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  مقدمة   -١
    

  الملحقخلفية عامة واهداف   ١-١
  

الرؤيا المستقبلية لصالح مجلس االنماء واالعمار بحيث يضع برنامج / لقد تم اعداد تقرير االفق
من القطاعات ضمن االقتصاد كبيرة ة ل للبنان والذي يتناول سلس٢٠٠٩-٢٠٠٦التنمية للفترة 

والتعليم امداد المياه ، والصرف الصحي، والنفايات الصلبة، والصحة، والنقل  (  منهااللبناني
ولدعم التقرير الرئيسي فقد تم اعداد سلسلة من   ). واالراضي  لتنمية البناءوالطاقة واالتصاالت

 فهي ٥اما االهداف الرئيسية للملحق رقم . يتناول قطاع النقل) ٥(المالحق وهذا الملحق رقم 
  :اآلتي

  
، الطرق(النقل  ط وذلك لجميع وسائفي لبنانقطاع النقل تلخيص الوضع القائم بالنسبة ل -

  .)الجوي والبحري الحديد،سكك 
 . لتخطيط وتنفيذ مشاريع قطاع النقلة جديدة ومؤسساتية فنيمقاربةاقتراح  -
 . البديلة لتمويل مشاريع قطاع النقلالوسائلمعاينة  -
 مع تنمية استعماالت ةمتوازنتكون نقل وايجاد بنى تحتية للتخطيط وسائل دراسة  -

 .ات االخرىاالراضي ومتطلبات القطاع
 .التي يجب تنفيذها للمشاريع منهجي اختيار من اجلاقتراح استراتيجية  -
المدى القصير تكون متالئمة مع مخططات صياغة رؤيا مستقبلية لقطاع النقل على  -

 . الطويلة االمدSDATLدراسة ال 
  

بلية  لتنمية وتطوير رؤيا مستقمقاربة منهجيةوقد تم هيكلة الملحقات على نحو يضمن وجود 
وفي  اعداد هذا الملحق، تم دراسة عدة تقارير سابقة مع االشارة خصوصا . لالقتصاد اللبناني ككل

 الموضوع  ٢٠٠٢ كانون االول(" صياغة الخيارات لسياسة قطاع النقل في لبنان"بعنوان  الى تقرير
 لنقل لEuro-Med ومشروع OMSAR) لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون االصالح االداري 

والمخطط التوجيهي  ٢٠٠٣تاريخ تشرين الثاني " خالصة التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية "
 الى المناقشات التي عقدت مع المسؤولين  باالضافة،٢٠٠٤الستعمال االراضي اللبنانية في 

  .ووزارة االشغال العامة والنقلوالمستشارين في مجلس االنماء واالعمار 
  
   البنى التحتية للنقلايجاداف التعريفات واهد    ٢-١
  

 منشآت النقل وبناها التحتية يجب ان يكون تقديم نقل فعال بتكلفة مقبولة ايجادإن الغرض من 
 ويحقق مديمكن تحملها وقابل لالستمرار يساهم في االقتصاد الوطني العام متوسط وطويل اال
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رار تتضمن خفض مستويات الدين وفي هذا السياق فإن قابلية االستم. ايضا االهداف االجتماعية
ا من مصادر عوائد وفيرهوالتي يتم تومنشآت النقل العام الوطني الذي يتم تكبده من اجل اغراض 

  .داخلية
  

نقل ال تعتبر غاية بحد ذاتها ولكنها وسائل للإن الخدمات التي تقدمها المنشآت والبنى التحتية 
 ،ي تآلف لمجموعات اهداف سياسية، اقتصاديةلسلسلة من اهداف اوسع واشمل والتي قد تكون ا

 للنقل عن تنفيذ وصيانة واستخدام المنشآت والبنى التحتية   الناتجوالمردود. عسكرية او اجتماعية
   . مساوىء اوسع او التي تساهم في فوائدةطيلوساالقتصادية ا" السلع " عبارةيمكن التعبير عنه ب

  
اما القرارات .  يل الذي غالبا ما يكون بمبالغ رئيسية كبيرةتتضمن حلول النقل عادة استعمال التمو

بالنسبة الفضل الطرق لصيانة وتشغيل وتطوير المنشآت والبنى التحتية للنقل فتعمل عادة على 
معالجة هذه االنفاقات وبشكل رئيسي فيما يتعلق باالستثمار والعائد االقتصادي المتاح بالنسبة 

ع االخذ باالعتبار الوضع المالي السائد في لبنان فإن هذا المنطلق وم. للخيارات البديلة للعمل
ه يجب ان يكون في الوقت الحاضر هدف قطاع لوحده يحتمل ان يكون غير  واقعي نظرا الن

  .النقل هو مساعدة النمو االقتصادي العام بدون ان يزيد من االقتراض الكلي بشكل كبير
    

منشآت والبنى التحتية للنقل يمكن جمعها اما العن التحسينات على إن المنافع االقتصادية التي تنتج 
مثل ( او خارجية للنظام ) حالتمثل تخفيض تكاليف الر(من عوامل داخلية في نظام النقل 

  ).  الخلمنافسة الدوليةاقابلية تغييرات في قيمة االراضي، تحسينات في 
  

لنقل يجب ل المنشآت والبنى التحتية ايجاد ويبدو واضحا انه في مصطلحات اقتصادية فإن اهداف
  :ان تكون واحدة من اآلتي

  
  ،التعميم االقصى واالمثل للفوائد المتأتية من االستثمار الكلي الممنوح او  ) أ
 ، استخدام اقل قدر الزم من االستثمار او عن تحقيق مستوى محدد من المنفعة ناتج ) ب
  . مجموعة ما من هاتين الحالتين ) ت

 
فقط باالعتبار الضغوط االقتصادية ولكن يجب ايضا ان نقل الحلول   تأخذ ال  أنيجب ،الواقعفي 

لتقديم وصيانة " المثالية" فالمؤسسة . تشمل الضغوط االجتماعية والسياسية والطبيعية والمالية
ل بشكل كفوء وفعال قدر االمكان باستخدام  تلك االجراءات عميجب ان ت نقلللمنشآت وبنى تحتية 

  :التي
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  .تستجيب لجميع هذه الضغوطات بطرق شفافة وموزونة بشكل صحيح -
تعتبر عادلة  ومنصفة من قبل اولئك الذين يديرون ويستخدمون المنشآت والبنى  -

 .لنقللالتحتية 
ة وطبيعية باقصى قدر من ين قرارات االدارة تترجم الى تغييرات حقيقأتضمن بـ -

 .الكفاءة والفعالية
  .بيئة التشغيل للمؤسسةتستمر بعكس التغييرات في  -

 
 :على األقلفسوف يتطلب  انجاز وتشغيل مثل هذه االنظمة بشكل مستمر ودائماما 

  
  . التزام سياسي حقيقي للمفاهيم المشمولة باالنظمة-١  
تكون خصوصية بما فيه الكفاية لتشكيل اطار   سلسلة من سياسات ثابتة مرتبطة بالنقل- ٢         

لعمل بكفاءة وفعالية من اجل تحسين المنشآت والبنى التحتية تنفيذ العمل للتخطيط و
  .ضمن المستويات المتاحة للتمويل الحكومي للقطاعلنقل ل

مصممة حول االجراءات الالزمة لتقويم وتقييم هذه العوامل االقتصادية " مؤسسة   " - ٣         
ى شكل اضافات، عل" مردود" واالجتماعية والسياسية والطبيعية والمالية والنتاج 

  .لنقللوصيانة المنشآت والبنى التحتية وتشغيل   وادارة تحسينات
 مستوى من التمويل االجمالي يكون واقعيا لتجسيد طموحات وتطلعات البلد وثابت - ٤         

ومثل هذا التمويل يمكن توفيره من مصادر . بما فيه الكفاية ليسمح بتقدم بخطى واثقة
  ).وضليست قر( عامة وخاصة 

 ها  ولضمان  ونتائج توظيف اعداد كافية من الموظفين لتجميع ومعالجة وتقييم البيانات- ٥         
  .تحقيق وانجاز برامج العمل بصورة مرضية

 هذه االنظمة من قبل ممثلين عن كل اولئك وجهد مردود تنظيم منتدى يتم فيه مناقشة - ٦         
الذين يمكن من خاللهم   و،لنقللت والبنى التحتية منشآالقائمين على ادارة واستخدام ال

  . واستخدام نظم النقلايجادضغط من اجل تصحيح العيوب والقصور في عملية ال
  

شمل مجموعة من الهيئات اعاله ان ت) ٣(مؤسسة التي  اشير اليها في البند المحتمل جدا للومن 
 وصف موجز واضح ومحدد  لهاومن ناحية اخرى فإن هذه الهيئات يجب ان يكون. المختلفة 

لمواقع التشابك مع تحديد واضح للتداخالت فيما بينها وعلى نحو تكون فيها مسؤوليات كل منها 
  .بشكل ال لبس وال غموض فيه ويكون الناتج الكلي المتكامل منتظم مع جميع المتطلباتوواضحة 
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    قضايا سياسة النقل ٣-١
  
  عــام  ١-٣-١
  

  دور الحكومة
تقديم المنشآت والبنى حكومة هي ت القطاع المركزية الملقاة على عاتق اي إن متطلبا
تفي الحكومة بهذه المتطلبات فعليها ان تضبط السياسات ولكي . للنقلالتحتية 

ف ذلك  وما خالللنقل، المنشآت والبنى التحتية توفيرتوجه عملية واالستراتيجيات التي 
 هذه من يوفر ميدانياً ويدير ويشغلها هي فليس بالضرورة ان تكون الحكومة نفس

ولكنها من ناحية اخرى يجب ان توفر . لنقل او تجهيزات النقللالمنشآت والبنى التحتية 
وهذا يفسح المجال .  مثل هذه المنشآت والتسهيالتايجادالسبل التي يتم بموجبها 

 االعمال الضروريةاللتماس اشكال لهيئات ومؤسسات تنظيمية اكثر فعالية وكفاءة لتنفيذ 
  .في هذا القطاع

  
  النقل البري  ٢-٣-١

        
  مكانة النقل في االقتصاد الوطني

وتشغيل المنشآت والبنى التحتية النقلية ليس غاية بحد ذاته ولكنه وسيلة لغايات ايجاد إن 
اعم واشمل والتي يمكن ان تكون ائتالف ومزيج من غايات سياسية واقتصادية 

وصيانة واستخدام المنشآت والبنى والمحلصلة الناتجة عن تنفيذ . عيةوعسكرية او اجتما
 اواقتصادية وسيطة تساهم في حصول منافع " سلع "التحتية للنقل يمكن التعبير عنها كـ

  .مساوئ اوسع
  

   النقلوسائطالنقل في بيروت الكبرى والحاجة الى تحول في 
نجد ، حيث منطقة بيروت الكبرى  او حول هي ضمن النقل اللبنانية مشاكل من العديد

، واالعتمادية القائمة على حالترلالطلب على النقل وافي هذه المنطقة نموا في 
  : حاليا من حيث التاليستمرارلالغير قابلة استخدام السيارات الخاصة 

  
  . مساحات اضافية للطرقاستحداث -   
   مساحات اضافية لمواقف السياراتاستحداث -   
  .البيئية من جراء ازدحامات السير والمرور التأثيرات -   
  . التأثيرات االقتصادية من جراء ازدحامات السير والمرور-   
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ومن اجل حل هذه المشكلة فعلى االشخاص تخفيض عدد واطوال رحالتهم وتنقالتهم 
 .)المعتمد على الطرق او سكك الحديد( الى النقل العام اللجوء الخاصة او تفي السيارا
ث متطلبات يجب القيام بها من اجل تحقيق هذا الخيار الثاني طبقا لما هو وهناك ثال

 .١-١مبين ادناه في الجدول 
  

   النقل العام وسائطالى متطلبات التحول – ١-١الجدول 
  الحل  التشغيلي  المتطلبات  
تحقيق تكلفة نقل عام ادنى مـن تلـك           ١

الكلفة الناتجة عن استعمال سـيارات      
  خاصة

ع نظام اجور نقـل عادلـة بحيـث يـدفع           وض) أ
ة للرحلـة وهـذا     يالمنتقلون التكلفة المباشرة الحقيق   

يعني ان مستعملي الطريق يدفعون الستخدام شبكة       
الطرق تماما كما يدفع مـستخدمو سـكك الحديـد          

  .الستعمال شبكة سكك الحديد
بيئـة فعالـة    ضمان تشغيل النقل العام فـي       ) ب

  .دعن حق من دون قيووتنافسية 
تأمين مركبـات نقـل تعمـل علـى           ٢

مسارات وبناء لجداول زمنيـة تفـي       
  بمتطلبات المتنقلين

اصالحات وتنافس بين مزودي الخـدمات سـوف        
  . تلبية متطلبات الزبائن يضمن

. القدرة على تحقيق جـداول محـددة        ٣
وهذا يدل على القدرة للتنقل والـسفر       
عبرشبكة الطرق بدون التـورط فـي       

  . خانقةزحامات مرورية

وانـشطة   االنشاءات وضبط وهندسة المرور   تنفيذ  
ادارة المرور من اجل االستفادة المثلى من سـعة         
شبكة الطرق القائمة وبطريقة ما تعطـي افـضلية         

  . وميزة للنقل العام
 

 انشاءيساهم فيه مستخدمو الطريق مباشرة بتكاليف  الى وضع لالنتقالإن الحاجة 
هذا التحول النمطي على مثل لحاجة ل ل فهم تام، والتزام،لبالطرق سيتطوتشغيل شبكة 

 التي يمكن ان تتم فيها مثل هذه المساهمات، وادارة وسائلاما ال. اعلى مستويات الحكومة
التمويل المترتب عنها لفائدة ومنفعة مستخدمو الطرق فقد تم مناقشتها الحقا في هذا 

  .  التقرير
  
  طرقسؤوليات الوطنية والمحلية للالم

بشكل إعتباطي  مصنّفةالغير  و المصنفةمسؤوليات والتمويل الحالي للطرقالتتوزع 
 .مركزيةال حكومةالضمن  الوزاراتمختلف  وبين لية والمركزيةالمح بين الحكومة

يا القضاف. الذي تنطبق عليهمستوى العلى بالمبدأ  وتوزيع المسؤوليات تخصيصيجب 
 على المستوى القومي في حين ان القضايا ان تتحدديجب التي تؤثر على الوطن باكمله 
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تناولها على المستوى فمن االفضل التي تؤثر فقط على المجتمعات والبلدات المحلية 
 ضمن تعليمات وتوجيهات محددة  تأتي في اغلب االحيانتحتى ولو كان( المحلي 

بال ا تصبح هذه المسؤوليات بدون وجود السلطات الالزمة النجازه). قومي ضمن اطار
السلطة الى القدرة عبارة في المصطلحات المؤسساتية تترجم . معنى وعديمة الجدوى

 إن مسؤولية شبكة الطرق . المسؤولة الهيئةصالحية هذهعلى تمويل ما يدخل ضمن 
المسؤولية االستراتيجية الوطنية الكلية لشبكة الطرق الكاملة ككيان يمكن تقسيمها بين 

زاء أج  الدارة أو تشغيلوتكتيكيا كمسؤولية موضعية ،الوطنيةحد يخدم االهداف او
   .   شبكة الطرقمنفصلة من

  
  :وهناك خيار قائم الي من اآلتي

االستمرار باسلوب وطريقة العمل التي تعامل شبكة الطرق كمجموعة من  .١
  .التشغيلوسياسة العامة والتخطيط وكذلك لالدارة لل منفصلة بالنسبة أجزاء

  .لشبكة كوحدة متكاملةاعتبار ا .٢
  

 كوحدة مفردة جملة وتفصيالإن الخيار الثاني ال يعني ان هذه الشبكة االجمالية يجب ان تدار 
إن .  بسهولة اكبر لشبكة كاملةوضعها نمكي واإلستراتيجيات العامة ولكن ذلك يعني ان السياسات

تراتيجية وتخصيصات الموازنة ى االقل تحويل المسؤولية االس هذا الخيار سوف يستلزم علعتمادا
لقسمي الشبكة الى هيئة مفردة، وبحيث ان التخطيط على المستوى المحلي يبقى من ضمن 

وهذا الخيار يتماشى مع مفهوم فصل االشراف عن تنفيذ االعمال . مسؤوليات الهيئات المحلية 
  .لطرقاالذي تم تصوره لالجزاء المصنفة من شبكة 

  
    الوضع القائم  -٢
  
  مسؤوليات الحكومة وقضايا مؤسساتية  ١-٢
   
    توزيع المسؤوليات ١-١-٢
  

 المسؤوليات للنقل البري امر معقد ومتشعب ومثير لاللتباس حسبما هو مبين في حالياً يعتبر تحديد
  . ادناه١-٢الجدول 
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  المسؤوليات الوظيفية الحكومية للنقل البري : ١-٢الجدول 
      

  نمط ال

  ظيفةوال

رة ادا  الطرق

  المرور

النقل   المواقف

  العام

النقل 

  الخارجي

النقل   الحوادث  الشحن

  الحضري

تسجيل 

  اآلليات

النقل 

بسكك 

  الحديد

 DR  TAVMA  السياسة

DR     

  DGLMT  DGLMT  DGLMT    DGLMT    DGLMT  

القواني
  ن

DR  TAVMA 

DR      

DGU DGLMT DGLMT DGLMT DR   MIOM 

TAVMA  

OCFTC 

 /DR التخطيط

CDR  

  TAVMA 

      

OCFTC            

التموي
  ل

MOF/ 

CDR  

MOF/ 

CDR  

  OCFTC 

MOF 

   MOF 

CDR   

      

اعداد 
وتنفيذ  
المشار

  يع

MPWT

/ 

CDR  

MUNI  

          DR 

CDR 

MUNI 

    OCFTC  

التشغي
  ل

DR MUNI MIOM 

TAVMA 

OCFTC    DR 

MUNI  

      

الصيا
  نة

DR MUNI MIOM 

TAVMA 

OCFTC    DR 

MUNI 

      

معلوما

ت 

المستخد

  م

 MIOM 

TAVMA 

 

MIOM 

TAVMA  

      MIOM 

TAVMA  

  MIOM 

TAVMA  

  

  )TEAM International/CARTAM 2002( المصدر
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  المصطلحات 
MPWT وزارة االشغال العامة والنقل    
DGRB ضمن وزارة   مبانيالمديرية العامة للطرق وال

االشغال العامة 
  والنقل

DGLMT ضمن وزارة   المديرية العامة للنقل البري والبحري
 العامة االشغال
 والنقل

DGU ضمن وزارة   المديرية العامة للتنظيم المدني
االشغال العامة 

 والنقل
CDR مجلس االنماء واالعمار    
MOF وزارة المالية    
OCFTC النقل المشتركو السكك الحديدمصلحة    
MIOM وزارة الداخلية والبلديات    
TAVMA هيئة ادارة السير واآلليات والمركبات    
MUNI بلدياتال    

  
 المؤسساتية القائمة للنقل البري اتنيالبمدى تعقيد  بشكل واضح ١-٢يتبين من معاينة الجدول 

ايضا ال يوجد مؤسسة . بين ايضا ان بعض المهمات خالية من جهات مؤسساتية مسؤولة عنهاتوي
  .ددةالشحن وال في النقل بوسائط شحن متع التبادل في ما بين وسائطمعنية حاليا بتنسيق 

  
    الطرق ٢-١-٢
  

 المشار اليهالنقل البري بالطريقة انتاج حلول ل يؤدي الىإن الوضع المؤسساتي السائد في لبنان ال 
إن عدد من الدراسات الحديثة والتقارير  تشير الى الهيئات . في القسم السابق من هذا التقرير

 هيئة استشاريي الدعم االداري تد لفتوق.  لبنانفيالمعنية حاليا بادارة الطرق والشؤون المرورية 
MSC-PW وشركة ٢٠٠٢ TEAM International/CARTAM 2002  إلىغيرهم االنتباهوآخرون  
  .االقسام الحكومية المختلفةتعلّق بالمسؤوليات عبر فيما ي المعقّد للنقل ذلك التشعب

  
 وزارة  العامة والنقل،وزارة األشغال هي  وصيانة الطرقتنفيذمسؤولة عن الالسلطات الرئيسية ف

  ).٢- ٢انظر الجدول . ( الداخلية والبلديات،  ومجلس االنماء واالعمار وزارة،البلدياتالمالية، 
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   توزيع مسؤوليات الطرق٢-٢الجدول 
  )كلم( الطول   الهيئة المسؤولة

  طرق مصنفة

    ٥٢٩  طرق دولية  وزارة االشغال العامة والنقل

    ١٦٧٣  طرق رئيسية  

    ١٣٦٧  ويةطرق ثان  

    ٢٨١١  طرق محلية  

االجمالي لوزارة االشغال العامة 

  والنقل

    ٦٣٨٠  

  طرق غير مصنفة

    ٧٢٤  بيروت  البلديات

    )تقريبا (٦٠١  غيرها  

     تقريبا١٤٠٠٠    االرياف والبلدات

االجمالي لغير وزارة االشغال  

  العامة والنقل

  )تقريبا ( ١٥٣٢٥    

        

  )تقريبا(  ٢١٧٠٥      االجمالي الكلي

  تقديرات االستشاري: المصدر
  

صيانة شبكة الطرق المصنفة في حين ان و  ادارةإن وزارة االشغال العامة والنقل مسؤولة عن
  غير انه. المحلية المختلفةسلطات تحت مسؤولية البلديات والوهشبكة ال الجزء غير المصنف من

لجهاز البشري والمهارات او المصادر للقيام بهذه  لديها اال الوزارة هذه وال السلطات االخرى
ضمن وزارة االشغال العامة والنقل تقع مسؤوليات محددة على قسم  .بشكل صحيحالمسؤوليات 

  .الطرق الذي يقع بدوره ضمن المديرية العامة للطرق والمباني
  

  :هناك وحدتين يتم تمويلهما من جهات مانحة وهذه هيقسم الطرق وضمن 
ومسؤولية هذه الوحدة هي تسهيل .  ويدعمها البنك الدوليPIU تنفيذ المشاريع وحدة  -

  .اعمال المشاريع الممولة من البنك الدولي
 ويمولها االتحاد االوروبي، وهدفها بشكل اساسي  MSCمستشارو الدعم االداري  -

 .تحسين االنتاجية للخدمات االدارية والفنية ضمن الوزارة
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 وذلك كجزء من ذات استقاللية ذاتية مؤسسة ك١٩٧٧االعمار في العام انشأ مجلس االنماء و
وقد انشأ المجلس خارج هيكلية الوزارة الحكومية وال . االنتقال الى تحسين فعالية الخدمات العامة

   .تقيده اجراءات الخدمة المدنية كسلسلة الرواتب او قيود التوظيف
  

ات هيئة ادارة السير واآلليات والمركبات التي تم إن االمور المرتبطة بالمرور هي من مسؤولي
انطالقا من هذه الهيئة تعنى بادارة السير .  ضمن وزارة الداخلية والبلديات٢٠٠٠انشاؤها عام 
 . المركباتعملسلوك السائق 

  
المرور هندسة ال يبدو وأن هنالك تعامل انتظامي من قبل وزارة الداخلية والبلديات في ما خص 

  :لسير من حيثوإدارة ا
  .تنظيم وضبط سرعة المرور وتدفقات السير -
 بنى تحتية للطرق واجراء توفيرتحريات حوادث السير والحد منها من خالل  -

  .  التعديالت الالزمة عليها
  

  .بين هذين العنصرين الوثيقي الصلة بأدارة السير والمروروال يوجد اي ارتباط او تعاون 
  

 وزارة االشغال العامة والنقل تشمل الطرقات ضمن مسؤولية اقال تقع ضمن نطالطرق التي إن 
هذه الطرق، من حيث المبدأ، . طرق في المناطق الريفية البعيدة والبلداتما تشمل ايضا الالمدن، ك
  .الواقعة ضمن نطاق صالحياتهامسؤولية البلديات المختلفة هي من 

  
لية المشتركة لوزارة االشغال العامة اما تشغيل المركبات على شبكات الطرق فهو تحت المسؤو

عداد الخطط  عن إةمسؤولفوزارة االشغال العامة والنقل  . والنقل ووزارة الداخلية والبلديات
 للشاحنات، في حين وراوزن المحبما في ذلك انظمة  والسلع، الركاب نقل يغطنظمة التي تواال
االنظمة اضافة الى توفير ك الخطط و عن ضمان تطبيق تلةمسؤول وزارة الداخلية والبلديات ان

  .تنظيم السيرلالشرطة الالزمة 
  
      النقل العام ٣-١-٢
  

والميني باص ) تاكسي(يشمل النقل العام على شبكة الطرق اللبنانية خدمات سيارات االجرة 
 النقلسكك الحديد وال من هذه الخدمات يتم تقديم خدمات الباصات اما من مصلحة. والباصات

الخدمات بين المراكز الحضرية يمكن . جهات التشغيل الخاصةرك او بواسطة عدد من المشت
النقل المشترك  و السكك الحديد مصلحةتتلقى. القول بأنها غير منتظمة وغير مريحة وغير موثوقة
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 في تقديم خدماتها في حين ان المشغلين اآلخرين يتواجدون بدون مثل هذه تهاساعدم لدعماً
  .الحوافز

  
ما كسيارات إ هاليشغتم تالنقل العام وياسطول مركبات  إلى حديثة إضافة تبر الباصات الصغيرةوتع

. جرةاألكما تعمل سيارات تماما ل اتجوتعمل على اساس ال شعبية أو خطوطاألجرة العمومية على 
هم في ها تساومن الواضح أنّتزداد على نحو يثير القلق  الصغيرة والباصاتسيارات األجرة  أعداد

تجاوز ان االعداد التي تشتغل حاليا تإلفتراض ل  وجيههناك سبب. داخل المدنإزدحام المرور 
   . الطلب الفعال تجارياستوى م
  

وعليه  . خاصة بريةوسيلة نقلليس لديها  كبرى في منطقة بيروت الالمنازلمن  % ٣٥ حوالي
 تحسين  السياسات الهادفة الى فإن التوفر المحدود لشبكة نقل عام فعال يشكل عائقا في وجه

  .العدالة في تهيئة الفرص االجتماعية المتساوية
  

إن في هذا السياق، و.اإلزدحام على شبكة الطرقوهو  تأثير آخر على النقل العام الحضري وهناك
نتيجة تأهيل وفرض للسائق هندسة وأساليب إدارة المرور، وسلوك أفضل التطبيق الصحيح ل

  .جدولة خدمات النقل العامتشغيل وبساعد الى حد كبير يوف  سصارم للقوانين
  

 ان تبين  بإمكانهاديةا وتكامل االسلوب التي تعمل ضمنه وحدات افرالقوانين التنظيميةبعض صيغ 
  طبق ذلك من ضمنيين وغير المستخدمين على حد سواء على ان  للمشغلين والمستخدمالحسنات

، ومعالجة ادارة مرور لمشغلي الدعم الممكن تحقيقهو، لتنظيمية القوانين امكون من" اطار عمل " 
  . القطاع الخاص في بيئة تنافسيةالباصات من

  
  حديدال ك سك ٤-١-٢
  

 خطوبقي منها . تشغيل في لبنان في منتصف السبعيناتعن ال خدمات سكة الحديد معظمأوقفت 
 على أية حال، اإلدارة.  سنوات١٠قبل حوالي   أيضااستمر في التشغيل حينه الى ان توقفوحيد 

 التي تم انشاؤها عام OCFTCوالنقل المشترك بقيت موجودة في شكل مصلحة سكك الحديد 
مع نهاية  ١٩٦٤وفي عام . ترجع في كل شؤونها الى وزارة االشغال العامة والنقلوالتي  ١٩٦١

 مدد ووسع ١٩٨٨ الباصات وفي عام الىخدماتها OCFTC خدمات الترام في بيروت، حولت 
 اوكلت مسؤولية ادارة محطات التسفير ١٩٩٥وفي عام . تفويضها ليغطي كل االراضي اللبنانية

وحاليا فإن جميع اشكال النقل البري الوطني في لبنان تشرف . أيضاً OCFTC  والباصات الى
 صلحةعليه وزراة االشغال العامة والنقل من خالل المديرية العامة للنقل البري والبحري وم

  .OCFTCرك تالمش النقلو السكك الحديد
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  المطارات  ٥-١-٢
  

 ١٩٧١ تموز ٢٧ تاريخ ١٦١٠انشأت المديرية العامة للطيران المدني بموجب المرسوم رقم 
وعليه فإن المديرية العامة للطيران المدني مسؤولة . الطيران في لبنانواوكل اليها ادارة قطاع 

  :عن اآلتي
  .يشراف على النقل الجواإل -
 . المالحة الجويةسالمةشراف على اإل -
 .لطيران المدنيلتصاالت اإل تأمين -
 .نشر القوانين المتعلقة بتشغيل الطائرات -
 .ضبط تنفيذ هذه القوانين -
 .ادارة المطارات المدنية -
  .جباية الرسوم المالئمة -

  
فيق الحريري هي ادارة مطار رلطيران المدني العامة لمديرية واحدة من المسؤوليات الرئيسية  لل

وقد استثمرت المديرية . الذي جرى تحديثه ورفع كفاءته مؤخرا) BRHIA(الدولي في بيروت 
 بكثافة في البنى التحتية وتبنت  رفيق الحريري الدوليالعامة للطيران المدني بكثافة في مطار

كننة مل ) CUTE تجهيزات الصاالت لالستخدام العموميمثل ( احدث التكنولوجيات واالجراءات
  .  المسافرين عبر المطارءاتارإج
  

المواقف، ومحالت السوق الحرة، وخدمات التموين، والصيانة (بعض انشطة المطار مثل 
 ١٥يتم تشغيلها بواسطة مشغلين خاصين بموجب عقود امتياز لمدة ) الروتينية وخدمات التنظيف

  .سنة
  

 لتحل محل المديرية (CAA)المدني وقد تم وضع مشروع قانون مؤخرا يجيز انشاء هيئة الطيران 
 الهدف من وراء انشاء هيئة الطيران .)٢٠٠٢ عام ٤٨١قانون رقم (العامة للطيران المدني 

واالستثمار تحديث وتعزيز قطاع الطيران المدني من خالل تنظيم حديث لإلدارة المدني هو 
 هيئة الطيران وستكون .لمدنيواالشراف وضبط مختلف القطاعات الفرعية المرتبطة بالطيران ا
  .المدنية عند انشائها الكامل مؤسسة عامة ذات استقاللية ادارية ومالية
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    المرافئ٦-١-٢
  
  ةتجاريال  المرافئ١-٦-١-٢
  

 Compagnie du“كانت تتم ادارة مرفأ بيروت بواسطة امتياز لصالح شركة  ١٨٨٧منذ العام 
Port, des Quais et des Entrepots de Beirut” . وبعد ان جرت عدة تغييرات مؤسساتية ومنذ

 اصبحت االدارة تتم عبر اللجنة المؤقتة الدارة واستثمار مرفأ بيروت بواسطة ١٩٩٠العام 
من اجل ضمان ادارة وتشغيل المرفأ لحساب  ) ٢٣ ب ف ١قرار رقم ( مرسوم وزاري مؤقت 

  .دائمة للمرفأالدولة وايضا من اجل تحديد واقتراح هيكلية ادارة 
  

 ليس لديها اي قوانين تشريعية اال انه تم وضع عدد من  (GEPB)إن ادارة واستثمار مرفأ بيروت
ويكون رئيس . النصوص التي كانت تأتي تباعا لتحديد صالحيات وسلطات هذه الهيكلية المؤقتة

.  فس الوقتالمدير العام للمؤسسة في نهو المسمى من قبل مجلس الوزراء  GEPB مجلس إدارة 
وقد تم .  ادارة وتشغيل جميع االنشطة التي تتم ضمن مجال اختصاص المرفأGEPBوتتولى 

 تاريخ ٩٠٤٠وتم تثبيت هذا النطاق في المرسوم رقم ) حتى نهر بيروت( توسعة هذا المجال 
  .م٢٩/٨/١٩٩٦

    
تم على مسؤولة بشكل خاص عن كافة عمليات التخزين والتحميل والتنزيل التي ت GEPBإن 

كما تقدم الخدمات الى المراكب . ارصفة المرفأ وفي المنطقة الحرة وعن كافة انواع المستودعات
معظم انشطة تحميل وتنـزيل البضائع والشحن يتم ). مثل امداد المياه والكهرباء والهاتف(البحرية 

ين تحصل في ح، )سفنال يتولون تحميل(مال الشحن لى ع إGEPBتلزيمها من الباطن بواسطة 
GEPB  سحب اما عمليات . الشحنالتي يتم فرضها على عملية تحميل وتفريغ المبالغ  ثلثعلى
 .  عقد يعود إلى الخمسيناتبموجب عائلي سيتها فهي اعمال حكر وتروارشاد السفن ،كباالمر

ويستثنى من هذا كله اهراءات الحبوب وصوامع الغالل التي تقوم بإدارتها وزارة االقتصاد 
  .تجارةوال
  

عن الشركة  GEPBتعود لتحميل وتفريغ الشحن والتخزين والتي ورثتها إن عمليات االحتكار التي 
 وهذا يعني ان هؤالء بامكانهم (Intuitu Personae)السابقة صاحبة االمتياز متعارف عليها بعبارة 

  .التعاقد من الباطن حول هذه االنشطة فقط تحت مسؤوليتهم الكاملة
  
  يحكمهاعامةفهي مؤسسات ) طرابلس وصيدا وصور (في لبنانفئ التجارية األخرى  المرااما

يتم ادارته من قبل مجلس إدارة مؤلف من ثمانية  مرفأ طرابلس وعليه فإن. ٤٥١٧  رقمالقانون
اعضاء سبعة منهم يعينهم مجلس الوزراء في حين يتم تعيين الثامن من قبل وزارة االشغال العامة 
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جميع قرارات مجلس إدارة المرفأ . ان هناك مدير مسؤول عن التشغيل اليومي للمرفأوالنقل، كما 
يجب ان تصادق عليها وزارة االشغال العامة والنقل، وكذلك فإن اي ارتباطات مالية تفوق قيمتها 

  . مليون ليرة لبنانية يجب ان تتم بمعرفة ومصادقة وزارة المالية٣
  

  : كالتّاليةموزعفهي  في مرفأ بيروت تحصيلهاالتي يتم لعائدات اما بالنسبة ل
   %).٦٠(تشغيل نفقات ال -
   %).٢٠(تطوير ال -
  . %)٢٠(حكومة ال -
  

  المرافئ االخرى  ٢-٦-١-٢
  

 Loi) تلزيمها بموجب برنامج ٍّ مرفأ تستخدم للصيد والغراض ترفيهية يتم حاليا٢٤هناك 
Programme) قد طرحت للتلزيم ) دطرابلس، ضبية والصرفن(  العمال استكمالية  ثالثة منها

  . مليون دوالر امريكي٨٠وخصصت لها موازنة 
  
  الوضع الحالي السائد للبنى التحتية وعملها   ٢-٢
 
  الطرق  ١-٢-٢
  

  شبكة الطرق
  

اال ان دراسات سابقة كانت قد حددت الثغرات . تغطي شبكة الطرق الكلية معظم االراضي اللبنانية
يمكن ان ترفع من كفاءة وفعالية شبكة الطرق وتساهم في والوصالت االستراتيجية المحتملة التي 

  .١-٢-٣- ٢وقد تم ذكر بعض هذه الوصالت في القسم . هدف ربط المناطق المختلفة 
  

أي وزارة ( كلم طرق مصنفة تخضع لمسؤولية الدولة المركزية ٦،٤٠٠، هناك حوالي ٍّحاليا
، )٢-٢كما هو موضح في جدول (ارة بما يختص السياسة العامة واالد) االشغال العامة والنقل

 كلم والذي يخضع القسم الباقي منه ٢٢،٠٠٠وذلك من مجمل شبكة الطرق اللبنانية البالغ حوالي 
  .لمسؤولية البلديات والسلطات المحلية

  
من شبكة الطرق % ١٧ بينت ان حوالي ٢٠٠٢- ٢٠٠٠نفذت خالل االعوام إن اعمال المسح التي 
% ١٣ضمن فئة الحالة المتوسطة و % ٧٠ ضمن فئة الطرقات الجيدة والمصنفة يمكن وضعها
اما بالنسبة لشبكة الطرق غير المصنفة فال يوجد اي سجالت نظامية . ضمن فئة الطرق السيئة
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حول حالتها نظرا الن العمل على هذه الطرقات ينحصر باجراء تصليحات ثانوية واعادة رصف 
 ان هذا الجزء الرئيسي المرصوف من الشبكة هو بحالة لطبقة االسفلت السطحية، وعلى الرغم

  .جيدة نوعا ما كما هو معلوم
  

 مركبة وآلية في ٩٨٨,٠٠٠إن شبكة الطرق تخدم اسطول من المركبات وصل عددها الى نحو 
. سنويا% ٤ومن المتوقع ان يتابع النمو بحوالي  ) ٢٠٠٢ SDATL(  بحسب تقرير ٢٠٠٢العام 

إن كثافات التدفق . رى من المرجح ان يكون معدل النمو هذا اعلى قليالوفي منطقة بيروت الكب
 يبين ان اكثر من نصف الرحالت التي  تتم في ٢٠٠٢ عام SDATLالمروري بحسب تقرير 

  .لبنان تجري  ضمن منطقة بيروت الكبرى  ومنطقة المتن المجاورة لها
  

كمركبات ذات حموالت محورية يمكن تصنيفها % ١,٦من اجمالي اسطول المركبات هناك فقط 
، كجزء من دراسة نفقات ١٩٩٨وعلى اي حال ، فقد نفذ مسح في العام .  او اكثرESA ١بحدود 

بينت ان معظم المركبات التجارية يتم تحميلها ، حيث )دار الهندسة(مستخدم الطريق، بواسطة 
 المركبات هذه المثقلة ومن الطبيعي ان محاور. بحموالت زائدة عن الحد المسموح لها بتحميله

  .بالحموالت تسبب كثيرا من الضرر على بنية الطرقات المرصوفة
  

في العقد المنصرم حصلت وزارة االشغال العامة والنقل على قرض من البنك الدولي لغرض 
وقد تم تطوير برنامج وجرى انشاء وحدة تنفيذ  . صيانة واعادة تأهيل شبكة الطرق المصنفة

هذا البرنامج الذي غطته جزئيا الحكومة اللبنانية . من اجل ادارة ومراقبة التنفيذ) PIU(المشاريع 
لم يتم ابدا ترجمته الى اطار عمل شامل ومقنع لصيانة شبكة الطرق نتيجة لالداء غير المرضي 

  .للبرنامج التجريبـي
  

حو تطوير  يهدف ناالجلطويل  باشرت وزارة االشغال العامة والنقل برنامج ٢٠٠٢وفي العام 
اما القوة الدافعة ..  كلم٦٠٠٠ مصنفة والتي يبلغ طولها نحوصيانة شبكة الطرق اللخطة عمل 

 كفاءة  وتحسينالمصادرواستغالل  لتحسين إستعمال  والسعيالنيةخلف هذا البرنامج فكانت 
وقد صادق مجلس النواب ومجلس الوزراء على هذا البرنامج ضمن اطار عمل برنامج . العمليات

Loi Programme إلى ثالثة تقسيمه  وقد تم. كامل شبكة الطرق اللبنانية والذي يغطي ويشمل
  :عناصر رئيسية

  .وصالت الطرق لكّل  الجاريةالصيانةالقيام ب -
 .توسعة وتعريض بعض الوصالت وانشاء بعض الوصالت االستراتيجية -
  .القيام بصيانة دورية لجزء من الشبكة -
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 ٤٠٠نحو (  مليار ليرة لبنانية ٦٠٠خصيصها لتنفيذ هذا البرنامج فبلغت اما الميزانية التي تم ت
 لكن بعض العوائق ٢٠٠٤وقد بدا العمل عام .  سنوات٩وذلك على مدى ) مليون دوالر امريكي

