفة اإلجمالية للمشروع من% ٦٨٫٦ يلاحوالمدينية البنية التحتية 

  مهلة تنفيذ المشروعتمديد بعد. المشروع وإدارة ياتتعزيز المؤسسمكون الل% ٩٫٢، مما ترك %٢٢٫٢ شّكلإدارتها و

نهاية لغاية  مهلة تنفيذ المشروع وتمديدأميرآي   مليون دوالر٢٧ بقيمةإضافي  تمويلمن البنك الدولي طلب التّم  ،مرتين

تأجيلها  تّم  آان قدالتياألساسية ية االتفاق الواردة في تبقيةالماألساسية  شغالاأل وتنفيذ العقود الجاريةإلنجاز ٢٠١٤عام ال

 يورو نوملي ٢١بقيمة  تمويل إضافيعلى وافقت الوآالة الفرنسية للتنمية  باإلضافة الى أن. التمويلتوفر عدم  بسبب

  .٢٠١٧عام ال نهاية لغاية مهلة تنفيذ المشروع تمديدو

  

  وصف البيئة

الخمس مدن المتصلة بال واالجتماعية واالقتصادية المؤشرات الماديةمختلف  لجزًامو ملخصًا ١رقم الجدول يقّدم 

  ).بعلبكوصور وصيدا وجبيل  وطرابلس(
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 ملخص المؤشرات المتصلة بالمدن الخمس. ١الجدول 

 
 بعلبك صور صيدا جبيل طرابلس المؤشر

 ٥٥٫٠٠٠ ٦١٫٠٠٠ ٧٥٫٦١٥ ١٦٫٩١٠ ٥٨٨٫٢٠٠ )٢٠٠٢(عدد السكان 
 ٧٠ غير متوفر ٢٧ ٣٨ غير متوفر %ملون، السكان العا

القطاع قطاع الخدمات، المهن
 تجاري، موظفون، الصناعةال

ة، ي، الصناعية الخدماتاتقطاعال
 ة البحري وةيالزراع

بائعون، عاملون بأجر يومي، 
 موظفون، صيادون، سائقون

الصيد، القطاع العام، أنشطة قطاع 
 الزراعة، الصناعة، الخدمات تجارية

أمالك خاصة، وقف وأمالك  لكية والحيازةالم
 مالكو منازل بشكل رئيسي أمالك خاصة، وقف وأمالك عامة أمالك خاصة، وقف وأمالك عامة أمالك خاصة، وقف وأمالك عامة عامة

 ٤١٠ ٧٥٠ ٦٦٠ ١٫٠١٥ ١٫٠١٥ ، ملمنسبة المتساقطات
 ٥٦ ٧٢ ٧١ ٧٠ ٧٠ %الرطوبة، 

 ١٥  في الشتاء١٤ في الصيف، ٣٧ ١٩٫٥ ٢٠ ٢٠ درجة الحرارة، درجة مئوية
 شمالية شرقية وجنوبية غربية غربية وجنوبية غربية جنوبية غربية غربية وجنوبية غربية غربية وجنوبية غربية الرياح

آارستية من العصر تشكيالت  غير متوافرة آارستيةتشكيالت  الخصائص الجيولوجية
 السينوماني

تشكيالت من العصر التوروني 
 تشكيالت من العصر التوروني اإليوسينيوماني ووالسين

ينابيع أفقا والرويس والقطارة وآبار  هاب، رشعين ومياه جوفية الموارد المائية
س العين والرشيدية وآبار أنبعا ر وآبار المياه الجوفيةنبع آفروة  المياه الجوفية

  آبار٧نبعا اللجوج وعين بورداي و خاصة وعامة

بحاجة إلى التحسين نظرًا إلى  غير متوافر ة إلى التحسينبحاج نوعية المياه
 مياه نبع رأس العين ملوثة ملوثة في الطبقات العلوية التلوث

 نهر رأس العين نهر الليطاني األولي وسينيق نهر ابراهيم أبو علي األنهار الرئيسية

ملوثة، تصريف مياه الصرف  الشواطىءوضع 
 الصحي، النفايات الصلبة

ميكروبيولوجية مقبولة؛ نوعية 
الزيت والوقود جّراء تلوث 

 من قوارب الصيدالمتسرب 
 

لصرف  منافذ ل٩تصريف مياه 
  البحر؛في الصحي 

المياه غير صالحة ألي نوع من 
 االتصال البشري

ملوثة جّراء مياه الصرف الصحي، 
المياه  منافذ للصرف الصحي؛ ٦

غير صالحة ألي نوع من االتصال 
 البشري

 ال يوجد

غير متوفرة، وحدة تجميع ساحلية  للتأهيلغير مالئمة، تخضع   الصرف الصحيشبكات
 قيد اإلنشاء

غير مالئمة، تصريف في مياه 
البحر، ضرورة إنشاء وحدة تجميع 

 للتأهيلخاضعة . ساحلية

نظام قديم، محطة الضخ بحاجة إلى 
 قيد التحسين التأهيلصيانة واسعة النطاق، قيد 

 رف الصحيمعالجة مياه الص

تخدم محطة معالجة ثانوية 
القضاء آّله وأنحاء من زغرتا 

 ١٫٧٤٠٫٠٠٠(والكورة 
، تقع )٢٠٤٠شخص في العام 

قيد (عند مصب نهر أبو علي 
 )اإلنشاء

 قضاء تخدممحطة معالجة ثانوية 
 )في اليوم ٣ م٩٫٠٠٠سعة (جبيل 

 )قيد اإلنشاء(في شمال المدينة 

 قضاء تخدممحطة معالجة ثانوية 
 )في اليوم ٣ م٣٣٫٦٠٠سعة (يدا ص

 تعمل على نهر سينيق

 قضاء تخدممحطة معالجة ثانوية 
قيد (صور في شمال المدينة 

 )اإلنشاء

 المنطقة تخدممحطة معالجة ثانوية 
. المحيطة، واقعة في إيعات، تعمل

، في اليوم ٣ م١٢٫٥٠٠تبلغ سعتها 
 .ويمكن مضاعفتها
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 بعلبك صور صيدا جبيل طرابلس المؤشر
 تصريف في خندق مفتوح تصريف في البحر تصريف في البحر تصريف في البحر بحرتصريف في ال تصريف النفايات السائلة