  .تأخيراتوالقيود الفنية والمالية ادت الى حصول 
  

 ٤٠غال العامة والنقل حوالي تبلغ حاليا االنفاقات السنوية على صيانة الطرق من قبل وزارة االش
بكلفة (قبول م كان المطلوب النهوض بكامل الشبكة الى وضع إذافحال،  على أيو. مليون دوالر
 هذا يعني ان التمويل المطلوب لصيانة الشبكة والمحافظة ،) بليون دوالر امريكي١تقديرية نحو

   .  مليون دوالر امريكي سنويا١٠٠على حالة جيدة ستكون نحو 
  
 في معظم قع مسؤولية االعمال لشبكة الطرق غير المصنفة على عاتق البلديات، والتي تبلي حسناًت

جاورة والذي يتم بشكل غير رسمي تالحاالت مع ما يتطلب ذلك من تنسيق بين البلديات الم
  .وبنطاق محلي

  
توجيهي أما الحالة داخل وحول بيروت الكبرى فهي مقبولة بشكل أقل ولقد اقترح المخطط ال

 كما . انشاء هيئة موحدة للنقل ضمن منطقة بيروت الكبرى(SDATL)الشامل لألراضي اللبنانية 
 في بيروت الكبرى، الى ايجاد حل مؤسساتي (UTDP)ري يهدف مشروع تنمية النقل الحض
  .لهذه المشكلة، ضمن أهداف أخرى

  
متعلقة بشبكة الطرق غير  أي تنظيم مسؤول عن صوغ سياسات واستراتيجيات ٍّليس هنالك حاليا

فالمعايير التصميمية والمواصفات لألعمال على هذه الطرق هي اما غير موجودة أو . المصنفة
لهذه األعمال على اساس هي مشرذمة وغير منسقة، وتقوم وزارة المالية بصرف االعتمادات 
  .لطلبات محلية بدل اللجوء الى استراتيجية شاملة أو مخطط انمائي شام

  
) وزارة المالية( إن االنفاق المحلي على الطرق المحلية يتم تمويله بمعظمه من الحكومة المركزية 

وتفرض البلديات ضرائب محلية تنقل . وذلك استجابة لعروض ومناقصات من المستوى المحلي
  .بغالبيتها الى المركز

  
طرق الروتينية والثانوية إن االعمال التي تمول محليا في الوقت الحاضر محصورة بصيانة ال

معظم البلديات لديها . البسيطة وباالعمال البيئية التي تنفذها عموما البلديات بواسطة عمالة مباشرة
امكانات فنية محدودة، وفي حال ارتُأي اضطالع البلديات بمسؤوليات اضافية لصيانة وادارة 

او /ني على المستويات االقليمية والطرق فيجب عندها التطرق الى اتخاذ ترتيبات لتقديم جهاز ف
  .المحلية
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  حركة المرور
  

 إلى ثالثة تقسيمهويمكن  ،وبصيانة سيئة نسبيا يتميز بالقدم المركباتأسطول يمكن القول بأن 
  :مبينة ادناهأصناف رئيسية 

  .المركبات الخاصة -
 .النقل العام للركاب -
  . عربات نقل البضائع -

  
وقد بلغ العدد االجمالي للشاحنات . ية اللوجيستية والعملياتيتميز الشحن البري بضعف من الناح

 ٦٠٠ شاحنة، منها حوالي ١٤٠٠ نحو ٢٠٠٢المسجلة في وزارة االشغال العامة والنقل عام 
ويتم تشغيل هذه الشاحنات بواسطة مالكين خصوصيين وتستخدم بشكل رئيسي للنقل . شاحنة براد

  .العابر بين المرافئ والبلدان المجاورة
  
   النقل العام للركاب٢-٢-٢
  

وهناك حاجة ملحة لعمل اصالحات . ل العام في لبنان غير مرضيإن الوضع القائم في قطاع النق
كبيرة ولتحسين االداء التشغيلي لهذا القطاع، من أجل جذب الركاب نحو استعمال وسائط النقل 

  .العام
  

النقل داخل المدن الحضرية والنقل بين : يمكن وصف النقل العام تحت عنوانين رئيسيين هما
ومن . قل داخل المدن فهو موجود فقط ضمن مدينتي بيروت وطرابلساما الن. المراكز الحضرية

ناحية اخرى فإن النقل العام داخل المدن غير مستقل كليا عن النقل العام بين المراكز الحضرية، 
  .حيث ان كثير من مشغلي النقل العام يعملون في المناطق الحضرية وخارجها

  
سيارات (المقيد بضوابط في مركبات النقل العام وفي المناطق الحضرية فإن زيادة العدد غير 

وهذا االمر يسبب اختناق يومي وازدحام . نتج عنه فائض في العرض على الطلب الفعلي) االجرة
والقطاع عموما  . في حركة المرور والحاق ضرر جسيم في البيئة من جراء التلوث والضجيج

 تواجه صعوبات مالية بسبب تدني ان بعض شركات النقل والباصات حيث ٍّغير مجدي ماليا
  .الزبائن والضغط لتخفيض االسعار الناجم عن المنافسة مع السرفيس

  
 رحلة يومية  مليون١,٧٥ ان طلب النقل يقدر بنحو ١٩٩٨وقد افادت دراسة اجريت عام 

 مليون ٥ و ٣بالمركبات ضمن منطقة بيروت الكبرى ومن المرتقب زيادة الطلب ليصل نحو 
وبالنسبة لمدينة طرابلس فكان .  على التوالي٢٠١٥ و ٢٠٠٥ بالمركبات في االعوام رحلة يومية
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اما حصة مختلف خدمات النقل . ١٩٩٨ العام فيمليون رحلة يومية بالمركبات ٠,٥هناك حوالي 
  . ادناه٣- ٢في بيروت الكبرى مبينة في الجدول 

  
  )١٩٩٨(توزيع طلب الرحالت بحسب تصنيف المركبات  : ٣-٢الجدول 

  
  طرابلس  بيروت الكبرى  المنطقة

  ٤٠٠,٠٠٠  ١,٣٠٠,٠٠٠  عدد السكان
  ٥٠٠,٠٠٠  ١,٧٥٠,٠٠٠  الرحالت اليومية بالمركبات

      :حصة النقل
  %٢١  %١٥   سيارات االجرة والتاكسي-١
  %١٢  %١٤   باصات النقل الخاص-٢
  %٠  %٣   باصات مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك -٣
  %٦٧  %٦٨   سيارات خاصة -٤
  ٦٠,٠٠٠  ٢٩٧,٠٠٠  الرحالت بواسطة الباصات) ٣)+(٢(

  ٢٠٠٢ SDATLدراسة : المصدر

 من الطلب على النقل      اعاله فإن شركات الباصات الخاصة تخدم جزءاً       ٣-٢كما يتبين من الجدول     
والعامل الرئيسي في    . OCFTCالعام يفوق ما تلبيه باصات مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك           

قيقة هو طبيعة الخدمة بحد ذاتها، فإن باصات مصلحة سكك الحديـد والنقـل المـشترك                هذه الح 
OCFTC               قديمة وسيئة الصيانة، في حين ان الباصات الخاصة جديدة نسبيا وتقدم انطباع اجمـالي 

تتميـز جميعهـا بعـدم      ) داخل المدن ( إن تشغيل الباصات في المناطق الحضرية       . افضل للخدمة 
  .ثوقية من حيث  تكرار تواجدها ومواقفها غير ثابتةالفعالية وعدم الو

  
إن عدم كفاية عمل الباصات تهيئ االرضية لوسائط اخرى من النقل لالستفادة من الطلب الرئيسي               

اضافة الى ذلك فإن نقص الضوابط على اللوحات العمومية يساهم بـشكل            . على قطاع النقل العام   
 قانون سـمح  ١٩٩٦هذا الخصوص فقد صدر في العام وفي . اضافي الى استخدام سيئ للباصات   

 لوحة جديدة من فئة جديدة للنقل العام، بالتحديد لوحات باصات صغيرة او             ٤٠٠٠بموجبه اصدار   
اما نمط قيادة هذا النوع من الفانات الصغيرة فهو التجوال مما يزيد فـي ازدحـام                . الميني باص 

اسطة االفراد او مجموعة من االفراد ويغطي المدن        ان الميني باص يتم تشغيله بو     . السير والمرور 
وال يوجد توحيد في اللون ونادرا ما تعمل        . اللبنانية الرئيسية وبعض المناطق االخرى ضمن البلد      

هذه على جدول زمني محدد وعادة يتم كتابة وجهة سيرها الى المناطق باللغة العربية فقط، مما ال                 
  .  الطبقات ذات الدخل المتدنيت غالباًوتستعمل هذه الخدما. يساعد السواح

  
توفير خدمات النقـل، وخـصوصا      ومن الناحية االخرى، تلعب سيارات االجرة دورا رئيسيا في          

وقد ارتفع عـدد سـيارات االجـرة    . وتعمل هذه السيارات بمرونة غير محدودة     . للطبقات الدنيا   



  ٢٠٠٩ -٢٠٠٦البرنامج التنموي     قطاع المواصالت
    

 

L0538-RPT-PM-01 REV 0 ١٩

 ٣اي زيـادة بنحـو       (١٩٩٨م   لوحة عا  ٣٣,٠٠٠ الى   ١٩٩٦ عام   ١٠,٦٥٠ولوحات الخدمة من    
. ويحق لمالكي هذه اللوحات العمل بحرية على جميع االراضي اللبنانيـة          ). اضعاف خالل سنتين  

المجهـزة  ( لوحة لـسيارات االجـرة       ١٣٠٠ لوحة حمراء رخص فقط      ٣٣,٠٠٠ومن واقع الـ    
بيـر مـن    احد االسباب خلف حيازة هذا العدد الك      .  لسيارات االجرة االخرى   ٣٢,٠٠٠و  ) بعدادات

اللوحات العمومية هو الفوائد المالية والصحية واالجتماعية التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان            
اضافة لذلك فقد قدرت االحصاءات     . االجتماعي لجميع مالكي المركبات التي تحمل لوحات حمراء       

وح عدد   سيارة اجرة وتاكسيات تعمل في بيروت في  حين يترا          ٢٥,٠٠٠ الى   ٢٠,٠٠٠االولية ان   
  . سيارة٤٠٠٠السيارات العاملة في طرابلس  حوالي 

  
وهناك العديد من شركات خاصة تدير خدمات تكسيات االجرة وهذه الشركات تتعامل بمعظمها مع              

وتستخدم هذه الشركات سيارات جديدة وتقدم خـدمات        . الفنادق لخدمة السائحين ورجال االعمال      
شخاص باالتصال بالشركة التي  تعمل على تلبيـة خـدمتهم           عادة يقوم اال  . عالية الجودة والنوعية  

  .وتتقاضى هذه الشركات اتعاب اعلى من تلك التي يأخذها سائقي سيارات االجرة الفردية
   

. إن سيارات الميني فان، وسيارات االجرة  شائعة ايضا فيما بين المناطق الحضرية للنقـل العـام      
إن شركات الباصات سـواء كانـت   . من النقل في المدنوالحالة في هذا المجال افضل الى حد ما     

خاصة او تابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك هي اكثر تنظيما، وتمتد عملياتها الى معظم               
مناطق التجمعات السكانية المأهولة وباسعار مقبولة مقارنة مع وسائط النقل االخـرى كـسيارات              

ال بين المدن والمراكز الحـضرية باسـتخدام الباصـات          ومع ذلك فإن االنتق   . االجرة والميني فان  
والنقل العام ما يزال بعيدا عن جذب وترويج االنتقال النمطي من استخدام السيارات الخاصة الـى                

   . النقل العام
  

وهناك قضية اخرى ترتبط بالنقل العام بين المراكز الحضرية وهـي المنافـسة الـشديدة علـى                 
تعاني من فـائض     طرابلس، التي    –لب العالي، مثل طريق بيروت      المسارات والطرقات ذات الط   

كبير في الباصات العاملة على خطها في حين ان بعض المسارات والخطوط االخرى تعاني مـن                
  . نقص في الخدمة

  
وهناك مالحظة اخيرة تتعلق بالنقل العام بين المدن وهو غياب محطـات التـسفير الالئقـة فـي                  

وحتى مع  القيام ببعض المحاوالت لتقـديم        . ركز الحضري لمدينة بيروت   المناطق وكذلك في  الم    
محطات نقل وتسفير كافية  مثل محطة شارل حلو، فإن خدمات الركاب المقدمة ما تزال بعيدة عن                 
كونها مناسبة لتكون محطة مركزية، مع لحظ ان بيروت لوحدها يجب ان تجهز باكثر من محطة                

  .  سفر المختلفةتسفير من اجل خدمة  وجهات ال
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    سكك الحديد٣-٢-٢
  

على الرغم من عدم وجود خدمات سكك حديدية عاملة في لبنان، فإن ادارة السكك الحديدية ما 
وفي الماضي كان هناك ). OCFTC(تزال تتواجد بشكل مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك 

  :ثالثة خطوط سكك حديدية عاملة وهي
 طرابلس وصوال نحو حمص – بيروت –اقورة الخط الساحلي الممتد من الن -

  .في سوريا
 . دمشق–خط بيروت  -
 .خط رياق  حمص -

  
إن البنية التحتية لخطوط سكة الحديد عاطلة  بشكل كبير كما ان مساحات كبيرة من حرم سكة 

  .الحديد متعدى عليها
  

لساحلي الى واعتمادا على الظروف واالستعماالت القائمة يمكن تصنيف حرم طريق سكة الحديد ا
  :الفئات التالية

 .حرم مرور سكة الحديد المهجور مغطى بالنباتات واالعشاب -
حرم مرور سكة الحديد المهجور تم رصفه وحول الى طرقات وشوارع  -

 .محلية مع عمل منافذ وطرقات وصول عليه مباشرة الى العقارات المجاورة
ليخدم ) ٢٠٠٠- ١٩٩٦( حرم مرور المحتفظ به ، تم رصفه وتعبيده مؤخرا  -

كطريق عبور لتخفيف االحتقان والزحمة على الطريق الساحلي شمالي 
 كلم ١٠,٥وطول هذا المقطع من حرم سكة الحديد يبلغ حوالي . بيروت

 . م١٦وبعرض 
وتم رصفها لتخدم كطريق اغاثة ) ٢٠٠٠-١٩٩٩( منصة جديدة بنيت حديثا  -

 كلم ٣,٥ع حوالي وطول هذا المقط. للطريق الساحلي السريع شمال بيروت 
ومن ناحية .  م عند االنشاءات١٠ م عند الردميات الترابية و ١٢وبعرض 

وقد تم تنسيق هذه (  م ١٦اخرى فإن عرض حرم سكة الحديد يبلغ نحو 
من ) ١٩٩٤خالل التصميم ( وقت ال في ذلك Sofrerailالمنصة الجديدة مع 

كهرباء عالي التردد اجل استيعاب مسار خدمة نقل بسكة الحديد عامل على ال
ساعة، وهو بذلك منشآة ذات مدخل مضبوط مع تقاطعات / كلم٨٠بسرعة 

 .)مفصولة المنسوب
حرم مرور مخطط ومصدق بمرسوم ولكنه اما مازال غير مبني او غير  -

 .مستملك بعد
 .حرم مرور معاق نتيجة  مشاريع طرق سريعة جديدة -
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 .ر شرعية عليهحرم مرور معاق نتيجة تعديات او اقامة ابنية غي -
  

 يخضع  من رياق إلى سرغايا في سوريا فهناك مقطع,  دمشق- بيروت الحديد خطّ سكة بالنسبة ل
  .عادته الى الخدمة إعادة تأهيل إللعملية

  
  اتمطار  ال٤-٢-٢
  

مطلع التسعينات وفي . المطار الرئيسي في لبنان) BRHIA(حريري الدولي ال فيقمطار ريعتبر 
 مليون مسافر ١٦ توجيهي للمطار بهدف الوصول الى سعة قصوى قدرها تم تطوير مخطط
للمطار بالتوازي مع وقد تم صياغة المقترحات والعروض لتحديث تقدمي . سنويا عبر المطار

 كمرحلة اولى، نفذت اعمال تحديث رئيسية في العام .النمو المرتقب في الطلب وعلى السفر جواً
  : واشتملت هذه على طبقا للمخطط التوجيهي١٩٩٩

 كلم في البحر، مع ممرات الطائرات ٢انشاء مدرجين واحد يمتد لمسافة  -
  .المرتبطة بهما وساحة وقوف للطائرات

 بوابة خروج الى ٢٣تحديث ورفع كفاءة وتوسعة مبنى الصاالت مع تنفيذ  -
 .  ماليين مسافر سنويا٦ ساحات وقوف بعيدة بحيث تستوعب ٣الطائرات و 

للتموين وحظيرة تخزين وامداد الوقود للطائرات وموقف سيارات مبنى جديد  -
 . سيارة مع كافة المرافق الثانوية٢٣٠٠يستوعب 

  
 طن ٦٠,٠٠٠ مليون مسافر و ٣,٢ بلغت نحو BRHIAإن المستويات الحالية للحركة عبر مطار 

مة الطلب  ، وهذا يعني ان المطار ما زال لديه سعة استيعاب اضافية لخد٢٠٠٤من الشحن عام 
ومن ناحية اخرى هناك بعض نواحي القصور الهامة ضمن المخطط الحالي . في المدى المتوسط

 :اليها وتناولها وهذه تتضمنيجب التطرق للمطار ومنشآته والتي 
  

 بالنسبة النارة مسار الطيران مع ICAOالحاجة الى التقيد وااللتزام بمقاييس  -
  .العالمات على األرض

خذ باالعتبار تحديث  المخطط التوجيهي كونه اداة طيعة الدارة الحاجة الى اال -
 .المطار وتنميته بشكل منتظم ومخطط

 مثل (NLA)الحاجة الى أخذ باالعتبار تقديم خدمات للطائرات الكبيرة الحديثة  -
 والتي يخطط لوضعها بالتشغيل في  المطارات االخرى عام A380طائرات 
٢٠٠٧. 
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نظمة تخطيط صارمة ومتشددة للمنطقة حول الحاجة الى فرض وتطبيق ا -
فالمدرج ( محيط المطار من اجل حماية مناطق االقتراب للمطار من العوائق 
 ).الشرقي ازيحت عتبة االقتراب اليه بسبب وجود عوائق ناحية الشمال

الحاجة لالخذ باالعتبار ايجاد مدرج بديل لخدمة النقل الجوي عند االضطرار  -
لفترات قصيرة نتيجة لحالة طارئة او لسوء االحوال  BRHIAإلغالق مطار 

  .الجوية 
  
    المرافئ٥-٢-٢
  

 ومنذ ذاك الوقت شهد ١٨٨٧لبنان ، وقد تم انشاؤه عام يعتبر مرفأ بيروت الميناء الرئيسي في 
مع اعمال اعادة تأهيل حديثة وتوسعة اضافت منطقة شحن جديدة ومحطة المرفأ توسعا مستمرا 

ان حركة المرور الرئيسية الى المرفأ .  وسلسلة من المباني والمستودعات الجديدةحاويات  جديدة
اما احجام البضائع . ٢٠٠٤ مسافر عام ٥٠,٠٠٠هي للسلع مع حركة مسافرين معتدلة بلغت نحو 

المشحونة عبر المرفأ فقد تقلبت وتذبذبت بشكل بارز مع اختالف الظروف واالوضاع في البلد 
الى بداية التسعينات ولكن شهت بعد ذلك استقرارا في السنوات األخيرة على خالل الثمانينات 

باألخص شهدت الصادرات و ١- ٢ ماليين طن بالسنة طبقا لما هو مبين في الشكل ٥حوالي 
  .١٩٩٩ منذ العام ٍّ سنوياٍّارتفاعا

  
  )باالطنان( الحركة في  مرفأ بيروت  ١-٢الشكل 
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 الزيادة الحديثة في حركة الصادرات ناتجة عن مجموعة من العوامل بما فيها االستقرار االكبر إن

في البلد والمنشآت التي  تم اضافتها على المرفأ، وايضا نتيجة لالدارة المحسنة في المرفأ كالمكننة 
رق اوقاتا والتي كانت في الماضي تستغ(للمعامالت وللتخليص الجمركي ) بالكومبيوتر( اآللية 
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والتعديالت التي تمت على التشريعات بما يتالئم مع سلوك التجارة ) طويلة وينتج عنها تأخيرات
  .العالمية الحديثة

  
من ناحية اخرى فإن مرفأ بيروت يعاني ايضا من عدة نواحي قصور تؤثر على كفاءته وفعاليته 

  :وتتضمن هذه اآلتي
  

من حركة مرور % ٣٠كانت تعادل بعض عمليات مناولة ونقل الحاويات والتي  -
وفي هذا المجال . ، تتم تحت ظروف فنية وسالمة رديئة٢٠٠١الشحن في سنة 

تنحصر سلطة ادارة المرفأ الرئيسية فقط على النواحي التي تتم جانب البحر من 
المرفأ، وليس لديها صالحيات وسلطة للتعامل مع اصول السالمة وقضايا المواد 

 . ولتها ونقلها جانب البر من المرفأالخطرة التي يتم منا
ان حجم الشحن العابر الى االردن والعراق وسوريا كان يصل في السنوات  -

 وهذا قد يعود من ناحية الى ٢٠٠١ الف طن عام ١٠٠الماضية الى حدود ال 
الظروف السائدة في المنطقة ولكنه ايضا ناتج عن عدم وجود وصالت سكك حديد 

 .مرتبطة بها
سجيل العمليات التي  تتم عبر مرفأ بيروت ال تتم بطريقة نظامية وهذا يبدو ان ت -

يؤدي الى نقص في البيانات الموثوقة مثال ذلك، البيانات التي تجمع حاليا ال تسمح 
 .بتقييم انتاجية معامالت الشحن بدقة

  
  موظف تم استخدامهم عام١٠٠٠إن مستويات القوى العاملة في المرفأ عالية مع اكثر من 

 الذي يمكن أن  االمرعالي،)  سنة٥٧ويبلغ  (لمستخدميناعمار اعالوة على ذلك، متوسط . ٢٠٠٢
  .حصول نقص سريع في الخبرة في المستقبل القريب مع تقاعد هؤالء الموظفينإلى يؤدي 

  
وهي لبنان،  بعض األهمية فيلها  بيروت، هناك ثالثة موانئ تجارية أخرى باالضافة الى مرفأ

  :تتضمنفالخصائص الرئيسية لهذه  اما . بلس وصيدا وصور طرامرافئ
  

  :ميناء طرابلس
 إعادة  وقد نفذت عليه اعمال شمال بيروت،ا كيلومتر٨٠ حوالي  هذا المرفأقعي -

 م وقناة دخول  ٧٠٠ة خالل التسعينات أنشأت بموجبها ارصفة بطول تأهيل شامل
  .  م١٠ الى مع زيادة عمق الميناء م ١٢٠٠موسعة طوال يبلغ طولها 

 معظمها ٢٠٠٢ الف طن عام ٦٠٠حركة الشحن عبر الميناء وصلت الى حوالي  -
 .بضائع مستوردة
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الترتيب الشكلي  للمرفأ غير مرضي مع وجود المستودعات على جوانب االرصفة  -
 .مما يؤدي الى عمليات غير فعالة

  
  :صيداميناء 

ليديا يخدم انشطة الصيد  وكان تق بيروت،جنوب كيلومتر ٤٥ حوالي  هذا المرفأقعي -
واالنشطة الترفيهية ولكن تمت توسعته وتطويره لتولي شحن البضائع خالل فترة 

  . من انعدام االستقرار خالل السبعينات والثمانينات
 معظمها ١٩٩٨ الف طن عام ٢٠٠حركة الشحن عبر الميناء وصلت الى حوالي  -

 .كان رخام مستورد
  :صورميناء 

 ويستقبل  بيروت،جنوب كيلومتر ١٠٠حوالي  قعي, تجارية وهو اصغر المرافئ ال -
  . بمعدل باخرة واحدة اسبوعيا، تتألف معظم حموالتها من سيارات مستعملة

  
اضافة الى المرافئ التجارية االربعة المذكورة هناك عدد من المرافئ الصغيرة الممتدة على 

  .ةالشاطئ اللبناني ويستخدم معظمها للصيد واالنشطة الترفيهي
  
  مقترحات النقل الحالية    ٣-٢
 
  عام  ١-٣-٢
  

نظرا لوجود نواحي قصور في قطاع النقل يتم حاليا دراسة عدة خطط تعنى باالستراتيجيات 
وفي حين ان كثير من . والتطوير المطلوب ضمن القطاع وذلك على المستويين الوطني واالقليمي

 صالحيتها نتيجة حصول متغيرات الخطط التي وضعت في الماضي لم تنفذ وبالتالي انتهت
وظروف غير مؤاتية لتنفيذها، فإن االتجاهات السائدة  ومستويات التدهور ضمن القطاع يبدو انها 

  .  اوجدت احساس ضرورة االستعجال في تأكيد جدوى وصحة الخطط الجارية وبالتالي تبنيها
  

على مستوى عالي من االهمية  ان خطتان إستراتيجيت هناك ،التي تم اعتبارها بين الدراسات ومن 
تين  الخطاتينه.  ضمن اإلعداد الوطني العامها المتوقّع على أداء قطاع النقل ولتكاملاتأثيرهل نظرا

 او )(Schema Directeur d'Amenagement du Territoire Libanaisهما المخطط المسمى بـ 
SDATL ،كما تم التطرق الى خطط اخرى مهمة . الحقاً المناقشين  وسياسة قطاع النقل البري

  .وجرى وصفها في اقسام الحقة من التقرير
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 Schema المخطط التوجيهي الشامل لالراضي اللبنانيةتم اعداد الخطة التي اطلق عليها تسمية 
Directeur d'Amenagement du Territoire Libanais)( او SDATL    ٢٠٠٤- ٢٠٠٢بين عامي 

 قطاع  كلفيها معالجة وتناول عدة قضايا ضمن الخطة من منطلقات قطاعية متعددة تم  تألفت وقد
 والتي العامةتوصيات عدد من الوفي قطاع النقل فقد تم التوصل الى .  بين سائر القطاعاتفيماو

  :يمكن تلخيصها على النحو التالي
  

  .الوطنيومعالجتها ضمن المقياسين الدولي و يجب تناولها قضية النقل -
 مع مرفأ  ة مقارنمنحها امتيازاتإن المرافئ الثانوية وخصوصا طرابلس يجب  -

 .بيروت
النقل بسكك الحديد للبضائع والشحن البري له فرص قليلة للمنافسة مقارنة بالنقل  -

 اخرى  نقطة من نقطة الى الحديدية بالسكك الثقيلعلى الطرق باستثناء حالة الشحن
 .مباشرة

الحاجة (ر الترانزيت بالطرق البرية عبر االراضي اللبنانية  قد ال يكون مفيدا عبو -
عالوة على ذلك فإن الفائدة التي ستعود على لبنان من ) الى نقاط حدودية اضافية
الطريق وعلى أي حال يجب السعي نحو تنفيذ . الجوهريهذا العبور ليس باالمر 

 .المتوسط السريع الدولي الذي يسير حول الساحل الشرقي للبحر االبيض
 .انة على شبكة الطرق الثانوية يجب ابرازها الى الواجهةيإن مشكلة عدم كفاية الص -
 الطرقات بين إما حول: بطريقتين حاليا  تتمعمار مناطق جديدةإمساهمة الطرق في  -

 لالراضي التي يقوم بها القطاع فتح جديدعمال  بأوأالمدن التي انشأتها الحكومة 
 ري التنمية الخطية وفي الحالة الثانية يجيتم تشجيعولى في الحالة اال. الخاص

 .معالجة التناقضات والظروف السيئة للشبكات المحلية
 .دةومنافذ محدبلول للمحافظة على وظائفية الطرق السريعة حالحاجة اليجاد  -
 ممر مخصص للنقل الجماعي على طول المدخل الشمالي ثداحالستالحاجة  -

 اكثر ا حدته منتخفيفالي ال يمكن تشاكل ازدحام السير اللبيروت يأخذ باالعتبار م
 .باضافة طرق جديدة

هناك شكوك حول الحاجة الى ارصفة لوجيستية للشحن حول بيروت الكبرى اذا  -
 . مطار بيروت الدولي ومرفأ بيروتبيناخذنا باالعتبار القرب 

الجور،  لتمويل النقل الجماعي، مثل ضرائب على امصادر اضافيةالتفتيش عن  -
 .ضرائب على الوقود ورسوم المواقف

 على مقياس) استثمار وتشغيل( لتنظيم النقل موحدةالحاجة الى مصلحة او هيئة  -
 .جبل لبنانو  أو حتى بيروت  بيروت الكبرىمنطقة

  
  : ويجب ابراز التوصيات التي توصلت اليها هذه الدراسة قدما على النحو التالي
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  ايإقتصاد وماليا -أ
  

 . مستوى كاف  وموثوق وثابت من التمويل العمال صيانة الطرقتأسيس •
  .  وضع اجراءات مناسبة الختيار المشاريع التي يتوجب تنفيذها •

  
  تقنيا -ب

 .لكامل الشبكةتنفيذ صيانة الطرق تحسين  •
  .حتياجات السفر الحالي والمستقبلي من بيروت الى الشمالإ تغطيةتحسين  •

  
 في اهميتها الخطة السابقة فهي سياسة قطاع النقل البري التي تم اما الخطة االخرى التي توازي

 والذي يلزم تصديقه ٢٠٠٢وضع مشروع قانون لها بواسطة وزارة االشغال العامة والنقل عام 
وعلى الرغم من ان سياسة النقل لم . من مجلس الوزراء من اجل وضعه موضع التنفيذ بالكامل

مية المسؤولة عن قطاع النقل باشرت بتنفيذ النواحي تصدق بعد فإن مختلف الجهات الحكو
مثل منح امتياز تشغيل محطة الحاويات الى مشغل خاص او اعداد الرئيسية من هذه السياسة 

  .االنظمة لتأسيس هيئات مستقلة تقوم بادارة وتشغيل الطيران المدني والنقل البري والبحري
  

عض المالحظات التي  يجب اخذها باالعتبارفي وما زال ممكنا ادخال بعض التعديالت وابداء ب
اما االهداف الرئيسية لهذه . القانون النهائي الذي سيتم استصداره بعد اعتماده وتصديقه رسميا

  :السياسة فهي مذكورة ادناه
  عقولةم باسعار  للمسافرينتنقلتوفير آلية . ١
   للمسافرينعددةنقل مت وسائط توفير . ٢
عقولة في المدن على درجة من الكفاءة وبتكلفة م داخلية لعبضائع وس ضمان حركة. ٣

  .وفي المناطق الريفية البعيدة
  .شحنالنقل  لوسائطالمالكين   القدرة التنافسية للبنانيينامامإزالة العوائق . ٤
  .يةالخدمات اللوجست لتزويدسي للبنان على المستوى اإلقليمي تخصيص دور تناف. ٥
  .نقلال بسبب  التي تتحملها الحكومةموازنة على ة المالياالعباء تخفيف. ٦
من اجل المحافظة على النواحي لنقل ل البنية التحتية على تطبيق مقاييس خاصة. ٧

  الجمالية الخارجية
   على الطرقتقديم اجراءات السالمة واالمان. ٨
  ا وحماية إستثماراتهالبنية التحتية للطرقصيانة . ٩
ويتمتعون قطاع النقل  فيذوي مبادرات صاصيين وأفراد تأسيس طبقة عليا من إخت. ١٠
  المقدرة الدوليةب
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  :اما القضايا التي تم تناولها ومعالجتها في مشروع القانون فهي

  الحاجة الى سياسة نقل بري متكاملة -
 الحاجة لتأسيس صندوق لتمويل للنقل -
 .امالحاجة لالنتقال من نمط النقل بالسيارات الخاصة الى نمط النقل الع -
 .اهمية اعادة تنشيط قطاع النقل وخصوصا في المناطق الرئيسية -
 . المركبات وحالتهااعدادالحاجة الى تنظيم  -
 السالمة -
 تنظيم الشحن والخدمات اللوجيستية -
   .الحاجة الى بناء القدرات في قطاع النقل -

 
قطاع النقل  فيوهناك اضافة حديثة لقضايا السياسة وهي الحاجة الى تشجيع المساهمة الخاصة 

  .البري من حيث تطوير القطاع وتشغيل وادارة خدماته
  

ومن ناحية اخرى فإنها . تشكل دراسة سياسة النقل البري اساسا صلبا لتوجيه نظام النقل في لبنان
  .البلديات والسلطات المعنية  من قبلتتطلب متابعة من اجل  المصادقة عليها

  
 وسائط النقل ةرادألسبل الدراسات على أفضل  من لةالحكومة سلس فقد نفذت ، لذلك باإلضافة
من هذه  لكّل وإعادة هيكلة ختلفةمإصالحات بعمل  تأوص هذه الدراسات. لبنانفي المختلفة 
بالتمشي مع سياسة النقل  مراجعتها واحتمال تعديلها التوصيات يجب اآلن  ، وهذهالوسائط

  .وتطبيقها باسرع وقت ممكنوضرورة وضع هذه التوصيات المعدلة موضع التنفيذ 
  
  قطر ال ٢-٣-٢
  
    التحسينات للطرق االستراتيجية١-٢-٣-٢
  

داخلها، في محتملة على شبكة الطرق بين المدن والتيجية استراالوصالت ال د منتم تحديد عد
 هذه الوصالت الرئيسية .حيث جرى اعداد دراسات لها على مستويات مختلفة من التفصيل 

  : ادناه٤- ٢ة لها مبينة في الجدول والمشاريع العائد
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   وصالت طرق استراتيجية جديدة محتملة٤-٢الجدول 
  وضع التنمية  )كلم(الطول   الوصلة

  انجزت التصاميم االولية  ٢٠  الطريق الدائري لمدينة بيروت
  يجب انجاز التصاميم االولية  ١٤  (A2)طريق انطلياس المعاملتين السريع 
ل العربية الطريق  السريع بين الدو

  )االوتوستراد العربي(
 – التصميم متوفر لبعض المقاطع  ٦٠

  بحاجة الى تحديث
 بحاجة الى - التصميم متوفر  ١٢  محول طرابلس

  تحديث
 والحدود –الطريق السريع بين طرابلس 

  الشمالية
 بحاجة الى - التصميم متوفر  ٥٥

  تحديث
     اعادة تاهيل على شبكة الطرق الرئيسيةمشاريع 

  
. أخر تنفيذ هذه المشاريع السباب عديدة منها نقص التمويل وقضايا تتعلق باستمالك حرم الطريقت

إن اهمية هذه المشاريع تزداد يوما بعد يوم وذلك مع نمو الطلب وتدهور الخدمة التي توفرها 
ي قد وبالتالي فإن قضية اولوية هذه الوصالت بالنسبة للمشاريع االخرى الت. شبكة الطرق القائمة

وعند اكتمال عملية الغربلة . تتعلق مباشرة بالنمو االقتصادي الكلي تحتاج الى معاينة وتمحيص
  .دون ابطاءبسرعة وهذه يمكن المباشرة بتنفيذ البرنامج 

   
  تطبيق قانون جديد للسيررض ف وضع و ٢-٢-٣-٢
  

قشته بواسطة  قد عدل مؤخرا ويتم حاليا منا١٩٦٧إن قانون السير القائم الذي وضع بالتطبيق عام 
تعزيز نواحي  وتتمحور التعديالت لهذا القانون بشكل اساسي حول. لجنة نيابية لالشغال العامة

السالمة العامة بادخال قوانين تنظيمية اكثر في هذا المجال اضافة الى وضع نظام جزاءات 
ية مراجعة وقد تم تناول قضايا عديدة من قبل خبراء النقل خالل عمل. لضمان التزام العامة به

 استعمال الطريق وتحقيق  وجهةالقانون من ضمنها الحاجة الى وضع مزيد من التركيز على
مثال ذلك فإن القانون ال يتناول قضايا . مرونة اكبر في التعامل مع التقدم التقني في مضمار النقل

لتكنولوجيات وهناك قضايا اخرى بعضها يتناول الحاالت او ا. كيفية استخدام المركبات للدوارات
  : بما في ذلك اآلتي١٩٦٧التي تطورت منذ سنة االصدار االولي للقانون عام 

  .الحاجة لحماية حرم الطريق -١
 .التي تتعدى على حرم الطريق.. الحاجة الزالة المباني والفتات االعالن الخ -٢
 .الحاجة الى ضبط المداخل للطرق السريعة -٣
 .نظمة واال تطبيق القوانين فرضجة الى تعزيزاالح -٤
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خرى االطرق لاوضع قوانين وشروط خاصة تتعلق باستخدام الطرقات السريعة و -٥
 . المنافذدةومحدال

  .الحاجة لمراقبة االنبعاثات من السيارات -٦
  

ومع ذلك فإن القانون المعدل يتوقع المصادقة عليه في القريب العاجل وسوف يشكل االساس 
ا القانون فإن احداث تغييرات في سلوك السائق اضافة الى هذ.  سير المركباتعملياتللتعامل مع 

وهذا يمكن بناؤه حاليا من خالل العمل . تم من خالل اقامة ندوات تعليمية للسائقين ان تيمكن
الجاري ضمن المدارس اللبنانية والذي يمكن ان يتضمن انتاج واصدار كتيب صغير ومن خالل 

 حول القيادة االمنة وبطريقة تساعد التدفقات وضع االعالنات في التلفزيونات التي تعطي تعليمات
والعامل االكثر اهمية في نجاح القانون الجديد يبقى، من .  التقاطعاتعبرالمرورية عند الوصالت 

تطبيق صحيح من قبل السلطات فرض ناحية اخرى، في القدرة على اقران القانون بتنفيذ و
  . المعنية

  
  حضريالمرور ال هندسة وإدارة ٣-٢-٣-٢
  

هذه الهيئة ال تتعامل عادة مع و. ٢٠٠٢عام  TAVMAتم انشاء هيئة ادارة السير والمركبات 
أي تطبيق اجراءات مثل تحسين (.مهندسي الطرق من هذه العبارة عموما كما تفهم هندسة المرور

  ).التقاطعات، تنسيق االشارات الضوئية وتنظيم وقوف السيارات الى جانب الطريق
   

 المرور حجم لهندسة وادارة المرور من حيث ضبط سرعة ة ونظاميةرسميربة لمقاهناك حاجة 
 بنى تحتية صحيحة ايجادوالقيام بتحريات وابحاث الحوادث المرورية ومنع حصولها من خالل 

وهذا االمر يجب اخذه كامر عاجل وملح مبدئيا إما . وتشغيلها واجراء التعديالت عليهاللطريق، 
 حاجة هناكسيكون و.  او بواسطة وزارة االشغال العامة والنقلاالعماربواسطة مجلس االنماء و

 مع قضايا  المرتبطوسبل فرض هذه االنظمةعلى انظمة المرور  TAVMAللتعاون الوثيق مع 
  .هندسة المرور

  
 يمكن تعميم هذا الدور الهندسي الى هيئات اخرى مسؤولة عن منطقة بيروت في المدى األطول،و

  .الكبرى وطرابلس
  

 لخلق المؤسسات من اجل حل الكبرىبيروت لمنطقة مشروع تنمية النقل الحضري  يهدف حاليا، 
ويسعى هذا المشروع الى تحسين ادارة المرور من خالل تأسيس هيئة . قضايا المرور السائدة
 اشارات مرور منسقة عند التقاطعات  حركات المرور مع تركيبمراقبةب مدينية مستقلة تقوم

  .منطقة بيروت الكبرىفي  الرئيسية
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     ضبط المواقف على جانبي الطريق٤-٢-٣-٢
  

هندسة المرور الحضرية العامة  لمجم منجزء  ضبط المواقف على جانبي الطريقيشكّل 
يجب دراسة المسارات الرئيسية ضمن المناطق الحضرية وداخلها من حيث و .ةي اإلدارةنشطاألو

هناك . ايجاد الضوابط وبدائل للوقوف بعيدا عن الطرقاتعلى جوانب الطرقات و الوقوف الحالي
 بالشكل لالستغالل  الجدوى وغير قابلةةتصبح عديمجزء كبير من الطاقة االستيعابية للطرق 
ارمة تجاه صتطبيق انظمة  فرض لذا يلزم وضع و. المطلوب بسبب التوقفات على جانبي الطريق

ان يخفض من االزدحامات ويريح حركة المرور التوقف على جانبي الطريق الن ذلك من شأنه 
 يجب  كما .هالولذلك يجب ايجاد مواقف بعيدة عن الطرقات وتوفير االمن الالزم . بشكل كبير
يهدف حاليا .  حيث يلزم لمزيد من الدراسة الحقا وتطبيق مخططات تجريبيبة هذا االمراخضاع

ووضع ضوابط للوقوف على جوانب مشروع تنمية النقل الحضري لبيروت الكبرى الى تنظيم 
مع وضع عدادات لهذه المواقف والدارة المواقف  الطرقات في مناطق مختارة مع تنفيذ اجراءات

  . تطبيقهافرض
  

 التشدد في تطبيق العقوبات والجزاءات باالضافة الى، في المدنالحضري تحديد حيزات الوقوف 
 شعبية،وغير  أداة مكروهة همع كوند جدا، ، يمكن أن يكون مفيةشرعيال  للتوقفات غيرالصارمة
ولكي يتم تطبيقه بنجاح يجب تنفيذه على .  ولتعزيز استخدام النقل العامعلى النقلالطلب  في ادارة
 يتم تحسين منشآت النقل الجماعي العام في نفس الوقت الذي يمنع ان مثال "عصاالجزرة وال" قاعدة

  .فيه الوقوف على جانبي الطريق
  
  مستشارو الدعم االداريمشروع  ٥-٢-٣-٢
  

جزء من تعيين فريق من الخبراء بموجب برنامج مساعدة ممول من االتحاد االوروبي هو إن 
 محاولة منها لالستفادة بالشكل االمثل  في وزارة االشغال العامة والنقل قبلد التي بذلت منوالجه
اما الهدف من هذا . (MSC) دارةوهو تحديدا مستشارو دعم االن استخدامها للمصادر المختلفة م

  .االجراء فهو تحسين انتاجية الخدمات االدارية والفنية في الوزارة
  

نظام ادارة الطرق   كانت تأسيسحتى اآلن االدارياحدى االنجازات الرئيسية لمستشارو الدعم 
 صيانة وحاجاتهذا النظام االساسي يقدم االداة لالدارة لتكون رؤيا افضل لمشكالت . السريعة

 كما يسمح هذا النظام ايضا .ا الضرورية في التعامل معهاالجراءاتر يقر تشبكة الطرق، وإلى
.  حلول للمشكالت الفنية والمالية المستقبليةولتضعبتطوير برامج طويلة االجل  لالدارة المركزية

  :آلتيوالمهمات التي يجب تنفيذها من خالل استعمال الخبرات واالجراءات المختلفة هي ا
  .تطوير استراتيجية عامة لصيانة وتطوير قطاع الطرق -
 .وضع سلم اولويات للمشاريع والبرامج االستثمارية -
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  .متابعة وضبط التنفيذ -
  

  عامالنقل ال  ٣-٣-٢
  
١-٣-٣-٢ النقل ال اتمهمهيئة النقل البري ضمن  عام  
  

     ي المذكورة في القسمإن سياسات واهداف النقل البري الناتجة عن دراسة سياسة النقل البر
سلطات النقل "  استخدمت كخطوط توجيهية عريضة لغرض اعداد مشروع قانون حول ١- ٣-٢

  .وهذا القانون يقترح انشاء هيئة عامة للنقل البري وهيئة عامة للنقل البحري" البري والبحري
  

مات النقل البري وبموجب مشروع القانون فأن الهيئة العامة للنقل البري ستكون مسؤولة عن خد
  .نقل البضائع والشحنبما فيها النقل العام بالطرق والسكك الحديدية، و

  
اما اهداف الشركة ". شركة وطنية للنقل العام"  من مشروع القانون تأسيس ١٩تقترح المادة 

ومن المعلوم بأن هذه الشركة ستقدم خدمات . فستكون تقديم خدمات للنقل العام للركاب بالباصات
  .قل في بيروت ، وفي هذه الحالة يجب تعديل نص  القانون لتحديد هذا االمرالن
  

إن سياسة الحكومة ترمي الى انشاء شركة في غضون ستة اشهر من تاريخ المصادقة على قانون 
وسيتم تحديد رأسمال الشركة في حينه، ومن الممكن ان يكون رأس المال . النقل البري والبحري
 االخذ باالعتبار بأن ملكية االسهم للشركة، عند انشائها، ستعود للحكومة التي  بالعملة االجنبية مع

   .  تبقى المساهم الوحيد عند بيع االسهم جزئيا او كليا
  

 سنوات ٥ة لمدة  مؤقتصالحيات استثنائيةامكانية اعطاء الشركة طرح  من القانون فت٢٠اما المادة 
  .كحد اقصى

  
 تنص على انه من الممكن عند استالم -  تعنى بشؤون سكة الحديد من القانون التي ٢٢والمادة 

مرسوم من الحكومة، بناء القتراح الوزير واذا لزم االمر، انشاء شركة مغفلة تقوم بتقديم خدمات 
  .النقل للركاب والبضائع بسكك الحديد

   
ي بيروت من اجل وقد تم حديثا تجنيد استشاريين للقيام بتحليالت شاملة للطلب على نقل الركاب ف

تصميم افضل شبكة لمسارات وخطوط النقل ولتحديد السعة واحتياجات التردد لكل مسار من هذه 
  . الخطوط

  



  ٢٠٠٩ -٢٠٠٦البرنامج التنموي     قطاع المواصالت
    

 

L0538-RPT-PM-01 REV 0 ٣٢

  :اما االعتبارات التي  يجب اخذها فيما يتعلق بمشروع القانون فتتضمن اآلتي
إن النقل البري في الوقت الحاضر غير مضبوط باي شكل من االشكال، لذلك فإن  -

  .يئة تقوم بتنسيق وتنظيم حسبما يلزم ومراقبة القطاع سيكون امرا مفيدا جداانشاء ه
خدمات الركاب داخل المدن، وخدمات الركاب : إن النقل البري يمكن تقسيمه الى -

هذه الخدمات لها خصوصياتها  ومميزاتها وال يمكن . بين المدن وخدمات الشحن
ص في التفريق بين هذه الخدمات وإن النق. معالجتها بشكل متساوي من قبل الهيئة

يمكن ان ينجم عنها ) ٦المادة ( ومهمات الهيئة ) ٥المادة ( في  اهداف الهيئة 
 .مشكالت في المستقبل

فالبلدان الرئيسية . إن مراقبة وتنظيم الشحن البري يجب ان يبقى الى الحد االدنى -
ص تشغيل ومن المستحسن تسليم رخ. ناتححررت صناعة النقل بالشاالمتطورة 

شركات نقل بالشاحنات على نفس االساس الذي يتم فيه تسليم الرخص الي انشطة 
 كما هو الحال والغراض السالمة، يتم معاينة الشاحنات بشكل منتظم،. اقتصادية
ويتم اعطاء الرخص  للسائقين بعد . في لبنانجميع المركبات العاملة ل بالنسبة

. العمل بما في ذلك ساعات عمل السائقينمعاينة شاملة ويتم تنظيم وضبط ظروف 
ومع االخذ باالعتبار حجم لبنان فإن الرخصة الممنوحة لمالكي الشاحنات يجب ان 

، يجب ان وكأي  عمل تجاري. تخولهم العمل في أي مكان على االراضي اللبنانية
 تعريفاتهم للنقل ولتقرير الجزء من السوق الذي وضعيكون للمالكين الحرية في 

ومن اجل مساعدة شركات النقل بالشاحنات الصغيرة، والتي قد . دون العمل فيهيري
 :تواجه مشكالت في تقييم تكاليفها فإن الهيئة يمكن ان

 .قل بالشاحنات تنشر بشكل منتظم عناصر تكلفة الن -
  .  تنظم دورات تدريبية حول ادارة شركات النقل -

  خطوط سير وتعريفحديدويجب ت. يجب تنظيم الخدمات بين المدن بشكل قوي -
، ويجب  كل مسارلىن وتردد انطالقها والسعة عخدمات النقل بالباصات بين المد

ويمكن تقديم خدمات  . المرتقب على النقلطلب تلبية ال هذاان يضمن نظام الضبط
العامة / عامة او خاصة والتنافس بين مختلف الشركات الخاصةهيئاتالنقل بواسطة 

ومع االخذ باالعتبار ان بعض الخطوط . القاعدة على كل خطقد تكون او ال تكون 
قد تكون مربحة اكثر من خطوط اخرى فإن احد الخيارات قد تكون تسليم هذه 

بربط واحد او اكثر من الخطوط المربحة مع الخطوط من خالل مناقصة تنافسية 
ة تتقاطع واحد او اكثر من الخطوط االقل ربحا واالخذ باالعتبار تقديم اعانة مالي

أي مع (وحيث يلزم، يجب ان يسمح بحصول مناقصات سلبية . بين هذه المسارات
 ).طلب االعانة المطلوبة

 ض جيد وخدمات موثوقة، فإنرالمشغلين الخصوصيين على تقديم عولتشجيع 
 لحوال. جب ان تجعل جميع خدمات النقل مربحة بشكل عامالسياسة العامة ي
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قد يكون هذا . النظامتملي المنافسة جعل   وة للتعريفاتمثل قد يكون ترك الحرياال
، وفي المدى القصير، يمكن اعتماد التعريفات من قبل الهيئة، ولكن صعب التطبيق

يترك الحق الصحاب ومالكي الباصات اللجوء الى التحكيم في حال عدم التوافق 
لنقل ابعمليات لق عولدواعي السالمة واالمان، وفيما يت. على التعريفات

الى معاينات وتفتيش منتظم مع تدقيق ساعات العمل  هابالشاحنات، يجب اخضاع
    .ومؤهالت السائقين

. هناك عدة طرق لتوفير خدمات النقل بالحافالت في المدن:  الحضرية النقلخدمات -
) الموزمبيق(فبعض المدن الكبيرة مثل مدينة بوينس ايرس في االرجنتين او مابوتو 

 خصوصيين مجموعين في تعاونيات لكل مسار او خط حافلة، تستخدم مشغلين
عادة ( خاص ونظام) الباصات الكبيرة ( نظام عاموالبعض االخر يستخدم مزيج من

ستعمل  ي، بينما)البرازيل(َأو ساو باولو ) إثيوبيا(مثل أديس أبابا ) ميني باص
. ن االوروبية نظام عام كما هو الحال في العديد من عواصم البلدااآلخرين فقط

  .وفي جميع هذه المدن يوجد نظام سيارات اجرة خاص منافس لها
  

ان أي شركة باصات عامة كبيرة .  له مزاياه وعيوبهلإن كل حل من هذه الحلو
ومن ناحية اخرى فإنه وبعكس كثير . ستعرض  في البداية خدمات جيدة وموثوقة

ي في حصر كلفة صيانة من االعمال التجارية االخرى فال يوجد اقتصاد مقياس
تقدم من خالل التعاونيات لمشغلي الباصات الخدمات التي . وتشغيل هذه الباصات

عامة هيئات الصغيرة تكون عادة ارخص من تكلفة الخدمات المشابهة المقدمة من 
تغطي تكاليفها وال تتمتع بأي اعانات هذه الشركات الخاصة الصغيرة . ىكبر

 تأمين  يتمباستثناء يعض الحاالت الخاصة حيث(بلديات مالية من الحكومة او ال
  ). وقود بدون ضريبة

  
ومن ناحية اخرى وكما في جميع حاالت التزام الخدمة العامة، فإن استمرارية 

 بين الدعم المالي المتفق عليه جدارةو الشركة سوف تعتمد مباشرة على مستوى
 المصدر الوحيد ي قد ال يكونالم الدعم التقييم مستوى. الهيئة والمشغل الخاص

للخالف والنزاع، ولكن مع االخذ بالحسبان القيود المستقبلية المحتملة على 
من قبل الهيئة قد يكون الدعم  ن الدفع في االوقات المناسبة لهذاالموازنات، فإ

ظة ان هدف ويجب هنا مالح. صعبا، االمر الذي قد يسبب مشكالت للمشغل
ناتجة عن نظام  العلى الموازنة اللبنانيةالعباء المالية خفض ا" سياسة النقل هو 

  ". النقل 
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وقبل اتخاذ القرار النهائي حول تأسيس مثل هذه الشركة الوطنية، سيكون من 
الحكمة والتعقل تنفيذ عدة سيناريوهات مالية مختلفة من اجل تقدير المبالغ 

ريفات البديلة وجودة  مع االخذ باالعتبار مختلف التعللدعم الالزمالمحتملة 
  .الخدمات

  
، حسبما اشير اليه اعاله، بالنسبة لخدمات النقل بين المدن  ممكن وهناك حل بديل

وهو تحديد وتعريف مجموعة من المسارات والخطوط الواجب خدمتها ضمن 
مجموعات بحيث ان الخسائر الى وحول مدينة بيروت، وتصنيف الخطوط 

من  عويضها بالفوائد على خطوط اخرىتكن المحتمل حصولها على خطوط ما يم
وتقوم عندها الهيئة بتخصيص وطرح مجموعات . خالل اعانات متقاطعة

وتقوم . المسارات من خالل مناقصة الى واحد او اكثر من المشغلين الخصوصيين
 الهيئة بمراقبة جودة المركبات بعناية، اضافة الى مراقبة السعة التي يلزم تقديمها 

  . الباصات على المساروتردد حركة
  

توقيع عقد بتقرير الوهناك طريقة اضافية لتأسيس شركة باصات النقل وهي 
وسوف تحدد وثائق .  سنوات مثال١٠امتياز مع مشغلين خصوصيين لفترة 

تم توقيع العقد مع المشغل ط السير والظروف وجودة الخدمات ويالمناقصة خطو
سلبي، مع العقد المعطى للمشغل الذي أي عقد امتياز ( يقدم افضل العروضالذي 

   ).الي م الدعم اليمكن ان يعرض ارخص التكاليف من اجل خفض معدل
  

يجب هنا مالحظة انه وحتى لفترة ،  سنوات ٥  وفيما يتعلق بمنح احتكار لفترة - 
قصيرة من الزمن فإن حالة االحتكار قد تولد وتنتج تشوهات عديدة  يصعب 

 افضل واكثر  حافز لتقديم خدمات دوماد المنافسة هوإن وجو. تصحيحها الحقا
 حيث انه (لذلك ينصح بحذف هذه الفقرات والمواد من مشروع القانون .كفاءة 

)  عندما تصبح هذه الفقرات ضمن القانون فسوف يصبح ال مفر من لحظها
واالخذ باالعتبار امكانية منح االحتكار في وقت انشاء الشركة، اذا اثبت لزوم 

    .  لجعل الشركة قابلة لالستمرارذلك
  

 ان تمويل إال. مسارات للباصات ضمن هذه العمليةتطوير  من الممكن ادراج اعمال
 وطرح خدمات شركة تشغيل سكك الحديد مخططات النقل بسكة الحديد والنقل الجماعي

الى ومن وضمن منطقة بيروت يجب ان يتم ضمن ما تسمح به وتجيزه هيئة النقل البري، 
مصلحة النقل المشترك وسكك (لمقترحة اباالشتراك مع مؤسسة سكة الحديد الجديدة 

ذات الراس مال سكة حديد   تمويالت اخرى لمخططات جمعويمكن). الحديد المعدلة
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وهذا يجب .  او فوائد اقتصادية خارجيةالمساهمات المكتسبة من التخطيطبواسطة الضخم 
ار في ظل نظام النقل  االستمرعمراني كبير ال يمكنهيوجد نمو اخذه باالعتبار حيث 

وقد نفذت . منح ترخيص تخطيط بدون تقديم خيارات نقل فعالةعادة ال ي الحاضر والذي
ذات استقاللية  لمساعدة الحكومة اللبنانية في انشاء هيئات ٢٠٠٥-  ٢٠٠٤دراسة عام 

 (A)لت المرحلة االولى وقد اشتم. ادارية من اجل تنظيم قطاعات النقل البري والبحري
وهيئة النقل /  االداري وتهيئة المرحلة لهيئة النقل البري الجسمعلى مهمات تتعلق بتعزيز

ترات  فهي المساعدة خالل الف(B)اما المرحلة . البحري وقد انجزت هذه المرحلة بمعظمها
  . وهي ما تزال عالقة،االنتقالية وما بعد التنفيذ

  
  امدراسة النقل الع  ٢-٣-٣-٢
  

 من خالل البنك الدولي تحت ٢٠٠٤اطلقت المديرية العامة للنقل البري والبحري دراسة في العام 
اعادة احياء صناعة النقل " وقد اطلق على هذه الدراسة مسمى . مشروع تطوير النقل الحضري

وتهدف الدراسة الى وضع اطار عمل متكامل لتحسين الصناعة التي تغطي " العام في لبنان
  :احي التاليةالنو
  

  .نواحي مؤسساتية -
 .السياسة نواحي -
 .نواحي تنظيمية -
 .نواحي الهيكلية في المؤسسة -
 .نواحي مالية -
 .نواحي تشريعية -
 . التطبيق فرضونواحي -

  
كما تضمنت اهداف الدراسة تطوير خطة تنفيذ عملية لوضع سلم االولويات الجراءات التحسين 

ة على ذلك فقد تضمنت الدراسة تصميم نظام يضمن وعالو. مع االخذ باالعتبار الوضع القائم
  .طار متعدد الوسائطفي إالتكامل التام لنظام النقل العام 

  
  .وقد اعطيت الدراسة الى استشاريين ولكن لغاية تاريخه لم يتم اصدار اي نتائج حولها
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   سكك الحديد٤-٣-٢
  

.  سكك الحديد والنقل المشتركمصلحةإن مسؤولية عدم تشغيل خطوط سكك الحديد تقع اآلن على 
  . وقد تختفي هذه المصلحة مع انشاء هيئة النقل البري الوطني

  
ومن ناحية اخرى هناك مشاريع مختلفة مقترحة العادة تأهيل البنية التحتية لسكة الحديد وتشغيل 

يضا للنقل الجماعي للركاب في منطقة بيروت واالقطارات، وذلك لعمليات شحن ونقل البضائع 
  :اما االعتبارات التي يجب دراستها في هذا المجال فتتضمن اآلتي .الكبرى

بحيث ال تبرر اقتصاديا قصيرة جدا  على المستوى الوطني فإن المسافات تعتبر -
  . البضائعاقامة خط سكة حديد وطني لنقل

تعتمد ايضا يمكن فقط تبريرها للمرور العابر الخارجي، والتي البضائع  إن حركة  -
إن اي استثمار يتناول المرور العابر الخارجي . سياسات البلدان المجاورةى عل

يجب ان يتم بالتنسيق والتعاون الوثيق مع البلدان المجاورة المعنية التي يجب ان 
 .تشترك بجزء من االعباء والمخاطر المالية مع لبنان

ولكن من . ا إن نظام نقل جماعي بسكك حديد خفيفة يمكن ان يبرر اقتصاديا ومالي -
ناحية اخرى فإن التفتيش عن خدمات تغطي نقل الركاب والشحن البري يمكن ان 

احد الحلول يمكن ان يقضي بتركيز . يؤدي الى وضع حلول غير مبررة اقتصاديا
بسكة الحديد عبر سوريا وان يترك البضائع  على مرفأ طرابلس ونقلالنقل العابر 

إن النقل . خفيفة للركاب في منطقة بيروتاستخدام مخطط النقل بسكك الحديد ال
الطريق عند الخارجي الذي يمر من خالل مرفأ بيروت يمكن ان يتم بواسطة 

 .اكتمال تنفيذ طريق الوصول الى المرفأ
اما فيما يخص الناحية المؤسساتية فهناك بعض نواحي القلق والمخاوف من انتقال  -

فبحسب القانون . لوطني المقترحةمسؤوليات سكك الحديد الى هيئة النقل البري ا
فإن هذا النقل سيكون لفترة قصيرة بانتظار وضع شركة سكة حديد ذات استقاللية 

 مصلحة سكك الحديد والنقل المشتركوهناك حل آخر بديل وهو ابقاء . ذاتية
OCFTC في الوقت الحاضر واعادة تركيز انشطتها على تطوير خدمات سكك 
 الهيئة التنظيمية لخدمات سكك الحديد OCFTCان تصبح وفيما بعد يمكن . الحديد 

في حال تم اعادة تسوية خدمات سكك الحديد وتشغيلها بموجب امتياز بواسطة 
 .مشغلين خصوصيين
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   نظام سكة الحديد الحضري  ١-٤-٣-٢
  

ام ر النقل الجماعي في بيروت في االعتبار امكانية تنفيذ نظمتأخذ دراسة الجدوى االقتصادية لم
وهذا قد يشكل خطوة اولى في . نقل جماعي على طول حرم سكة الحديد من بيروت الى جونية

تقديم اما خدمة نقل جماعي بسكك حديد خفيفة عبر الشريط الساحلي، او قد يشكل النواة لخدمة نقل 
  .ها في هذا المضمار وفائدتبسكك حديد ثقيل اذا ما اثبتت جدواها االقتصادية

  
الشمالي لمدينة ممر المدخل اعلى احتماالت النقل الجماعي تتركز في اسات بأن وقد بينت الدر

وعليه فإن استراتيجية تنفيذ المرحلة االولى قد . بيروت وخصوصا بين جونية ومنطقة الكارنتينا
ناسبة  حرم المرور بطريقة ماعدادر وم على هذا المباصاتلل طريق مع رسم عبورتكون تشغيل 

 على النقل الجماعي عبر وعلى اثر تنامي الطلب.  من اجل تحويله مستقبال الى خدمة سكة حديد
وقد بينت . المدفوع  ليحل محل الطريق(BRT)ر سريع للباصات مهذا المسار، يمكن تنفيذ م

ي الذروة في االتجاهين قد يصل الى فإن الطلب خالل ساعت ٢٠١٥بحلول العام انه توقعات ال
وبنفس االفق الزمني فإن .  راكب مما يجعل خدمة نقل الركاب بسكك حديد ثقيلة مجديا١٥٠٠٠

اعتبرت في هذا التقرير مجدية  خدمات الشحن ونقل البضائع بين بيروت والحدود الشمالية للبنان 
  .بتشغيل رحلة الى رحلتين بالقطار يوميا

   
. و المستملك بمرسومأ/ حرم طريق سكة الحديد القائم ون بيروت الى جونية سوف يتبعر ممإن الم

 مخايل في بيروت ومحطة سكة حديد جونية ر كلم ويسير بين محطة ما١٧ر مويبلغ طول هذا الم
والسرعة وهذا المسار في معظمه يسير على منسوب االرض . والمعبر مضبوط المداخل

والتدرجات . ساعة/ كلم ١٠٠ و ٧٠تتراوح بين )  مرور الطرقمن وجهة نظر(التصميمية 
التقاطعات مع شبكة الطرق المحلية سوف تستوجب . القصوى مالئمة لتشغيل سكة حديد مستقبلية

  .تقاطعات على مناسيب منفصلة او تقاطعات ارضية 
  

عند منطقة الكرنتينا ؤها انشا اقامة منشآت جسور جديدة يلزم اما السمات االكثر دقة وحراجة فهي
مستقبال، في حال ( مخايل ومرفأ بيروت ر ماةنهر بيروت، من اجل تأمين الدخول الى محط/ 

 الى سكة حديد، يجب اتالل تحويل مخطط الباصخاضافة الى ذلك فإنه ). اعتماد وصلة الشحن
  .عمل تخطيط دقيق لضمان اقل انقطاع ممكن لخدمات الركاب المتنقلين

  
خذت باالعتبار ثالث محطات رئيسية وهي تحديدا محطة مار مخايل في بيروت، ومحطة ُأوقد 

ساحتي توقف وركوب في  نقطة توقف اضافة الى ١٣كما اخذ باالعتبار ايضا . انطلياس  وجونيه
القديم او (وعلى الرغم من ان الخدمة ستقدم بداية عبر حرم الطريق القائم . انطلياس وجونية
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فإن الحاجة الى استمالكات اضافية تلزم عند منطقة نهر بيروت اضافة الى ) حديثاتملك المس
  .منطقة جونيةاستمالك القامة المنشآت في 

  
 مليون دوالر ٣٩تقدر بنحو ) الباصات برسم عبوررمم (ع لبداية هذا المشرواألساسيةإن الكلفة 

  . امريكي مليون دوالر ٨ تقدر بنحو حين ان تكلفة االستمالكاتامريكي في 
  
  :  الوصالت االقليمية٢-٤-٣-٢
  

إن الخطط المتعلقة باعادة تنشيط وصلتي سكة الحديد االقليمية التي تمتد من الحدود الشمالية 
الحدود الشمالية عند العبودية  االولى من طرابلس الى . ية الوطنية قد تم تجهيزها للتنفيذرقوالش

وسوف يتم تشغيل واستخدام هذه . ياق الى الحدود الشرقية وصوال الى سرغايا والثانية من ر
الضيق العرض  ستبقى على وصلة رياق لسكة الحديدغير ان  .الخطوط لنقل البضائع والركاب

وضاع والتطورات السياسية هذه المشاريع مجمدة حاليا  نسبة لال.  التشغيليةاوالذي يحد من كفاءته
  .السائدة

  
  اتمطار ال ٥-٣-٢
  
   مدنيالطيران ال هيئة ١-٥-٣-٢
  

سابقة في  هناك مشروع قانون النشاء هيئة الطيران المدني قدمته المديرية العامة للطيران المدني ال
اما المسؤوليات .  وهو حاليا ينتظر اقراره والمصادقة عليه من مجلس الوزراء٢٠٠٢العام 

  :االتييران المدني فسوف تتعلق بطالرئيسية لهيئة ال
   الطيران المدنيسالمة مجالقوانين وتعليمات في اصدار  - 
   .جويالنقل العمليات وسياسات مراقبة  - 
  سلطات الطيران الدولية واإلقليميةمع عالقات تولي ال - 
   المطارات المدنية وضع القوانين واالشراف على وضبط - 
  .ظيم واالشراف على وضبط المالحة الجوية واالتصاالت والتحكمتن  - 
  . تحليل تقارير حالة الطقس- 
  .الفني تدريب التولي  - 

  
يجب ان ، ضمن سنة من تصديقه ،  انهنص علىإن مشروع القانون لتأسيس هيئة الطيران المدني 

تأمين ويكون هدفها " شركة مطار بيروت الدولي" شركة مساهمة يطلق عليها اسم  الحكومةتنشىء 
وتكون .  المتعلقة بهااالنشطةاالرصاد الجوية و ،االتصاالت ،المالحة الجوية ،المطارخدمات 
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 كما. من الدولة ويمكن بيعها جزئيا او كليا الى القطاع الخاصفي البداية حصص الشركة مملوكة 
  .مشروع القانون على امكانية منح انشطة اضافية اخرى الى المشغل الخاصينص 

  
المشغلين الخصوصيين في ادارة قبل  تشجيع المشاركة المتزايدة من  بمكانيعتبر من الضروريو

ه وكما ذكر بالنسبة لشركة النقل ومن ناحية اخرى فإن.  الدولي في بيروتمطار رفيق الحريري
حيث . عوة القطاع الخاص ليكون فقط كمساهم في المطار ليست هي الحل الوحيدالمقترحة، فإن د

اذا ما ارتأى معظم المساهمين احداث تغييرات حصول مواقف متناقضة انه قد يترتب عن ذلك 
 ٣٠ – ٢٥( لذلك فإن منح امتياز النشطة المطار لمدة طويلة . جوهرية في طريقة ادارة المطار

   .د يكون خيار وحل افضلالى مشغل خاص ق) سنة
  
  ئراف الم ٦-٣-٢
  
   بحريالنقل ال  هيئة ١-٦-٣-٢
  

تامة لوزارة  تعمل تحت الوصاية ال (MTA)للنقل البحري هيئة   ألنشاءقانونلقد تم اقتراح 
الهيئة المقترحة  ومن صالحيات ١-٣- ٣-٢ل، كما هو مذكور في الفقرة قاالشغال العامة والن

  :االتيئيسية فسوف تتعلق ب الرهاسؤوليات اما م،التعامل مع قضايا الموانئ والشحن البحري
  . قطاع النقل البحريعلىالمنطبقة صياغة السياسات العامة   - 
  . ضمن القطاعنشطة الضرورية لكّل االاالنظمة وضع  - 
  .المربح للقطاعاالداء المجدي اقتصاديا ووتعزيز الكفاءة   - 
الجتماعية  مع المعايير الدولية وتطابقه مع المتطلبات ا أداء القطاعتوافق ضمان - 

  .واالقتصادية للبنان
  .رفع مستوى أداء العمال في القطاع  - 
  .ة في القطاع وحماية البيئسالمة تحسين - 
  . تشجيع المنافسة ضمن القطاع- 
  . تشجيع اإلستثمار في قطاع النقل البحري- 

  
لنقل اهيئة مكن تيث تالالزمة له بحاالمكانيات هذا القانون يجب المصادقة عليه واعتماده مع توفير
  .البحري من المضي قدما في تحمل وتنفيذ مسؤولياتها

  
 المتعلقة بعمليات الشحن واضحة ومحددة، في  حين ان االهداف والمهام إن األهداف والمهام 

   .المتعلقة بانشطة الميناء يجب توضيحها
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 HP Rendel Cabinet شركة ذتهاة نف، واحد للموانئينترئيسين دراستيمؤخرا  أجرت الحكومة
خرجت هاتين ). ٢٠٠٢ ( عامBECOMشركة بيكوم  من قبل ىواآلخر) ٢٠٠١شباط /فبراير(في 

، وقد جرى الحقا مراجعتها ببعض من التفصيل  متناقضةجاءتستنتاجات وتوصيات الدراستين با
الخيارات لسياسة قطاع النقل صياغة " بعنوان  Team/Catramكاترام / في تقرير المستشارين تيم 

الذي " قانون الموانئ" وقد اوصت هذه الدراسة باعداد . ٢٠٠٢، بتاريخ كانون االول "في لبنان
التي سيتم انشاؤها الوحدات المرفئية وسوف ينطبق القانون على جميع . يحدد سياسة الموانئ للبنان

موانئ تتمتع لل هيئةصت الدراسة ايضا بانشاء كما او. ويكون مسؤوال عن كل ميناء وطني
وقد خلصت الدراسة في النهاية .  شبيه بهيئة الطيران المدني المقترحةغرارباستقاللية ذاتية على 

 انسب الطرق  للطلب  التوصيات حولهو االكثر مالءمة للبنان، واعطت" المالك" الى ان منطلق 
  يجب تنفيذ.لمختلفة لميناءي بيروت وطرابلستشغيل االنشطة اب  القياممن القطاع الخاص

  .كمسألة اولوية Team/Catramكاترام / التوصيات المدرجة في تقرير المستشارين تيم 
  

لنقل البحري من اهيئة الذي ستنشأ بموجبه وعليه، يقترح اعادة النظر بمشروع القانون المقترح 
فعلى سبيل المثال . وجعلها منسجمة مع القرارات النهائية حول سياسة المرفأتنسيق نصوصه اجل 

  .الهيئات التنظيمية لقطاع الموانئمن المهم  تعريف 
  
  بيروت مرفأ  ي ف اتحاويال محطة ٢-٦-٣-٢
  

كلفة محطة للحاويات بت ،كجزء من اعادة تأهيل وتوسعة مرفأ بيروت، انشاء ٢٠٠٠تم في  العام 
وقد  . ٢٠٠٤  في نهايةتشغيلها  حتى بداية عن العمل بقيت عاطلةهالكن مليون دوالر و١٥٠بلغت 

قامت هيئة ميناء بيروت بترسية عقد تشغيل محطة الحاويات لمدة عشر سنوات قابل للتجديد لمدة 
  .امريكية وبريطانية ولبنانية  سنوات اضافية  على ائتالف ضم شركات٥
  

 م ومنطقة مساندة ١٥,٥وحوض عمقه ) ١٦رصيف رقم ( م  ٦٠٠صيف بطول ولهذه المحطة ر
وللمحطة قدرة على مناولة .  هكتار، وجهزت بكافة معدات نقل ومناولة الحاويات٢٣بمساحة 

 سنويا ولكن متوسط TEU ٣٥٠٠٠٠وحاليا تتولى المحطة مناولة  . Ro/Roحاويات على  سفن 
   .TEU ٦٠٠٠٠٠صل الى يطاقتها االستيعابة السنوية 

  
تأمين مرفق خالل  مننمو االقتصاد المحلي دعم  هو الحاويات في بيروتإن الهدف وراء محطة 
 فيالعابر النقل خدمات ل اليجاد منافسة ايضاو النقل الخارجي الترانزيت ومخصص لخدمة حركة

  .بطريقة فعالة ومجدية اقتصاديا البحر األبيض المتوسط شرق
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 االمر الذي حبذ ،ة مشجع٢٠٠٥  من العام ولاأللربع خالل ا اإلئتالف اتنتائج عمليوقد كانت 
  . بيروتدراسة اضافة محطة اخرى للحاويات عن طريق توسعة المرفأ ومده نحو نهر 

  
  بيروتمرفا  ة خطة توسع٣-٦-٣-٢
  

إن التوسعة المستقبلية لمرفأ بيروت لغاية نهر بيروت تسهلها حقيقة وواقع ان االرض المطلوبة 
وهذه التوسعة ستتيح اقامة محطة حاويات ثانية مع . للتوسعة هي مملوكة حاليا من مرفأ بيروت

الموت خطة توسعة اخرى يتم دراستها لغاية نهر ومن ناحية اخرى فهناك .  م٦٠٠رصيف بطول 
وهذه التوسعة الجديدة ستحتوي على محطات للغاز . وقد وضعت الدراسة االولية لهذه التوسعة

  .والنفط اضافة الى توسعة للمنطقة الحرة القائمة
  
  طرابلسمرفأ  ٤-٦-٣-٢
  

. جل تنفيذ رصيف جديد وحوض جديدميناء طرابلس من اهناك مشروع قيد التنفيذ حاليا في 
 م عند الجانب الشمالي ١٢٠٠وتشتمل المرحلة االولى على انشاء حاجز كاسر امواج جديد بطول 

.  م٦٠٠ م وتنفيذ رصيف جديد طول ١٠٠٠اضافة الى توسعة ومد كاسر االمواج الغربي بمعدل 
 ومناطق التخزين  م اضافية٦٠٠وهناك مرحلة ثانية مخططة تتضمن توسعة الرصيف بمعدل 

  . هكتار١٢٠ الى  االجماليةلتصل مساحتها
  
   المرافئ االخرى٥-٦-٣-٢
  

 كلم على ٢قامت سلطات  ادارة المرفأ  في صيدا باعداد عرض لتوسعة وتطوير شريط بطول 
  :اما المكونات الرئيسية للمشروع فهي. الشاطئ الى الجنوب من الموقع الحالي النشطة المرفأ 

  
زين مساحتها خم ومناطق ت١٣٠٠ات مع رصيف بحري طول محطة للحاوي -

  معظمه للنقلTEU مليون ١,٢، توفر قدرة استيعابية محتملة قدرها ٢ م٤٥٠,٠٠٠
  . العابر

 م ومناطق تخزين بمساحة ٦٠٠محطة متعددة االستخدامات مع رصيف طول  -
 مليون من بضائع ١  توفر قدرة استيعابية محتملة قدرها٢ م١٧٢,٠٠٠اجمالية 

 .وسلع الشحن
 .٢ م٨١,٠٠٠منطقة حرة بمساحة قدرها  -
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االمتياز مثل ، والتي يرجح تنفيذها تحت نوع من عقود وقد بلغت الكلفة التقديرية لهذه العروض 
BOT) ومن ناحية اخرى فإن المبررات .  مليون دوالر امريكي٥٠٠نحو )  بناء وتشغيل وتحويل

  .يجب تأكيدها هذه المشاريع  كلذه االنفاقات علىاالقتصادية الكلية له
  
  لترابط بين وسائط النقل والنواحي اللوجستيةالفرعي لالقطاع    ٧-٣-٢
  

 ستشكل التيو البضائع بين وسائط الشحن سياسة تبادل  وضع مسودةاألهداف الرئيسية فيإن 
عمل التنظيمية المستقبلية المتعلقة بهذا القطاع الفرعي الترتكز عليها اطارات حجر الزاوية 
  :ستتضمن االتي

  
/ اتمحطالمطلوبة من منشآت بناء اليتحقق من خالل  اهذ(كفاءة أنظمة توزيع السلع تحسين  - 
ودمجها وتوضيبها وعنونتها االحمال تجزئة ل يمكن أن تستعمللوجيستية فق مراو/ مستودعاتو

  .خرىأعمليات ببطاقات تعريف و
  e-commerce  االلكترونيةةة التجار ادخال انشطر القانوني الضروري لتشجيع اإلطايتبنّ - 

  .من اجل دعم تبادل البيانات االلكترونية وتقديم البنى التحتية لالتصاالت
واعادة تسوية خدمات سكك الحديد (الوسائط نقل التحتية متعددة - تحقيق استحدام افضل لبنى ال - 

  .).وتحسين مداخل طرق الوصول الى مرفأي بيروت وطرابلس الخ
احنات الى المناطق وخفض دخول الش( تحسين السالمة وتخفيض االزدحام في المناطق السكنية  - 

والتفريغ ومنع قيام مستودعات في االدوار السفلية لالبنية / الحضرية وضبط عمليات التحميل 
  .) .خال
  

اما من حيث  الجمارك فقد تم مؤخرا تحديثها مع تطبيق . وتعتبر االهداف المذكورة اعاله منطقية 
ولكن ال يبدو . الجمركيتخليص  والذي حسن بشكل كبير من اجراءات وعمليات الAsycudaنظام 

جافة ايجاد مرافىء ما اذا كانت انظمة الجمارك الحالية تجيز واضحا، من واقع التقارير المتوفرة، 
المطردة لحركة الخذ باالعتبار الزيادة السريعة وومع ا. خارج مناطق مرفأي بيروت وطرابلس

 فقد يكون ،عمليات التخليص الجمركيلة نسبيا في تأخيرات الطويالمرور في هذين المرفأين وال
يتم نقل الحاويات من بحيث  ،جافة في ضواحي هاتين المدينتينمرافىء مجديا اقتصاديا اقامة 

هذه االحواض  الجافة . ام عمليات التخليص الجمركيحيث يتم فيها اتمالموانئ الى هذه المحطات 
ويجب ان تكون .BOTيمكن تمويلها من القطاع الخاص  من خالل عقود بناء وتشغيل وتحويل 

    .هذه المرافىء قريبة من المراكز اللوجستية المقترحة دون ان تكون مدموجة معها
  

  ثالثة مراكز اقليمية لتخزين SDATLوفي نطاق معالجتها لقضية الشحن البري اقترحت دراسة 
  :وتوزيع السلع والبضائع وذلك في المواقع التالية 
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  .شمال مدينة طرابلس -
 .بجوار مدينة زحلة -
 .جنوب مدينة صيدا -

  
اضافة الى مراكز . وتغطي مراكز التوزيع االقليمية هذه عموما الشمال والجنوب ووسط لبنان

إن . وت سيكون مركز التوزيع الرئيسي للبضائع الدوليةاعاله فإن مرفأ بير التوزيع االقليمية هذه
غالبية البضائع الدولية يتم استيرادها عن طريق مرفأ بيروت االمر الذي يجعله النقطة المهيمنة 
. لتخزين البضائع الدولية قبل اعادة توزيعها مباشرة الى الصناعة او الى مراكز التوزيع االقليمية

القليمية المقترحة بمثابة محطات استراحة للبضائع قبل اعادة وسوف تكون مراكز التوزيع ا
ولجميع مراكز التوزيع االقليمية الثالثة  وصالت . توزيعها الى سائر المناطق الحضرية القريبة