أوضاع سيئة،تختلط بشبكات  شبكات جر مياه األمطار
 الصرف الصحي، قيد التأهيل

تختلط بشبكات  أوضاع سيئة،
 الصرف الصحي، قيد التأهيل

تختلط بشبكات  أوضاع سيئة،
 الصرف الصحي، قيد التأهيل

لط بشبكات تخت أوضاع سيئة،
 قيد التأهيل الصرف الصحي، قيد التأهيل

 طنًا في اليوم، في مكب ٣٨٢ النفايات الصلبة
  عند نهر أبو علي

 طنًا في اليوم في مكب مفتوح ١٣
في حبالين محطة معالجة النفايات 

ليست قيد الصلبة قائمة لكنها 
 التشغيل

 طنًا في اليوم في مكب مفتوح ٥٣
 في جنوب صيدا

 اليوم في مكبات  طنًا في٤٩
 مفتوحة

 طنًا في اليوم في مكب مفتوح ٤٥
 في مقلع روماني

 - الخطط الخاصة بالنفايات الصلبة
وتحديث إعادة تأهيل المكب القائم 

محطة معالجة النفايات الصلبة 
 الموجودة

معمل فرز وتحليل بدء العمل في 
 )  طن في اليوم٣٠٠ (النفايات

 منشأة الستخراج المواد القابلة
 قيد التشغيلللتدوير ومعمل سماد 

  حاجات المنطقة لخدمة

 الستخراج المواد القابلة معملبناء 
سماد ومطمر  ومعمل للتدوير
  يوميًاًا طن٨٠- ٧٠ سعة ،صحي

على وشك المنطقة لتغطية حاجات 
في المنطقة العمل فيها بدء ال

 الصناعية

 نوعية الهواء

الكاربون   اوآسيدمستويات
ثاني الكبريت وآسيد ووثاني أ

السوبر  وأآسيد النيتروجين
 أعلى من فوسفات الثالثي

 معايير منظمة الصحة العالمية 

الجسيمات الدقيقة العالقة مستويات 
 ميكرون ١٠التي يقل قطرها عن 

أعلى من وثاني أآسيد الكبريت 
 معايير منظمة الصحة العالمية 

أعلى مستويات ثاني أآسيد الكبريت 
  الصحة العالميةمن معايير منظمة

الجسيمات الدقيقة العالقة مستويات 
 ميكرون ١٠التي يقل قطرها عن 

على من معايير منظمة الصحة أ
 العالمية

الجسيمات الدقيقة العالقة مستويات 
 ميكرون ١٠التي يقل قطرها عن 

أعلى من وثاني أآسيد الكبريت 
 معايير منظمة الصحة العالمية

آل عايير في تتجاوز الم جيجمستويات الض
 األوقات

 تتجاوز المعايير تتجاوز المعايير  تتجاوز المعايير  تتجاوز المعايير 
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  تحليل األثر البيئي
انبعاثات بما يتعلق   خاصة في،تنفيذ األشغالحدث خالل مرحلة وف ي البيئة سالتأثير علىأن أظهر تحليل األثر البيئي لقد 

المتصلة مخاوف الالبصري وتوليد النفايات ونوعية المياه و تشويهالة المرور وحرآتغيير مسار الغبار والضجيج و

فقدان الدخل وإعادة باالجتماعية واالقتصادية المرتبطة على األوضاع  والتأثيربالسالمة والضرر المحتمل للمواقع األثرية 

لقائمة قالع ا وتوسيع المشبكات الصرف في المؤقتة حويالتالت ،همةإن لم تكن م و األخرى،من اآلثار المحتملةو. سكاناإل

 بيئية إيجابية بالمقارنة معإلى آثار أساسي بشكل خالل مرحلة التشغيل، أظهر التحليل أن المشروع سيؤدي . لمواد البناء

 تحتاج بشكل ضروريالمشروع بمرتبطة الجوانب هنالك بعض ال حالة عدم تنفيذ المشروع، مع االعتراف بأن الوضع في

النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي (لضمان استدامة المشروع والفوائد المرجوة منه  مناسبةة ي إداراساليب اعتمادإلى 

إمدادات المياه والصرف الخاصة بالبنية التحتية متصلة بأعمال يجري حاليًا تنفيذ في هذا الصدد، ). ورصد المواقع األثرية

في المدن المعنية، الشديدة حضرية الطبيعة  إلى النظرًا. المشروع تنفيذمع  زامنتبالوذلك الصحي وإدارة النفايات الصلبة 

التغيرات في استخدام مهمة جّراء النمو أو آثار بيئية ؤدي إلى  أن يتنمية المدينيةلثقافي وال اإلرث امشروعال ُيتوقع من 

إلى حد آبير مستعملة هي معاد تأهيلها وناطق المعظم األراضي في الم على البناءلقد تّم . المشروع الناجمة عن األراضي

البيئية ثار  ألهمية اآلًا نوعيموجزًا ٢الجدول يستعرض  .لمنخفضة والمتوسطة االرتفاعلمباني السكنية والتجارية ال

  .التشغيل وتنفيذ األشغالبكل من مرحلتي المحتملة التي ترتبط 
 

 موجز لآلثار البيئية المحتملة. ٢الجدول 

 التشغيل تنفيذ األشغال لمحتملاألثر ا
 +/0 - حرآة المرور
 ++/- - نوعية الهواء

 ++/0 - الضجيج
 +++ - البصريشويه المناظر الطبيعية والت

 0 - توليد النفايات
 ++/0/- - الشبكات /  المياهنوعية

 + - الصحة والسالمة
 +/- 0/-  واإلرث الثقافيراآلثا

 +++ - عيةاالقتصادية واالجتمااألوضاع 
 أثر إيجابي جدًا +++

  أثر إيجابي معتدل ++
 أثر إيجابي متدّن +
 أثر محايد 0

 أثر سلبي جدًا - - -
 أثر سلبي معتدل - -

 أثر سلبي متدّن -

 

: بشكل خاصالمشروع من ثالثة مكونات بشأن مخاوف  عن ،تنفيذعملية الخالل ، تجدر اإلشارة إلى أنه قد تم التعبير

هذه  تتعلق. العامة في جبيليقة قف السيارات والحد؛ ميناء الصيادين في صور وموعلي في طرابلسنهر أبو سقف 

درجة عالية من في نهر أبو علي مما قد يؤدي إلى الصرف الصحي وتراآمها النفايات الصلبة ومياه مسألة المخاوف ب

وموقع ؛ ميناء الصيادين في صورحوض في   التي تصبصرف الصحيالتلوث الناجم عن التخلص من مياه الوبالتلوث؛ 

من قبل المشروع مناسب بشكل   يتم التطرق إليهاهذه المخاوف. زراعيةالذي حّل محّل أرض السيارات في جبيل موقف 

  .خطة الرصد البيئي الخاصة بهمن خالل 

  

  



VIII 

  تحليل البدائل
تحسين نوعية البيئة في المناطق مدينية إلى تنمية اللثقافي والمشروع اإلرث اتحليل البدائل في سياق لقد هدفت عملية 