خط سكة حديد مفترض مخطط ربطها مع الوصالت الى شبكة سكة الحديد الدولية قيد الدراسة 
.  كلم١٨٠(حركة بضائع قطاع الجملة عبر مسافات طويلة وهذا سيمكن من رفع كفاءة . حاليا

، حيث يصبح الشحن بسكة الحديد منافسا للشحن )قاعدة بيانات اداء سكك الحديد للبنك الدولي
  .بالطرق
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  ة الجديدةالمؤسساتي  وة الفنيقاربةالم     -٣
  
  الحاجة الى اصالح مؤسساتي   ١-٣
  
  مقدمة    ١-١-٣
  

البلدان النامية  ازداد الطلب على شحن البضائع ونقل الركاب في الماضيةخالل السنوات القليلة 
فبالنسبة للركاب، كانت هذه .  النمو االقتصادي لهذه البلدان  من الى مرتين١,٥والمتطورة بمعدل 

الزيادة نتيجة للزيادة في ملكيات السيارات مما عكس رغبة قوية للحركة على الطرقات، وبالنسبة 
  . النقلي تكاليف كبير فالتخفيض ي فكانت الزيادة نتيجة لعولمة االقتصاد وبالطبع الللشحن البر

  
 والى استخدام اكبر للبنى التحتية  النقل إلى زيادة في المرور  علىطلبالهذه الزيادة في  وقد ادت

رة بعدد وحيث ان تدهور بعض البنى التحتية للنقل مثل الطرق والمدارج ، تتعلق مباش . للنقل
المركبات التي تجري وتسير عليها، وان هذا التدهور يزيد تصاعديا مع عدد حموالت المحور 

هي ضعف النمو االقتصادي، فإن على النقل المكافئ، لذلك يمكن رؤية أنه اذا كانت زيادة الطلب 
ط النمو  متوس من مرات٤ او ٣ذلك سيؤدي الى زيادة في تكاليف الصيانة والتشغيل بعامل 

  .   االقتصادي الجمالي الناتج المحلي
  

 النمو  معدل معتماشى عادة بما ي قد ارتفعت الموازنات الوطنيةتكونوخالل نفس الفترة 
 جيدة  ولصيانةمويالت لتنميةتاالقتصادي، لذلك فإن البلدان تواجه صعوبة كبيرة في تأمين ال

  .شبكة النقللومستمرة 
  

 العديد من البلدان فقد واجه لبنان زيادة سريعة للطلب على النقل، سواء للركاب وكما هو الحال في
إن الطبيعة . الطرقعلى  المرور وخصوصا  احجام  وهذا ادى الى زيادة كبيرة في،او للشحن

حيث ان اقامة  وعلى الوديان الضيقة ي الساحل الشريط المرورعلى طولالجغرافية للبنان تركز
عمال ألكبيرة تكاليف تشغيل وهذا االمر ال يؤدي فحسب الى  .  التنفيذصعب يكون  طرق بديلة

على تكاليف اخرى كبيرة نتيجة االزدحام بل ينطوي  لنقلل البنى التحتية عادة التأهيل وصيانةا
  .واالختناق المروري والتلوث

  
  فيأي نقص. التحسيناتإلجراء العديد من إن مستويات االداء الحالية في حقل النقل تفسح المجال 

ومستويات الرواتب واالخالقيات وكذلك على قابلية تحمل تمويل له تأثير على أعداد الموظّفين، ال
بالنقل  المعنية تا االدار مختلفوهناك عامل اضافي آخر وهو قدرة.اعباء تطوير وصيانة الشبكة

 الممكن تحمل اعباؤه المالية في الوقت الصحيح على اختيار وتخطيط وتصميم وتنفيذ هذا العمل
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وقد ذكر في عدد من التقارير ان االسباب الرئيسية لعدم القدرة تكمن في  .وبطريقة فعالة ومجدية
 عبر وضمن المؤسسات المعنية، وكذلك في لمسؤوليات النقلالتخصيصات المعقدة والمتشعبة 

  .وفرين للعملاعداد ومستويات المهارة عند الموظفين المت
  

 المشكالت االقتصاديةعن  وظيفة ادارة النقلب اكلع من المشونل اا هذ ينتجوالتناقض هنا انه بينما
 هي في غالب االحيان مساهم مباشر لنفس هذه  النقل في حقل في البلد، فإن سوء التقديماتالعامة

 باي وسيلة بما فيها نقلللمنشآت ايجاد في " المبادرة"جة الىهناك حالذا .  االقتصاديةالمشكالت
وهذا سوف يساعد على انجاز . صالح لالجراءات والمسؤوليات الضرورية في هذا المجالا

  .القائمة او الدنيا الجهد  مستويات تحقيق اكبر ناتج منالهام الذي يكمن فيالهدف الكلي 
  

، وتحسين الفعالية االجمالية لقطاع النقل فقد بدأت الحكومة اللبنانية المشاكلومن اجل حل هذه 
  : تركز على اآلتيبتصميم وتنفيذ سياسة نقل

  
  .خدمات النقل البنى التحتية للنقل وفي وتشغيلإدارة إعادة تعريف دور الحكومة في  - 
  .خاصين في القطاعلمشغلين  مناسب  اسناد دور اكبر - 
  .تمويل استثمار وصيانة البنية التحتية للنقلزيادة مشاركة مستخدمي النقل في  - 

  
   التي تقترب الى اكبر حدالعامةكون احداث التطوير للهيكلية تإن اهداف هذا االصالح يجب ان 
 فقط تأخذ ال نقل يجب أنال حلول في العالم الحقيقي،و. ممكن من المثاليات المذكورة ادناه

عتبار الضغوط االقتصادية ولكن يجب ايضا ان تشمل الضغوط االجتماعية والسياسية باال
 بشكل تعمليجب ان  نقللللتقديم وصيانة منشآت وبنى تحتية " المثالية"بالهيئة . والماليةالميدانية و

  :كفوء وفعال قدر االمكان باستخدام  تلك االجراءات التي
  

  .تستجيب لجميع هذه العوامل بطرق شفافة وموزونة بشكل صحيح -
تعتبر عادلة ومنصفة من قبل اولئك الذين يديرون ويستخدمون المنشآت والبنى التحتية  -

 .لنقلل
ة وطبيعية باقصى قدر من يتضمن بـأن قرارات االدارة تترجم الى تغييرات حقيق -

 .الكفاءة والفعالية
 .التغييرات في بيئة التشغيل للمؤسسةمربشكل مستعكس ت -
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  : المالية وادارتها١-١-١-٣
  

 االساسي للدراسة يجب تحليل سياسة النقل المقترحة في سياق التوصيات المذكورة في التقرير
  .المستقبللالقتصاد اللبناني في الشمولية  حول االدارة االقتصادية الحالية

  
هي على نحو يجعل الحكومة سواء في لبنان إن ديناميكيات الدين العام  : "وطبقا للتقرير الرئيسي
إن المقارنة مع الدول التي واجهت .  قادرة على االستمرار في خدمتهرعاجال او آجال، غي

المالية (في كافة اعتباراته  فعال بأن لبنان تفترضصعوبات وازمات مالية في السنوات االخيرة 
هذا السياق فإن لبنان وفي . هو في اسوأ حالة سابقة لالزمة من معظم قرنائه) يونهوالخارجية و د

  ".بشكل كبيرأدنى يجب ان يبادر فورا الى خفض مستويات العجز والدين الى مستويات 
  

ي باعادة هيكلية معمقة وجذرية في آليات تخطيط وتطبيق وتقييم سيوقد اوصى التقرير الرئ
وبشكل اساسي فإن احد السيناريوهات قد يكون . مة لالستثمار والتشغيل والصيانة االنفاقات العا

باستثناء خدمة (  مع تخفيض االنفاق العام PIBمن % ٢٦الى % ٢٣زيادة العائدات المالية من 
ويمكن االفتراض بأنه وتحت هذه الفرضية االقتصادية . PIBمن  % ١٩ الى ٢٢من ) الدين

 المتوفرة لتوسعة واعادة تأهيل وصيانة البنى التحتية وخدمات النقل سوف العامة فإن التمويالت
  . تخفض بشكل جوهري مستقبال

  
وتجدر االشارة هنا، من وجهة نظر عامة، ان قطاع النقل، كونه قطاع تجاري، يجب ان يكون 

يجب، الى إن مستخدمي البنى التحتية وخدمات النقل . ممول صافي للعوائد المالية لصناديق الدولة
التشغيل والصيانة لهذه البنى التحتية والخدمات من اقصى حد عملي ممكن، ان يغطوا تكاليف 

  .قل المختلفةالنوسائط خالل دفع تعريفات مباشرة او فرض رسوم خاصة تطبق على 
  

  :اما التحديات التي ترتبط بالمالية فهي
  . مصادر التمويل المختلفة استعمالتحديد -١
 .يق اقصى ما يمكن انجازة بالتمويل المتاحتحق -٢

  
  . ١- ٢-٣القسم  في ة المصادر االضافية للتمويلقد تمت مناقشو

مبينة ة التمويل الموجه لالستخدام في قطاع الطرق فهي وبالنسبة للترتيبات التي تتم حاليا الدار
  .١- ٣في الشكل التالي مبسط بشكل 
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   التدفقات المالية الجارية في قطاع النقل١-٣الشكل 
  

  
والهـدف الرئيـسي    . ةإن الجهة المحورية المعنية عامة برصد وصرف التمويل هي وزارة المالي          

لهذه الوزارة يجب ان يكون ادارة الشؤون المالية عامة بما يغطي االنتشار الكامـل لمـسؤوليات                
 لذلك فإنه من االمورالحتمية التي ال مفر منها في اوقات الصعوبات الماليـة العامـة ان               . الحكومة

واالولويـات التـي     مقياس الـصعوبات     تعكسمبالغ  تتقلص الموازنات المخصصة لقطاع النقل ب     
  .يضعها االخرون على قطاع النقل سواء  كانت كلية او جزئية

  
يقدمـه االفـراد    وتجدر االشارة هنا الى انه وعلى الرغم من ان الجزء االكبـر مـن التمويـل                 

مـن  مخصصات الحديدا اكثر تمن وزارة المالية و والمؤسسات اللبنانية فإن تخصيص هذه االموال   
التدقيق ومجلس االنماء واالعمار ال تخضع الي شكل من اشكال          قبل وزارة االشغال العامة والنقل      

  .المحاسبة باستثناء المؤسسة السياسيةاو 
  

 

MoF 

CDR MP
WT
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Contractors 

Development 
Contractors 
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Institutional Sources Taxes 

All Government non 
Transport Expenditure 
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المستقبلية الممكنـة   اضافة الى ذلك فإنه اذا اصبح التمويل متوفرا من اي مصدر ما، فإن االدارة               
  .١-٢-٣لهذا التمويل واالستفسارت المؤسساتية التي تثار بخصوصه نوقشت جميعها في القسم 

  
  كفاءة ادارة وتشغيالت شبكة الطرق  ٢-١-١-٣
  

من اجل تحقيق االهداف التي ذكرت اعاله يلزم تحديد ادوار ومسؤوليات كل جهـة معنيـة مـن                  
تلف الجهات عـن كامـل   خوهذا يشمل مسؤوليات م. محددالهيكلية الكلية بشكل صحيح وواضح و   

  .شبكة الطرق وعن العمليات المختلفة المستخدمة في  ادارة كل جزء من اجزاء شبكة الطرق
  
حيث العمليات المستخدمة فإن كل مجموعة من االدوار والمسؤوليات سوف           من   همن الواضح أنّ  و

بحيث ان الجهد المطلوب لكل دور يطابق الناتج من الـدور او             تداخل في الجهود والنتائج      تتطلب
  .وار السابقة لهداال
  

  مرحلة التصميم التصوري كما هو الحال بين( بين المراحل بينت التجارب السابقة بأن التداخل
يمكن ان تكون مصدر للصعوبات والمشكالت والتأخيرات في عدم تنفيذ واتمام ) التصميم االوليو

 من شأنه  الذيفإن التداخلمن الناحية األخرى . جزء منهال مرحلة العملية الكلية والتي تشكل ك
قدم تعريفا دقيقا للناتج المطلوب من احدى المراحل والمعرفة المسبقة لشكل الجهد الواجب يان 

نفيذها بفعالية تقديمه للحصول على النتيجة يمكن من القيام بتخطيط اعمال المرحلة الالحقة وت
تمكن المقاول من ان مجموعة مستندات عقد جيدة االعداد هو  جيدال مثال على التداخل. كبيرة

 ال يكون مضمونا  من التداخلوالمكلفواستخدام هذا الشكل الشامل . يعرف بالضبط المطلوب منه
  . هو امر جيدالتحديد للتداخلبين معظم المراحل، بالرغم من ان مفهوم الصيغ مسبقة 

  
 ايضا اذا نفذت المراحل المختلفة من جهات مختلفة ضمن المؤسسة الكلية اكليمكن ان تظهر المش

بحيث ان كل منها يمكن ان يكون لديها ) ، سلطات، وكاالت أو اقسام مختلفةمثال ذلك وزارات( 
مثال ذلك حيث يتم اعتماد وتصديق تمويل ( .اهداف مؤسساتية عامة مختلفة تماما عن االخرى

 في مثل هذه الحاالت عندما )احد المخططات من مؤسسة ما ويتم التصميم بواسطة مؤسسة اخرى
نحو المهام التي تساهم بتحقيق االهداف تتوزع وتمتد المصادر البشرية سيكون هناك ميل حتمي 

   .خرىوزارة الويات وتبديتها عن اهداف واومعينة لوزارة االساسية 
  

  :يمكن الحد من المشكالت المحتملة بواسطة
  . وبالتالي عدد التداخالت– عدد المراحل المنفصلة تخفيض. ١
  .الكليةفي العملية للمؤسسة العامة التي تلعب دورا  المختلفة االقسام عدد تخفيض. ٢
   . العامةالترتيب التتابعي لالهداف لكل قسم من اقسام المؤسسة . ٣
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 ا مشروعيتناولتطوير حّل نقل عام،   تدخّل الوحدات الوظيفية المختلفة فينأخذ مثاال عن

  انالمثال يفترضهذا ). ٣,١  الجدول( بلدية رئيسية ضمن جزء منالرحالت أوقات  لتخفيض
 المسلم به ان ومن.  المعنية وانه ال يتطلب استمالك لالراضيالبلدية  ستبادر به وتمولهالمشروع 

هذه الفرضيات قد تكون او ال تكون واقعية وان عدد المراحل المطلوبة للمشروع يمكن تخفيضها 
جهة للحد االدنى، ومن الممكن ايضا ان يرتفع العدد اذا، مثال، تم تصميم المخطط واشرفت عليه 

اوصاف ان .  الحكومة المركزيةبمساعدة جهة او اكثر من وحدات االختصاص فيتابعة للبلدية 
الوحدة تكون وظيفية فقط في هذه المرحلة وهناك بالطبع عدد من االساليب المختلفة كليا والتي 

وفي  اي  حال فإن الغرض من هذا . نحو هذا المشروعالجهد المطلوب يمكن من خاللها تقديم 
  .اتهتفصيالحجم المشكلة  وليس توضيح  هو فقط بيان مقياس وفي هذه المرحلةالمثال 

  
  . إن المهمات المدرجة في الجدول ادناه هي بترتيب تسلسلي تقريبي الى حد ما

  
 وتوفير الجهود المطلوبةمثال عن مهمات المشاريع : ١-٣الجدول 

  
  الوحدة  المهمة  

 :الجهة المحتملة لتولي الدور
  مخططون او سياسيون  اعمال االستقصاءعرض لتنفيذ   ١
   مسبقتخطيط  باستقصاء العمل تقديم المبررات للقيام   ٢
  او السياسيين/المالية و  تخصيص التمويل  الالزم للقيام باالبحاث واالستقصاءات  ٣
  المرور  حصر المرور وتحليالته  ٤
   مسبقتخطيط  تطوير خطوط الرحالت المرغوبة  ٥
  التصميم او المساحة  للطرقات ضمن المنطقةميداني مسح   ٦
  التصميم  العمال التصميم الالزمةتطوير تقديرات الكلفة   ٧
  التصميم  عمال التصميمالتقديم التبرير   ٨
  او السياسيين/الية والم  تخصيص الموازنة الالزمة العمال التصميم  ٩
  المرور  مسار الطريقمن اجل تحرير تطوير قيود للمواقف   ١٠
لمساحات االمثل تصميم اجراءات ادارة المرور لالستغالل   ١١

   مع جهد من مصالح النقل العام-الطريق
  التصميم

  او الشرطة/وحدة الحوادث و  لمقترحاالخذ باالعتبار الحوادث المحتملة لنظام الطريق المعدل ا  ١٢
تطوير خدمات النقل العام لالستفادة من السعة المرورية   ١٣

  االضافية
  النقل العام

  التصميم  تطوير تقديرات الكلفة لالعمال الموقعية الالزمة  ١٤
  التصميم  تبرير لالعمال الضرورية على الموقع  ١٥
  او السياسيين/المالية و  وقعتخصيص االعتمادات لتغطية االعمال على الم  ١٦
  التصميم  انتاج واصدار مستندات العقد لالعمال على الموقع  ١٧
  او السياسيين/التصميم و  العقود/ دراسة العروض وترسية العقد  ١٨
  الشرطةشرطة المرورالبقاء الموقع والمناطق خالية من العوائق   ١٩
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   من اجل السماح بمتابعة اعمال التنفيذوالسيارات 
  المقاول  تنفيذ االعمال على الموقع  ٢٠
  االشراف الموقعي  االشراف على االعمال في الموقع  ٢١
يتقدم بها التحري عن صحة المطالبات لدفعات اضافية   ٢٢

  المقاولون
 االشراف الموقعي

 االشراف الموقعي  تبرير الدفعات االضافية المستحقة للمقاولين  ٢٣
 االشراف الموقعي  شوفات المستحقة للمقاولين والمصادقة عليها للدفعتدقيق الك  ٢٤
  المالية  الدفع للمقاولين  ٢٥
  الشرطة/ المقاول   تطبيق القيود على المواقف  ٢٦
  النقل العام  تشغيل خدمات النقل الجديدة  ٢٧
  الشرطة  المواقفالقيود على   تطبيقفرض  ٢٨
اشارات مرور، (الطرق واجراءات ادارة المرور صيانة   ٢٩

عالمات الرصف في الطرق والفتات ارشادية مرورية 
  ..)الخ

  وحدة الصيانة

مراقبة التدفقات المرورية ومعدالت الحوادث ودراسة   ٣٠
  الحاجة الى تنفيذ تعديالت على الترتيبات

  او الشرطة/المرور و

  :بنجاح فهياما المفاتيح االدارية لتحقيق المشروع 
  .ضطلع بالمسؤولية الكلية عن المشروعت" بوحدة قيادية" قبول جميع الوحدات  -
يحدد بالتفصيل المهام للسير بالمشروع الى االنجاز النهائي ووجود برنامج تنفيذ زمني  -

 .المطلوبة من كل وحدة مشاركة
 .ليها في العملية الكليةقبول كل وحدة بالدور المسند ا -
 .االلتزام نحو المشروع من كل وحدة فردية -
 .قدرة كل وحدة على القيام بمهامها بكل فعالية وفي الوقت المطلوب -
 .توفر االعتمادات التي  يتطلبها الجدول الزمني لتنفيذ  المشروع -
  : فهم كامل ومتبادل بين جميع الوحدات المشاركة بخصوص -

 .نفيذ العملالمقاييس الزمنية لت -
شكل جهدا لمهمة اخرى  يوالذي المحتوى المطلوب للناتج من مهمة  -

 ).التداخل(
المسؤولية الدقيقة لكل وحدة مشتركة بالنسبة للوحدة القيادية وبالنسبة  -

  . لالفراد والوحدات االخرى المشتركة في المشروع
  

، فإن نقلللالعمل الذي يؤدي الى حلول كل وضع في ومن اجل التمكن من انجاز وتحقيق هذا ال
ه الطريقة من التوضيح بهذوعملية . التخصيص القائم لالدوار والمسؤوليات يجب تحديده بوضوح

 ،مع االفضلية يمكن،  المعينةاألدوار والمسؤولياتان بعض حيث  باالتحالمحتمل أن تترك 
تلفة من اجل االقتراب اكثر ما يمكن الى النموذج المثالي او االقسام المخ/تحريكها بين الوزارات و



  ٢٠٠٩ -٢٠٠٦البرنامج التنموي     قطاع المواصالت
    

 

L0538-RPT-PM-01 REV 0 ٥١

، وعند  للنقلالشاملةويمكن اكمال هذه العملية فقط عند انهاء هيكلية المسؤوليات . المذكور اعاله
  .من التفصيل ببعض حلول النقلكل انواع توضيح االجراءات النجاز 

  
 دراسة الحقة من اجل تحديد هذه االجراءات بالتفصيل ومن اجل وسيكون من الضروري اجراء

  . للنقلشاملةاسناد وتخصيص االدوار والمسؤوليات بعد انشاء وتأسيس هيكلية مسؤوليات 
  

الخيارات التنظيمية للمسؤوليات التراتبية والهيكلية  بعض ١- ٢- ٣ القسم الالحق برقميعرض 
  .المؤسساتية

  
    والمحليةالمناطقية الوطنية و على المستويات المسؤولياتحديدت ٢-١-٣
  

تقوم بينما تقع مسؤولية االعمال على الطرق المصنفة على عاتق وزارة االشغال العامة والنقل، 
لحاجات المحلية طبقا ل هذا العمل  ويتم تخطيط.البلديات بالعمل على شبكة الطرق غير المصنفة

  .المخصصات  التي تقدمها الحكومة المركزية الى البلدياتمن  فقط ويتم تمويله
  

غير المصنفة كجزء من اصول وموجودات اعتبار شبكة الطرق ناشئة عن فوائد هناك حسنات و
الفوائد من اناطة مسؤولية الطرق المحلية الى كما هناك بعض . شبكة الطرق الوطنية االجمالية
وبشكل نموذجي فإن هذه المسؤوليات المحلية . بر من هذه الطرقاولئك الذين يستفيدون بشكل اك

  .يجب ان تنعكس في العمل الذي يمول من المصادر المحلية
  

اما المشكلة المؤسساتية فتكمن في كيفية اسناد االدوار والمسؤوليات بافضل شكل ممكن بالنسبة 
  .ين المنطلقينلى فوائد من كال هذللطرق  غير المصنفة وعلى نحو يمكن الحصول ع

  
       وتناولها في الفقرة الالحقةاهفقد تم التطرق اليهذه األهداف ب للوفاء ةمتوفرالالخيارات اما 
  . ادناه٢-١- ٢-٣
  
  دور الحكومة المركزية     ٣-١-٣
  
المثال فعلى سبيل.  التراتبيتسلسلال هي عملية تتم بطريقة للنقلالمنشآت والبنى التحتية ايجاد  إن 

 وجود شبكة طرق كافية وآمنة وجيدة الصيانة  هوالنتاج النهائي لعملية الخدمةفي قطاع الطرق 
وتقديم نقل عام موثوق ويمكن  لالستخدام من قبل السيارات الخصوصية والشاحنات والباصات

     .تحمل تكلفته
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توفير  ،التخطيط ،العقد، التصميم تلزيم ، األنشاءهذا الناتج النهائي بعبور مراحلويتم الوصول الى 
وسوف . اختيار المخطط وتحديد االستراتيجية والسياسة العامة  ،التبرير ،وتخصيص االعتمادات

جية الواحدة ومجموعة تنشأ سلسلة من المخططات ذات النتائج النهائية المختلفة ضمن االستراتي
تحدد كل نتاج  التي السياسات ومع ذلك فإن هذه االخيرة سوف تحدد شكل الصيغة واالولويات

  .نهائي
  

ولكي . للنقل ى التحتيةنالمنشآت والبايجاد   فهوعلى أي حكومةيطرح الذي الرئيسي طلب الماما 
جب ان تضبط السياسات واالستراتيجية التي ستقود هذه ي تتمكن الحكومة من تلبية هذا المطلب

فليس بالضرورة ان ، ذلك بعد  يأتيما اما.  للنقلالمنشآت والبنى التحتيةاليجاد العملية التسلسية 
المنشآت والبنى التحتية وتجهيزات ومدير ومشغل الميداني نفسها المجهز ب هيالحكومة ن وتك

  .لما انها تقدم الوسيلة التي سيتم فيها تنفيذ  العملالنقل طا
  

توفير النقل يمكن، اذا طلب ذلك، ان ويتزايد اآلن القبول حول العالم بأن دور الحكومة في 
  .ينحصر بالتنسيق لخدمات التخطيط والتنظيم التي سيتم تقديمها

  
 والتي اذا طلب سينتج النقلمنشآت وهذا يترك المجال والحرية لدراسة السبل الدارة وتشغيل 

  :عنها
التكاليف " فوق هذا الخط" وبالتالي تخفيض النطاق االجمالي النشطة الحكومة المباشرة . ١

  .المباشرة والنفقات العامة غير المنظورة
  .اتبوالرمستويات مالك الموظفين وبحرية اكبر للعمل من حيث االجراءات والسماح . ٢
عن طرق واساليب اكثر فعالية وكفاءة لتنفيذ بداع في البحث اإل و الفرديةمبادرةالع يشجت. ٣

  . المهام المؤسساتية والتنظيمية
  

  .التي  حددت في هذه الدراسةاألهداف المالية  تحقيق يساهم في س اعاله ) ١( البند رقم 
   

 حريات ا سيكون له كما السلطات الحكومية والوكاالت اعاله) ٢(ي البند القطاع الخاص ف كما ان 
  للقطاع الخاصتتقدم حافز مبيافع الربح ودعالوة على انه من المقبول عموما ان . الحركة

 اعاله مع وجود) ٣(للتفتيش عن اكثر الطرق واالساليب فعالية في التشغيل، ولهذا فإن تحقيق البند 
والفعالية ستصب اءة  نتائج مثل هذه التحسينات في الكفنا ضمنية بين الشركات حمنافسة صحي

  .في نهاية المطاف في مصلحة الوطن
  

 . اوجه االداءمن المهم بالطبع ان يجري اعداد عقود القطاع الخاص تجعل الدفع مبنيا على كل 
والتي هي حاليا قيد التأسيس لضبط  (LTA) البري لقمن االمثلة على السلطات الحكومية هيئة الن
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وتنسيق النقل العام للركاب والنقل البري بالطرق وسكك الحديد للشحن العابر الخارجي ومجلس 
  .االنماء واالعمار

  
وتشغيل المنشآت والبنى   اقسام ادارة منهجية عامة لمختلف ضمن ين الخيارين هذستعمال كالن اإ

  .التحتية للنقل امر ممكن جدا
  
 والهيئات األدوار لكّل من األجسام للمسؤوليات ووزيع أوضح تهناك حاجة ل هوصفسبق كما و

مؤسسة أنظمة كما يبدو واضحا ان .  واإلدارةوالتشغيل تتدخّل في تخطيط النقل الوطني، التي 
 لتطوير السياسات واالستراتيجيات ير كافية سواء في العدد او في المهاراتالقطاع العام القائمة غ

اضافة الى ذلك فإنه يبدو جليا بأن القيود القائمة على . لتقديم خدمات التخطيط واالدارة المطلوبةو
لذلك  . والظروف قد تحول دون تطوير نظام حيوي فعال ضمن الوضع القائمالدفع للخدمة المدنية 

عمال مؤسسات القطاع الخاص او القطاع العام ذات استقاللية خاصة سوف تساعد في فإن است
ومن المهم بمكان ان  .تخطي العقبات والحواجز التي تقف بوجه تحقيق االداء المحسن للخدمات

يرجع أي جسم يصوغ السياسات واالستراتيجيات المتعلقة بشبكة الطرق ومراقبتها الى المستوى 
  . ومةالوزاري من الحك

  
لذلك فإن تعديل الهيكلية المؤسساتية العامة قد يتطلب او ال يتطلب انشاء واحدة او اكثر من 

نقل االدوار الهيئات الجديدة التي يمكنها ان تعمل بدون قيود من القطاع الحكومي القائم و
ى الهيئات التي تتوالها حاليا وزارات الحكومة اما الى الوزارات االخرى او الوالمسؤوليات 

يض في نطاق وهذا قد يؤدي الحقا الى تخف. العامة ذات استقاللية خاصة او الى القطاع الخاص
 كما قد يؤدي الى انشاء مديرية عامة للطرق ضمن .مستويات الموظفين فيهاانشطة الوزارات و

  . وزارة االشغال العامة والنقل
  

  ٢٠٠١تم اعدادها عام قل الوطنية الني ومن االمور المتعلقة بالموضوع ان وثيقة سياسات الن
  . تحتوي على اشارة الى التزام الخصخصة في هذا السياق

  
 طرح جميع مهام الوزارة  إلى هذا أدىفقد ، على سبيل المثال السويدكة يبيئات السياسال بعض في

 مؤلفة لجنة توجيه رئيسية محدودة ط ب فقالوزارة قطاع النقل وتلزيمها بعقود واحتفظتالسابقة في 
 اصبحت الوزارة هيئة اشراف قوية صغيرة  عمليا،.لسويدبانقل  ال شخص في وزارة١٧من 

  .التي يتم تنفيذها كليا بواسطة آخرونالحجم تقوم بتنسيق وتنظيم اعمال الوزارة 
  



  ٢٠٠٩ -٢٠٠٦البرنامج التنموي     قطاع المواصالت
    

 

L0538-RPT-PM-01 REV 0 ٥٤

فان كان هذا . ل ليس بالضرورة شامال او فورياان تحوال كهذا لتأمين المنشآت والبنى التحتية للنق
التحول واردا، يجب اجراء دراسة دقيقة للتأكد من تحقيق االهداف البعيدة االمد دون انقطاع 

  .الخدمات على المدى القصير
   
   وتشغيلهاالبنى التحتية لقطاع النقلعلى االشراف بين لفصل لالحاجة    ٤-١-٣
  

  :بار من كال الناحيتين ادناهيمكن اخذ هذا باالعت
  

  .حكومةالحاليا ضمن  التي  يتم اداؤها  للخدمات تلزيم خارجي -١
عن تنفيذ العمل من اجل تحقيق هذه  السياسات واإلستراتيجيات فصل تطوير  -٢

  )٤- ١-٣ راجع الفقرة(.االستراتيجيات
  

ي تنفيذ  طريق او فف. من المسلم به ان مهارات المقاول تختلف عن تلك التي يمتلكها المصمم
إن . صالح المشروع عموماتصب في  من المهارات لينتموع المجاتينر هيتسخيتم مشروع 

صغيرة  مهارات المقاول بشكل خاص تكمن في تنظيم وادارة الموارد لتنفيذ عدد كبير من مهمات
.  المطلوبة يعتمد بعضها على بعض  من اجل اتمام العقد الكلي ضمن القيود المالية والزمنيةنسبيا

المخطط تنفيذ المهمة االصعب اال وهي كالً من التخطيط ومن ثم  مهمة االدارة هذهتتضمن 
  .الموضوع

  
مواصفات وجداول مخططات وومن اجل تنفيذ هكذا مهمات تعاقدية ينبغي ان ينتج عن المصممين 

هذه المجموعة من مستندات العقد تشكل التداخل البيني . مل بموجبهكميات كملخص  للمقاول للع
الذي اشير اليه سابقا وفي هذه الحالة سوف تمكن المقاول من التخطيط مسبقا النشطته بفعالية 

  .وبطريقة اقتصادية
  

حتية تالبنى الت وآمنشالايجاد في ) مثل اعمال الصيانة العادية ( االخرىالمراحلوفي كثير من 
  :نموذجيا باالتي "صاحب العمل"مؤسسة  تقوم جرت العادة على انللنقل، 

  
  .تحديد السياسات واالستراتيجيات -
  .ف المشاريعيعر ت - 
  .اريعمشالأهداف  وضع  - 
  .تصميمووضع ال  صياغة المبررات  - 
  .برمجة ال - 
  .مسح ال - 
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  .يطخط الت - 
  . الميدانيعملال  تنفيذ - 
من حيث تحقيق االهداف ( تقدم سير العمل والجودةمراقبة ) كما يؤمل منها (- 

  ).المرسومة
  

 مانادرا  ،"صاحب العملل "مؤسسةهكذا  نموذجيا ضمن هاريطوجري تي يتج المهارات اليإن مز
المرتبطة باالجراءات   العديد من المهام ومع ذلك فإنتلك الموجودة لدى المقاول  تتضمن

 تنفذالعديد من المهام التي . المذكورة سوف تستفيد من تطبيق هذه السلوكيات والمهارات االدارية
ملخص  " يمكن تنفيذها بشكل اكثر فعالية وكفاءة اذا حددت ب "صاحب العمل  "مؤسسةحاليا ضمن 

اي التداخالت بين مختلف (خالت ومخرجات المطلوبة الذي يتضمن نفاصيل حول مد" العمل
  .والمقياس الزمني المسموح به للتنفيذ) المهمات

  
 من اجل التمييز بين تلك حلول النقلومن الممكن تقسيم مهمات العمل المتضمنة في وضع 

ات التي  ، وتلك المهم)Aمهمات فئة (المهمات التي تعتبر جوهرية لتعريف السياسة واالستراتيجية 
  .)Bمهمات فئة ( ليست جوهرية اي 

  
داخالت بين المدخالت تيمكن بعدها تطوير ووضع ملخصات عن تلك المهمات والتي تحدد نقاط ال

  .والمخرجات ومؤشرات االداء التي تمكن من مراقبة المهمات
  

  : يمكن تقسيمها الى Bمهمات الفئة 
B1 =  واالستراتيجيات المحددةمهمات تساهم في تحقيق السياسات وهي.  
B2 =  تتطلب تنسيق ومراقبة واشراف للمهمات نوع وهيB1.  

  
مة  ذات االعالهيئات لوزارات الحكومية او ل اما B2 و  Aالمهماتعطاء إدراسة ويمكن عندها 
الخاص تحت صيغة الى القطاع  يمكن تخصيصها B2في حين ان المهمات فئة . استقاللية خاصة

إعطائها  فيمكنُ B1ضمن فئة ممنوحة وما تبقى من مهمات اخرى غير . من ترتيبات عقود 
  .العامة المستقلةللهيئة للوزارة  او 

  
 هذه النقطة يمكن مطابقة الهيكليات التنظيمية واالدارية للوزارة أو الهيئة العامة المستقلة مع عند

  .مهام الموكلة اليهامتطلبات ال
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وفي حال لزم اجراء تغيير على ترتيبات ادارة المالية لقطاع النقل، عندها قد يكون ممكنا تطوير 
هيئة شبه عامة مستقلة وشكل من اشكال  وتشغيل سياسات واستراتيجيات شبكة الطرق من خالل 

   .وفق قاعدة وكالة يعمل مقاول مستقل قطاع خاص  اوعام 
  . ٢- ٣ مبينة في القسم المقاربةهذه التي قد تستفيد من ت المؤسساتية العامة للمستقبل بعض الخيارا

  
  مؤسساتيالصالح اإل اتخيار   ٢-٣
   
  الطرق     ١-٢-٣
  

وهذه .  دراسة عدد من الحلول البديلة وخيارات االصالح المؤسساتي الىهذا القسم يتطرق
وبشكل . ت شاملة ولكنها تعتبر اكثر انطباقا للوضع الذي يجد لبنان فيه نفسه حالياالخيارات ليس

. ٢- ١المنشآت والبنى التحتية للنقل التي ذكرت في القسم ايجاد الى اهداف تجدر االشارة  خاص 
ين هذه االهداف واالغراض  ترمي الى تحديد انفاقات موزانة الحكومة  وتقترح الحاجة الى تحس

  .خدمات النقلتأمين الذي يتحقق في  المال قيمة 
  
  ماليةالإدارة  ات خيار١-١-٢-٣
  

التمويل الالزم لتزويد وتشغيل المنشآت حصول على لل تينالمحتمليتناول هذا القسم كلتا الطريقتين 
  . حماية وإنفاق هذا التمويلوالبنى التحتية المرتبطة بالنقل والطرق التي يجب فيها ادارة جلب و

  
  در المالية الضروريةا تحديد مص ١-١-١-٢-٣
  

  : هي اآلتي الطرق علىإلنفاقلغرض االمصادر الحالية للتمويل 
  .المخصصات من وزارة المالية -
  .جهات مانحة وقروض  دولية -

  
ال   قروض جديدة اي الى نقطة يصبح معها اضافةنآل ايمكن ان يكون سجل القروض قد وصل

وهذا يعني ان . يمكن دعمها من حيث اداء اقتصاد البالد القائم والمرتقب خالل المستقبل القريب
تشغيل وتطوير شبكة الطرق يجب تمويلها بشكل رئيسي من مصادر داخلية على االقل في 

  .المستقبل المنظور
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رمته العمال الصيانة محدود جدا وهو حاليا يخصص بوزارة المالية إن التمويل المتوفر حاليا من 
وال يوجد ضمانات باالبقاء حتى على هذا المستوى المحدود من . على شبكة الطرق المصنفة فقط

  .المستقبلالتمويل في 
  

التأثير الذي قد يتركه هذا القطاع على وبالنظر للموضوع من منطلق قطاع النقل ومن مفهوم 
بسبب لموازنة المخصصة للطرق للتغيير االداء االقتصادي للوطن ككل، فإن ضعف وتعرض ا

  .اولويات اآلخرين امر مثير ويدعو للقلق
  

 المطلوب اقتصاديا، يصبح عندها من حال تم التوصل الى مستويات ثابتة من االنفاق الماليوفي 
  .تحديد وفتح مصادر اخرى للتمويلضروري ال
  

ومن المعترف به ان جباية . ضرائبالخالل جباية  منتحصيلها يتم  اإليرادات الحكوميةإن 
 هناك تقصير في  قد يكونبشكل خاص وعليهقد ال يكون فعاال وتحصيل الضرائب في البالد 

  .خدمات كالنقلمقابل المساهمات التي تتم فعليا من السكان 
  

 ادناه منطق اقتصادي من أجل الحصول على مستوى أعلى من استرداد ١- ٤يعرض القسم 
 بحد ةي المباشر كهذا غا وقد يكون االسترداد.التكاليف الناتجة عن تأمين و تشغيل شبكة الطرق

سبل   ضمن هذا المنطق هناك.ق االنتقال بعيداً عن استعمال السيارات الخاصةذاته أو وسيلة لتحقي
اشكال الرسوم هذه الوسائل تتضمن عادة فرض بعض . اخرى لرفع وزيادة التمويل المتاح للطرق

وعند دراسة فرض رسم . نواحي االنشطة التي يمارسها قسم من العامةضريبة على بعض الاو 
  : ما اذا كان هذا الرسم سيفرضتحديديلزم طرق 

  
   أو-  ،وفقط على مستعملي الطريقمباشرة ) أ
ن، على وهؤالء المستفيد . شبكة الطرقتشغيلوجود و من ون فعالعلى كّل أولئك الذين يستفيد) ب

 الذي يشتري السلعو) طريقلل الذي قد أو قد اليكون مستعمال (محل التجارين الوسبيل المثال زب
  . بالطريق الى المحل التجاريهاديتوريتم   التيوالبضائع

  
ستؤدي عموما على مستعمل الطريق النتيجة النهائية من فرض الرسوم المباشرة  اًطبعواقع الوفي 

  .على شريحة اعرض من العامة) على شكل زيادات تكلفة(الى نوع من ضريبة غير مباشرة 
  

هذه النقلة ان ما تكون شعبية عند ادخالها موضع التنفيذ على الرغم من  نادرا مثل هذه اإلجراءات
سلكت هذا االتجاه وقرنته بتحسينات ملموسة ، في بلدان  اكثر قبوال في المدى الطويل بأنهااثبتت

  .الطرق وروجت لها دعائيافي شبكة 
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ومن المعترف به ان قبول العامة لجباية هذا التمويل يكون تحقيقه اسهل اذا ما بدأ تطبيقه من 