بشأن  معرفة آل األطرافإلى  نظرًا مناسبغير " ءشيعدم القيام بأي "خيار . الحضرية في المدن المختلفة

المتصلة ألهداف المرجوة بما أن االثقافي ومن اإلرث قيمة عناصر لنسيج الحضري حول  الذي يشهده االنوعيالتدهور

تحليل البدائل، لال تصلح إعادة تأهيل المدن تمتلك عناصر متشابهة في حين أن ف. تحققتلن رث المديني بالمحافظة على اإل

 ترّآز تحليل البدائل ،طرابلسفي .  بشأن آل منها النظر في خيارات مختلفةفريدة تّمبخصائص تتميز غير أن آل مدينة 

ومواقف  المرورحرآة  والخضار وإدارة ةالفاآهوق سنقل  وعسكرالخان إعادة سّكان قاطني : على أربعة عناصر هي

الثقافي رث عدة مشاريع تجريبية للتدخل بشأن اإلتم اقتراح ، جبيلفي و.  عن أنشطة إعادة التأهيل فضًال،لسياراتا

ملية ت عستندقد او. هاتطويرلالمشاريع آل  اختيار تّملم ي ،قلة التمويلبسبب و. والتنمية السياحية في المدينة القديمة

تحليل وقد ترّآز . والسكان المحليينوالمديرية العامة لآلثار البلدية بالنسبة إلى لى أهمية المشروع وأولويته االختيار إ

، صورفي أما . الرصيفوسيع العصور الوسطى والمرفأ القديم وتالكورنيش العائد إلى : البدائل على ثالثة عناصر هي

لمشروع  قبل محطة معالجة مياه الصرف استكمال إنجاز ااه الصرف الصحي في حال دارة ميإلخيارات فقد تّم النظر في 

القرميد تحليل البدائل على حرآة المرور وثكنة غورو ومنازل ترّآز ، بعلبكفي و. للمنطقة بأآملها لها الصحي المخطط

الخيارات وظيفية معظم ت كونات المشروع األخرى، آانوفي ما يتصل بم. السوقحديث الوصول إلى القلعة وتقدرة و

  .لم تستتبع خيارات أخرى للتدخلوعملية و

  

  خطة اإلدارة البيئية
  التخفيف

لثقافي مشروع اإلرث ااآلثار السلبية لحّد إلى أقصى حد ممكن من لمن أجل اوضع خطة لتخفيف اآلثار البيئية لقد تّم 

مراحل تّم رصدها لمختلف قترحة لخطة التخفيف التي  للعناصر المًاملخص ٥ و٤ و٣الجداول تقّدم . تنمية المدينيةوال

في عملية المسؤولة المنّفذة و ،الجهاتالجداول الوآاالتآما تحّدد .  والتشغيلتنفيذ األشغالالتصميم و: هي، ولمشروعا

إلرث  مشروع االمخصصة لتنفيذتلك  من  جزءًاتنفيذ األشغال التصميم وتيحلرالتكلفة خالل مستكون . التكاليفتخصيص 

المديرية العامة لآلثار مسؤولية من عناصر خطة التخفيف ستصبح خالل مرحلة التشغيل، فأما . تنمية المدينيةلثقافي والا

  ال يتجزأ من أنشطة الصيانة الروتينية التي تقوم بهاًاجزءتشغيل مرحلة الخالل تدابير التخفيف تشكل معظم . أو البلدية/و

مباشر بالمشروع بشكل رتبط ال تتكاليف خطة التخفيف أثناء مرحلة التشغيل وبالتالي، ف. لبلدياتأو االمديرية العامة لآلثار 

  .المقترح

عمار مرتين أثناء تنفيذ نماء واإلالخاصة بمجلس اإلومتطلبات السالمة والبيئة خطة الرصد البيئي إجراء تقييم لتنفيذ لقد تّم 

عن  إعداد التقاريرو واإلشراف تطبيقال  فيضعفعن ذا التقييم وآشف ه). ٢٠١١ ونيسان ٢٠٠٩في آذار (المشروع 

تنفيذ واإلشراف حسين عملية الجهود إضافية في المرحلة المقبلة لتم .خطة الرصد البيئيمتطلبات الصحة والسالمة و

 الرصد  لخطةاإلستشاريمجلس اإلنماء واإلعمار ووحدة إدارة المشروع في واإلبالغ عن طريق متابعة أوثق من قبل 

  .البيئي



IX 

 ملّخص بالعناصر المقترحة لخطة التخفيف أثناء مرحلة التصميم. ٣الجدول 

 التكلفة المسؤولية التدبير التخفيفي األثر
 حرآة المرور

 
 المشارآة العامة •
 العامةعمليات التشاور بما يعكس تعديل التصميم  •
 لتغيير مسارات حرآة المروروضع خطط  •
 حرآة السيرر في أنماط يفي حرآة المرور مقابل االزدحام والتغيتقييم الزيادة المتوقعة  •

/ مجلس اإلنماء واإلعمار
 االستشاري المسؤول عن التصميم

 في التصميم مضمنة
  النهائي

 القائمةنظمة المعايير واألتحديد  • نوعية الهواء
 حرآة السيرر في أنماط يوالتغيالمرور حرآة في زيادة ال مقابل  اآلليةتقييم االنبعاثات الناجمة عن المرآبات •
ضمان  بالقرب من المواقع التراثية واألثرية ل االليةلالنبعاثات الناجمة عن المرآباتبشكل دوري رصد التوفير  •

 ن األمطار الحمضية أو الضبابنجم عن تكّو يي قدذلمحتمل الالتدهور امعايير جودة الهواء والحد من توافقها مع 

 /مجلس اإلنماء واإلعمار
/  لخطة الرصد البيئي األستشاري

 االستشاري المسؤول عن التصميم

 في التصميم مضمنة
  النهائي

 القائمةنظمة المعايير واألتحديد  • مستوى الضجيج
حرآة ر في أنماط يوالتغيالمرور حرآة في زيادة ال مقابل  اآللية الناجمة عن المرآبات الضجيجتقييم االنبعاثات •

 السير
  والدعاماتمرنةالمفاصل ال والمسامية/النفاذةالمواد م في استخداالنظر  •
 واجز الصوت عند الضرورةفي استخدام حالنظر  •

/ مجلس اإلنماء واإلعمار
 االستشاري المسؤول عن التصميم

  لخطة الرصد البيئياألستشاري/ 

 في التصميم مضمنة
  النهائي

 توثيق الظروف القائمة • المناظر الطبيعية والتشويه البصري
 مزج ألوان الطالء •
 مزج مواد البناء الخارجي •
 مزج المعالم المعمارية •
 شاشات مرئية أو أحزمة خضراءتوفير  •

/ مجلس اإلنماء واإلعمار
 االستشاري المسؤول عن التصميم

 في التصميم مضمنة
  النهائي

 آخر خارج المدينةزراعي  موقع شجار مزروعة في موقع موقف السيارات الجديد في جبيل إلىاألنقل  • تغيير استخدام األراضي
 تنسيق عن عامة، فضًالالحديقة اللسيارات وافي موقف يتم غرسها أشجار بالتعويض عن األشجار التي أزيلت  •

 الحديقة

/ مجلس اإلنماء واإلعمار
  االستشاري المسؤول عن التصميم

 لعملية التصميم

 

 للتخلص من النفاياتتأمين الرخصة ولتخلص من النفايات مجاورة لد مواقع يحدت • توليد النفايات
 في األسواقالعدد الكافي من مستوعبات النفايات واختيار المواقع المالئمة لها لتوفير التخطيط  •
  النفاياتإعادة تدوير أو استخداماستكشاف احتماالت  •
 النفايات الصلبةتوليد تقييم الزيادة المتوقعة في  •
 لصرف الصحيتقييم الزيادة المتوقعة في توليد مياه ا •
 ثريةاألمواقع الوضع خطة إلدارة النفايات الصلبة في  •

/ مجلس اإلنماء واإلعمار
 االستشاري المسؤول عن التصميم

 في التصميم مضمنة
  النهائي

 الجوفيةوية لسطحرصد الحلول المالئمة لتصريف المياه ا • إمدادات المياه/نوعية
 ة للتحلل بسهولةالسامة والقابلغير استخدام المواد الكيميائية  •
 تقييم الزيادة المتوقعة في الطلب على المياه •

/ مجلس اإلنماء واإلعمار
 االستشاري المسؤول عن التصميم

 في التصميم مضمنة
  النهائي

 لصحة والسالمةلخطط العامة الأو مراجعة وتحديث /ووضع  • الصحة والسالمة
  والمتعهدينالمقاولينسائر الصحة والسالمة على بالمعني عمار نماء واإلمجلس اإلالمبادئ التوجيهية لفرض  •

/ مجلس اإلنماء واإلعمار
 االستشاري المسؤول عن التصميم

 في التصميم مضمنة
  النهائي

 تنفيذ األشغال/عمليات إعادة التأهيلوضع خطط لرصد  • اإلرث األثري والثقافي
 ع أثريةااللتزام باإلجراءات التي ينبغي اتباعها في حال العثور على مواق •

المديرية / مجلس اإلنماء واإلعمار
االستشاري /  العامة لآلثار

 في التصميم مضمنة
  النهائي
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 المسؤول عن التصميم
 السكانإسكان أو التقليل من شراء األراضي وإعادة على القضاء  •  االجتماعية واالقتصاديةاآلثار

 ضمان مشارآة المجتمع المحلي •
 سكان اإللتعويض وإعادةل  مناسبةوضع خطط •
  المناطق الجغرافيةتقسيمتنظيمات إلزالة أي منشأة ال تتفق مع الصارمة المسار السريع ط خطتفادي  •
 أو ة أسر٦٥(عسكر في طرابلس الفي صور وخان الفلسطينيين لالجئين امخيم إسكان قاطني حوافز إلعادة التقديم  •

 )ًاقائمًا تجاريًا طانش ٧٨فردًا، فضًال عن  ٣٣٣
 عسكر في طرابلسالان حالة خ فادي مسألة ارتقاء األحياء فيت •
 المعاد تأهيلهامواقع مختلف الضمان تنمية طابع اجتماعي واقتصادي مختلط ل •
 الذين يغادرونأولئك ويبقون في هذه المواقع الذين السكان حماية مصالح  •
 السكان الذين يبقونتهيئة الظروف لتعزيز دخل  •
 الخاصوالعام  بين القطاعين اتلشراآلحوافز التقديم  •
 تحسن نوعي في البيئة المادية للسكاناإلسكان إلى مشروع الحرص على أن يؤدي  •
 هامنح آل أسرة شقة تتناسب مع حجمالحرص على  •
 بطريقة منصفة وعادلةهم إيجارات في متناولالسكان ل يتحمالحرص على  •

 

/ مجلس اإلنماء واإلعمار
 االستشاري المسؤول عن التصميم

 في التصميم مضمنة
  النهائي

 
 



XI 

 تنفيذ األشغالملّخص بالعناصر المقترحة لخطة التخفيف أثناء مرحلة . ٤الجدول 

 التكلفة المسؤولية التدبير التخفيفي األثر
 حرآة المرور

 
 االتصاالت العامة •
 تغيير مسارات حرآة المرورتنفيذ مخططات  •
 العملساعات تمديد  •
 تنفيذ األشغالمواقع  متر حول ٥٠٠على مسافة ال تقل عن  يةآاف وةواضحتوفير إشارات مرور  •
 تنفيذ األشغال متر حول مواقع ٥٠٠على مسافة ال تقل عن اعتماد تحديد واضح وتدابير توجيه  •
 الذروةأوقات خارج ساعات بالحد حرآة اآلليات الثقيلة  •
 وجدول حرآة المعدات الثقيلةشغال مسبق عن األشعار تقديم إ •
 لموقعاالنتهاء من العمل في ا في أقرب وقت ممكن، حتى قبل تنفيذ األشغالح الطرق المتاخمة لمواقع إعادة فت •
 دارات المحلية لمراقبة حرآة المرور في آل مدينةتوفير التنسيق الوثيق مع اإل •

  مجلس اإلنماء واإلعمار
االستشاري المسؤول عن 

  اإلشراف
 المتعهد

تنفيذ مضّمنة في 
 األشغال

 المخزوناتالموقع وحصر  • لهواءنوعية ا
 آيميائيةالطويلة األمد بعناصر ربط رش المخزونات  •
 ي أماآن مغلقة أو محميةنفسه فموقع عملية مزج في  •
  مالئمةعمليات تفريغ •
 )الظروف الجافةفي (المياه عند الضرورة بمخزونات ترطيب ال •
  بعد االنتهاء منهاأعمال الحفرياتردم  •
 باتي في أقرب وقت ممكنالغطاء النتأمين إعادة  •
 ةدائمبصورة آبير  ومتوسطتعبيد الطرق المستخدمة بشكل  •
 غير المعّبدةطرق ترطيب ال •
 من الغبار وتنظيفها بانتظامخالية رق الط على ةحافظالم •
 إنفاذها بالشكل المالئممع العمل في موقع منخفضة  ةسرعفرض  •
 البناءمعدات صيانة وتصليح  •