الجدول ومع ذلك فتجدر االشارة هنا الى ان . مستوى وظروف شبكة طرق متدهورة ومنخفضة
 جيدا  المفهوماسة هذاا لدريكون مفيدعلى نحو قد   المرتبط بادخال مثل هذا المنطلق هوالزمني

  .الرحالت واالنتقال ةكلفت قبل تدهور الشبكة الى حد وحالة تؤثر على
  

  :التمويل للنقل في  هذه الطريقة ستتضمن التاليتحصيل إن طرق 
  رسم على وقود المركبات -
 .ضريبة على الرسم السنوي لرخص  المركبات -
 .ل المركباتضريبة على رسم تسجيل او انتقال ملكية واعادة تسجي -
 .ضريبة على رسم المعاينة السنوية للمركبات -
وقد يكون هذا عند بداية مرحلة ( ضريبة على سعر شراء مركبات وقطع غيار جديدة  -

 ).ستيراد وهذا ايضا يشجع االنشطة االقتصادية المحليةاالتطبيق رسم 
ركات ضريبة او فرض رسم عند منح رخصة  لتنفيذ اعمال تنمية تؤدي الى تولد ح -

 .اي ارباح تخطيط) مثل مراكز تسوق، او مالعب رياضية( مرورية كبيرة 
 .طرقالفرض رسوم مرور على مقاطع من  -
   .مخصص للطرق السريعة) يانصيب او ال(قرعة عمل نوع من ال -

  
يلزم تحديث وتعديل دراسة سيتم فرضها وتطبيقها ومن اجل تحديد مستويات مناسبة للرسوم التي 

 الى القيمة الحاضرة من اجل التمكن من تقدير ٢٠٠٠م الطريق الموضوعة عام نفقات مستخد
  .الطلب على التمويل بصورة صحيحة

  
  إدارة التمويالت ٢-١-١-٢-٣
  
اي شكل من اشكال االجور على مستخدم الطريق سوف ينظر اليه العامة على انه زيادة  فرض إن

عليه فإن البديل الموصى به في التقرير الرئيسي . ولذلك لن يحظى بالتأييد الشعبي في الضرائب
من اجمالي الناتج  % ٢٦الى  % ٢٣لهذه المرحلة من الدراسة هو زيادة العوائد السنوية من 

إن فرض اجور على مستخدم الطريق سوف يستوجب . وهذه توصية بزيادة الضرائب. القومي
 وكجزء من عملية تحقيق .هذه االجورعن طريق   نواحي استخدام التمويل الذي يتم تحصيلهتفسير

 بشكل مباشر، فمن  على تحسينات الطرقتصرفالموال التي  الستعادة االقبول عند الجمهور
  :االمور المفيدة والمساعدة  اذا امكن توضيح ان المال المحصل سيتم
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  .حفظه منفصال عن  التمويالت العامة الحكومية  - أ
 .استخدامه حصريا لمشاريع الطرق - ب
  .مراقبته واالشراف عليه من قبل ممثلين من جميع مجموعات مستخدمي الطريق - ج

  
تعمل على تحقيق اطلق على اآللية التي  ،في البلدان التي استخدمت هذا المنطلق لتجميع االموال
  .هذه االهداف تسمية صندوق الطرق او صندوق النقل

  
 المستويات الحاليةب الرضى، و القائمة كما هيالمالية رك اآللياتهو ت للبنان احد الخيارات

 على صيانة  الوضعيفرضها هذاالتي  اضافة الى القيود  النقلتمويل لقطاعال التغيرات فيو
  .وتطوير خدمات النقل

  
  الحكوميالدخلوزيادة المالية القائمة كما هي رك اآلليات يقضي بت) نظري( وهناك خيار ثاني 

   .كن معه لوزارة المالية عمل مخصصات تمويل ثابتة وكافية  الى قطاع النقل يمإلى مستوىالعام 
  

 فهو اتباع نصيحة مصلحة النقل والطاقة في االتحاد االوروبي، والبنك الدولي ثالثالخيار اما ال
 وتقارير االستشاريين السابقين، وانشاء صندوق تخصصي ومكرس تجبى اليه كل التمويالت

ومثل هذا الصندوق قد يكون اداة مفيدة لحماية قطاع النقل في االقتصاديات .  المحصلةاالضافية
وهذا النوع من الصندوق ليس ). او اعادة التنمية(التي هي  في مراحلها المبكرة من التنمية 

 استعملت فعلى سبيل المثال،.  ادارة المالية العامةهيكليةبالضرورة ان يبقى ميزة دائمة في 
تم خاللها انجاز تطوير شبكة الطرق وتنمية  سنة ٣٠ لنحوق طرللالمملكة المتحدة، صندوق 

وقد جرى . بنحو كاف اً ومستقرقويااإلقتصاد  اصبح  عندما ذلك الصندوقالغي بعدها  .االقتصاد
 :استعمال هذا الصندوق

   و،زانة العامةو من المالالزم التمويلزويد تمن اجل   ) أ
  .النقِلخصصات م للتغيرات السنوية الكبيرة في لتَفادي الحاجة  ) ب

  
ترتيبات  ، مع وجودبشكل كبيركانت شبكة الطرق قد تأسست واستقرت  بهذا الوقت أيضا
  .وات وشغّالة لعدة سن قائمة وموثوقةمؤسساتية فعالة

  
دان بما فيها عدد من البلعمل اآلن بشكل مرضي في ي ايضا تم تأسيسه وهو مثل هذا الصندوقو

كما دعى االتحاد االوروبي اآلن الى تأسيس وتشغيل مثل هذا .  الجنوبية والمغربغانا وكوريا
التي هي حاليا او ستصبح مستقبال من اعضاء االتحاد االوروبي  البلدان التي كل الصندوق في 

  .االتجاه كما أن البنك الدولي هو من الداعين بقوة بهذا ).وجنوب شرق أوروبامن شرق (
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يصبح الصندوق قادرا على من الممكن أن غضون فترة وجيزة على االقل ويبدو ممكنا انه في 
احتياجات الطرق الحضرية والريفية والدولية بما في ذلك الوطنية الكاملة تمويل شبكة الطرق 

لوفاء ركزية لوبهذا فإن مخصصات الصندوق قد يستفيد منها كالً من المؤسسات الم .والمحلية
 الطرقات المصنفة حاليا، وكذلك المؤسسات المحلية لتوفير احتياجات الطرق المحلية باحتياجات
وبحيث يمكن ان  هذا التخصيص البلدي االبتدائي يمكن اعتباره بمثابة الحد االعلى. والحضرية

تمويلها صيل تحيتناقص مع الوقت االمر الذي سيحفز االدارات المحلية على تطوير قدرات 
  .الخاص على المستوى المحلي مع مرور الزمن

  
في قائمة سياسات النقل إن انشاء مثل هذا الصندوق لتمويل انفاقات النقل هو مطلب خاص 

  .٢٠٠١  العام  فيا اعدتكم ة المقتَرح اللبنانيةالوطنية
  

ابق مع سياسات ومثل هذا الصندوق يجب ادارته، واالموال التي تصله يجب انفاقها، بالتط
تتضمن الخيارات و.  ويمكن تحقيق هذا بواسطة عدة طرق. مطلوبةال طرقال وإستراتيجيات قطاع

  :والبدائل ما يلي
  

تأسيس الصندوق ضمن وزارة المالية مع حمايته لمنع تحويل محتوياته الى ) ١أ  
او / ة والنقل و وهذا يتطلب مثاليا موافقة وزارة االشغال العام.انفاقات ال ترتبط بالنقل

وضمن سياق . واالعمار قبل تخصيص او انفاق مبالغ من الصندوقاالنماء مجلس 
هذه الدراسة فمن غير المعلوم ما اذا كانت مثل هذه الترتيبات مقبولة لدى وزارة 

اضافة الى ذلك فإن . المالية او مضمونة في اوقات العجز في الموازنة العامة
  .قات النقل تبقى بدون تغيير عن الوضع الحاليمسؤوليات المحاسبة النفا

  
وقد تعارض هذا االجراء . تأسيس الصندوق ضمن وزارة االشغال العامة والنقل) ٢أ

ايجاد وحدة تأسيس هذا الصندوق يتطلب حال، فإن وزارة المالية، ولكن على اي 
قة تضمن   من اجل إدارة وإنفاق التمويالت بطري وزارة االشغال العامة والنقلضمن

توظيف استثمارات مالية من اجل االفادة  إدارة الصندوق تتضمن. االستقامة والشفافية
 في الصندوق الي فترة طويلة، وعليه فإن المهارات ةال الموجودوممن اال

من الحقول الحديثة على هذه تكون لمال قد المرتبطة بمثل هذا التوظيف لواالجراءات 
تحتاج ايضا الى المحافظة على مقياس محدث  االدارة قد كما ان هذه . الوزارة

 الصندوق وبنحو يبقي المخصصات قادرة على تلبية تشكل دخلللرسوم التي 
 واالتصاالت مع االدارات المحلية يجب ربطلذا فإن ال. المتطلبات التشغيلية للشبكة

لتغطية العمل الذي تنفذه تطويرها من اجل التمكن من عمل المخصصات واالنفاقات 



  ٢٠٠٩ -٢٠٠٦البرنامج التنموي     قطاع المواصالت
    

 

L0538-RPT-PM-01 REV 0 ٦١

اضافة الى ذلك فإن مسؤوليات المحاسبة .هذه المؤسسات على شبكة الطرق المحلية
  . النفاقات النقل تبقى بدون تغيير عن الوضع الحالي

    
وهذا قد يثير تساؤالت عن . المؤسسات القائمة من خارج ايانشاء هذا الصندوق ) ٣أ
يحتاج الى مؤسسة صغيرة لتقوم " مستقل" إن صندوق .  ومسؤوليات المحاسبةهرتادا
تشكل  وانفاق امواله ولكي تبقي على مقياس محدث ومتطور للرسوم التي تهرادإب

ير عناصراالستقامة والشفافية اضافة الى الحاجة للحصول على إن توف. مدخوله
  :مسؤولة امام احد اآلتيلتكون ذه المؤسسة هالموافقات على رفع وزيادة الرسوم يدفع 

  
على سبيل المثال . ( من هيئة حكومية مستقلة عن قطاع النقلة رئيسيدائرة ١- ٣أ

  ) .مجلس الوزراء ة من قبلنيلجنة مع
  
  : مؤلفة اما من ة  هيئة مساهمة مستقل٢- ٣أ

مؤسسة شبه عامة ذات استقاللية تضطلع بمسؤوليات في ميادين  •
 .سياسة نقل الطرق وتطوير االستراتيجيات

 العمل على  لمستخدمي الطرقيتيحشفاف  داوح استشاري منتدى •
  .ادارة شبكة طرق باساليب تستجيب الحتياجاتهم كمستخدمين

  ".مجلس الطرق" التين فإن هذه الهيئة تعرف عموما باسم كلتا الحوفي 
  
   ٢-٣ و ١- ٣  اي مزيج وائتالف من ٣- ٣أ
  

 العالقات الوظيفية فيما بين )٢- ٣الشكل (تبين الرسوم البيانية التخطيطية ادناه
   .٣و ٢، ١ الخيارات
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  وق الطرقات المختصرة لصندقبدائل العال: ٢-٣ل الشك
 

 
  

  )إنشاء صندوق الطرق ضمن وزارة المالية ( ١الخيار رقم 
  

  
  

  
  
 
 
  
  
  
  
  

  )إنشاء صندوق الطرق ضمن وزارة االشغال العامة والنقل( ٢الخيار رقم 
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  ) طرق مستقلرجعيته مجلس إنشاء صندوق طرق  مستقل  تكون م  ( 3الخيار رقم 
  

  
 تطويرها يجب ،لبنانلحالة   مناسبهذه الترتيبات أي منية أو إقتراحات بالنسبة إلى أي توصإن 

دراسة اضافية والعمل الجاري حاليا لمراجعة االدوار وتحديد مسؤوليات جميع ضوء في 
  .الوزارات الحكومية

  
  والمحليةت الوطنية خيارات تمييز المسؤوليا ٢-١-٢-٣
  

ومن الواضح ان القضايا التي  . تنطبق عليهالذي على المستوى المسؤوليات تحديد مثاليا يجب 
حين ان القضايا التي تؤثر على الوطن بكليته يجب ان يتم تحديدها على المستوى الوطني في 

توى المحلي  سلمحلية يفضل تناولها والتطرق لها على المتؤثر فقط على البلدات والتجمعات ا
  ). اغلب االحيان تتم ضمن اطار تعليمات وخطوط توجيهية وطنية محددةانه في بالرغم من (
  

لتطبيق هذه  زمةالالالسلطة  دون المسؤولية وهي ان ا التوجهبهذمرتبطة مشكلة واحدة هناك 
المصطلحات المؤسساتية فإن عبارة السلطة تترجم الى في و. تكون عديمة الجدوىالمسؤولية 

  .القدرة على تمويل ما تكون هذه المؤسسة مسؤولة عنه
  

من اعطاؤه متوفرا للمسؤوليات المحلية على مستوى البلديات، فيجب اما لتمويل ولجعل مثل هذا ا
   .الل ضرائب محلية المركزية او تحصيله من خالحكومة

 ROADS 
BOARD 

MoF CDR MPWT MOIM 
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اعمال الصيانة الروتينية والثانوية للطرقات ولالعمال إن االنفاق المحلي حاليا محصور بتنفيذ 

معظم البلديات لديها امكانات فنية محدودة جدا، . البيئية التي يتم تنفيذها بواسطة عمالة مباشرة
يجب عندها لصيانة وادارة الطرق مسؤوليات اضافية هذه البلديات  ءاعطاوفي حال ارتأي 

إن الحلول . او المحلية/التطرق الى اتخاذ ترتيبات لتقديم جهاز فني على المستويات االقليمية و
الممكنة سوف تعتمد على التمويل وما اذا كان مالك الموظفين المطلوب سيتم توظيفه بواسطة  

 مركزية وخدمات مساعدة يتم التعاقد القطاع الخاص او يكون مالك للقطاع العام يقدم استشارات
  .يتم توظيفه مباشرة على فئة ودرجة مناسبة عليها من قبل الحكومة المركزية او

    
علق بالصيانة، تاحد الخيارات يمكن ان يكون استخدام القطاع الخاص، الذي قد يقدم حلوال فيما ي 

وفي حال اثبتت التجارب الجارية  .والتحسينات الثانوية واالستجابة الطارئة على الطرق المحلية
 صيانة نجاحا، مع تبني هذه الطريقة لصيانة شبكة الطرق بكاملها استشارييو ومقاولواستخدام مع 

، عندها سيكون هناك طريقة مؤقتة لتقديم جهود اقليمية ) كما حدث  مثال في المملكة المتحدة(
 الخاصالقطاع من صيانة ال مدراء زةبإجايكون  هذاو. ومحلية مضبوطة لبرامج الصيانة 

او /جهد اقليمي واالخذ باالعتبار  مع لمناطق الجغرافيةلميزانياتهم  تخصيص جزء محدد سلفا منل
 وهذا سيستوجب نقل مسؤولية التمويل وبعض التوجيه الفني من .منطقةلكل محلي لتخطيط العمل 

  .االشغال العامة والنقلى وزارة الوزارة الداخلية والبلديات 
  
  : اآلتي ألي من أيضاً متاحالخيارو

 من المسؤوليات المنفصلةسلسلة كالطرق شبكة تعامل  االستمرار بطريقة العمل التي .١
  ، او االدارة والعمليات التكتيكيةب كماوامور التخطيط ، سياسة العامة بال بما يختص

  .دراسة امكانية اعتبار الشبكة ككل متكامل  .٢
  

هذا الخيار االخير ال يعني بالطبع ان هذه الشبكة االجمالية يجب ادارتها بالتفصيل كوحدة فردية، 
وهذا . اكبر لكامل الشبكةبسهولة وضعها العامة يمكن ولكن تلك السياسات واالستراتيجيات 

  :سيساعد على
  .يضاتطوير الشبكة كجزء من تطوير تخطيط إستعمال األر) أ
مرور الوقت مع ، كما هو مطلوب، تعديل على الشبكة المصنفةاجراء ) ب

  . الشبكة منفي وظيفة أجزاءالحاصلة يرات تغمالو
  .الشبكة تطوير وصيانةمن اجل تمويل للفعال ال الرصد) ج
   . واالنشاء على كامل الشبكةلتصميمل ة المالئممعاييرالل تطوير وإستعما) د

  .ةالشبكة الحالية المصنف معلوصالت اوبالتقاطع فيم يتعلق اإلرتباط هـ
  .الشبكةلكل  ةالمالئماستخدام مستويات تدخل الصيانة ) و



  ٢٠٠٩ -٢٠٠٦البرنامج التنموي     قطاع المواصالت
    

 

L0538-RPT-PM-01 REV 0 ٦٥

  .الشبكة لكل والمعلومات المرورية، لحالة الطرق قاعدة بيانات يلوإدارة تشغجرد ) ز
  

 إلى وزارة أو الشبكة  لقسميهذا الخيار يستلزم نقل المسؤولية اإلستراتيجية على األقل تبنيإن 
اء ومثاليا قد تكون هذه المؤسسة وزارة االشغال العامة والنقل او مجلس االنم.  وحيدةمؤسسة
   . على االقل جزئيا للتعامل مع مثل هذه المسؤولية الكليةين حاليا مجهزماهوالذين ، واالعمار

  
حال اسناد مسؤولية ادارة التشغيل والصيانة لكامل الشبكة الى وزارة االشغال العامة والنقل وفي 

لتفصيالت المحلية والتي او مجلس االنماء واالعمار، فستصبح هذه الجهات مشتركة في القضايا وا
مثل الطرق الدولية او (لقضايا السياسية امسؤولية إن تولي .تفتقر للتجهيزات الالزمة لمعالجتها 

 بينما تترك مزايا التي ذكرت اعالهسيؤمن ال) الرئيسية  التي تمر من خالل المناطق الحضرية
  .وزارةلل ت والخطوط العريضةتوجيهاال العمل ضمن تنفيذلاإلدارات المحلية 

  
وزارة االشغال العامة والنقل او مجلس االنماء واالعمار   بالضرورةهذا الخياركما سيجعل 
   .بالطرقالمتعلق االنفاق   من أجل لإلداراترصد االعتماداتمسؤولة عن 

  
تجعل من  تديم الحالة التيس ين للمسؤولياتالتعامل مع الشبكة كمنطقتين مختلفتخيار مواصلة 

  .صعبة التحقيقاعاله ) ز(الى ) أ(البنود 
  
 ل في دور الحكومة المركزية وفصل االشراف والتشغياتجاه التركيز السائد   تغيير ٣-١-٢-٣

  لشبكة النقل
  

  اما االعتبارات ".النطاق واسع "بشكل توى اإلستراتيجي أوالمسعلى  هذا القسم هذه القضايا يدرس
 حكومية مؤسساتضمن  نفّذ حالياالتي تتتعامل مع النقل المحتمل للمهام الفردية  ف"ضيقة النطاق"

مثل هذا النقلاجراء يمكن بموجبها تقرير او عدم تقرير خيارات التي وال. إلى القطاع الخاص 
اما . المذكورة في هذا القسم" واسعة النطاق"االستراتيجية الخيارات اعتماد   تعتمد على الفإنها

  . ادناه٤- ١- ٢-٣في القسم التطرق اليها فقد تم "  ضيقة النطاق"الخصخصة خيارات 
  

وزارة الداخلية االشغال العامة والنقل ولوزارة   الحاليةاتالمسؤوليهي دور الحكومة المركزية إن 
  .، ولمجلس االنماء واالعماروالبلديات

   
  العملعن تنفيذ تعريف السياسة واإلستراتيجية فصلتتركّز على  المجال اهذفي إن المتطلبات 

عملية وضع السياسات إن  . مثل هذه السياسة واإلستراتيجياتالى ستجابةاال الناتج عن
يجب ويل االعمال التي هي ضمن متطلباتها وميجب تتضمن رصد االعتمادات لتات يواالستراتيج
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هذا المزيج من المسؤوليات . ان تراقب العمل المنفذ لضمان تطابقه دائما مع هذه المتطلبات
  .يضمن عمل دائرة المراقبة االدارية بنجاح

   
 المتعلقة بالطرقيمكن ان تكون لالنشطة اإلستراتيجية لسياسة ولالواضعة  الهيئة إن مسؤوليات هذه

  . شبكة الطرق المصنفة فقطلو للبالد ااالجمالية شبكة الطرق ل إما
  
من تكون الهيئة او الهيئات المسؤولة عن تنفيذ العمل استجابة لهذه السياسات واالستراتيجيات قد و

  .القطاع العام او الخاص 
  

  :ذها باالعتبار هيخاتم الخيارات المؤسساتية التي 
  
نماء واالعمار ووزارة االشغال العامة والنقل على مجلس االتعريف أدوار اعادة   - ١ب

 عن تطوير اإلستراتيجية ةمسؤولنحو تصبح فيه وزارة االشغال العامة والنقل 
 المطلوب عن العمل مسؤوالمجلس االنماء واالعمار والسياسة فقط، بينما يصبح 

شغال تصبح وزارة االفي هذه الحالة، . إلنجاز مثل هذه السياسات واإلستراتيجية
  ومراقبتهالنقلبا للعمل المتعلق ات الميزاني تخصيص عنةمسؤولالعامة والنقل 
  .سياساتها تم بما يتطابق معيمثل هذا العمل  وضمان ان

على مجلس االنماء واالعمار ووزارة االشغال العامة والنقل تعريف أدوار    اعادة- ٢ب
 عن ةمسؤول )١- ١- ٢- ٣ مجلس الطرق، انظر(هيئة جديدة فيه تصبح نحو 

 وزارة االشغال العامة والنقل مسؤولة صبحت، بينما تطوير اإلستراتيجية والسياسة
 بين تنسيقالفي  هتليمسؤوبمجلس االنماء واالعمار ظ ويحتف،  العمل  تنفيذعن

  .المانحين والخطط الوطنية
  

  
وزارة  محددة بواسطة ات سياسات واستراتيجيضمن جديدة تعمل وكالة  تأسيس - ٣ب

  .مجلس االنماء واالعمار االشغال العامة والنقل أو
  

صالح الهيكلية إليشكل قاعدة كي إن اختيار بديل .  أدناه٢- ٣ة في الجدول نيمب الخيارات  هذه 
يأخذ الذي العمل اساسية يمكنها ان تحدد مسار المؤسساتية لقطاع الطرق سوف يتطلب دراسة 

  . عناصر فردية من الخيارات المختلفة التي ذكرت في الجدول
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  الخيارات المطروحة لالصالح المؤسساتي:  ٢-٣الجدول 
  المساوئ   الحسنات    الخيار الرقم
-ب
١  

مجلس االنماء واالعمار   تعريف أدوار   اعادة   •
  .لووزارة االشغال العامة والنق

 عـن   ةمسؤول وزارة االشغال العامة والنقل    •
  .ات واالستراتيجيات السياستطوير 

 عن العمـل    مسؤوالمجلس االنماء واالعمار     •
 إلنجـاز مثـل هـذه الـسياسات         المطلوب

  .طرق المصنفةعلى الواالستراتيجيات 
  عـن    ةوزارة االشغال العامة والنقل مسؤول     •

  . والمراقبةانية الميزتخصيص 

وزارة االشغال العامة مسؤولة  اسـميا        •
  . حالياًعن هذا الدور

مجلس االنماء واالعمـار يحـول دور        •
ــى وزارة   ــتراتيجي ال ــيط االس التخط

 بالمــسؤولية عــن ويحــتفظ االشــغال
  .التخطيط لتنفيذ  العمل

 /  بـسياسة  التمويـل مـرتبط   تخصيص   •
 علـى واقعيـة فـي       ويحافظاستراتيجية  
  .جياتاالستراتي

المراقبـة  مـع    الموازنات مرتبط    راقبةم •
  .الفنية

تعارض وتضارب محتمل ضـمن دور       •
  . مجلس االنماء واالعمار تجاه المانحين

الحاجة لتعزيز وتقوية وزارة االشـغال       •
العامة لتصبح هيئة تخطيط اسـتراتيجية      

  .كفوءة
فقدان دور مجلس االنماء واالعمار الذي       •
  .ؤديه حاليا بكفاءة عاليةي
الحاجة لتأسيس وظيفة ادارة مالية ضمن       •

  .وزارة االشغال العامة
  .ال تغيير في المسؤوليات الكلية •

-ب
٢  

وزارة االشغال العامـة    تعريف أدوار   اعادة   •
  .والنقل ومجلس االنماء واالعمار

 مـسؤول ) مجلس  الطـرق   ( مؤسسة جديدة    •
  .عن تطوير اإلستراتيجية والسياسة

عـن   مسؤولة  وزارة االشغال العامة والنقل    •
  . على الطرقات المصنفةالمطلوبالعمل 

يحتفظ مجلس االنماء واالعمار بالمـسؤولية       •
عن التنـسيق مـع المخططـات الوطنيـة         

  .والمانحين

مسوؤلية ومحاسـبة مباشـرة عـن اداء        •
 .قطاع الطرق امام مستخدمي الطرق

 استمرار وزارة االشـغال بلعـب دور        •
  .رسم السياسة والتخطيط

ـ   • / بـسياسة   ل مـرتبط    تخصيص التموي
استراتيجية ويحافظ علـى واقعيـة فـي        

   االستراتيجيات
المراقبـة  مراقبة الموازنات مرتبط مـع       •

  .الفنية

الحاجة لتأسيس هيئة مجلس ادارة      •
  .طرق جديدة 

الحاجة لتعزيـز وتقويـة وزارة       •
االشغال العامة لتصبح هيئـة تخطـيط       

  .استراتيجية كفوءة
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-ب
٣  

او مجلـس   / النقـل وزارة االشغال العامة و    •
السياسة عن تطوير    مسؤولاالنماء واالعمار   

  .اإلستراتيجية و
سياسـات  تأسيس مؤسسة جديدة تعمل تحت       •

 محددة بواسطة وزارة االشـغال   واستراتيجية
العامة والنقل او مجلس االنمـاء واالعمـار        

 .على الطرق المصنفة
وزارة االشغال العامـة والنقـل او مجلـس          •

مسؤول عـن تخـصيص     االنماء واالعمار   
  .الموازنة والمراقبة 

مسوؤلية ومحاسـبة مباشـرة عـن اداء        •
 .قطاع الطرق امام مستخدمي الطرق

 امكانية استخدام هيئـات تنفيذيـة مـن         •
 . القطاع الخاص 

/ بـسياسة   تخصيص التمويـل مـرتبط       •
استراتيجية ويحافظ علـى واقعيـة فـي        

 االستراتيجيات
راقبـة   مراقبة الموازنات مرتبط مع  الم      •

 .الفنية
يستمر مجلس االنماء واالعمار بـدوره       •

  تجاه المانحين

  . ة جديدةتأسيس مؤسس
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  خيارات تعزيز كفاءة وفعالية ادارة وتشغيل شبكات الطرق  ٤-١-٢-٣
  

لتحويل عمليات النقل من الحكومة الى القطاع احتمال هناك . ٣- ١-٣القسم كما جرى ذكره في 
وفي . اًيكليا او فورليس بالضرورة  نقللل منشآت وبنى تحتية ايجاد والتحويل الى حد. الخاص

يجب عندها اجراء دراسة دقيقة من اجل ضمان الوفاء باالهداف طويلة هذا التحويل،  طرححال 
 هذه الدراسة من اجلوضع ويجب . االجل بدون حصول انقطاع بالخدمات في االجل القريب

  :والعمل به منطلق مؤسساتي جديد بايجادالمرتبطة العوامل تعريف 
  :ويمكن أن تشمل هذه العوامل االتي

  .  المحتملالنطاق -
 .ةالمطلوبات االجراء -
 . وطبيعة تداخلهايةدفرالمهمات ال -
 .االدوار والمسؤولياتتوزيع  -
 . لهاةلمخصصاقسام للقيام باالدوار والمسؤوليات التنظيم ضمن الوزارات واال -
 .تحديد ادوار ومسؤوليات القطاع الخاص -
 .لقطاع الخاص اد مثلى الدوارووضع ترتيبات عق -
 .ترتيبات طرح العقود -
 .التوزيع والتقسيم على مراحل -
 .التنفيذ -

  
والعقبات هناك ميزة في تحويل بعض الوظائف الى القطاع الخاص وهي  التغلب على المشكالت 

وخصوصا ان هذه الميزة . المترتبة عن النقص في القدرات واالمكانات ضمن اقسام القطاع العام
يمكن استخدامها لردم الهوة والثغرات قصيرة االجل في هيئات القطاع العام بينما يجري اعادة 

 نقل الوظائف من بحيث  يمكن بعدهاهيكلتها، وتجهيزها بالموظفين والقيام بالتدريبات الالزمة لهم 
  .القطاع الخاص  الى العام

   
اضافة لذلك هناك حاجة لتقوية قدرة الهيئات المشتركة في تشغيل وادارة قطاع النقل لضمان انه 

اما تفاصيل . عندما يتم تعريف هذه االجراءات يمكن تنفيذها بطريقة فعالة وفي مدة زمنية محددة
رات سوف تعتمد على الترتيبات المؤسساتية العامة المتطلبات لمثل هذا التعزيز وتقوية القد

  . المختارة
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  هندسة المرور
  

هذه الناحية بشكل خاص يجذب يجب أن دارة المرور إمن النواحي الفنية على االقل دخال إإن 
حق منافع اقتصادية  وسوف تت.الطرقالعمل االساسي على إلى مدار الهامة من هندسة الطرق 

عالية من جراء تطبيق تقنيات هندسة المرور لتعزيز السعة االستيعابية لالجزاء القائمة من شبكات 
ومن الضروري جدا تضمين مشاريع هندسة المرور مع مخططات تطوير المرور  .الطرق

 جداولصياغة المبررات و ألغراضتحليل الغربلة والإجراء  االخرى من اجل التمكن من
  .المقارنة

  
  صيانة الطرق

  
جميع اعمال صيانة الطرق ، بما فيها الصيانة الروتينية واالحتياجات المتكررة يمكن التعاقد عليها 

قد يكون فرق فتح الطرقات وجرف الثلوج، والتي  واالستثناء الوحيد من هذا . مع القطاع الخاص
طاع العام من اجل ضمان توفرها في مهلة قصيرة من القمؤمنة قد تكون في البداية على االقل 

مستفيدة من شروط التوظيف الدائم مثل هذه الفرق تكون شريطة ان ، وفي اوقات الحاالت الطارئة
) صيانة محدودة االجل( محددة االجل لفتراتعقود صيانة الطرق تكون ان يتوقع كما . بقية السنة

 ستوفر عوائد مأمونة للمقاولين مثل هذه العقود.  سنوات٥ – ٣ان تكون لمدة ن المحتمل مو
من اجل  معدات والتجهيزات والالقوى العاملةإلستثْمار بشكل ملحوظ في مهارات لبالثقة تشعرهم 

  .اقتصادية مجديةمستوى عالي وكلفة ب اداء اعمال الصيانة الموكلة اليهم
  

 الجل سوف تعتمد على مستويات محددة من التدخل ومقايس االداء محدودة الصيانةالعقود إن 
وفي البداية يمكن ان يجد المقاولون صعوبة في تقدير التكاليف  المتضمنة ). مستندة على االداء(

في تطوير عطاءات قدراتهم تحت هذه الشروط، ولكن مع نمو خبرتهم في هذا المجال سوف تنمو 
  .ود المتوجب تقديمهاللعقتنافسية 

  
ويبدو واضحا ان تكاليف . إن تحديد مناطق ومساحات التشغيل ومدة العقد يجب دراستها بعناية

 لذلك يجب تطوير ،تنفيذ الطرق واعمال الصيانة هي عالية في لبنان مقارنة مع الدول االخرى
  .ستراتيجيةمل على تطبيق هذه االالع تكاليف منخفضة ومن ثم وحداتاستراتيجية لتحقيق 

  
  م عاالنقل ال  ٢-٢-٣
  

. والتناقضاتالشذوذات  تشوبه بعض حول هيئات النقل البري والبحري المقترح حاليا القانونإن 
 ومنع تشجيع التنافس: " اف الهيئةد اه احدالتي تنص على)  ز ٥(بالذكر هنا المادة ونخص 
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انه من الممكن "تنص على ) أ٢٠(المادة ومن ناحية اخرى فإن ." االحتكار في قطاع النقل البري
هذه المادة تجعل االحتكار ممكنا مما .)  سنوات٥منح الشركة رخصة حصرية لمدة اقصاها 

  ).ز٥(يتناقض مع نص المادة 
  

حال غير على أي هو وخاطئي  للشركة الوطنية للنقل العام حمبداء االنشاء المقتركما تعتبر 
 المقدمة بعروض لتشغيل الباصات  لواحدة او اكثر من االمتيازاتاالجازةومن االفضل . ضروري

الجهات صاحبة االمتياز بتقديم اما في بيروت او في اجزاء اخرى من البالد تقوم بموجبها 
التجهيزات الى الدولة بعد انتهاء فترة   واذا لزم يمكن ان تؤول ملكية هذه.وتشغيل الباصات

  .االمتياز
  

  .قد يكون لهذا المنطلق فوائد عدم تطلبه لتمويل اساسي من القطاع العام وقت الضائقة الماليةفي 
  

فانه صات، البال وفي  حين ان هيئة النقل البري المقترحة قد يكون لها دور تلعبه في تنظيم تشغي
خاص القطاع المن عمليات تنافسية وسوف تقدم سلسلة . يجب تطبيق هذا التنظيم بعناية فائقة

مستويات اجور ادنى بكثير عما يمكن ان تحققه شركة عامة او شركة خاصة مثقلة بضوابط 
يمكن ان تقدمها الشركة على مسارات وخطوط غير اقتصادية إن الخدمات التي . تنظيمية عامة

تخضع لنوع من الدعم واالعانة المادية يتم تخصيصها على اسس تنافسية، ايضا الى شركات 
  .قطاع خاص

  
 لالسبابوذلك ال يعتبر امرا مالئما  بعمليات النقل بالسكك الحديدية ان تدخل هيئة النقل البري 

   :التالية
 يتواجد النقل بسكك الحديد، فستكون هذه الوسيلة منافسة للنقل َأو عندما اذا ما تواجد  -١

مخاطر لتشويه وتعطيل هذه المنافسة يجب ابقاء لذلك من اجل تفادي أي . بالطرق
  .هذين القطاعين منفصلين

وعين من التشغيالت مختلفة كليا عن  إن الثقافات والمهارات المرتبطة بهذين الن-٢
لذا فإن دمج هاتين المجموعتين من القيم في عملية واحدة يرجح ان تكون . بعضها

     .صعبة جدا
  

 من إختصاصات معينةالهيئة المقترحة في نقل الشحن والبضائع قد يتطلب اضافة لذلك فإن تدخل 
 تحقيق افضل يبقى ومرة اخرى فإن الهدف يجب ان .هذا النوع من النقل البري مع مل اجل التعا

كل من  وهذا ينطبق على. المستويات التنافسية الفعالة بين المشغلين بأقل عبء تنظيمي ممكن
  .هانقل وهاتخزين ، تلقي البضائعمنشآتمشغلي الشاحنات ومشغلي 
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   سكك الحديد   ٣-٢-٣
  

هو   عاملةولكن بدون وجود سكك حديديةهيئة تحكم بسكك الحديد تتواجد حيث إن الوضع القائم 
  .سابقة تاريخية شاذة 

  
 Transports en Commun de Fer et des Office المشتركمصلحة سكك الحديد والنقلإن 

des Chemins   مهام النقل الجماعي للركاب في الباصات ومن المتوقع حل هذه  فقطحالياتتولى 
وعلى " هيئات النقل البري  والبحري" المصلحة بعد  تشريع وتصديق مشروع القانون الخاص ب 

  .ر التشكيل الالحق لهيئة النقل البريثا
  

يئة النقل البري مسؤولة عن ادارة النقل البري للركاب والشحن على ومن المقترح ان تكون ه
ولن تكون هيئة النقل البري مسؤولة عن تقديم وتشغيل وصيانة . الطرق وبواسطة السكك الحديدية

  .تسير عليها الباصات والقطارات حديدسكك  وأطرق  من البنى التحتية
  

الحديد في هذا الوقت يعتمد على لسكك سساتي للقطاع الفرعي لمنطقية لالصالح المؤاوالخيارات 
 التي سيتم اتخاذها حول ما اذا كان سيتم اعادة انشاء وتأسيس قطاع فرعي ةم الحاسالقرارات

  .مدة زمنيةأي أي مقياس وفعلى الحديد واذا كان االمر كذلك لسكك 
  

  :، هيقلة حالياًرلية الوحيدة المتفق عليها، مع أنها معفي الوقت الحالي، الخطوط المستقب
  .سكك الحديد السوري في حمصالوصلة بين مرفأ طرابلس ونظام  -
  . في وادي البقاعاقيالوصلة بين السكك السورية والر -

  
سوف  تاذا وجداريوهات التالية نمن السياي  إن القرارات التي  سيتم التوصل اليها سوف تحدد

  ). سنة١٥ – ٧( على االقل خالل الفترة متوسطة االجل تنفذ 
  

  . في غضون الفترة متوسطة االجل) ثقيلة او خفيفة( ال برمجة حالية لتنفيذ سكك حديدية 
  .للبدء ضمن الفترة متوسطة االجل  مبرمجل بالسكك الحديدبناء نظام نق

  
مع طرح الحسنات هذه السيناريوهات من المؤسساتية لكُّل  البدائل ادناه ٣- ٣يبين الجدول 

  .والسيئات لكل خيار
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   لتطوير قطاع سكك الحديدسيناريوهات المطروحةل ابدائل: ٣-٣الجدول 
رقم   السيناريو

  السيناريو
  المساوئ  الحسنات  الخيار

ال برمجة حالية لتنفيذ سكك      •
) ثقيلة او خفيفـة   ( حديدية  

في غضون الفترة متوسطة    
  .  االجل

تتولى هيئة النقـل البـري       •  ١
جميع مسؤوليات مـصلحة    

ــ ــكك الحدي ــل س د والنق
المشترك طبقـا لمـشروع     

  .القانون

ــال    • ــات االدخ ــة امكاني حماي
 . المستقبلي لخدمات سكك الحديد

المضي قدما بمتابعة مـشروع       •
  القانون القائم بدون تغيير

 يضيع االهتمـام  مخاطر بأن    •
 بخضم االهتمـام  سكة الحديد   ب
  .النقل الطرقي االكثر الحاحاب

تنفيذ سكة حديـد مبـرمج       •
 الفترة متوسطة   للبدء ضمن 

  .االجل

تتولى هيئة النقـل البـري        •  ٢
 ســكك جميــع مــسؤوليات

  الحديد 
يتم انشاء شركة سكة حديـد       •

لتقديم خدمات السكك ونقـل     
  .وشحن البضائع والسلع

المضي قدما بمتابعة مشروع  •
  .القانون القائم بدون تغيير

تقديم الخدمات يتم فصله عن  •
  االشراف 

هذا الخيار يـستوجب زيـادة       •
في هيئة النقل   از الموظفين   جه

 وتدعيمه بالخبرات التي    البري
الـسياسة  تحتاجها الغـراض    

  .والتنظيم
  

 يتم انشاء هيئـة منفـصلة      •  ٣  
 مكرسـة   للسكك الحديـد ،   

تصبح مسؤولة  للهذه المهمة   
عن االشراف على قطـاع     

 سكك الحديد
يتم انشاء شركة سكة حديد      •

لتقديم خدمات السكك ونقل    
  .سلعوشحن البضائع وال

تأسيس هيئة جديدة مكرسة  •
لتنظيم واالشراف على قطاع 

  سكك الحديد

  .الحاجة النشاء هيئة جديدة •
الحاجة الى تغييـر مـشروع       •

  .القانون المقترح
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  المطارات  ٤-٢-٣
  