  مجلس اإلنماء واإلعمار
ستشاري المسؤول عن اال

  اإلشراف
 المتعهد

تنفيذ مضّمنة في 
 األشغال

 بنية لحصر الموقع وتغليفهإنشاء  • مستوى الضجيج
 جيجتوقيت انبعاث الضضبط  •
 التي تصدر ضجيجًانشطة بموعد األالسكان المحليين إعالم  •
 سليمبشكل صيانة الطريق  •
 حدود السرعةتطبيق  •
غرفة عازلة  مثًال(لصوت لواد امتصاص أو م/آاتم للصوت وع ات ممعدأو جيج منخفضة الضإستخدام معدات  •

 )العملمولد آهربائي في موقع للصوت لل
 واآلالت بشكل مالئملمعدات اصيانة  •

  مجلس اإلنماء واإلعمار
االستشاري المسؤول عن 

  اإلشراف
 المتعهد

تنفيذ مضّمنة في 
 األشغال

  الغطاء النباتي القائم عندما يكون ذلك ممكنًاالمحافظة على • المناظر الطبيعية والتشويه البصري
 مزج ألوان الطالء •
 مزج مواد البناء الخارجي •
 مزج المعالم المعمارية •
 شاشات مرئية أو أحزمة خضراءتوفير  •

  مجلس اإلنماء واإلعمار
االستشاري المسؤول عن 

  اإلشراف
 المتعهد

تنفيذ مضّمنة في 
 األشغال
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 التكلفة المسؤولية التدبير التخفيفي األثر
 مناسببشكل الطبيعية سيق المساحات تن •
 بحسب المناطققوانين البناء االلتزام ب •

 ة لهذا الغرضلمحددامواقع النقل النفايات والتخلص منها في  • توليد النفايات
 ةثرياألمواقع الدارة النفايات الصلبة في إلتنفيذ خطة  •

المديرية / مجلس اإلنماء واإلعمار
  المتعهد/ العامة لآلثار

االستشاري المسؤول عن 
  اإلشراف

 

تنفيذ في مضّمنة 
 األشغال

 مناسبجوفية على نحو تصريف المياه السطحية وال • إمدادات المياه/نوعية
 تنفيذ األشغالاستهالك المياه خالل مرحلة من تقليل ال •
 تنفيذ األشغالزمن تعرض التربة خالل مرحلة من تقليل ال •
سامة الغير المنتجات واستخدام )  النفطيةوالمنتجات مواد التشحيم والمذيبات(استخدام المواد الكيميائية من تقليل ال •

 القابلة للتحللو

  مجلس اإلنماء واإلعمار
االستشاري المسؤول عن 

  اإلشراف
 

تنفيذ مضّمنة في 
 األشغال

 سير للمشاةطرق توفير  • الصحة والسالمة
 التحذير المناسبةوضع إشارات  •
 توفير المالبس والمعدات الواقية •
 ئيسية الرنفيذ األشغالتمواقع إنشاء مناطق عازلة حول  •
لصحة والسالمة بشأن االمبادئ التوجيهية الخطية المنصوص عليها في جراءات مجلس اإلنماء واإلعمار االمتثال إل •

 المعتمدة

  مجلس اإلنماء واإلعمار
االستشاري المسؤول عن 

  اإلشراف
 المتعهد

تنفيذ مضّمنة في 
 األشغال

 وحفظ الموادردومة الممواقع التوثيق  • اإلرث األثري والثقافي
 داخل مواقع ومراآز المدن القديمةالتي تمت إزالتها من الحجارة توثيق لسائر تنفيذ عملية  •
 الكاشطة والسامةالكيميائية استخدام المواد تفادي  •
الشتعال لوغير القابلة  )المذيباتتلك القائمة على  من بدًال(المستندة إلى الماء والقابلة للتحلل المواد تشجيع استخدام  •

 تأهيلالإعادة القابلة للتنفس ألعمال و للنار وغير الشرارية المقاومةو
 االلتزام باإلجراءات التي ينبغي اتباعها في حال العثور على مواقع أثرية •
 خشبيةالمنصات ال ، مثلخفضمنتأثير ذات منشآت مؤقتة ب ةمتآآلالتغطية المناطق  •
 المناسبة بعد اإلزالة الميكانيكيةنمو النباتات باستخدام المبيدات بالتحكم  •
القضبان والمشابك لراتنجات المناسبة والحقن وإدراج تثبيت األجزاء الحجرية المرتخية من خالل اللصق بواسطة ا •

 )الزجاج الليفي(الفيبرغالس  والفوالذالمصنوعة من 
 بالطرق الميكانيكية أو الكيميائيةالتدعيم إلى التي تحتاج تنظيف المناطق  •

  س اإلنماء واإلعمارمجل
االستشاري المسؤول عن 

  اإلشراف
  المتعهد

 المديرية العامة لآلثار

تنفيذ مضّمنة في 
 األشغال

 ضمان مشارآة المجتمع المحلي • اآلثار االجتماعية واالقتصادية
 وضعت خالل مرحلة التصميمسكان التي تنفيذ خطة إعادة اإل •

  مجلس اإلنماء واإلعمار
  شراف لعملية اإلاألستشاري

 المتعهد

تنفيذ مضّمنة في 
 األشغال
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 ملّخص بالعناصر المقترحة لخطة التخفيف أثناء مرحلة التشغيل. ٥الجدول 

 التكلفة المسؤولية التدبير التخفيفي األثر
 حرآة المرور

 
 صيانة إشارات المرور ومواقف السيارات •
 )لسطراب (الممرات السفليةصيانة مواقف السيارات الجديدة والطرق و •
 نهر أبو عليإلى سقيفة  والخضار ةالفاآهنقل سوق  •
 في بعلبكبالتنقل لمشاة لللسماح بالعرض مطران ين يعبران ساحة الجديدممرين نشاء إ •
 وإعادة تأهيل ممرات المشاةاألرصفة الوصول إلى الموقع األثري من خالل بناء قدرة تحسين  •

ال تشكل جزءًا مباشرًا من  البلديات
 المشروع

ال تشكل جزءًا مباشرًا من  البلديات )اإلرث الثقافي والتنمية المدينيةمشروع خارج نطاق (تنفيذ استراتيجيات طويلة األجل  • ية الهواءنوع
 المشروع

 عزل الصوت وصيانة الرصيف • مستوى الضجيج
 الحد من سرعة السيارة •
 )نمية المدينيةاإلرث الثقافي والتمشروع خارج نطاق (تنفيذ استراتيجيات طويلة األجل  •

ال تشكل جزءًا مباشرًا من  البلديات
 المشروع

 صيانة المواد الخارجية والشاشات المرئية أو األحزمة الخضراء • المناظر الطبيعية والتشويه البصري
 وضوعةالمخططات المعمارية المفضًال عن فرض االمتثال لقانون البناء،  •

ال تشكل جزءًا مباشرًا من  البلديات
 المشروع

 صيانة تصريف المياه السطحية • تغيير استخدام األراضي
 )صور (على تنقية المياهمحدودة القدرات ال غير المعالجة في المناطق ذات  الصحي مياه الصرفمنع تجميع •
 )اإلرث الثقافي والتنمية المدينيةمشروع  أهدافخارج (استخدام المياه في  اإلقتصادلتشجيع حوافز التقديم  •
 )اإلرث الثقافي والتنمية المدينيةمشروع خارج نطاق (نامج رصد نوعية المياه الشروع في بر •

ال تشكل جزءًا مباشرًا من  مؤسسة المياه/ البلديات 
 المشروع

 صيانة نظام إدارة النفايات في المواقع األثرية • توليد النفايات
للحد من  هاوالترويج الستخدامسواق صحاب المحال التجارية في األعلى أحجم مناسبة النفايات مستوعبات توزيع  •

 رمي النفايات
 أسواق طرابلس وصور، وتعزيز الوعي لدى أصحاب المحالتفي إلدارة البيئية لوضع وتنفيذ خطط  •
 )رمي النفاياتالتقليل من (لنهر حتى تتحقق النتائج المرجوة المنتظم لتنظيف ال •

  المديرية العامة لآلثار
  البلدية

 مؤسسة المياه

 جزءًا مباشرًا من ال تشكل
 المشروع

 صيانة اإلشارات والتحذيرات • إمدادات المياه/نوعية
 بشكل واضح  الجديدةالمسارات السياحيةوضع اإلشارات التي تحدد  •
 ى طول المسارات السياحيةعلالسيارات وواقف في م" أنت هنا"لوحات  مثل مالئمة،الية التوجيهنشر اإلشارات  •

 الجديدة
 السياراتمواقف ناسبة في المواقع األثرية والمسارات والمنارة توفير اإل •
 السياراتواقف توفير الحراس والمرشدين خالل ساعات الزيارة في المواقع األثرية والمسارات وم •
 المدن الخمسسائر في منشأة لإلسعافات الولية لطوارئ أو طبي لتوفير مرآز  •
 لزوار على اتشكل خطرًاإزالة أي هياآل أو بنى قد  •

ال تشكل جزءًا مباشرًا من  بلدياتال
 المشروع

 روتينيبشكل والصيانة رصد ال • الثقافياإلرث و رااآلث
ي الخاص مجانالأو على الكتيب الدخول تم طباعتها على ظهر بطاقة ، تلمواقع األثريةازوار ل مساروضع  •

 لموقعبا
 انيكيةنمو النباتات باستخدام المبيدات المناسبة بعد اإلزالة الميكبالتحكم  •
القضبان لراتنجات المناسبة والحقن وإدراج تثبيت األجزاء الحجرية المرتخية من خالل اللصق بواسطة ا •

  المديرية العامة لآلثار
   ةالبلدي

 

ال تشكل جزءًا مباشرًا من 
 المشروع
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 )الزجاج الليفي( والفيبرغالس الفوالذوالمشابك المصنوعة من 
 بالطرق الميكانيكية أو الكيميائيةالتدعيم إلى التي تحتاج تنظيف المناطق  •
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 الرصد
. اإلرث الثقافي والتنمية المدينيةمن مشروع والتشغيل  تنفيذ األشغالتي االمتثال خالل مرحلودرجة التأثير يتم رصد 

نفيذ خطة  تان آلفة. واالمتثال للمعايير وتقييم مستوى التأثير على البيئة محددة ؤشرات بيئيةمخطة الرصد على ترّآز 

وتيرة ومواقع مؤشرات وحديد  بما في ذلك ت،والتشغيل في آل من المدن الخمس تنفيذ األشغالتي الرصد خالل مرحل

  .٧ و٦ ينجدولال، في الرصد
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 ملّخص لخطة الرصد المقترحة للمدن الخمس. ٦الجدول 

الموقع في  العامل
 طرابلس

 المسؤولية المرحلة الوتيرة العينات وقع في بعلبكالم الموقع في صور الموقع في صيدا الموقع في جبيل

شارع  :نوعي حرآة المرور
األمير فخر الدين 
وآورنيش رشيد 

 آرامة
آورنيش  :آمي

 –رشيد آرامة 
الجهة الشرقية من 

 –النهر، زغرتا 
الطريق المؤدية 

المولوية الى 
وشارع األمير 

  .فخر الدين

وصف نوعي على 
المنطقة طول 

قة  ومنطةالتاريخي
الميناء ومواقف 

 السيارات

وصف نوعي على 
طول شاطئ البحر 

وبالقرب من 
والمواقع األسواق 

األثرية ومواقف 
 . السيارات

مسح آمي على 
 .شاآريةشارع ال

 شارع الحمرا: نوعي
شارع الحمرا : آمي

 .وشارع مصرف لبنان

مسح نوعي على 
طول طريق راس 
العين مسح آمي 

 مسجد اإلمام عند
قرب المهدي وبال
 .من المرجة

عمليات مسح 
نوعية وآمية 

حرآة رصد (
 )المرور

 نوعية الهواء
(TSP, CO) 

محطات العند 
T1 ،T2 ،T3   

محطات العند 
B1 ،B2   

محطات العند 
S1 ،S2-A ،

S2-B 

، Ty1محطات العند 
Ty2 ،Ty3  

محطات العند 
Ba1 ،Ba2 ،
Ba3 ،Ba4  

 الموقع/  ساعة٢٤

   الضجيج
)Leq ،Lmin ،

Lmax( 
 

المحطات عند 
T1 ،T2 ،T3   

المحطات عند 
B1 ،B2   

محطات العند 
S1 ،S2-A ،

S2-B 

، Ty1ات محطالعند 
Ty2 ،Ty3  

محطات العند 
Ba1 ،Ba2 ،
Ba3 ،Ba4  

 الموقع/  ساعة٢٤

 وسط المدينة المنظر الطبيعي
وعلى طول نهر 

 أبو علي

المدخل الرئيسي 
للمدينة القديمة؛ 
المدينة القديمة؛ 
 الواجهة البحرية

الواجهة البحرية 
المقابلة لميناء 

الصيادين، شارع 
 شاآريةال

األرصفة الشرقية 
 غربيةوال

الجزء الشمالي 
الغربي على طول 

بولفار رأس 
العين، الجزء 
 الجنوبي الغربي

 /معاينة بصرية
 توثيق بالصور

نوعية مياه 
 ,pH)البحر 

BOD, TSS, 
TC, FC)  