هناك مشروع قانون النشاء هيئة الطيران المدني اللبناني ينتظر اقراره والمصادقة عليه من 
كانت تقوم منتظر ان تتولى هذه الهيئة الجديدة االدوار والمسؤوليات التي ومن ال.  مجلس الوزراء

هذه الهيئة الجديدة . بها سابقا المديرية العامة للطيران المدني ضمن وزارة االشغال العامة والنقل
سيكون لها كيان خاص ذو استقاللية وتعمل خارج مؤسسات الوزارة الحكومية وبهذا فسيكون لها 

  .توازي مؤسسات القطاع الخاصحريات  وة سلط
  
 الترتيبات التعاقدية التي يمكن من خاللها تقديم الخدمات االفرادية للمطار يمكن ترتيبها وتغيرها إن

   .حسبما يلزم
  

للمطار فسوف تشكل هذه اساس  هامةمنشآت جديدة ايجاد مستقبال ومن الممكن انه عندما يلزم 
  .   بناء وتشغيل وتحويل يتم مباشرة بين هيئة الطيران المدني والمقاولBOTبات عقد لترتي

  
الوقت قبل  حاليا يجب ان يسمح بالمضي بها قدما لبعض كما هي مطروحةان الترتيبات ويعتقد 

  .يمكن ادخالها الحقااجراء مراجعة مع رؤية للتحسينات الممكنة التي 
  
  المرافئ    ٥-٢-٣
  

اولى خطوات االصالح في قطاع المرافئ هي اعتماد وتنفيذ مشروع قانون النقل البري والبحري 
هذا القانون يضع اطار العمل لتنفيذ اهداف سياسة النقل . الذي يؤسس هيئة عامة للنقل البحري

  .البحري الجديدة في لبنان
  

ما يتعلق بسياسة الموانئ يق القانون الجديد، من المقترح ان يتم توضيح قبل تنفيذ وتطبغير انه 
وبشكل خاص يجب تنسيق النصوص مع .  في هذا القطاعالمستجدةعكس التطورات لكي ي

  .حدد االدوار التنظيمية والتشغيليةييجب ان الذي " بقانون الموانئ"القرارات المتعلقة 
   
د من الخيارات والبدائل لالصالح المؤسساتي في الموانئ  ، هناك عد٦-٣- ٢ورد في القسم كما و

تمت بواسطة في لبنان والتي  تم مناقشتها وبحثها تحت عدد من الدراسات بما فيها تلك التي 
تاريخ  (TEAM/CATRANواالستشاري ) ٢٠٠١شباط  (  HP Rendel Cabinetاالستشاري 

والتي اتت ) ٢٠٠٢ (BCEOMواالستشاري ) OMSAR المكلفة الى ٢٠٠٢كانون االول 
بتوصيات واضحة لتناول القضايا المؤسساتية، والتنظيمية، والقانونية والتشغيلية المتعلقة بهذا 

  .القطاع
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  : ما يليتضمن تاألهداف الرئيسية إلصالح قطاع الموانئإن 
  

   العملياتتحسين االداء وفعالية  -
 .التكاليفتخفيض  -
 .ي الموانئحسين جودة الخدمات لكافة مستخدمت -

  
وهذه .  اكبر للقطاع الخاص في االدارة واالستثماربدورومن الضروري ان تقترن هذه االهداف 

الغايات ايضا تتطلب تخفيض تدخل القطاع العام في ادارة الموانئ وخفض الفائض في مالك 
اءات الموظفين وتحسين متوسط اعمار العاملين في الميناء والتدريب وتحديث طرق العمل واالجر

 واالستثمار الموظفينواستبعاد الممارسات التقييدية وادخال جو التنافس وخفض تكاليف وتعريفات 
  . في التجهيزات والمعدات الحديثة وزيادة االنتاجية وتحسين السالمة وحماية البيئة

  
  :ولتحقيق االهداف المذكورة فإن مقترحات االصالح تتضمن

  
  "قانون الموانئ" خال للموانئ عن طريق  ادسياسة صياغة  -
 .الدارة الموانئ" مالك الميناء" تبني نموذج  -
تأسيس هيئات الموانئ تحت مظلة قانون الموانئ، والتي يعهد اليها باالنشطة  -

التنظيمية بما فيها  تخطيط وتطوير البنى التحتية للموانئ والتركيبات والتجهيزات 
 .من خالل ترتيبات استئجار او امتياز خاص

عقود االستئجار واالمتياز من اجل تشغيل المنشآت  القطاع الخاص في اشتراك -
واالرساء ومحطة الحاويات، ، وارشاد السفن، سحب السفنوالخدمات بما فيها 

 .االهراءات والمنطقة الحرة و المستودعات/ والصوامع 
 :التوصيات بتنفيذ عدة دراسات لغرض -

 .نئالموااعداد مسودة قانون  -
 .سلطة الموانئ/ الدارة وهيكلية هيئةتحديد اهداف ا -
 .اعادة هيكلة تعريفات الموانئ -

تقييم الجدوى الفنية واالقتصادية لفصل المحطات التقليدية في   -
 .ميناءي بيروت وطرابلس

  تقديم المساعدة في  وضع المحطات بعقود امتياز -
  

مراجعة ومراقبة لذلك ينصح بان يتم  تنفيذ هذه المقترحات التي  ذكرت اعاله ثم يتبعها 
  . للتحسينات الناتجة عنها

  



  ٢٠٠٩ -٢٠٠٦البرنامج التنموي     قطاع المواصالت
    

 

L0538-RPT-PM-01 REV 0 ٧٦

  القضايا الفنية  ٣-٣
  
  مقدمة   ١-٣-٣
  

النقل يتطلب سلسلة عريضة من وسائط الهندسة لجميع  قل آمنة واقتصادية وجيدةنإن تأسيس شبكة 
المفهوم تطوير منشآت النقل ، من وضع مراحل جميع خالل بار القضايا الفنية يجب اخذها باالعت

  .نةايالتصوري مرورا بالتنفيذ  والتشغيل والص
  

 لمطار جديد، فإن العوامل الفنية التي يجب اخذها مثال ،فعلى مستوى وضع المفهوم التصوري
  :باالعتبار يمكن ان تتضمن اآلتي

الطلب المحتمل على السفر، تحديد : وهذا يتطلب عمل تقييم ل. الحاجة الى المطار -
السواق التي مناسب للمطار، مدى المنافسة من المطارات االخرى، االموقع ال

  .سيخدمها المطار الخ
يلزم تطوير مخطط توجيهي اعتمادا على المقاييس . المخطط التصميمي للمطار -

للموقع ، واالحوال الميدانية والمعايير الدولية ، واحتياجات السفر والخصائص 
 .الخمناخية السائدة ال

 
اما بالنسبة لوصلة طريق فردية في منطقة ريفية مثال فإن العوامل الفنية التي  يجب اخذها  

  :باالعتبار لمرحلة التصميم مثال يمكن ان تتضمن اآلتي
 .السرعة التصميمية -
 .عدد وعرض المسارات في الطريق وممرات المشاة -
 .التقاطعات مع الطرق القائمة ، سكك الحديد واالنهار -
  .لمداخل الى االراضي المجاورة للطريقا -

  
على نحو من االهمية ان يتم التعامل مع القضايا الفنية المحتملة ، منشآت النقللجميع انواع اال انه 
شبكة الحصول على معايير واهداف الحكومة في تحقيق يمكن بحيث الئم مفي الوقت الونظامي 

  :اما االولويات الفنية الرئيسية لسلطات النقل فيمكن ان تكون. نقل فعالة ومجدية اقتصاديا
الحاجة الى المؤسسة  او الوحدة المسؤولة من اجل تطوير االجراءات لتحديد  -

 .القضايا الفنية عند المرحلة المناسبة في دورة تطوير المشروع
ئمة في كال مرحلتي تطوير وتشغيل الحاجة لضمان استخدام التكنولوجيا المال -

مثال ذلك، البرنامج الحاسوبي االكثر مالءمة لتصميم الطريق، وتركيب (المنشآة 
 ) .  التشغيلمن اجل خفض التأخيرات في  نطاق واسععلى ضوئية نظام اشارات 
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صيانة في  اعمال المن خالل تنفيذ للنقلموجودات البنى التحتية الحاجة الى حماية  -
 .االوقات الصحيحة

 الحاجة لضمان فعالية العناصر المختلفة في نظام النقل بمراقبة االداء من خالل  -
  . استخدام المؤشرات المناسبة

  
لبنان وقد تم تناولها في للنقل في وهناك سلسلة واسعة من القضايا الفنية المتعلقة بالبنى التحتية 

  .الفقرات التالية
  
     الطرق٢-٣-٣
  

     حماية االستثمارات في الطرق١-٢-٣-٣
  

ويتم . إلقتصادلمنفعة  من ال مستوىتحقيقشبكة الطرق على   علىيجب ان يرتكز تخطيط االنفاق
 من اجل اختيار في عملية التبرير والغربلةكلفة المتوقّعة ت المتوقّعة إلى الاستعمال نسبة المنفعة
  . للقيام باعمال تحديث وصيانة الموجود بالمقارنة مع تنفيذ انشاءات جديدةالمخططات االجدى 

  
ويجب هنا لحظ انه اذا كانت كلفة التنفيذ المتحققة بالممارسة اكبر من التقديرات المستخدمة لتبرير 

توى يتوقف المشروع عن كونه جدوى المشروع، فإن مستوى الفائدة سيهبط، على االرجح الى مس
تقوم بعمل فرضيات، على االخص، بالنسبة للعمر ساب المنفعة تحلذلك فإن ااضافة . مجديا

ومرة اخرى هنا، اذا لم يتحقق هذا العمر . طريقالمشروع ل االفتراضي لطبقات الرصف
 لعدم تحقيق اما االسباب العامة. االفتراضي فإن مستوى المنفعة المطلوب لن يتم التوصل اليه

  :التصميمي لطبقات الرصف فهيالعمر االفتراضي 
يجب اخذها باالعتبار سوف مقاييس ومواصفات تصميم غير مالئمة ، والعوامل التي   - 

  :تتضمن اآلتي
  . وظائف الطريق-     
  . مستويات وتوقعات المرور-     
  . طبقات القاعدة المطلوبة فيقيمال -     
  .  حموالت محاور الشاحنات-     

  
ان تكون مراقبة تنفيذ لذلك فإنه من المهم اقتصاديا . مقاول بالمواصفاتال عدم التزام  - 

االعمال وتعزيز تطبيق انظمة حمولة المحور كافية لضمان عدم حصول اي انحرافات 
  .  الموضوعة للمشروعن المواصفاتع
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مرحلة التصميم في تم افتراضها   الحموالت المحورية تكون اعلى من تلك الحموالت التي - 
ية واقعية، كما ان قانون تحديد االوزان ميم يجب أن تكون االفتراضات التص.للمشروع

   .المحورية يجب ان يفرض تطبيقه
  

والفوائد المتراكمة من . ١- ٢-٢المتمثلة بالشبكة القائمة تم مناقشتها في القسم الموجودات إن قيمة 
في و. تفوق تلك التي تضيف على سعتهاغالبا  الفوائد هذه.  عاليةكة االنفاق على صيانة هذه الشب

تعود تلك المشاريع التي  فقط ضمان ادراج من االهميةتمويل، النقص الحاد في ال  تعاني منبيئة
  .تحققها صيانة شبكة الطرق في البرامج الرئيسيةالتي أعلى من معدل عائد اقتصادي ب
  
  طرق الشبكة وليات ومسؤ تصنيف  ٢-٢-٣-٣
  

يكون قد القائم حاليا  النظام ضمن هذاإن تحديد المسؤوليات بالنسبة لطريق ما او مقطع طريق 
باألضافة و . هو في غاية االهميةق الوطنينظام الطر كاملتصنيف فإن وعليه . غير واضحأمر 
وهذا سيقسم . ايضا الى تحديد الوظائفالتصنيف يحتاج تحديد معايير ومقاييس الطرقات، إلى 
مناطقية  ،وطنيةدولية، ذات وظيفة   كذلك طرقالطرق الحضرية والريفيةفئات تشمل ق الى الطر
  .، بمقاييس طرق سريعة، رئيسية، ثانوية أو هامشيةمحلية أو 
  

 ،على تجميع التفاصيل حول اطوال وعروض الطرقهذا المسح التصنيفي  كذلك يجب أن يعمل
  .  التخطيط للشبكة المستقبلية وي التخصيص المال عمليتي سيساعد في كالمام
  

او /وبتحديد طبيعة وتصنيف اي مقطع طريق يمكن ضمنا تمييز المسؤوليات االستراتيجية و
اضافة لذلك، فإن مثل هذه المعلومات مطلوبة لعملية تخطيط .التكتيكية السائدة لهذا الطريق

قات الوصول المحلية الى المستشفيات، طربيل المثال، تحسينات الطرق  المحلية لتعزيز، على س
  .والمتاجر او المحالت التجارية والمدارس

  
 ترفع.  ضمن نطاق هذه الدراسةاتمت معاينتهالتي  من قطاعات االقتصاد اللبناني واحد  هوالنقل
نظامي  اعتماد منهاجم لهذا فإنه من المه، الميزانية الوطنية المتوفرة من متطلباتها القطاعات جميع

تبرر  برنامج تطوير بتكلفة مجدية لقطاع النقل التوصل الى، من اجل عيرانحو تخطيط المش
في  على سبيل المثال، ،عيراإختيار المشعلى تساعد   عدة ادواتتتوفر. االستثمارات المقترحة

  :للطرق ، وتشتمل هذه االدوات على اآلتيالفرعي ع القطا
   

ويغطي شبكة الطرق  نموذج مرور حاسوبي تم وضع . وضع النموذج المروري -
 ، يحتوي EMME/2هذا النموذج الذي يستخدم برنامج . في منطقة بيروت الكبرى



  ٢٠٠٩ -٢٠٠٦البرنامج التنموي     قطاع المواصالت
    

 

L0538-RPT-PM-01 REV 0 ٧٩

ل مثل تصنيف الطريق، طول وعرض وانواع لكل وصلة في الشبكة، على تفاصي
من هذا النموذج هو مساعدة مهندسي والغرض . التقاطعات والتدفقات المرورية

. وتزويدهم بالمقدرة على توقع التدفقات المرورية المستقبلية على الطريق المرور
على تفاصيل مخططات يحتوي كي   منتظمبشكلهذا النموذج يلزم تحديثه 

 .يغطي كامل لبنانلتحسينات على الطرق المنجزة حديثا ولكي ا
وهو ايضا برنامج حاسوبي يستخدم في  عملية . HMSنظام ادارة الطرق السريعة  -

ويشتمل برنامج . تقييم ووضع سلم االولويات لمشاريع تحسين او صيانة الطرق
  : عدة مكونات علىHMSنظام ادارة الطرق السريعة 

شبكة لكّل وصلة في  الميدانية الخصائص  علىت تحتويقاعدة بيانا·  
  .ه وعرضه، مثل نوع الطريق وطولالطرق

قد  التيولكّل وصلة،  الميدانية تفاصيل الحالة  علىقاعدة بيانات تحتوي·  
، أو قد ”ة أو جيدوسط أو ةسيئ “ حالة الوصلةتضمن ببساطة تصنيفت

الرصف مثل طبقات عيوب مواقع  تفاصيل مثلبعمق اكبر لبيان ال يدخل
  .الحفر الموضعية والهبوطات

 المحملة في قاعدة البياناتالميدانية البيانات ربط برنامج تقييم يعمل على ·  
 والمعايير االخرى من اجل تطوير برنامج يوضح ويلممع معطيات الت

  .اولويات العمل المطلوب
 هذا النظام يدمج قواعد البيانات المتعلقة إنGIS .( (ةجغرافيالات معلومال نظام - 

مع ) ذكرت اعاله وتحتوي على بيانات شبكة الطرقكتلك التي ( بعضها ببعض 
 ةجغرافي النظام المعلوماتمثال ذلك إن . توضيحات وشروحات تتعلق بالمواقع

)GIS(طي بحيث تبين  يتيح تمثيل شبكة الطرق اللبنانية بطريقة وبشكل تخطي
  ..تدفقات المرور الخ ،المخططات تفاصيل الطرق

  
هيئات النقل المختلفة  تحتاج الى المستخدمة بواسطة إن كل من قواعد البيانات واالدوات التحليلية 

احدث وضع ات إلى صانعي القرارالمعلومات المقدمة تعكس تحديث على اسس منتظمة بحيث 
بأن مجلس االنماء واالعمار ووزارة االشغال العامة حظ هذا االطار يالوفي . لطبيعةموجود على ا

 بحيث ان نظام مجلس االنماء واالعمار حاليا،إدارة طرق سريعة مختلفة  انظمة  يستعمالنوالنقل
نقل  ل اما النظام لدى وزارة االشغال العامة واق الجديدةلمخططات الطريعنى بشكل رئيسي 

عالوة على ذلك فإن مستشارو الخدمات االدارية الذين يقومون حاليا  .لصيانة الطرقفيستعمل 
 ، لذلك يجب ٢٠٠٥قل سينتهي عقدهم بنهاية العام نبتشغيل  النظام في وزارة االشغال العامة وال

   . عتبار جهاز الموظفين الالزم  الكمال تشغيل النظام في المستقبلدراسة واالخذ باال
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  ضبط التخطيط  ٣-٢-٣-٣
  

الوظيفية حاليا ضمن منطقة بيروت الكبرى بشكل والسكانية مولدات حركة المرور تتمركز 
 توزيع احتياجات الى خلل في التوازن االقتصادي جغرافيا وبالتالي سوءمكثف، وهذا االمر يؤدي 

لتخطيط الحضري ادى الى  نماذج لوعدم وجود ضبط شامل ان غياب مخطط توجيهي . النقل
  .قيود بشرية وطبيعيةلخضعت بدورها  والتي ،القائمةممرات النقل تطوير غير محبذة على طول 

  
التنمية الطولية الكثيفة على الطريق الساحلي والذي الظاهرة وهي  وهناك مثال بارز حول هذه

ومن ناحية . كان الغرض االبتدائي من انشائه ان يكون بمثابة خط سريع يربط بين المدن الساحلية
مداخل ونقص الضبط والتحكم بهذه المداخل وطرقات الوصول نتج عنه لحتياجات االاخرى فإن 

االحتكاك   فقد تدهورت السعة االستيعابية للطريق نتيجةفقدان الطريق لوظيفته الرئيسية وبالتالي
 ولهذا تأثير حصري على تدفقات المرور والسير .بين المرور المحلي والعابر نحو االمكنة البعيدة

إن وبالتالي ف ، سوف تستغرق اوقات اطولمدنالبين العابر لمسافات بعيدة مع نتيجة ان الرحالت 
صحيح هذا الوضع ومعالجة تمن غير الواضح كيفية . ريق لم يتحققاالستثمار الذي يمثله هذا الط

 اجراء كما هناك حاجة الى . ذلكتجاه ما بعملبصورة عاجلة  مع انه يجب القيام المشكلة،هذه 
دراسة تؤدي الى وضع خطة عمل وتقديرات الكلفة المطلوبة العادة الطريق السريع الساحلي 

وهذا المثال بالتأكيد يتكرر في اماكن اخرى، حينما يتم انشاء . هاانشأ من اجللتأدية الوظيفة التي 
  .طريق سريع مع عدم توفير ضوابط تخطيطية له

  
يسعى الى  ان لذلك فإن عملية تخطيط التنمية المستقبلية للبنان هو امر بالغ الدقة واالهمية ويجب 

ضبط التخطيط من اجل توزيع ممارسة ويجب . بيئة وظروف  اقتصادية مجدية وقابلة لالستمرار
هذا السياق يلزم االتجاه نحو الالمركزية في  وفي . ضغوط النقلاالنشطة االقتصادية وخفض 

ونواة تكوين تجمعات سكنية االقتصادية والوظائف الحكومية من اجل المساعدة في النواحي 
  .صور وبعلبك وزحلةكل من مدن رئيسية اخرى كطرابلس وصيدا وكذلك في اقتصادية في 

  
الى ذلك يجب على تخطيط وبرمجة أي مشاريع انمائية ال مركزية جديدة ان ياخذ باالضافة 

وعلى تخطيط الطرق وتمويلها ان يضمن بان الوصول الى هذه . باالعتبار متطلبات الوصول اليها
  . المشاريع مؤمن بشكل مالئم من حيث المعايير الفنية والزمنية
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  اعداد المركبات   ٤-٢-٣-٣
  

مجتمعين يؤديان رات الخاصة السياحية والعدد الضخم لمقدمي خدمات النقل اإن العدد المرتفع للسي
المدن الرئيسية  احتقان المرور في ، يؤديوفي الواقع. مستويات سيئة من خدمة النقلالى افراز 

المسافة الى بالنسبة وقت الرحالت المرورية الى زيادة في بيروت الكبرى اللبنانية وخصوصا في 
المضر بالبيئة من البنزين وزيادة مشكالت تلوث الهواء ه الرحلة وبالتالي استهالك عالي لهذ

 فاتورة استيراد وقود :  الوجوهةكما ان لهذا تأثيرات سلبية على االقتصاد اللبناني متعدد. والصحة
 استغراق زمن ،)را بالمنافسةضر يلحقمما ( تكاليف اضافية على صادرات البضائع عالية،

   . ١)يترجم الى ضعف وانخفاض االنتاجية والفعالية االقتصاديةوهذا (والبضائع اضافي للركاب 
  

.  في السنوات االخيرةلقد ازداد اسطول المركبات الخاصة على الطرقات اللبنانية بشكل كبير
لكميات الكبيرة من السيارات والسبب الرئيسي لهذه الزيادة هو نقص الضوابط على استيراد ا

وبالرغم من ان حد اعمار . يصة الثمن وقديمة الصنع خالل فترة الحرب االهلية في لبنان خالر
اال ان اسطول المركبات يستمر ،  سنوات قد تم وضعه االن٤قدر ب مالالمركبات المستوردة 
ها دار الهندسة لتقدير اسطول  بتقامبينت الدراسة التي  ١٩٩٧العام  وفي .بالزيادة بشكل قوي

  .كة الطرق اللبنانيةشب  مركبة ما زالت موضوعة في السير على٧٨٣,٠٠٠المركبات ان حوالي 
  

تقديرات اصدار مسؤولية تتولى مصلحة تسجيل السيارات واآلليات، اضافة الى وزارة المالية، 
 ان تشير الىقدمت منهما  التيانات يوالب. لبنانفي ها بالسيارات المسجلة حاليا والمرخص عدد ل

 ٩٩٠,٠٠٠اقترب من حوالي  ٢٠٠٢اسطول المركبات واالليات اعتبارا من اول كانون الثاني 
  ٤- ٣ طبقا لما هو مبين في الجدول التالي  في خمس سنوات %٢٠سيارة اي بزيادة حوالي 

  :ادناه

                                                 
 بليون دوالر في هدر ٢بأن االزدحام المروري الحضري في المدن آلف لبنان حوالي  قدرت ٢٠٠٠دراسة نفقات مستخدم الطريق عام  1

 .من اجمالي الناتج القومي % ١٥وقت شاغلي المرآبات وتكاليف الوقود بما يعادل 
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  ٢٠٠٢لبنان للعام  السيارات المرخصة للسير في  اسطول:٤-٣م الجدول رق

العدد المسجل، والمرخص   نوع السيارة
  ١/١/٢٠٠٢اعتبارا من 

  النسبة المئوية لالسطول

  %٨٣,١  ٨٢١,١١٧  سيارات خاصة سياحية
  %٣,٢  ٣٢,٠٢٦  )تاكسي( سيارات اجرة 

بيك ( سيارات نقل صغيرة 
  )اب

٩,٢  ٩٠,٥٧٤%  

  %٠,٣  ٢,٩٧١  باصات
  %٠,٤  ٣,٩٩٦  باصات صغيرة
  %١,١  ١١,٢٤٦  شاحنات خاصة
  %٠,٢  ١,٩٥٤  شاحنات عمومية
  %٢,٥  ٢٤,٠٨٣  دراجات نارية

  %١٠٠  ٩٨٧,٩٦٧  االجمالي
  

إن القدم الذي يسود اسطول المركبات اللبناني والنقص في الصيانة المالئمة عليه قد ضاعفت من 
بات والتنقل بها ، بحيث ال يترك هذا الوضع لمتخذي  وضع النمو المستمر في ملكيات المركسوء 

خيار آخر سوى تنفيذ القوانين القائمة التي تتعلق بمعاينة المركبات وضبط المرور القرارات أي 
هذه االجراءات متوفرة جميعها حاليا وقد بدأ العمل بتطبيق المعاينات الدورية على . بشدة وصرامة

  .في حين ان المعاينات السابقة كانت نادرا ما تنفذ بطريقة صحيحةل جدي بشكالسيارات 
  

 النواحي، فإن الملكيات يارات الخاصة ال تقدم فوائد كثيرة، وفي بعضان ملكية السيجب التسليم ب
 لملكيات إن المشكالت المرتبطة بالمستويات العالية. يمكن اعتبارها تقدمية اجتماعيااالوسع 

علق باالستعماالت الخاصة واوقات االستخدام التي تتم بواسطة هذه تتالغالب في هي السيارات 
 الى ازدحام واختناق السير  هذايؤديالمرورية اوقات الذروة عند استخدامها في ف. المركبات

شكل ب يتم صيانتها دوريا ايضا اذا كانت المركبة قديمة الصنع وال. وتأثيرات اقتصادية سلبية
  .صحيح فإنها تصبح خطرا على سالمة الطريق الى حد كبير

  
ملكيات السيارات حدثت خالل فترة الحرب االهلية والتي وكما سبق ذكره فإن الزيادة الكبيرة في 

التوقعات المتزايدة من وهذا ما ادى الى . مكنت شريحة كبيرة من المجتمع بتملك سيارات خاصة
ما زالت وذات الحالة ان السيارات قديمة الصنع . واالعتماد االكبر على توفرهات السيارات ملكيا

ويبدو انه من . المركباتبسعر رخيص مما يمكن شريحة كبيرة من المجتمع باقتناء متوفرة نسبيا 
    .تخفيض كبير لهذه التوقعاتاجراء وغير محبذ جماهيريا الصعب جدا 
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 اسهل السبل الى كسب وظيفة ذاتية مربحة ىويزيد المشكلة تفاقما حقيقة ان اقتناء مركبة هي احد

وهذا مرة اخرى له مكونات مرغوبة اجتماعيا، ولكنه ايضا . وذلك من خالل تشغيلها كسيارة اجرة
ا من مشكالت  لخدمات سيارات االجرة وما يرافقهلالزدياد الكبير لحد االفراطينتج تأثيرات سلبية 

 حالة عملياً على تنطبق قيود فعليا في لبنانال يوجد حالياً، . االزدحامات المرورية والبيئية
مما يسبب مخاطر اضافية على سالمة الطرق واالخطار ، اجرةسيارة ك المركبات المستخدمة

تطبيق ل مجاالًل ايضا يشكوهذا .  بتقديم تكاليف منخفضة الستعمال سيارات اجرة لكنه يساهمالبيئية
جدير بالذكر انه في بعض البلدان،  .ضوابط اكثر تشددا بطريقة تدريجية من اجل تحسين الوضع

  . تتقدم المعايير المطلوبة لحالة سيارات األجرة على تلك المطلوبة للسيارات الخاصة
  

خاصة، خصوصا خالل حاالت التدفق المركبات اليض استخدام لذلك فإن الحل يبدو محاولة تخف
هذه التغييرات تحتاج الى . قوالسعي تدريجيا لرفع وتحسين شروط العربات على الطرالذروي 

مثل (ادخال بطئ وتدريجي وتكون مقترنة باالجراءات الالزمة لتحسين توفر وسائل بديلة للنقل 
  ).العام  خدمات النقل

  
شيئا اكثر من اجراءات معاينة ان ال يعمل الخيارات في التعامل مع قضية المرور هو احدى 

وهذا الخيار هو االقل . المركبات وضبط حركة المرور المذكورة اعاله والتي بدأ تطبيقها فعال
 الى سيؤدي في النهايةلكن النمو في احجام المرور مصحوبة بنمو اجمالي الناتج القومي تكلفة ، 

المنتظم لمثل هذه االجراءات لوحده لن بحيث ان التنفيذ وضع االختناق المروري الكلي للشبكة، 
  .نقل عاملةشبكة يكون كافيا للمحافظة على بقاء 

  
استعمال عن حيوي ومجدي بديل  تقديم هو طويل االمدعلى أية حال، المفتاح الحقيقي إلى حّل 

إن التطبيق الناجح لهذا النظام يمكن تحقيقه من خالل  .اال وهو النقل العام ات الخاصة،السيار
النقل  واستعمال بحيث ان استعمال السيارة الخاصة يصبح اصعب، "الجزرة والعصا" اتباع سياسة 

  .اب، وجاذب اكبر للركيصبح اسهلعام ال
  

يعتبر مثاال للتدخل الممكن والذي تمت دراسته حضريِ النقِل البرنامج تنمية يعتبر في هذا المجال، 
لذا يلزم اعادة احياء وتنشيط هذا المشروع  .سابقا ولكنه لم يجد وسيلة للتطبيق الكامل واعتباره
 مالئمة و اكثر اماناعمليات ضمان لك وذل، في اعمال المراقبة والضبط تحسينات ادخال لكي يتم 

من خالل تزويدها  لعام خدمات النقل اترويج  من اجل  المشروعكما يجب استخدام. للبيئة
  .باجراءات اولوية مرورية متطورة
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تنفيذه بالتوازي من اجل تعزيز االنتقال من يجب و خيار آخر إن ادخال اجراءات ادارة الطلب ه
الذي يجب اتخاذه اما االجراء الرئيسي . الخاصة الى المركبات العامةاستخدام سيارات الركاب 

وهذا االجراء له تأثير مزدوج . هنا فهو تخفيض مساحات وقوف السيارات في االماكن المزدحمة
 سياراتهم الخاصة  بينما يزود حيز ومساحة اكبر للنقل العام ولتطوير لثني السائقين عن استعمال

  . اجراءات اولوية النقل العام مثل تخصيص مسارات للباصات وسيارات االجرة
  

واستعمال  زيادة الضرائب على الوقود يمكن اتخاذها في هذا المجالاإلجراءات األخرى التي 
النقِل العام لتَحسين خدمات العائداتويطبق مثل هذا االجراء على . )١-١- ١- ٣ انظر الفقرات (ة

 المستعمل بشكل  ولَيس على وقود الديزلالمستعمل لسيارات الركاب) البنزين(العادي الوقود 
 كما .في التكلفة العامة للمعيشة أزمة عدم اثارة خاص للنقل العام وشحن البضائع والسلع من اجل 

اجور الى فرض  اضافةالمراكز الحضرية ضريبة ازدحام في ادخال ق يمكن ايضا في وقت الح
اعفاء السكان المقيمين في تلك ويجب هنا ( توقف عالية وغرامات باهظة على المخالفات لالنظمة

  .)المناطق من هذه الرسوم والضرائب بشكل كبير
  

م كوسيلة انتقال وهذا يعني ضمنيا هذه االجراءات المذكورة اعاله ستعزز من استخدام النقل العا
إن دراسة اعادة احياء . ضرورة تحديث ورفع كفاءة خدمات النقل العام الى مستويات كافية

وتنشيط صناعة النقل العام في لبنان التي بدأتها المديرية العامة للنقل البري والبحري تعتبر خطوة 
  .مهمة جدا في هذا االتجاه

  
   بيروت الكبرىمنطقةنقل ضمن  ال ٥-٢-٣-٣
  

، فقد شهد لبنان تنميات اراضي واسعة ٤- ٢- ٣- ٣، و ٣- ٢-٣- ٣ في األقسامِ سبق وصفهكما 
احجام المرور النطاق في السنوات االخيرة الماضية رافقها زيادة كبيرة في اسطول المركبات وفي 

لب من داخل الطوبيروت كونها العاصمة ومركز تجاري شهدت ايضا نموا في . على الطرق
الحضرية وايضا على المشارف الشمالية والجنوبية للعاصمة حيث حدثت هناك تنميات المناطق 

  .كبيرة
  

ومن المتوقع ان تستمر هذه الزيادات المرورية، وبالرغم من تنفيذ عدد من التحسينات على 
وتشتغل شبكة . طرق محدودالحيز المتوفر لتوسعة شبكة الالستيعاب هذا النمو اال ان الطرقات 

لذلك فإن اي  نمو اضافي في حركة المرور الطرق في بيروت بحدود طاقتها االستيعابية الكاملة، 
الوقود والوقت واستهالك (كبيرة قتصادية خسائر االتأخيرات والى ازدياد كبير في سيؤدي 

االختناق مستويات فضال على ان .  البيئة اضافة الى اضرار جسيمة على) محركات السيارات الخ
  .بيروت تتسبب بخسارة حقيقية كبيرة على االقتصادواالزدحام المروري الحالي في 
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 هذه تعلى مر السنين من اجل تحسين الظروف وقد تضمنتم تنفيذ عدد من االجراءات 
  :االجراءات االتي

  
  .إعادة تأهيل عدد من الطرق واألرصفة •
  .التقاطعات  منكثير عند  كهربائيةرورمتركيب إشارات  •
  .)طرقات مخترقة : ومثال على ذلك(صالت جديدة وبناء عدة  •
  انشاء طرقات ومناطق مشاة •
  .جميل الشوارع الحضريةتشجير وت •

  
على النحو ايجازها والتدفق المروري ضمن بيروت يمكن الخصائص الرئيسية لشبكة الطرق 

  :التالي
  

وقد . مجاورة لهاالمباني التعريضها بسبب التي ال يمكن كثير من الشوارع الضيقة هناك ال •
داد سوء نتيجة التنميات غير المضبوطة التي حصلت في السبعينات تفاقم هذا الوضع واز

  .والثمانينات
 .مع تجاهل وعدم تقيد بانظمة المرورسائقين الضعف بانضباط  •
 .تطبيق االنظمةفرض في نقص  •
 .تعرقل السير بسبب قيادات متهورة  من سيارات االجرة والميني باص  •
  
تم المتاحة البديلة للتعامل مع الطلب على التنقل يحتاج الى نظرة معمقة والخيارات الوسائل إن 
 الخاصة  حسناته ومساوئهله رحالت ال كل منطلق يتناول الطلب على ٥-٣ لالجدو في اهبيان

  :تاليالعلى النحو  هاويمكن تلخيص
  

هذا الخيار ستصبح شبكة الطرق في بيروت مزدحمة  ضمن .اقل ما يمكن عمله –الخيار االول 
بشكل متزايد جدا، وسوف تترك التأخيرات المتكبدة من جراء االزدحام تأثيرا سلبيا كبيرا على 

وهدر االوقات على الطرقات،  االقتصاد اللبناني من خالل زيادة الكلفة على الرحالت واالنتقال
كما سيزيد الضجيج والتلوث من سوء الوضع ويفاقم المشكلة وستتدهور سالمة الطرق وفي النهاية 

  .ستصبح المدينة في حالة شلل تام يوميا
  

 وتطبيق االجراءات مثل فرضإن ادخال و. ادارة المرور هندسة و تنفيذ اجراءات-الخيار الثاني
يارات، ونشر االشارات المرورية التي تضبط المرور والمراقبة بنظام الدوائر ضبط مواقف الس
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، وتنفيذ معابر مشاة، ووضع خطط اشارات مرورية منسقة واستبدال CCTVالتلفزيوينة المغلقة 
المشاة الى حركة مرورية آمنة من خالل فصل حركتي تؤدي سوف ، الطرقمنتظم لعالمات 

هذه االجراءات يمكن تنفيذها بتكلفة . ور السيارات وتقديم تعليمات وارشادات اوضح للسائقينومر
في  ، ولكنها لن تؤدي )سنوات ٧ الى –سنة واحدة ( وضمن فترة زمنية وجيزة منخفضة نسبيا

  .فيه االزمة المرورية الخانقة النهاية سوى الى تأخير اليوم الذي ستحدث 
  

وقد .  الستيناتبيروت فيل وضع مخطط ارشادي تم اساسا.  توسعة شبكة الطرق–الخيار الثالث 
ومن ضمن هذه .  ولكن بقيت عناصر هامة منه عالقة،نفذ هذا المخطط جزئيا عبر السنين

ن تنفيذ هذه المخططات سوف غير ا. الدائري لبيروت والطريق A2يع رالعناصر الطريق الس
كات وهدم وازالة المباني التي تعدت على حرم الطريق وانشاء جسور  يتطلب بعض االستمال

ومحوالت مع احتمال الحاجة الى تنفيذ انفاق ايضا، االمر الذي سيكون مكلفا جدا ويسبب 
ن انجاز هذه المخططات إوفي اي حال ف. انقطاعات كبيرة في حركة المرورخالل عمليات التنفيذ

  ) . سنة١٥الى  ٧(متوسطة االجل غضون مدة يمكن توقعه فقط في 
  

   تشجيع استعمال النقل العام –الخيار الرابع 
تعاني حاليا من ازدحام مروري في عدة مناطق وضمن اوقات السباب ذكرت آنفا إن بيروت 

ومخططات الطرق الجديدة قد تخفف من  إدارة المرور جراءاتاورغم ان . متعددة خالل اليوم
حيوي لتأدية المدينة العام الطويل سيصبح نظام النقل االزمة الى درجة معينة ، ففي المدى 

تصور أي من الصعب وبالنظر الى طوبولوجية وجغرافية المدينة . فعال ومستمروظائفها بشكل 
وقابل للتطبيق في المدينة باستثناء نظام النقل العام بالباصات او بسكك  حاليا متاح  نقلنظام

  .حديدية خفيفة
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   في بيروت الكبرىالخيارات المطروحة للوفاء بالطلب على التنقل: ٥-٣لجدول ا
  المساوئ   الحسنات  الوصف  الخيار الرقم
 .زيادة التلوث •  تكاليف مباشرة منخفضة •  القائمةصيانة شبكة الطرق  •  اقل ما يمكن عمله  ١

زيادات حادة في االزدحام  •
 والتأخيرات

 تأثيرات اقتصادية سلبية حادة •
 والرحالتزيادة في تكاليف التنقل •
  زيادات في التكاليف صحية   •

 ضوابط على الوقوف •  مرورالإدارة  هندسة واجراءات  ٢
 تحسينات في اشارات المرور •
 تقديم منشآت للمشاة •
تحسين االشارات وعالمات  •

 الطرق
 مسارات الباصات والتاكسي  •
  

تكاليف مباشرة منخفضة  •
 نسبيا

 سالمة محسنة •
 انضباط افضل على الطرق •
  الى النقل العام انتقال  •

   

بكة تنفيذ تحسينات على ش •  توسعة شبكة  الطرق  ٣
  الطرق 

زيادة السعة االستيعابية في  •
 الطرق للمركبات

الى لالنتقال  تأخير الحاجة
السماح ونظام النقل العام، 

باستيعاب احجام مرور يومية 
  اكبر

  

 استمالكات اراضي •
 تأثيرات بيئية •
 زيادة التلوث •
 تكلفة تنفيذ مرتفعة •
  مراحل ليس مست •
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  النقل العام خدمةتحسين •  تشجيع استعمال النقل العام   ٤
ادخال نقل  •

  (BRT,LRT,Rail)جماعي

 تأثيرات بيئية منخفضة •
 حالتتحسين اوقات الر •
حلول طويلة منطلق لتقديم  •

  االجل

تكلفة تنفيذ عالية لالجراءات  •
 المعتمدة على السكك

عوائق في  تحسين النقل العام مما  •
 يؤخر تطويره

عض المعارضة من العامة في ب •
  البداية  
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التي  " اعادة احياء وتفعيل صناعة النقل العام في لبنان" هذا المجال فإن نتائج دراسة وفي 
  والنقل العام ، والدراسات االخرى الخاصة بالنقل الجماعي٢-٣-٣-٢وصفت في القسم 

بيروت عة النقل العام في يجب اخذها مجتمعة باالعتبار وتوحيدها ضمن خطة متماسكة لتوس
  .وصياغتها بصفة عاجلة