عند المحطات  غير متوافرة
B3 ،B4 ،B5   

عند المحطات 
S3 ،S4 ،S5   

، Ty4عند المحطات 
Ty5 ،Ty65   

 موقعال/ عينتان  غير متوافرة

نوعية مياه النهر 
pH, COD, Pb, 

Cu, Cr, Zn, 
TC, FC  

أقصى وأدنى 
النهر مجرى 
  ضمنعالواق

 T4(المشروع 
 )T5و
 

المنبع مواقع   غير متوافرة غير متوافرة غير متوافرة
في والمصب 

مواقع المشروع 
)Ba5و Ba6( 
 

 الموقع/ عينتان 

تنفيذ مرحلة 
عند بداية : األشغال

 المشروع ونهايته
 

: مرحلة التشغيل
 سنويًا

 

مجلس اإلنماء  التشغيل/ تنفيذ األشغال
/ واإلعمار
أثناء  (األستشاري

 ؛)تنفيذ األشغال
 

أثناء (البلدية 
 )التشغيل
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الموقع في  العامل
 طرابلس

 المسؤولية المرحلة الوتيرة العينات وقع في بعلبكالم الموقع في صور الموقع في صيدا الموقع في جبيل

عند مواقع  اآلثار
  الحفريات

رية  المواقع األثفي

عند مواقع 
  الحفريات

 المواقع األثريةفي 

عند مواقع 
  الحفريات

 المواقع األثريةفي 

  عند مواقع الحفريات
 المواقع األثريةفي 

عند مواقع 
  الحفريات

 المواقع األثريةفي 

/ معاينة بصرية
 توثيق بالصور

 رصد مستمّر
 

: مرحلة التشغيل
 سنويًا

الحوادث 
/ سيارات (

 )مشاة

القديمة في المدينة 
 وعند المداخل

في المدينة القديمة 
 وعند المداخل

في المدينة القديمة 
 وعند المداخل

في المدينة القديمة وعند 
 المداخل

في المدينة القديمة 
 وعند المداخل

/ سجالت الشرطة 
 الصحفأرشيف 

تنفيذ مرحلة 
عند بداية : األشغال

 المشروع ونهايته
 

: مرحلة التشغيل
 سنويًا

الصحة 
/ السالمةو

 النظافة الصحية

ضمن حدود 
 المشروع

ضمن حدود 
 المشروع

ضمن حدود 
 المشروع

ضمن حدود  ضمن حدود المشروع
 المشروع

/ معاينة بصرية
 توثيق بالصور

  رصد مستمّر
 

: مرحلة التشغيل
 سنويًا

 

T1 :مسجد محمود بكمقابل   

T2 : المستديرة مقابل مسجد
 البرطاسية 

T3 :مقابل قلعة آورنيش رشيد آرامة 
  طرابلس وحديقة المولوية

T4 : منبع نهر أبو علي 

T5 :مصّب نهر أبو علي 

B1 :سكويضمن ساحة األون 

B2 :بين الشارع الروماني عند التقاطع 
مقابل ساحة األونيسكو والشارع المؤدي 

  إلى منطقة الميناء 

B3 : مقابل رصيف (ضمن مرفأ الصيد
 م١، على عمق )الميناء

B4 :خل ميناء الصيد، على خارج مد
 م١عمق 

B5 : شمال المرفأ على طول الشاطئ
 موقف السيارات  موقعمقابل(العام 
 م١، على عمق )الجديد

 

S1 :الساحة المقابلة لمبنى نقابة الصيادين 

S2-A : على طول شارع شاآرية، بالقرب من
 خان القشلة

S2-B : عند نهاية شارع شاآرية 

S3 :،بالقرب من ضمن حدود مرفأ الصيادين 
 م ١رصيف الميناء، على عمق 

S4 : غرب جسر المشاة الذي يصل بين القلعة
 م١البحرية والشاطئ، على عمق 

S5 : بين العينتينS3و S4 م١، على عمق  

Ty1 :موقف السيارات في  موقعمقابل 
 شارع الحمرا

Ty2 : م ٤٠تقاطع الطرق، على مسافة 
جنوب غرب سوق الخضار في ساحة 

 البوابة

Ty3 : مقابل مبنى نقابة الصيادين بالقرب
 من المرفأ

Ty4 :في وسط مرفأ الصيادين 

Ty5 : الجانب الشمالي من المرفأ
 التجاري

Ty6 : مصب المجارير الجنوبي لمدينة
 صور

Ba1 : ،على الطريق المقابل لمنطقة السوق
 مقابل مبنى مطران

Ba2 : طريق القلعة مقابل بوابة الدخول إلى
 ةالمواقع األثري

Ba3 : بولفار راس العين مقابل الحديقة العامة
 بالقرب من المسجد التاريخي

Ba4 : تقاطع الطرق مقابل فندق بالميرا
 ) موقف السيارات في ساحة مطران(
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 ملّخص لتكاليف الرصد البيئي السنوي. ٧الجدول 

طرابلس  المرحلة
 .)أ.د(

جبيل 
 .)أ.د(

صيدا 
 .)أ.د(

صور 
 .)أ.د(بعلبك  .)أ.د(

التكلفة 
السنوية 

 .)أ.د(

مدة 
المشروع 

 )سنة(

تكلفة 
المشروع 

 .)أ.د(
 تنفيذ األشغال

 ٤٠٢٫٥٠٠ ٥ ٨٠٫٥٠٠ ١٨٫٥٠٠ ١٤٫٥٠٠١٦٫٥٠٠ ١٤٫٥٠٠ ١٦٫٥٠٠  .)أ.د(

 ١١٤٫٠٠٠ ٣ ٣٨٫٠٠٠ ١٠٫٠٠٠ ٨٫٠٠٠ ٦٫٠٠٠ ٦٫٠٠٠ ٨٫٠٠٠ .)أ.د(التشغيل 
        ٥١٦٫٥٠٠ 

 

 المؤسساتيالتعزيز 
في مجال اإلدارة البيئية ضمن  المؤسساتيتعزيز تندرج الحاجة إلى ال، ث الثقافي والتنمية المدينية  اإلرمشروع نطاقفي 

إن . مياه الصرف الصحي ونوعية المياه/لنفايات الصلبةإلى إدارة االثقافي رث اآلثار واإلمن تتراوح مختلفة قطاعات 

 المتعلقة ةوالمعرف الراهنةالخصائص التشغيل بما يتوافق مع و تنفيذ األشغالتي ذ عملييتنفمناسبة تقضي على دارة بيئية إ

برامج تدريبية تنفيذ الخلفية العلمية والمهنية المناسبة وذوي موظفين أآفاء عيين يتم إنجاز ذلك عن طريق ت. بحماية البيئة

 من اآلثار البيئية المساهمة في التخفيففضًال عن والبيئة،  المجتمعلحماية مالئمة تكون محددة خطط وضع دورية و

أولئك الذين طلب منهم  مكونات المشروع  بين المعنيون بتنفيذن وواالستشاريالمقاولون فقد آان  ه الغاية،لهذ. المحتملة

توفر الوعي ضمان العمل هذه وآان الهدف من ورش .  الخمسورش عمل بيئية نظمت في آل من المدنالمشارآة في 

عقد اجتماعات متابعة دورية معهم يتم آما . ارات الالزمة لتنفيذ تدابير التخفيف البيئية والمعارف والمهمالبيئي المالئ

التنقل مسافة  لموازنة مسافات) أي بيروت( وسطيأجريت هذه اللقاءات في موقع قد . تنفيذ األشغالخالل مرحلة 

  .من مختلف المدنالقادمين للمشارآين 

  

 اإلرث تدريبية حول مشروعالدورات باب المشارآة في الالوعي البيئي، تم فتح ة والمؤسساتيفي محاولة لتعزيز القدرات 

النقل  وزارة ،السياحةوزارة  ،الثقافة مثل وزارة ،المعنية والهيئاتاألفراد من الوزارات أمام   الثقافي والتنمية المدينية

، ، باإلضافة إلى ذلكنظمات غير الحكومية، الخمجلس اإلنماء واإلعمار والم وزارة الداخلية والبلديات و،واألشغال العامة

متصلة  مواضيع بل شمل بمشروع اإلرث الثقافي والتنمية المدينيةقضايا تتعلق على الدورات التدريبية   هدفيقتصرلم 

  :ة منهاختلفتناولت هذه الدورة التدريبية موضوعات م. اإلدارة البيئيةب

  البيئية القوانين واألنظمة والمعايير •

  على الصحةر التلوثآثا •

 منع التلوثوقائية لتدابير  •

 )والمياهجيج الهواء والض(العينات والمبادئ التوجيهية للرصد البيئي تحديد  ةتقني •

 الثقافياألثرية واإلرث مواقع الحماية  •

 إدارة نوعية الهواء •

 إدارة النفايات الصلبة •

 صرف الصحيإدارة مياه ال •

 والمشاةسير تدابير سالمة ال •
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واالستشاريين المتعهدين  عن ة مستقلمجلس اإلنماء واإلعمارمن قبل قبل هيئة معينة من ية البيئواإلدارة نفيذ الرصد يتم ت

في  اإلرث الثقافي والتنمية المدينية مساهمة مشروع  ٢يصّور الرسم البياني . مهام في أي من المدن الخمسل المتعهدين

 .ية في مجال اإلدارة البيئالمؤسساتيعزيز الت
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 المؤسساتياإلرث الثقافي والتنمية المدينية  في التعزيز مساهمة مشروع . ٢الرسم البياني 

 

 مشارآة المجتمع
عن ثقافي آبير بحماس تتمتع بإرث  التي عنيةالمجالس البلدية في المدن المأعربت ،  األوليةفي االجتماعات التشاورية

 المتدهورمديني ث الثقافي وإعادة تأهيل النسيج الراإلالمحافظة على  وجةمنتفكرة استعادة والحفاظ على حياة دعمها ل

عقد اجتماعات تم االجتماعات،  لمتابعة هذه. المقومات السياحية وتحسين مستوى معيشة المجتمع المحلي على عتمادواال

التمست هذه وقد . روع  الجوانب البيئية المختلفة للمشش حولاقنالجبيل لمواصلة وطرابلس ، صورآل من في محلية 

. بشكل خاصلبيئية المحتملة اآلثار االعام للمشروع بشكل عام و الهدفشأن آراء وردود فعل الجهات المعنية باالجتماعات 

الثقافي للمدينة وتحسين المستوى رث  على اإلفي المحافظة إيجابي تأثير) منهم% ٩٠نحو (معظم المشارآين يتوقع 

تحول ميناء فقد أعرب البعض عن خشيتهم من أن يؤدي ، صورفي أما . السياحةإنماء وين االجتماعي للسكان المحلي

آما تّم . صيد األسماكعلى قطاع ر على الحياة الطبيعية للصيادين ويثأتالوإلى تعكير الصيد إلى مرآز جذب سياحي 

الزيادة المتوقعة ضآلة بشأن اوف تّم اإلعراب عن مخ، طرابلسفي . صرف الصحيقلق بشأن إدارة مياه الاإلعراب عن ال

تّمت مالحظة نسبة ، جبيلفي . استراتيجية تسويق ودعاية للترويج للسياحةالحاجة إلى في عدد السياح مع التشديد على 

في إلى أن فوائد المشروع قد تقتصر على خلق فرص عمل جديدة أشار العديد قد و. لوعي والمشارآة العامةأآبر من ا

آما برزت .  والمطاعم والحرف اليدوية واألعمال الحرفية والمساحات التجارية والفنادق والمقاهياألسواق القديمة

  .واضحبشكل الهواء وإدارة مياه الصرف الصحي نوعية المخاوف بشأن 
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تأثير المرحلة األولى من أجل تقييم  شغالأ بعد بدء  مباشرةمجلس اإلنماء واإلعمار من قبلأجري استطالع للرأي 

 القضايا المتعلقة  بشأنالتقييم ضعيفَاعام، جاء شكل ب.  المحليين والزواروالمستثمرينسكان من وجهة نظر الشغال األ

  .المدنسائر  في ةثرياألقع اموالأو الوضع الحالي للمدينة القديمة و/بإدارة و

ل تدريبية في آل من المدن الخمس ورش عمتّم تنظيم ، المرحلة الثانيةوإنطالق أشغال ولى المرحلة األ ل إنهاء أشغالقب

  :جوانب التاليةو قد شملت ال. تعزيز قدرات البلديات لمن أج

 المدينة؛خصائص و عند بدء األشغالالبيئية  الحالةعرض  
 عرض حول آلفة التدهور البيئي؛ 
 عرض حول التشريعات واألنظمة البيئية في لبنان ودور البلديات؛ 
 ؛ةئيعرض حول تنفيذ خطة اإلدارة البي 
 ومناقشة تحديات المرحلة األولى؛عرض  
 ؛ مدينةآل   خصائصوفقعرض حول المبادئ التوجيهية لإلدارة البيئية في الموانئ واألسواق،  
  .لمدنلإلدارة البيئية لعلى وضع خطة جماعي عمل  