  
التي تطوير األدوات ب اآلن ومع كافة البدائل المذكورة اعاله ، فمن الضرورة بمكان المباشرة

 الذي  للمدينةإن النموذج القائم. سيحتاج اليها في ادارة ورفع كفاءة حركة المرور في بيروت
 الى عمليتي تحديث خضعيولكن يجب ان  جيدة  لبدايةقاعدةيشكل ال EMME/2يستخدم برنامج 
بينما هو ( EMME/2ومن حيث تكنولوجيا ادارة المرور فإن نموذج برنامج . وتنقيح باستمرار

 ببرنامج ن من االفضل استبدالهيكوولكنه اآلن قد ) اخرى متعددةما زال مفيدا في نواحي 
هذا البرنامج العصري الحديث يسمح بعمل محاكاة . PTV VISION مروري آخر يعرف

بصرية كاملة للتدفقات المرورية ويقدم بذلك اداة جبارة لمراجعة وعمل تحليالت العالجات 
ة للنقل وإلدارة المرورية المحتملة، وذلك لكل من انواع الحلول المرتبطة بالبنى التحتية الجديد

 ولهذا يعتبر، وكمسألة ذات اولوية، انه  يجب بناء نموذج مروري جديد متعدد. المرور ايضا
لمدينة بيروت، اضافة الى بناء قاعدة بيانات جردة مرورية ) للنقل العام والخاص(  الوسائط

لية والتدفق التشغي، وبيانات حول  الحالة والخصائص GISضمن نظم معلومات جغرافية 
  .المروري

  
 بعمل اختبارات  وتقييم لمسارات الباصات ومواقع تسمح وف أعاله س المذكورة األنظمةهذه 

كما ستسمح ايضا باختبار االثر . الى تحديد اكثر االنظمة فعاليةالتبادالت المحتملة، مما يؤدي 
الى نظام موجه اكثر صة لالنتقال التدريجي من النقل بالمركبات الخا" على الورق" المروري 
   . االرض علىا فعليهتطبيق قبل محاولةالعام نحو النقل ا

  
 الجزء االكبر من مستخدمي النقل العام، فإذا "حالياإن مجموعات ذوي الدخل المنخفض تشكل 

فإن النقل  تحقيق االنتقال من نمط استخدام المركبات الخاصة الى النقل العام المطلوبكان 
وهذا سيتضمن استعمال . بالباصات يجب ان يصبح اكثر جاذبية لشرائح اخرى من المجتمع

  :تتضمن اآلتيمجموعة من االجراءات التي 
  

درجة " ، مع باصات بنوعين من الحافالت تاخدم)  في البدايةعلى االقل(تقديم  -
  .وبتعريفات عاليةة ذات مقاييس عالية من الراحة والنظافة والخدمة المميز" اولى

 الشرائح الشابة من المجتمع المهتمة والدعاية تستهدفحملة من العالقات العامة  -
 .العصرية من حماية البيئة وما سوى ذلكبالقضايا 

زيادة تكلفة استخدام السيارات الخاصة ضمن منطقة بيروت الكبرى لتحقيق  -
 .بةالمطلواستعادة التكلفة الكاملة لتوفير مساحات الطرق 

طبيقها تمكن من تحقيق جداول رحالت تتحسينات على وادارة حقيقية للمرور  -
 .للباصات في مواعيد موثوقة
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  والباصات/ مسارات وطرق خاصة بسيارات االجرة   ٦-٢-٣-٣
  

   المدن والبلدات في كافة أنحاء العالميؤدي النمو والزيادة في  حجم المركبات الخاصة في
ومن اجل تشجيع السائقين الى االنتقال نحو . لتأخيرات والتلوثإلى زيادة اإلزدحام وا

عالي السعة بدال من استخدام السيارات الخاصة منخفضة السعة، كي تنخفض ال  العامالنقل
سلطات المسؤولة عن الطرق تقوم بشكل متزايد بحجز البذلك احجام المرور الكلية، فإن 

تخصص الستعمال الباصات وسيارات االجرة اما مسارات معينة على الطرق السريعة 
مثل هذه المسارات يمكن تنفيذها بتكلفة منخفضة نسبيا . على اساس دوام كامل او جزئي

وهي  تتطلب بشكل رئيسي اشارات جديدة وعالمات بالطرق وعلى االرجح اعادة 
 ان استخدام هذه المسارات يؤدي الى خفض في. رصف للطريق عند المسار المخصص

اوقات الرحالت وهذه التحسينات في اوقات الرحالت للركاب المستخدمين النقل العام 
 الحقا بادخال اجراءات خاصة مثل االولوية  للباصات وسيارات االجرة ايمكن تعزيزه

و تعتمد هذه االجراءات بالطبع من اجل  .عند التقاطعات المزودة باشارات مرورية
  . نجاحها على فرض صارم للتطبيق

  
من اجل زيادة كفاءتها والباصات / إن احتماالت تنفيذ مسارات خاصة لسيارات االجرة

وفعاليتها ولتنظيم وضبط حركة المرور ضمن المناطق الحضرية وخصوصا ضمن 
خالل تنفيذ بعض المخططات الدليلية التجريبية منطقة بيروت الكبرى يمكن تقييمها من 

كيد النتائج يمكن توسعة هذه المخططات لتشمل عدد اكبر من وعند تأ. مواقع مختارةفي 
  .منطقة الحضريةالالطرق ضمن 

  
  سكك الحديد    ٣-٣-٣

  
من االهمية التركيز على المعابر من اجل اعادة تشغيل خدمة السكك الحديد في لبنان 
 والخطوة االولى في هذا التوجه. والطرق ذات الطلب االعلى كي تكون مجدية اقتصاديا

يشمل المحافظة على حرم مرور سكك الحديد وتشغيل خدمات النقل الجماعي على طول 
.  جونية-وقد وجد ان الطلب الواعد على هذه الخدمة يقع على مقطع بيروت . مسارها

 من اًبدءسكك الحديد، موزع على مراحل في اعادة احياء تنفيذ المنطقي لذلك فمن 
ومن ثم يتم تركيب خدمة سكك حديد مع  مع رسم للباصات كمعبر حرم المروراستعمال 
  .  نمو الطلب

  
عملية تطويرحرم المرور على طول يجب تذليلها في التي عدد من العقبات ولكن هناك 

،  الية والتردد الكثيف اللذان تتطلبهما العهذا المسار من اجل جعله مالئما مع السرعة
لفصل المناسيب عند التقاطعات مع الطرق تتضمن الحاجة وهذه . خدمات سكك حديد

عالوة .  الى المحطات الرئيسية للوصولانفاقالرئيسة، واقامة معابر جديدة فوق االنهار 
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 كونه ، بالرغم من الحديد إلى سكّة النقل بالباصات اإلنتقال من عمليةفإن على ذلك، 
  . هامفنيتحدي اال انه سيشكل ممكنا بدون ازعاج كبير لخدمات النقل 

  
فإن مد هذه الخدمة  ةقصيرلمسافات الجدوى االقتصادية لخدمة النقل بسكة حديد لزيادة و

ي الطريق الشمالوسوف يحتاج . هاتشماال وربطها بالشبكة االقليمية سوف يضيف الى قيم
وفي .  الى اعادة تأهيل بما يتوافق مع توصيات الدراسات القائمةوطرابلسبين جونية 

 وبهذا ستكون. استكمالهطرابلس والحدود الشمالية يجِب الوقت فإن المقطع بين نفس 
على طول األجزاء المزدحمة العام النقل  متطلباتتلبية خدمة سكةَ الحديد قادرة على 

 خدمة كذلك علىو) عاصمةلل الشمالية المشارف بالتحديد(لمنطقة بيروت الحضرية 
تزويد خدمات المسافر االقليمية ستكون إمكانية كما ان . قليمي خارج بيروتاإلشحنِ ال

  .متوفرة ايضا على هذا الخط
  

ع كفاءة عملية اعادة تأهيل ورفسيتم مواجهتها في لتحديات ا هناك مجموعة اخرى من
مسار السكة بين جونية وطرابلس، الذي تم تطويره اصال لمالءمة الخط بمقياس ضيق 

المطروحة حيال هذا االمر ستكون اعادة تجديده وتأهيله الخيارات . السرعةمنخفض 
بمسار مفرد او مسار مزدوج اعتمادا على احتياجات المرور، اال ان المقاييس كخط 

وقد بينت الدراسات الحاجة .  قيود اخرى على المسارايضاالهندسية سوف تفرض 
قصيرة لمسافات نفق مباشرة شمال مدينة جونية اضافة الى اعادة تحديد مسارات النشاء 

تتمكن  من الجسور للطرقات الجانبية كي عددانشاء كما سيلزم االمر . امكنة اخرىفي 
  .من العبور فوق مسار سكة الحديد

  
ضافة الى ذلك ومما تجدر اليه المالحظة هنا ان اعادة رسم مسار سكة الحديد باال

هناك العديد من . التعدي على ملكيات خاصة االمر الذي يوجب استمالكها سيتطلب
االماكن معظمها يقع على طول المعبر بين جونية وبيروت قد صدرت مراسيم استمالكها  

  .ولكنها بحاجة الى التمويل التمامها
  

  اتمطارال    ٤-٣-٣
  

 . بيروت الدولي في  يلزم تناولهما في مطار رفيق الحريري مهمتان فنيتانقضيتان هناك 
التعامل مع الجيل الجديد من الطائرات بقدرة المطار القائم في  القضية االولى تتعلق

واخر العام  التي من المبرمج وضعها بالخدمة التجارية في ا(NLA)الكبيرة الحديثة 
 سيكون طائرة نقل ركاب عمالقة A380النموذج الحديث من طائرات ايرباص . ٢٠٠٦

 راكبا وتستطيع اجتياز ٨٤٠وتبلغ سعة هذه الطائرة . مثلها سابقلم يسبق ان بني 
جدا وضع منافس ولذلك ستكون في .  كلم١٥٠٠٠مسافات كبيرة بدون توقف لغاية 

يبلغ امتداده نحو  A380ن ناحية اخرى فإن جناح طائرة وم. للطائرات االخرى الموجودة
في بعض المطارات ستَكُون والممرات وساحات الوقوف القائمة المدارج  فإن لذا م ٨٠
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 بعض ن كما ا هذه الطائرة،ستقبال واستيعابغير قادرة على تَلْبِية المتطلبات التقنية إل
  .تعامل مع التدفقات الكبيرة من المسافرينمباني الصاالت لن تكون قادرة على ال

  
ان هذا الجيل الجديد من الطائرات سيشكل على االرجح عنصرا مهما من اجمالي وحيث 

 يجب ان تدرس مطارالسلطات فإن العالمي في المستقبِل، اسطول النقل الجوي 
. من الطائراتغير قادر على استقبال هذا النوع مطارها  لكون المضامين االقتصادية

 ستكون في NLAطائرات قادرة على خدمة التلك المطارات  فإن عالوة على ذلك، 
 من الحكمة ولذلك، هو سيكُون. وضع افضل لتعمل كمحور تالقي وهمزة وصل اقليمية

ة إلدارة كيأداة دينامي، نظرا لكونه لمطار لدراسة الحاجة الى تحديث المخطط التوجيهي 
سيكون وشيكا تشغيل هذا الجيل من الطائرات  ن ونظرا أل.تطوير المطار بطريقة منظّمة

  .أولويةذات  كمسألة المنطقة لذلك نرى بإن يتم تناول هذه االحتياجاتفي 
  

موضع اما القضية الثانية التي يجب تناولها فهي ضرورة وضع الخطط االحتياطية 
 رفيق الحريري الدولي طارئة تستوجب اغالق مطارالتطبيق في حال حصول حاالت 

 بيروت في وجه المالحة الجوية لفترات وجيزة سواء كان ذلك بسبب سوء االحوال في
هذه االحداث التي ال تحدث غالبا ..الجوية او لحصول حوادث او انسكاب الوقود الخ

مطارات بعيدة تؤدي الى تحويل الطائرات  التي  من المرتقب هبوطها في المطار الى 
لذلك ومن اجل حل هذا االمر فقد اعتبر انه . نسبيا مثل مطار دمشق وقبرص او القاهرة 

اللبنانية لحاجات مدرج بديل ضمن االراضي ايجاد من الضروري دراسة امكانية 
 للطوارىء وما يتضمنه ذلك يجب ان إن الحاجة الى مهبط إضافي .االستخدام الطارئة

  .  مع التكاليف والمنافعالمطلوبةتستند الى تقويم للمنشآت القائمة و
  

الدولي يتم التعامل معها رفيق الحريرى الطارئ لمطار ان حاالت االغالق ولكن حيث 
فليس هناك من حاجة عاجلة  ات البلدان المجاورةحاليا بتحويل الطائرات الى مطار

جوية في هذه المالحة ال ولكن بما ان حركة. البالدضمن منشآت البديلة الهذه اليجاد 
 المجاورة للبنان قد تشهد نموا مع الوقت مما يزيد في  الطلب على المطارات البديلة

  .ضمن المدى المتوسط ول هذه القضية كمسألة هامةان يتم تنا لذلك فمن الحكمة، منشآتها
  

  المرافئ    ٥-٣-٣
  

  : في لبنان تَتضمن التاليبالمرافئ فيما يتعلق يجب تناولهاالقضايا التقنية المهمة التي إن 
  

الجراءات الجمركية والضرائب والتي تم تحسينها في  لضرورة تنفيذ دراسة  -
صوص التغييرات االضافية التي يجب التقرير بخمن اجل السنوات الماضية، 

القيام بها والتي سوف تساعد على التعجيل في عمليات التخليص الجمركي 
  .للشحن والبضائع عبر المرافئ
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مرفأ لتناول قضايا ومسائل تتعلق بالسالمة  رئيس  كليلزم وضع تشريعات تخول -
 .والمواد الخطرة  على ارضية المرفإ

سوبي لتسجيل البيانات التشغيلية مثل السفن وتشغيل نظام حايجب تركيب  -
المستقبلة في المرفأ ونوعية البضائع المشحونة والحمولة ومعدل االنتاجية في 

 .والتكاليف والعوائد) التفريغ والتحميل(مناولة الشحن 
يجب اعداد مخطط توجيهي المكانية توسعة مرفأ بيروت من نهر بيروت الى  -

 .نهر الموت شماال
 لمرفأ طرابلس، يجب دراسة مواقع جديدة للمستودعات التي تتواجد وبالنسبة -

 .من اجل تحسين كفاءة  وفعالية عمليات المرفأحاليا على ارصفة الميناء 
 تنفيذ المخطط االرشاديل االقتصاديةميناء صيدا فيجب مراجعة الجدوى اما في  -

كز شحن  للمرفأ بمفهوم جعل المرفأ كمر١٩٩٤والتصميم الذي وضع عام 
 .للعبور الخارجي االقليمي

امكانية تأسيس واحد او اكثر من الموانئ الداخلية الجافة مع امكانية يجب درس  -
  .    بمراكز لوجستية لتبادل البضائع فيما بين وسائط الشحنربطها

  
  ة الجديدة والقطاعية االقتصاديقاربةالم    - ٤

  
  الخيارات االقتصادية   ١-٤

  
  عـــام  ١-١-٤

  
 ٢٠٠٥آب  الصادر في شهر"  التقرير الرئيسي-مسودة تقرير الرؤيا المستقبلية" يضع 

  : الى االهداف التاليةالتصورات التي تؤدي 
  

وصيانة ستعمال المصادر المتاحة بكفاءة ا هذا يتطلّب: اإلستمرارية اإلقتصادية والمالية -
ومستجيبا والهدف من ذلك هو جعل النقل مجدي اقتصاديا . بشكل صحيحالموجودات 

باستمرار الى االحتياجات المتغيرة وقادرا على تمويل نفسه بنفسه وفي النهاية يصبح 
  . االقتصاد القوميمساهما قويا في 

 
ر كافة التأثيرات الخارجية  االخذ باالعتبا هذا يتطلّب:والمحيطاإلستمرارية البيئية  -

. اعمال التطوير المستقبليةتحدد للنقل عند اتخاذ  القرارات العامة او الخاصة والتي 
والهدف من ذلك هو ضمان تناول القضايا البيئية كجزء اساسي من صياغة 

 .استراتيجية النقل وتصميم المشاريع
  

الفوائد الناتجة عن تحسين ظروف النقل  وصول اإلستمرارية اإلجتماعية؛ هذا يتطلّب -
تعانيها   التي مشكالت النقلوالهدف من ذلك هو توجيه . الى كافة شرائح المجتمع
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المجموعات من فئات ذوي الدخل المحدود وحماية هذه المجموعات من التأثيرات 
  .  السلبية للتغيرات الحاصلة في سياسات وبرامج النقل

  
في نهاية المطاف التي تؤدي  األهداف الكبيرة  تتالءم وتتناسق مع ف العامةهذه األهدا

  .الى وجود شبكة نقل فعالة
  
عرض خيارات ادناه فقد تم  المختلفة،  بين أنماط النقل القائمة واإلختالفاتيدبسبب التعقو

  .على حدةمختلفة لكل نمط 
  

   النقل البري  ٢-١-٤
  

  .سكك الحديدق وقل الركاب وشحن السلع والبضائع عبر الطريغطي النقل البري ن
  

   ١الخيارات االقتصادية للطرق 
  

تتولى وزارة االشغال العامة والنقل المسؤولية عن ادارة الطرق في الوقت الحاضر، 
ويتم وضع وتطوير برامج الصيانة للطرق بواسطة الوزارة . والرئيسية والثانويةالدولية 
تعتمد على االداء لصيانة الطرق  تطوير عقود يضا مقترحات بأن يجري وهناك ا
القروض ومن تم متابعة تمويل برامج االستثمارات المالية عن طريق توسوف  .مستقبال

  .والمحلية/ تمويل الحكومة المركزية 
  

ت تطوير نظام اختيار وتحديد سلم اولوياب وتقوم وزارة االشغال العامة والنقل حاليا 
سوف قيد العمل لنظام اهذا ان وضع . للمشاريع اعتمادا على االقتصادايات المقارنة

  .يضمن اختيار المشاريع التي تسهم في تنشيط االقتصاد الوطني
  

   ٢الخيارات االقتصادية للطرق 
  

ة لبعض او هذا الخيار الثاني ينتقل نحو وضع يقوم فيه مستخدمو الطريق بالدفع مباشر
وسوف يترتب عن هذا تغيير في . لجميع التكاليف الناتجة عن استخدام شبكة الطرق

والمفهوم القائم على اعتبار الطرق كخدمة عامة ضرورية مثل قوى الجيش او الفلسفة 
الشرطة، والتي يجب تمويلها من خالل الضرائب العامة، الى مفهوم آخر يعتبرها كخدمة 

  . تخدامها كالماء والكهرباء او الهاتفيجب الدفع مقابل اس
  

إن سائقي السيارات والباصات ومشغلي شاحنات النقل البري معتادون على دفع التكاليف 
اضافة الى عنصر آخر ..) مثل التسجيل ، والوقود، واالصالح الخ( المرتبطة بمركباتهم 
صيانة الطرق وهم غير معتادون على الدفع بشكل خاص لتقديم و. مناسب من الضريبة
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وهذا تناقض مباشر مع مسافر القطار مثال، الذي يدفع بموجب . التي يسيرون عليها
يقطعها تكاليف عن تزويد وتشغيل القطار اضافة الى تكاليف تشغيل تذكرة القطار التي 

  .القطار والتأشير ومنشآت المحطاتوصيانة مسار 
  

الزام المستخدم باجزاء مختلفة من التكلفة يتم فيها ي ت الالطريقةفي هذا  التوازن إن عدم
للتشغيل او اشكال اخرى من النقل البري قد لعبت دورا في انحاء العالم باالنتقال من 

هذا .  الماضية٥٠الشحن بسكك الحديد الى النقل البري  بالطرق عبر السنوات ال 
لبنان وبشكل في حالة  يعتبر هاماالعرض للدور الذي تلعبه التكاليف في النقل النمطي 

  .الكبرىخاص في منطقة بيروت 
  

اما المشكلة التشغيلية . إن المشكلة المالية لشبكة الطرق اللبنانية هي النقص في التمويل
في بيروت الكبرى فهي االزدحامات المرورية الناتجة بشكل رئيسي عن المستوى العالي 

لذلك فإن حصول زيادة في . ت االجرةمن استخدام السيارات الخاصة واستخدام سيارا
تكاليف استخدام السيارات الخاصة لتحقيق على االقل درجة من استعادة الكلفة المباشرة 

يوفر تمويالت متزايدة لصيانة الطرق ولتنفيذ اجراءات هندسة لشبكة الطرق سوف 
صالح مرورية من اجل تخفيف االحتقانات المرورية والتأثير على االختيار النمطي ل

  .اختيار النقل العام
  

ويجب هنا مالحظة ان هذا االجراء لوحده من غير المرجح ان يحدث زيادة فورية في 
التي (مستخدمي الباصات والنقل العام ولكنه سيشكل جزء من مجموعة اجراءات 

  .من اجل تحقيق التحول النمطي المطلوب) هاساعد ايضا على تمويليس
  

   ١ العام الخيارات االقتصادية للنقل
  

  :إن الخيارات لتوجيه الرسوم الالزمة هي
  على جميع مستخدمي الطرق -
  على مستخدمي الطرق في منطقة بيروت الكبرى -

  
 الخيار على الوضع الراهن الذي يسمح بوجود نقل عام غير منظم، مع هذايحافظ 

 فإن وعلى هذا االساس. السماح للمشغلين الخصوصيين بالعمل على الخطوط والتجوال
وبسبب . استخدام السيارات الخاصة كوسيلة للنقلتؤدي الى جميع االستثمارات سوف 

  .خطوط سكك الحديدفي جديدة ارات ماستث ال يجب ان يجرى العاليةاالولية تكاليف ال
  
ومن ناحية اخرى فإن . غيل الباصاتفائدة تخفيض االنفاق العام على تش هذا الخيارِول

النقل العام غير المنظم سوف يؤدي الى جعل النظام غير جذاب كخدمة للنقل، مما يؤدي  
حركة الى ازدياد استعمال السيارات الخاصة كوسيلة نقل وحصول ازدحامات في 
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نقل ومن ناحية الظروف البيئية فإن استعمال القطارات وسكك الحديد كوسيلة لل. المرور
  .البري تعتبر مالئمة اكثر من وسيلة االنقل بالباصات

  
   ٢الخيارات االقتصادية للنقل العام 

  
 لجذْب مستعملي النقل العام المحسنة امكانية استعمال وسائلمبدأ على  يرتكز هذا الخيار

واالستمرار بتلبية ، الى خفض االزدحامات المرورية مما يؤدي ، الخاصةات السيار
 مما يتفق مع الخيار الثاني الدخل المحدود والمنخفض لوسيلة للنقل العاماحتياجات ذوي 

في  لتقوم ومعايير االداء وويلزم انشاء هيئة منظمة تقوم بوضع مقاييس السالمة . للطرق
 .)اعتمادا على مناقصات وعقود منافسة( ايضا بترخيص  الخطوط للمركبات البداية 

مثل تخصيص مسارات للحافالت، وضبط المواقف ميدانية دعمه باجراءات  وهذا يجب
، من اجل ثني السائقين عن استعمال سياراتهم للتنقل الطرقات بالمناطق الحضرية في 

كخطوة مسارات موجهة  يتم تخصيصها للباصات،  إلعتبار االخذ بايمكنكما . في المدن
كما  يجب اعادة تقييم عملية . خال وتطبيق نظام العبور السريع بالسكك الخفيفةسابقة الد

اضافة الى تكاليف واألرباح للل كامل تحلي مع وضع تطوير شبكة سكك حديدية بين المدن
  .ةماليالستمرارية اإل تحليل عمل

  
المكونات  حال تنفيذ بعضبمزايا حسنة وذلك النه في  ٢ رقم خيار النقل العاميتمتع 

والعناصر من هذا الخيار فسيعود ذلك بفوائد ايجابية على البيئة كما انه يمكن ان يؤدي 
ال يمكن التقليل بلد كلبنان وفي . االزدحامات في المدن والمناطق الحضريةالى تخفيض 

فإن تطوير وتطبيق هذا الخيار  على أية حال، ولكنثقافة إستعماِل السيارة، من شأن 
  . ان يتم بصورة تدريجيةيجب

  
   ١الخيارات االقتصادية للشحن البري 

  
  .دولة  بتمويل من التطوير مراكز توزيع الشحنيتم 

  
   ٢الخيارات االقتصادية للشحن البري 

  
  .القطاع الخاصبتمويل من قبل  تطوير مراكز توزيع الشحنيتم 

  
لمراكز لتوزيع الشحن، والتي هي يبني كال الخيارين اعاله على الحاجة الى مثل هذه ا

وسوف تغطي مراكز التوزيع االقليمية المناطق . جزء من المخطط التوجيهي للبنان
امكن يمكن استخدام تمويل من القطاع وحيث . الشمالية والجنوبية والوسطى من البالد

  .BOTعلى اساس عقود الخاص 
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ضمن البلد من المرافئ يمكن ة نقل البضائع غير الموضبوحيث  يوجد طلب  كافي على 
مثل هذه الخطوط اذا  ويتم تنفيذ .عندها دراسة تخصيص خط سكة حديد لهذا الغرض
   . اثبتت التحليالت االقتصادية والمالية جدواها االقتصادية

  
  المطارات    ٣-١-٤

  
   ١الخيار االقتصادي  للمطارات 

  
 والتي ستكون ٤٨١ عبر القانون ة النشاء هيئة للطيران المدنيقائمهناك حاليا عملية 

 كذلك .عن ادارة واستثمار واالشراف على كثير من القطاعات الفرعية للطيرانمسؤولة 
فان القانون ينص على انشاء شركة مطار بيروت الدولي بعد فترة سنة واحدة ، تكون 

  . مسؤولة عن الخدمات المتعلقة بالمالحة الجوية واالتصاالت واالرصاد الجوية
  

ن فعالية اداء القطاع الخاص وبنفس الوقت حسنة هذا الخيار تكمن في االستفادة مإن 
  . االبقاء على مسؤولية وضع االنظمة ضمن الدولة عبر هيئة الطيران المدني

  
   ٢الخيار االقتصادي  للمطارات 

  
واسناد كافة عمليات  ٤٨١ق القانون المقترح مع تطبييتجه هذا الخيار لتوسعة الوضع 

التشغيل ضمن مطار بيروت الدولي بعقد امتياز يتم بواسطة مناقصة على الشركات 
 يعني ايضا ان جميع االنشطة ووهذا يكون عبر شركة مطار بيروت الدولي  .الخاصة

  واعادة تزويد ومناولة االمتعةمثل معالجة شؤون الطائرات على االرض، والتنظيف،
 باشراف شركة تصبح ايضا جزء من هذا العقد واالمتياز يمكن ان الطائرات بالوقود،

  .مطار بيروت الدولي 
  

الفعالية  مهمات اكبر ومشاركة في العمليات فهي توخي اما حسنات منح القطاع الخاص
التشغيل من خالل اشتراك وتسخير الكفاءات الموجودة في هذا القطاع، بينما يضمن في 
ييز االدوار سوف يزيل إن تم. ذا الوضع بقاء هيئة الطيران المدني مسؤولة عن التنظيمه

  .  هذه الخدماتدتزووالمؤسسة التي تزويد الخدمات اي تضارب بالمصالح بين متطلبات 
  

ارين، وخصوصا اذا ليس ثمة مجال كبير لالختيار بين هذين الخيالوقت الحاضر في 
يتولى القطاع  العملية والذي  هذه في فقطبأن هناك مطار رئيسي واحداخذنا باالعتبار 

اما االجراء المؤقت بانتظار الحل فسيكون تنظيم تشغيل  .الخاص بعضا من انشطته
  التي تتولى الجهة الحكوميةمن لقسم المعني اويل ح عبر تالمطار على مبادئ تجارية

  . الى ما يشبه الشركةحاليا المسؤولية عنه
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. BOTمن خالل عقود  فإن عملية التوسعة  للمطار يمكن تمويلها في المدى البعيد،اما 
خيارات تحديد مدى مالءمة  من اجل المنفعة-الكلفة  ولكن يجب ان يسبق ذلك تحليالت

  . المختلفةالبنى التحتية
  

  المرافئ    ٤-١-٤
  

   ١الخيار االقتصادي  للمرافئ 
  

ويتم حاليا تشغيل مرفأي . يسمح هذا الخيار باستمرار الوضع الراهن على ماهو عليه
تنفيذ بيروت يتم ميناء وفي . بيروت وطرابلس بواسطة هيئات عامة ذات استقاللية ذاتية

وارسائها كب امرالسحب  وخدمات ارشاد البواخر وتحميل وتفريغ البواخرعمليات 
فائض من القوى العاملة البشرية وزمن على الرغم من وجود بواسطة شركات خاصة، 

 اضافة الى ذلك فإن .المقاييس الدولية مقارنة معطويل مكوث الحاويات في المرفأ 
  .دولةيتم تمويله من قبل ال) رابلسطبيروت و في مرافئ(االستثمار 

  
وان هناك مخاطر قليلة من المرافىء  تطوير  تنسيقإن فائدة مثل هذه السياسة هي امكانية

اما المساوئ فهي بقاء حالة انعدام فعالية . ازدواجية المهام واالنشطة في المرافئ الفردية
  .رافىء الم وتشغيالت عملياتفي التشغيل 

  
   ٢الخيار االقتصادي  للمرافئ 

  
وقد كان هذا ، "المالك  تبعا لمبدأمرافئال"مختلف انحاء العالم لتطوير هناك اتجاه في 

   ,HP Rendel Cabinet (2001)المبدأ موضوع دراسات حديثة من قبل
BCEOM (2002),و  TEAM/Catram  2002  )كتب الوزير لشؤون بتكليف من م
، فإن تطوير البنى التحتية ستبقى مسؤولة من وتحت هذه الصيغة. )االصالح االداري

وما وهذا عادة ضروري بسبب التكاليف المرتفعة للبنى التحتية عند التنفيذ . هيئة الموانئ
من عوائد معقولة على استثماراتها ض تحصيليقابلها من عدم قدرة الشركات الخاصة في 

وبالنسبة للتشغيالت التي تتضمن خدمات التحميل والتفريغ ومناولة . فترات زمنية قصيرة
االنشطة علما بأنه يمكن ادراج جميع . مسؤولية القطاع الخاصوتخزين الشحن فهي 

ايضا انشاء ومن الضروري . التشغيلية ضمن عقد امتياز واحد يعطى الى شركة خاصة
اللية ذاتية تضمن بأن التعريفات المطبقة معقولة مع االلتزام هيئة للموانئ تتمتع باستق

  . بمقاييس االداء
  

 تحليل التكاليف واألرباح، خصوصاً الىتطوير ميناء صيدا  مقترحات يجب اخضاع
   .عدم وجود سعات اضافية في قطاع الموانئلضمان 
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 سلطة المرفأ تحتاج الى تنظيم اصغر  انهي" المالك"ستخدام نموذج ال الحسنات الرئيسية
يسمح للشركات حافز قوي ايجاد   يؤدي الى، كما انهكونها ال تتعاطى العمليات اليومية

وهذا سيؤدي الى تكاليف استهالك منخفضة  حيث سيكون من . بخفض  تكاليف التشغيل
التنظيمية تحتاج جهات اما العيوب فهي ان ال. ع عبر الموانئلاالقل كلفة تحريك ونقل الس

  . العام والخاصين القطاعبين مصالحوازن ي تنظيمي مقبول  عمل لإلشراف على إطار
  

، بالرغم من اكثر من الخيار االولحسنات  الخيار الثاني له يعتقد بأن وباالجمال، فإنه
  .المرافئ بفعالية كبيرةلتنظيم اعمال  تعزيز الدور المؤسساتيالمالحظة بوجوب 

  
  امور خارجية   ٢-٤
  

إن قطاع النقل، كونه من القطاعات االقتصادية، يولد وينتج عنه عوامل خارجية ايجابية 
النقل المختلفة لها تأثيرات مختلفة، وسائط وضمن قطاع النقل، فإن . وسلبية للمجتمع

  .وخصوصا على البيئة
  

 او فرضاالستفادة منها يمكن استثمارات مالية تولد  التي ومن العوامل الخارجية االيجابية
  :هناكعليها ضرائب 

 .طرقات وصول محسنة اليهاتوفر الزيادة في قيمة االراضي مع  •
 .تمكين المنتجين من الوصول الى اسواق جديدة •
 العملتحسين فرص  •
ن طرق الوصول الى المدارس  يمعزولة وتحسالماكن االالتقليل من  •

 ...والمستشفيات الخ
  

تعود بفوائد على النمو االقتصادي وتحسين حركة الناس  هذه العوامل الخارجية االيجابية التي 
  :تشتمل على اآلتييقابلها عوامل اخرى خارجية سلبية 

  
علما بأنه يمكن تطبيق . جالتأثيرات البيئية الناتجة عن تلوث الهواء والضجي •

إن . اجراءات تخفيفية مثل تطبيق مقاييس انبعاث الغازات من عوادم السيارات
بسعة مركباته الكبيرة وقدرته على التحرك ونقل عدد كبير من العام النقل 

وهذه . االشخاص ستكون تأثيراته السلبية اقل على البيئة من السيارات الخاصة
بالنسبة لنظام النقل الجماعي بسكك الحديد الخفيفة او استخدام ايضا هي الحالة 

وهناك قلق متزايد بخصوص مستوى . الباصات ذات انبعاثات منخفضة
التلوث الناتج عن استعمال الطائرات وخصوصا من السكان الذين يقطنون 

 .   بجوار المطار
 على إن االحجام المتزايدة لحركة مرور السيارات. االزدحام المروري •

نوعية  تدهوروالشوارع الحضرية المزدحمة ينتج عنها تأخيرات مرورية 
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لذا يمكن هنا استعمال اجراءات لمجابهة . بالنسبة لسكان المدينةالحياة 
اي فرض رسوم على (االزدحام وتشمل هذه وضع مخططات تسعير الطرق 

بدائل ضبوطة ووضع مخططات المواقف الم، وتطبيق ) االماكن المزدحمة
 . عامالنقل لتحسين ال

وخصوصا بالنسبة للمخططات الجديدة للطرق وسكك .  استمالكات االراضي •
الحضرية والزراعية ذات اراضي خصبة فإن الحديد ومرورها في المناطق 

كما ان توسعة المطارات . تكاليف استمالك االراضي يجب اخذها باالعتبار
 .ن تتطلب استمالك اراضي كبيرةيمكن ا

تستخدم مصادر وخصوصا بواسطة مركبات الطرق الني . استهالك الطاقة •
 .كما ان استيراد الوقود يتم بالعمالت الصعبة. الطاقة الطبيعية غير المتجددة

إن حوادث سير المركبات تؤدي احيانا الى حصول اصابات . الحوادث •
ل تحسينات في التصميم الهندسي  وحوادث وفيات ويمكن مواجهة ذلك بعم

والتشدد في تطبيق القوانين واالنظمة المرورية وتوعية وتدريب للطرق 
 .السائقين

إن الشاحنات ذات الحمولة الزائدة يمكن ان : االضرار على طبقات الرصف •
تلحق اضرارا بالغة على طبقات الرصف والطرق المعبدة وهذا ما يزيد في  

لذلك يلزم تعزيز المراقبة وتطبيق القوانين المتعلقة . تكاليف الصيانة للطرق
 . بوزن الحمولة على محاور الشاحنات

  
   الطلب والعرضتأثيرات  ٣-٤

   
  مدى تأثير الطلب االقتصادي

  
نواع مختلفة من االنشطة بما فيها تنفيذ وظائف ال  لخلقيمهد للنقل إن تقديم بنى تحتية
إن مشاريع تنفيذ بنى تحتية كبيرة ينتج . ية والتشغيالت لشبكات النقلوصيانة البنى التحت

عنها توظيفات لفترات ثابتة من الزمن كما ينتج عنها غالبا تأثيرات اقتصادية غير 
فإن منشآت النقل كالمطارات مثال كذلك . مباشرة على طلب التجهيزات والخدمات

نشطة تجارية مثل تواجد محالت لبيع ومحطات النقل للباصات وسكك الحديد تولد ا
  .   المفرق

  
  مدى تأثير العرض االقتصادي

  
هذه الميزة . يلعب النقل، كونه من االنشطة الثانوية، دورا في دعم النمو االقتصادي للبلد

ة تنتج جزئيا عن حركة الشحن والبضائع سواء ضمن البلد او حركة  اإليجابيالخارجية
خالل وجود بنى تحتية افضل، فإن المناطق االقل نموا يمكنها ومن . التصدير واالستيراد
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وبشكل . ان تنفتح على سواها من المناطق مما يسهم في حل مشكلة الفقر والعوز للسكان
  . النشاطات الترفيهية فرصزيد منوييسهل تنقل عامة الشعب النقل فإن مشابه 

  
    

  ة الجديدةواالجتماعيقاربة المناطقية الم   -٥  
  

إن . المناطقي ألي بلدتطوير الدورا هاما في وخدمات النقل للنقل تلعب البنى التحتية 
اللبنانية الراضي لالتوجيهي المقترحة قد تم تعريفها في المخطط المناطقية سياسة ال

 SDATL او )(Schema Directeur d'Amenagement du Territoire Libanaisبعنوان 
مستوى متساوي من خدمات النقل لكافة  هدف شامل لتوفيروضمن . ٢٠٠٤تاريخ 
، ولكن بدون حاجة او ضرورة الى المركزية انظمة  بشكل عامواجزاء لبنانمناطق 

 معايير لتصميم وتنفيذ مشاريع النقل قد امكن تحديدها ٥لخدمات، هناك االنتاج لهذه ا
  :وهي

  
بالنسبة للنقل الدولي للركاب فإن السياسة الموصى بها هي محاولة زيادة دور  -١

مطار رفيق الحريري الدولي للمرور االقليمي اما بالنسبة للشحن فيجب اعطاء 
  .ساالولوية الى النقل والشحن من خالل مرفأ طرابل

 .جيدة وفعالة تربط بين مختلف المناطق والمدنيجب وجود شبكة طرق  -٢
إن االزدحام في  منطقة بيروت الكبرى هو مشكلة يجب تناولها والتعامل معها  -٣

 .كمسألة ذات اهمية عاجلة
 .يجب صيانة وادارة شبكة الطرق بشكل صحيح ومناسب -٤
طق في  يجب تصميم طرق حضرية جديدة طبقا الولويات تطوير المنا -٥

 .البلديات
 

هذه المعايير الموقعية الهامة تم اعتمادها والمصادقة عليها من الحكومة اللبنانية ويجب 
  .ان تعتبر في التخطيط والتحليالت االقتصادية لجميع مشاريع النقل المستقبلية

  
وتجدر المالحظة هنا ان قطاع النقل، بنقله لالشخاص والشحن والبضائع حيثما ومتى 

مثال .  ويحتاجون، امر هام جدا لتنمية االنشطة االقتصادية والتجارية االخرىيريدون
تأسيس  السياحة، وإلى تطوير إعطاء األولوية إلى بوصي  ي "SDATL"، ذلك فإن مخطط

  . صناعية شمال طرابلسمنطقة
  

عات االخرى يجب ان تعطى االنشطة في القطاإن مشاريع النقل الالزمة لتطوير وتنفيذ 
نفس االولوية مثل المشاريع الرئيسية التي  تقوم بدعمها، كما ويمكن ان تعطى اولوية 

  . المذكورة اعالهالمناطقية اعلى من تلك المشاريع التي تستجيب فقط الى االهداف 
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ومندها  بحتة، يجب اختيار مشاريع النقل طبقا لمعدل عائ وجهة نظر إقتصادية
ومن ناحية اخرى، فإنه . ومردودها المالي واالقتصادي، وليس بالنسبة لموقعها في البلد

وهناك طريقة . يجب ايضا االخذ باالعتبار اهمية تحقيق تنمية متوازنة وعادلة عبر البالد
لتناول هذه القضية ومعالجتها اقتصاديا وهي وضع متطلبات حد ادنى مختلف لمعدل 

  .لمشاريع التي يمكن قبولها في مناطق مختلفة من البالدالعائد والمردود ل
   

كما وتوصي مسودة سياسة النقل بتعزيز نظام نقل يلبي االهداف المختلفة ومن ضمنها ما 
  :يلي
  

الى  الفوائد التي تتحقق من نظم النقل المحسنة  تصلوهذا يتطلب ان: االجتماعيالدعم 
مشكالت النقل لمجموعات ذوي التطرق الى والهدف من ذلك هو . عكافة شرائح المجتم

الدخل المحدود وحماية هذه المجموعات من التأثيرات السلبية الحادة للتغيرات في 
  .سياسات وبرامج النقل

  
اما . أن تصميم وتنفيذ نظام نقل حضري فعال يتناول ويعالج مباشرة هذا الهدف

ذ باالعتبار كافة شرائح المجتمع والتي قد يكون لها تأثير هام  التي تأخمخططات النقل
  :تتضمن اآلتيف واالجتماعية مناطقية من النواحي ال

  
الشريحة  حركةيحسن  سوف كزِ المدينة اللمشاة في مرطرق مخصصة تحسين  -

وقد يصحب ذلك اجراءات مثل ممرات مشاة عريضة، . االكثر فقرا من السكان
 . لمشاة في اشارات المرور الضوئيةل فترات مشاة وجسور

 .خفض  من عزلة هذه االريافيسوف  َأو تحسين الطرق الريفية بناء -
 لتحسين لى هندسة الطرق في المناطق الريفية البعيدةع ثانوية تحسينات ادخال -

  .شروط السالمة
  
   والتمويلتخطيط ال    - ٦

  
  مقدمة     ١-٦

  
سبب فشل السوق في ان يأخذ ببدور فعال في قطاع النقل الحكومات   تضطلعان يجب

  :ما يليباالعتبار على نحو كافي 
  .تتطلب استثمارات كبيرةاقتصاديات المقياس التي  -
 ).االزدحامات، التلوث، وتأثيرات تنمية الطرقات الجديدة( العوامل الخارجية  -

  
  :لحكومة تتحدد بواسطة اآلتيإن حجم ميزانية ا

 توفر التمويل -
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دور الحكومة في هذا القطاع ومدى رغبتها للسماح بمشاركة اكبر للقطاع  -
 .الخاص

ة القائمة للشبكة الموجودة، وما اذا كانت لحجم االنفاقات المالية الالزمة والحا -
 .تحتاج اعادة تأهيل او تتطلب صيانة فقط

شجيعات الحكومة للقطاع الخاص يجب ت. مستويات مشاركة القطاع الخاص -
ان تدخل في كل من االستثمار على بنى تحتية جديدة واالنفاق على الصيانة  

مستويات التمويل الذي يتم تقديمه من خالل نظام ضريبي وسوف تنعكس في 
 .عام

  
  :إن التخطيط والتمويل الفعال هي من االمور الهامة التي تضمن االتي

  
تم تقديمها يتم الدفع لها، الى اكبر قدر ممكن، من اؤلئك يإن الخدمات التي  -

 " ).المستفيد يدفع"مبدأ ( الذين يستخدمونها ويستفيدون منها 
إن االجراءات التي امكن تحديدها سوف تسمح بوضع االولويات لالستثمار  -

تعود بمردود اقتصادي على البلد التي وبالتالي تضمن بأن المشاريع المفيدة و
ستنفذ فقط، وهذا يتم باخضاع المشاريع الى تقييم وتقويم اقتصادي هي التي 

 . ومالي
  
  تحديد موازنة قطاع النقل  ٢-٦

  
  التمويل الحكومي لقطاع النقل  ١-٢-٦

  
ها من العوائد المحصلة من لوتشغيللنقل إحدى الحجج القائمة على تمويل البنى التحتية 

للموازنة من اجل االنفاق االمثل لمرونة تسمح ببعض ا خالل نظام ضريبي عام هي بأنها
اي ان التمويل االتي من النقل يمكن صرفه بفعالية على . على كافة القطاعات االقتصادية

نتج تهامشية من التمويل ، في كل قطاع، المخصصات التأكد من ان الاالقتصاد من اجل 
  .لمجتمعلات واهداف الحكومة في زيادة الرفاهية وهذا يدعم توجه. منافع متوازية

  
بشكل كبير الى الحكومة بسبب حجة احتياجه الى  يعود للنقل بنية تحتية ايجاد فإن  كذلك،

والفوائد المتأتية منه (اي ان االستثمار فيه يكون عادة بمقادير كبيرة . قتصاديات كبيرةا
وفي كل من البلدان المتطورة والنامية غالبا ما كان  ) فترات طويلةتتراكم على مدى 

اضافة الى ذلك . نفاق والتمويل العام من الشركات الخاصةالللقطاع العام دخول اسهل  ل
، فمن االرجح ان يكون هناك نوع من االحتكار العام ضخمةوبسبب حجة اقتصاديات 

  .حتكار خاصتمع اكثر منه في اإللهذا القطاع مما يعزز رفاهية المج
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  الدفع من قبل المستخدممبدأ   ٢-٢-٦
  

على الرغم نظريا ان الحجج الواردة اعاله صحيحة، اال ان المشكالت مع رفع الضرائب 
من اجل الدفع الى تقديم البنية التحتية للنقل، خصوصا في البلدان النامية، تبين بأن ثاني 

وفي . ن جمع الضرائب هو مشكلة خاصة في لبنان إ. افضل السياسات يجب ان تسود
 وعلى حد سواء تَْأخذَ باإلعتبارالوقت ، يجب االعتراف بان الحكومات يجب ان نفس 
 التوزيعمقوالت لفعالية، اي االستفادة القصوى من خدمة النقل، والمتعلقة باحجج اال كلتا

   .لمجتمعاي ضمان تأمين وسائل كافية للشرائح الفقيرة من ا
  

 الخدمة يمكن جبايتها من المستخدمين اي استخدام مبدأ  توفيرومن الجدل القائم ان تكلفة
يمكن للنقل تعود على المجتمع من البنى التحتية استرجاع الكلفة لضمان ان الفوائد التي 
  . تمويلها من قبل هؤالء المستفيدين منها

  :تتعلق بمبدأ استرجاع الكلفةختلفة خصائص مختلفة النقل المولوسائط 
  

. يمكن تحصيل العوائد من مستخدمي المرافئ، وغالبا بالعمالت الصعبة: رافئمالقطاع 
   .كما يمكن استرجاع الكلفة الغراض التشغيل

  
مثل قطاع المرافئ يتم فرض رسوم وضرائب على مستخدمي المطار  :مطاراتالقطاع 
كما ان العوائد ممكنة ). مع نسبة معقولة من العمالت الصعبة(العوائد تسهم بتدفق والتي 

  . عن التشغيلويمكن استرجاع الكلفة. ايضا من انشطة المحالت التجارية في المطار
  

تسترجع العوائد بطريقة غير مباشرة من خالل ضريبة الوقود ومن خالل  :طرقالقطاع 
د طرق  يفرض عليها رسوم عبور في لبنان فال ومع عدم وجو. رسوم رخص المركبات

ولهذا فإن استعادة الكلفة . يوجد عوائد مباشرة من جراء استخدام اي جزء من الشبكة
اما من حيث تصنيفات الطرق، فإن توزيع . المباشرة من قطاع الطرق غير ممكن
اعد في تخصيص والمحلية سيس/ االقليميةسلطةالمسؤوليات بواسطة الحكومة الوطنية وال

والفوائد الى اولئك الذين سيتأثرون مباشرة بها اي ان المستخدمين المحليين  التكاليف
  . وينجزون شبكات طرق افضل في مناطقهميمكن َأن يساهموا بدفع الضرائب البلدية

  
ولكن بما ان النقل العام . من خالل ثمن تذاكر النقلالعائدات يمكن استرجاع  :النقل العام

فيد منه مجموعات الدخل المحدود والمنخفض من المجتمع لذلك فسوف يكون من تست
الصعب تحقيق استرجاع الكلفة، خصوصا مع االخذ باالعتبار تجديد المركبات 

  .والمعدات
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فإن مشاريع سكك الحديد عموماً، . في لبنانهذا القطاع ال يعمل حاليا  :قطاع سكك حديد
 خط تأمين هناك استثناء وحيد من ذلك وهو. سترجاع كامل للكلفةتميل الى عدم تحقيق ا

  .مثال لخدمة الصناعات التعدينيةسكك حديد لنقل وشحن البضائع 
  

 النقل، لوسائطاسترجاع الكلفة موضع التنفيذ في كثير من الدول النامية ، وآليات وضعت 
بنى تحتية تأمين جاع الكلفة بعد إن تحقيق استر. خصوصا لغرض صيانة البنى التحتية

  .جديدة للنقل، يكون عادة مكلفا جدا، وفي  اغلب  االحيان صعبا
  

عند دراسة تحديد موازنة قطاع النقل هي ْؤخذ باإلعتبار،  تَأن المبادئ الرئيسية التي يجب
   : اآلتي

  
ن  هل من الممكن، من خالل الجمع المباشر للضرائب، تحقيق مستوى مقبول م -

الصيانة والتجديد الالحق لتلك ) ٢و للنقل  تقديم بنى تحتية) ١استرجاع الكلفة ل 
 .اذا امكنعندها يجب تحديد ووضع اجراءات استرجاع الكلفة البنى التحتية ؟ 

  
 كان استرجاع الكلفة غير قابل للتحقيق، فما هو مستوى مساهمة الحكومة إذا -

م هدفها التوزيعي اي  ضمان وصول الخدمة بشكل كافي الى كافة المطلوب لدع
 شرائح المجتمع ؟

 
  :كاالتي استنادا الى المبادئ اعاله  هناك خيارين متاحين السترجاع الكلفة 

  
يمكن تحقيق مبدأ استرجاع الكلفة، فإن هذه الحاجة ليس حيث   :  ١الخيار رقم 

لمركزية ولكن تصبح بالضرورة ان تكون من ضمن وظائف الحكومة ا
تأسيس هيئة صندوق . استقاللية ذاتيةمسؤولية هيئات حكومية ذات 

  . مثال على هذه الهيئاتهومجلس امناء مستقل، لديه الطرق ، مثال، 
يتعذر تحقيق مبدأ استرجاع الكلفة، وحيث ال يرجح مشاركة حيث  : ٢ الخيار رقم 

م تعويضه وتمويله من عوائد القطاع الخاص، عندها فإن اي  نقص يلز
المناطق في هذا المثال يتضمن تقديم خدمات نقل عام . ضريبية عامة

تنقل الى مراكز عملهم لل الفقيرة ومساعدة ذوي الدخل المحدود والمنخفض
  .واهداف التنميةوانشاء او تحسين الطرق الريفية من اجل دعم اغراض 

  
  قطاعين العام والخاصتمويل من الالمساهمة     ٣-٢-٦

  
لتشجيع على مشاركة اكبر من القطاع الخاص في ل هناك ميل متزايد حول العالم 

ولهذا فوائد توزيع المخاطر واستعمال . االنشطة التي تقدمها الحكومة في االصل
  . الرأسمال الخاص، حيثما كانت مصادر التمويل العامة ضعيفة او نادرة
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ية الكبيرة فهناك مخططات تقوم على مبدأ البناء والتشغيل اما لمشاريع البنى التحت

تم تنفيذها على والتي  BOOT ومبدأ البناء والتملك والتشغيل والتحويل BOTوالتحويل 
/ فحيث يوجد بنى تحتية قائمة عندها يمكن وضع عقود تنازل  .مدى متفاوت من النجاح

االفادة من المهارات ن اجل توخي حق امتياز او توكيل لتشغيل منشآت النقل، وذلك م
وفي النهاية فإن المشاركة المحدودة جدا من القطاع . في القطاع الخاصاصال الموجودة 

الخاص ممكنة من خالل تنفيذ عقود ادارية، ومثل هذا ممكن مثال في المطار والمرافئ، 
  . او عقود خدمة مثال للقيام بصيانات دورية للطرق

  
 ١-٦ت القطاع الخاص في قطاع النقل مبين في الشكل رقم  من مشاركاهذا الطيف

 :ادناه
  
  الت مشاركة القطاع الخاصمجا ١-٦لشكل ا

 
 خاصة –وإن تأسيس شراكة عامة . لو من المشاكلتخإن مشاركة القطاع الخاص ال 

كما انه من الصعب االظهار . تستوجب عادة انفاقات ضخمة على الرسوم القانونية
 ان هناك عوائد مالية كافية كما هو في الحاالت مثل عبور الطرق برسوم للقطاع الخاص

خالل وحول المدينة وبمعنى اخر فإن عدد نقاط الدخول والخروج تجعل جباية الرسم 
من اجل جذب الشركات لالستثمار في اسطول حافالت وبنفس الطريقة، . مكلفا جدا
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دع المتنافسين، ذوي المركبات متدنية التنفيذ لرالنقل، يجب وضع اطار عمل تنظيمي في 
  .من الدخول الى السوق التنافسي/ الجودة وغير األمنة

  
  

  تطبيق موازنة قطاع النقل    ٣-٦
  

  الوسائطمختلف توزيع موازنات النقل بين   ١-٣-٦
  

فالنقل في . لفةالمختوسائط النقل لتوزيع موازنة النقل بين عموما ال يوجد قواعد واضحة 
الجوهر هو نشاط ثانوي يتواجد من اجل دعم النمو االقتصادي، سواء كان ذلك يتعلق 

راد او لحركة العامة من والى مراكز عملهم او يبحركة شحن السلع للتصدير واالست
لذلك فإن اي قرار بهذا الخصوص يجب ان يعتمد بالضرورة على . لالغراض الترفيهية
  .ن تمييزها من الخطة الوطنيةاالولويات التي يمك

  
التمويل مثال الى نقل بضائع الشحن تأمين كما انه من الصعب اتخاذ قرار للتفريق بين 

  .بواسطة المرفأ او على سبيل المثال النشاء هيئة نقل عام 
  

ب تنازلي ، يجب االخذ باالعتبار بترتيفيما بين مختلف الوسائط ومن ناحية اخرى، فإنه 
  :االولويات التالية

  
عدة نواحي من . تنفيذ صيانة روتينية وصيانة دورية على منشآت النقل القائمة -

  .الصيانة الروتينية يمكن اسنادها الى الهيئات العامة االقليمية او المحلية
 .استكمال المشاريع االستثمارية الجارية -
 .تنفيذ مشاريع اعادة التأهيل -
ار جديدة يتوقف على تحليالت التكلفة الى الفائدة وعلى طوير مشاريع استثمت -

 .وضع تقييم ، حيث  ينطبق، بأن المشروع له جدوى مالية وقابل لالستمرار
  
   الصيانة  العمالتمويلال اتولويأفصل و    ٢-٣-٦
  

 من واقع الخبرة في مختلف انحاء العالم فقد لوحظ ان المشاريع المتعلقة بالصيانة تميل 
من المشاريع التي  الى حد كبير  من معدالت العائد االقتصادي أعلىحقيق نسبالى ت
تكتسب من الوفورات في والفوائد من مشاريع الصيانة .   تنفيذ بنى تحتية جديدةتَتضمن

مثال ذلك في قطاع الطرق فإن ترك طبقة . تكاليف المستخدم والتي تتحقق بشكل فوري
صف في الطريق  لتتآكل وتتدهور سوف ينتج عنها استهالك مرتفع للوقود، وصرف الر

مبالغ اكبر على صيانة السيارات وقطع الغيار لها والتي يتم شراؤها عادة بالعملة 
وفي معظم االحيان فإن البنى التحتية الجديدة تأخذ بعض الوقت لتنجلي فيها . الصعبة



      ٢٠٠٩ -٢٠٠٦البرنامج التنموي     قطاع المواصالت
 

L0538-RPT-PM-01 REV 0 ١٠٨

ن هناك حالة من الطلب العالي وعدم كفاية السعة حيث الفوائد المتحققة منها اال اذا كا
  .تظهر فيها فوائد هذه البنى الجديدة مباشرة

  
البنى انشاء ومن المناقشة اعاله فإن تشغيالت النقل، بما فيها الصيانة، يمكن فصلها عن 

 وهذا ما يسهل تخصيص الموارد المالية بفعالية، خصوصا اذا امكن استعمال. التحتية 
القطاع الخاص ، مثل ملزمة الى تكون الصيانة وحيث . الموارد من القطاع الخاص

السريعة ، فهناك عدة صيغ واشكال من العقود الممكنة بما فيها عقود صيانة الطرق 
حددت سابقا، وعقود تستند تستند الى الكمية، او تستند الى اسعار الوحدة والكميات التي 

  .يث يتم خاللها الدفع للمقاول بناء  على تحقيق ظروف آداء معينةالى االداء ح
  

  غربلة االستثمارات الممكنة في قطاع النقل    ٤-٦
   

  لغربلة وتقييم المشاريع ةموحدمقاربة الحاجة الى     ١-٤-٦
  

. كان هناك القليل من التخطيط المسبق وتحليالت المشاريع في لبنانفي الماضي، 
تم تأمين التمويل الستثمارات النقل من القطاع العام، فلم يكن هناك من قيود وشريطة ان ي

اما . على تنفيذ المشاريع، وكان كل قطاع يتنافس في الحصول على التمويالت المتاحة
المشاريع التي كانت تمول من الهيئات والوكاالت العالمية مثل البنك الدولي، فكان بشكل 

االقتصادية ومردودها االيجابي على االقتصاد اضافة الى عام ال بد ان تظهر جدواها 
  .وضع بضع شروط اخرى

  
ومن الواضح ان هناك نواحي ايجابية يتم تحقيقها من وجود نظام موحد لغربلة واختيار 
المشاريع عبر قطاع النقل باكمله، والى الحد الممكن عمليا، بما يتطابق عموما مع 

وبهذه . ة في القطاعات االخرى، مثل الصحة والتعليماجراءات اختيار المشاريع المتبع
الوسائل فإن تمويالت االستثمار المحدودة المتوفرة يمكن نشرها وتوظيفها لتحقيق المنافع 

تتساوى فيه في مجال القصوى وان كل مروجي المشاريع المتنافسة سوف يعملون 
لمشاريع سوف تمكن من تخفيض ايضا فإنه مع تبني اجراءات غربلة منتظمة ل. الفرص

الجهود الضائعة على استثمارات نقل ضعيفة وبحيث انه يمكن حذف هذه واستبعادها 
باجراءات الغربلة االولية بدون الحاجة الى المضي قدما بتنفيذ دراسات جدوى اقتصادية 

  :اما مكونات اجراءات التصفية والغربلة للمشاريع فتتضمن االتي. مكلفة لها
  

  . الخطط الوطنية وسياسات النقِلها معافقتومدى  •
  . المرتقبة خالل التنفيذ والتشغيلواألخطار الجدوى الفنية  •
  .ا ماليهاَأو قابلية نجاح/  وةاإلقتصاديالجدوى  •
  . االثر البيئي الناتج عنها •
  .التأثيرات اإلجتماعية •
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اما . ملية تراتبية تدريجية اعتمادا على علمشاريع النقل عملية التصفية والغربلة يتم تنفيذ

المرحلة االولية لهذه العملية فتتضمن تدقيق وفحص مدى التطابق اي ان االستثمار 
يتوافق مع القواعد واالصول والمتطلبات الخاصة بالقطاع الرئيسي والقطاعات الفرعية 

سح الموضوعة مسبقا، ومن ثم تسير الى عملية التقييم االولي قبل اخضاعها الى تقييم وم
هذا التقييم النهائي هو عادة دراسة للعديد من العوامل وتشتمل . تفصيلي من كافة الجوانب

  .ونوعيةعلى تقييمات كمية 
  

وهناك سمة وميزة اضافية من وضع نظام وطني لغربلة وتصفية وتقييم المشاريع وهي  
طبقا في كل البلد انها تسمح بوضع ترتيب تسلسلي لجميع المشاريع عبر كامل القطاع 

نات غير وهذا االجراء قد يكون مفيدا عندما تكون المواز. المرتبةلسلم اولويات بحسب 
ات الفعلية اقل من المتوقعة فإن المخطط الذي يأتي نحال كانت الموازاكيدة حيث انه في 

  .  في المرتبة االدنى يتم نقله الى فترة التخطيط المقبلة
  

  ار العمل المقترح للمعايير المتعددة للتقييمملخص اط   ٢-٤-٦
  

كما لحظ اعاله فإن عملية التصفية والغربلة تتم عادة باتباع عملية تراتبية متدرجة، حيث  
والمرحلة االبتدائية . ان ذلك يستبعد الهدر في  الدراسات والوقت والنفقات الناتجة عنها

القطاع سياسة االستثمار الجارية في تكون عادة للتثبت من ان ذلك المشروع يتطابق مع 
بشكل ) مثال سياسة قطاع النقل العام(ومع سياسة القطاع الفرعي الرئيسي بشكل عام 

  .  خاص
  

عموما تطبيق تحليل سريع الى حد ما، باستخدام انظمة مسبقة والمرحلة الثانية هي 
ورتها نموذجيا ومثل هذه االنظمة الفرعية قد ط. الوضع مهيئة بشكل يناسب القطاع

 قطاع النقل، نموذج مثال ذلك في. وروجت لها جهات اقراض عالمية مثل البنك الدولي 
HDM IV ونموذج RED المساعدة )أ تم تطويرهما من قبل البنك الدولي وغيره من اجل 

 تقديم الوسيلة لوضع سلم )قطاع الطرق و بالبحث عن سياسات استثمارية في في 
  . على اساس شبكة واسعةتراتبي للمشاريع 

  
حين ان لقطاع النقل بسكك الحديد في وقد تم تطوير اجراءات تحليل وتقييم مشابهة 

 كل قطاعي النقل البحري واالستثمارات في المطار تميل الى تقييمها على اساس وقاعدة
 لما لهذا المجالم النقل البري، نظرا على تقييفي الماضي التركيز وكان . حالة على حدة

على خفض الفقر وتحسين الظروف ومستوى المعيشة  من تأثيرات مباشرة قصوى فعال 
  .هذه الحالةتعيش االماكن المحتملة التي في 
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عملية التصفية والغربلة والتقييم فهي تتم عادة من اجل ابتكار اما المرحلة االخيرة في 
تؤثر على تقييم المخطط ل بحيث يمكن فيه وضع جميع العوامل التي واستنباط اطار عم

بيئية الجتماعية والمالية واالقتصادية والالتخطيط الوطني واالهداف االمنية وا(ختياراالو
وهذا غالبا يتضمن وزن العوامل . التقييم المتفق عليهاجراء تتحد جميعها في اطار ) الخ

تفق يوفي حين ان الجميع . وعية خالل نظام تسجيل نقاط ووزنمن الناحيتين الكمية والن
بأن مثل هذه االنظمة ال يمكنها تقديم مقارنة متشددة للعوامل غير المتجانسة، ولكنها مع 

ضمن محاولة لتجنب االجتماع االسوأ للعناصر ذلك تقدم شكال من التقييم المتكامل 
  . السلبية

  
يطلب اتباعها من اج اجراءاتها التقييمية لمشاريعها والتي قامت معظم البلدان بتطوير وانت

ومن المنوي ان . تقدم المشاريع للحصول على التمويل العام لهاقبل جميع الهيئات التي 
االن تطوير كتيب اجراءات غربلة وتقييم المشاريع في لبنان، اعتمادا على عملية يتم 

العالمية ق مع متطلبات سلطات االقراض طابتتنقيح افضل الممارسات الدولية وبما ي
  .العاملة في لبنان مثل البنك الدولي وبنك االستثمار االوروبي

  
   للفترات قصيرة ، متوسطة وطويلة االجل إستثمار برنامجمفهوم وضع    ٣-٤-٦

  
مج وتلك المفصلة وفي براالتوجيهي بين حاجات وغايات المخطط بوضوح تمييز ال يجب

والحاجة الى المخططات التوجيهية واضحة من اجل تحقيق تنميات . االستثمار التفصيلية
ولكنها يجب . طويلة االجل ومن اجل وضع الخصائص العامة وطبيعة التنميات المقترحة

ان ال تكون ، بالمقابل، مقيدة وغير مرنة وغير قادرة على التكيف والتطور مع مرور 
  .علي لالحداث الفتبلورالوقت وال

  
 Schema Directeurاللبنانية بعنوان الراضيلالتوجيهي الشامل يقدم المخطط 

d'Amenagement du Territoire Libanais)( او SDATL خطة هيكلية موجهة للتنمية 
وكما ذكر في مكان اخر من التقرير، وبشكل عام، فإن مفهوم هذا . المستقبلية للبنان

اقتصادي   وم يقضي بانشاء اماكن استقطاب متعددة للتنمية، وبهذا يتم تطوير نالمخطط
ويحدد المخطط وصالت نقل رئيسية . مستدام وتقل الحاجة الى النقل ضمن هذا النظام

يجب تعزيزها من اجل دعم هذه التنمية وتوضيح مسارات وطرقات النقل الدولية 
  . المقترحةالرئيسية 

  
خرى  فإن االستثمارات الفعلية في مجال النقل يجب بشكل رئيسي ان ومن ناحية ا

وبهذا ففي حين . تستجيب لالحتياجات ذات االولوية العالية والتي تنشأ مع مرور الزمن
انه يتوخى من تنمية النقل ان تتبع التعليمات الموضحة في المخططات التوجيهية  اال ان 

 اساس االولويات االقتصادية، طبقا لما يتم تقييمها استثمارات المشاريع الفعلية ستتم على
  .  ضمن عملية التقييم متعددة العوامل التي جرى وصفها اعاله
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يتم )  سنوات٥(ومن المتصور مستقبال ان تتم خطط الموازنات على اسس خطط خمسية 

 ٣-٢وبحيث  ان خطط االستثمار الفعلية ستكون على اساس برامج . تحديثها كل سنتين
لحاالت االقتصادية لبشكل حساس نوات، وهذا يتيح لبرنامج االستثمار ان يستجيب س

ومع تبني . جدا بوجه عملية التنميةعراقيِل رئيسية بوضع تسبب ي  انبدونالفعلية 
ات الفعلية اقل من ناجراءات التقييم وتحديد االولويات المقتحرة، في حال كان عائد المواز

تم رفع سقف التوقيفات في تنفيذ  المشاريع، اما اذا كانت الموازنة تلك المتوقعة، عندها ي
المتوفرة اعلى من تلك المرتقبة عندها يمكن ادخال مشاريع اكثر من ضمن برنامج 

  .االولويات الموضوع
  

ففي . ويجب هنا مالحظة ان اعمال الصيانة المجدولة تقع خارج عملية تعديل الموازنة
تقل عن احتياجات الصيانة ان  امطلقيجب ال  موازنة جميع االحوال، يجب تخصيص

   .االساسية المرتقبة والتي يجب على الدوام تلبيتها باعلى ما يمكن توفيره من الموازنة
  
  الرؤيا المستقبلية المقترحة   - ٧
   
  مقدمة  ١-٧
  

 النقل في البالد نظامأفضل لتطوير وصيانة ليقترح مجلس االنماء واالعمار منطلقا جديدا  
فمن . تخدم احتياجات اقتصاد لبنان وشعبه وانشطته التجارية على نحو شامل وفعالبحيث 

 ا صافيا مساهمقطاع النقلذلك انه، في المدى الطويل، سوف يصبح يعني حيث االقتصاديات 
  .لقطاعاخارج من فوائد أخرى بالطبع ذلك تضمن ي  بمالالقتصاد ككل

  
سابقة من التقرير تم دراسة كفاءة وفعالية قطاع النقل من حيث مجموعة من في االقسام ال

اما االساليب للتعامل مع هذه القضايا .  تناولهاالواجبالقضايا المؤسساتية والفنية واالقتصادية 
للمدى " رؤيا مستقبلية لقطاع النقل" تم تحديد  ساليبفقد تم معاينتها ومن واقع اعتبار هذه اال

ومن ناحية اخرى فإن هذه الرؤيا يجب ان تأخذ باالعتبار حقيقة ).  سنة١٥-٧ (المتوسط
تحقيق اهداف الرؤيا طويلة االجل لقطاع فقط كمرحلة انتقالية وسطية في  هذا ان يكونوجوب 
  .النقل

  
شتمل على ي يجب أنانجاز االهداف المطلوبة لقطاع النقل المضي قدما في وبالتالي فإن 
  :ليةالخطوات التا

تقرير المخطط عرضت في إدراك واستيعاب االهداف طويلة االجل التي  -١
 Schema Directeurالراضي اللبنانية بعنوانلالتوجيهي الشامل 

d'Amenagement du Territoire Libanais)( او SDATL ٢٠٠٤  تاريخ .  
  ).  سنوات١٠ – ٧( صياغة رؤية مستقبلية متوسطة االجل  -٢
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  . ادناهفهي معروضةاما مكونات هاتين الخطوتين 

  
  
  (SDATL)تخطيط طويل األجل ال   ٢-٧
  

 ، هدفين رئيسيينت قد وضعSDATLالراضي اللبنانية لالتوجيهي الشامل إن دراسة المخطط 
  : وطني واقتصادي من اجل تطوير وتنمية البلد وهما

  
  .يسية للتنمية والتطويرتأسيس عدة  مناطق استقطابية رئ -
 .تعزيز النمو االقتصادي المستدام مع خفض الطلب على النقل -

  
  :وسوف يلعب قطاع النقل دورا هاما وبارزا في تحقيق هذه االهداف من خالل

  
وتتصل ايضا بشبكة ّل المراكز الرئيسية، تَربط كتَأسيس شبكة طرق جيدة  -

  .ةمما يسهل االنشطة التجاريلطرق اإلقليمية، ا
تعزيز النقل العام مما يؤدي الى خفض االزدحامات المرورية ويخفض  -

 .القطاعتكاليف 
  . يؤدي  الى تحسين الفعالية ضمن القطاعمماتنظيم افضل لهيئات النقل  -

  
ايضا عددا من حدد  قد SDATLالراضي اللبنانية لالتوجيهي الشامل إن دراسة المخطط 

غضون  الرئيسية خارج قطاع النقل التي  يجب ان توضع موضع التنفيذ في االهداف التنموية
مل هذه على تشتو.  سنة القادمة من اجل تحقيق  اهداف الحكومة االقتصادية الوطنية٣٠ -٢٥

ومن اجل تسهيل هذه . تنميات حضرية وسياحية وصناعية وزراعية وتعليمية وحماية البيئة
 العناصر الرئيسية طويلة االجل لشبكة النقل والتي يجب ان فإنالتنميات وتطوير البلد ككل 

  :تكون قد نفذت ووضعت موضع التطبيق تشتمل على اآلتي
    

  الطرق
  

 دمشق و –بيروت ( االوتوسترادات على طول الساحل والوصالت الدولية  -
 قنيطرة، وهذه االخيرة متوقفة بانتظار محصالت عملية السالم في –صيدا 

  .)الشرق االوسط
  طرقات جيدة تربط البلدات والمدن الرئيسية -
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 في  حرم مرور مخصص لهالنقل العام  
  

 على الطريق النبطية يستخدم حرم الىمخطط للنقل الجماعي من طرابلس  -
  .طول الساحل مع مناطق توقف محدودة في المدن على طول الخط

حضرية انظمة نقل حضرية فعالة في منطقة بيروت الكبرى وفي المناطق ال -
 .شتورة/ في  طرابلس وزحلة

حماية حرم مرور سكة الحديد في المناطق الداخلية من اجل المحافظة عليه   -
 .الى الوقت الذي تدعو الحاجة اليه

  
  بسكك الحديدالنقل 

  
يجب تنفيذ  وصلتان لغرض نقل وشحن البضائع والسلع ، واحدة من طرابلس  -

  .ياق الى الحدود الشرقيةالى الحدود الشمالية للبنان واالخرى من ر
  النقل الجوي

  
 حركة المسافرين كل في  بيروت حريري الدوليال رفيقمطار   يجب ان يستوعب -

  . المرتقبة خالل السنوات الثالثين المقبلة
  النقل البحري

  
   . يجب توزيع االنشطة البحرية الرئيسية بين مرفأي بيروت وطرابلس-  

عندها دراسة اقامة مرفأ ثالث ويفضل ان يكون  وفي حال حصول نمو كبير فيمكن -
  .في  منطقة الزهراني

   
   البضائعشحنِونقل 

  
 النقل تحويل البضائع بين مختلف وسائطاقامة ثالثة مراكز لوجيستية من اجل  -

  .في كل من طرابلس وزحلة وصيدا
  
  ) سنة١٥ -٧ لـ مستقبلية رؤية( االجل متوسطتخطيط ال    ٣-٧
  
  عــام     ١-٣-٧
  

كون كافة المنشآت ت ان هو)  سنة١٥ – ٧(توخيه في نهاية المدى المتوسط يجب الذي الهدف 
 بكوادر الموظفين وتشغيلها مع وضع كافة االجراءات الالزمة موضع ةهزاالمؤسساتية ج
 الى لق فقطتموبهذا الوقت ايضا فأن التغيير في قطاع النقل من كونه قطاع . التنفيذ والتشغيل
في االقتصاد القومي يجب ان يكون جاريا على قدم وساق ويجب ان يكون قد قطاع مساهم 
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وعلى االخص فإنه يقترح بأن تكون السياسات واالجراءات . حصل تقدما مرئيا في هذا االتجاه
  :الفترة متوسطة االجلالجديدة التالية قد وضعت موضع التنفيذ في 

  .النقللقطاع وحصول تمويل متزايد " المستفيد يدفع"مبدأ تبني  -
إدارة افضل لقطاع النقل من خالل توضيح وتكامل تام للمسؤوليات والتخطيط  -

 .النظامي والموازنة والمراقبة
 على المستويات هيئات النقل مختلفتعريف واضح الدوار ومسؤوليات  -

 .الوطنية والمحلية 
 .فصل االشراف على النقل عن التشغيالت  -
 .قطاع النقل  الخاص في وضع اطار عمل لحدود تدخل القطاع -
وبين المدن الطرق الحضرية االستفادة المثلى من القدرة االستيعابية لشبكات  -

 .بواسطة تشجيع االنتقال من استعمال السيارات الخاصة الى النقل العام
 .جديد للتخطيطمناطقي تبني منطلق  -
 .تبني منطلق موحد للتخطيط والموازنة -

  
  قالطر  ٢-٣-٧
  

 ٣٠-٢٠منطقة بيروت الكبرى عبر السنوات نظرا لحدوث اعمال تنمية وتوسعة مكثفة في 
الماضية، فقد حصل نمو سريع في عدد المركبات، االمر الذي ادى الى تأخيرات حادة 

وقد تم التعامل مع هذه المشكلة . وازدحامات مرورية على اجزاء كثيرة من شبكة الطرق
 خالل تنفيذ  وانشاء عدد من الطرقات الجديدة ولكن، ونتيجة لقيود عبرالسنوات الماضية من

عديدة، فإن التوسعات االضافية على شبكة الطرق تنحصر بشكل اساسي على تلك المخططات 
  .محجوز لهاالتي تم تخصيصها بحرم مرور 

  
لحال وعليه، فقد تم معاينة طرق بديلة تعالج ناحية الطلب على التنقل والرحالت وكما هو ا

. من االجراءات" مجموعة" بالمدن االخرى حول العالم، فإنه سيكون من الضرورة اتخاذ 
اضافة الى ذلك فإن شبكة الطرق خارج منطقة العاصمة تحتاج الى تحسين وتوسعة من اجل 

ولذلك يلزم .  بشكل جيد جميع اجزاء ونواحي البلدوصل اهداف الحكومة الرامية الى تحقيق
تسهيل زمة لال المؤسساتيةباالضافة الى االجراءات ال ميدانيةاسعة من اجراءات سلسلة واتخاذ 

  في المرحلة متوسطة االجل طبقا لما هو موضح مطبقةتنفيذها وبحيث  تكون هذه االجراءات 
  :ادناه

  
القانون ، مثل أبرمتجميع قوانين الطرق والمرور المقترحة يجب ان تكون قد  -

 .لبري والبحريالمتعلق بهيئات النقل ا
جميع هيئات النقل المقترحة مثل هيئة النقل البري وهيئة ادارة السير واآلليات  -

 .يجب ان تكون موجودة وشغالة TAVMAوالمركبات 
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يجب ان ) االجور المفروضة على المستخدم( التمويل االضافي تحصيلوسائل  -
 .تكون موضوعة بالتشغيل

، من خالل وزارة المالية مثال او من لللنقاآللية الدارة التمويالت االضافية  -
 .موجودةخالل صندوق الطرق يجب ان تكون 

 في بعض االنشطة مثل تشغيل أن يكون فاعالً اشتراك القطاع الخاص يجب  -
 .المواقف، والصيانة المعتمدة على االداء، وكربجة الدواليب وقطر السيارات

 .وضع ترتيبات فصل المسؤوليات التنظيمية والتشغيلية  -
وتحديد المسؤوليات الوطنية العامة انجاز تصنيف شبكة الطرق الكاملة  -

 .والمحلية وتنسيق االستراتيجيات للتخطيط والتمويل ووضعها موضع التشغيل
انظمة ادارة الطرق يجب ان تكون محدثة وعاملة ضمن وزارة االشغال  -

 .العامة والنقل
 . موضع التنفيذلى االداء للعقود المعتمدة عالكثيفاالستعمال يجب أن يكون  -
مع اعطاء  يجب ان يصبح واقعاً ستثمارلالسلم اولويات تحديد اللجوء الى  -

 .االولوية الى اعمال الصيانة
 .اكمال وتشغيل للوصالت المفقودة ذات االولوية العاجلة -
اجراءات هندسة وادارة المرور يجب ان تكون عاملة بانتظام في بيروت  -

مخطط ويجب انجاز المساعدة هيئة مركزية المناطق االخرى بسائر و
 . لبيروتتوجيهيال

    .  مدينية  بما فيها انشاء هيئة مرورUTDPالـ يل مقترحات غيجب انجاز وتش -
  
  عامالنقل ال  ٣-٣-٧
  

يمكن )  الصغيرةَوالفانات وسيارات االجرة، الباصات الكبيرة (ان مركبات النقل العام ايحيث 
رات الخاصة، فإن توسعة نظام النقل سيكون الزما من ايتحمله السن تحمل ركابا اكثر مما ا

ومن ناحية اخرى فإن  .اجل االستغالل واالستخدام االمثل للمساحات المتاحة في الطرق
يلزم القطاع يتميز بعدة عوامل منها نقص التنظيم والحالة الرديئة لكثير من المركبات، لذلك 

في غضون الفترة متوسطة حقيق التحسينات المطلوبة تعدد من التغييرات من اجل  تنفيذ
لذلك فإن سياسات الحكومة يجب ان تركز على تشجيع االنتقال النمطي من استخدام . االجل

  :السيارات الخاصة الى النقل العام ويمكن ان يتحقق من خالل تنفيذ االتي
   . النقل البريوضع موضع التنفيذ  والتشغيل القانون المتعلق بالنقل العام وهيئة -
اعادة احياء صناعة النقل العام " وضع بالتشغيل التوصيات الناتجة عن دراسة  -

 " .في لبنان
 .لنقلوطنية لتشغيل شركة  -
 .تحديد وتنفيذ مشاركة القطاع الخاص -
 .الحاجةحسب  عدد لوحات الرخص العمومية الصادرة يجب ان يكون مقيدا ب -
 .الت الباصاتتنفيذ  وتشغيل محطات الئقة تخدم تشغي -
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ى لوجوب ازالة جميع االبنية واالنشاءات التي  انشأت بصورة غير شرعية ع -
 .حرم مرور الباصات وسكة الحديد

على مسار مخصص ( النقل الجماعي اطالقمشروع الوضع بالتشغيل  -
 .على طول الساحل من بيروت الى جونية) للباصات

 .بع باحات مخصصة للنقل العام يجب أن يكون متَّاستعمال -
  

  النقل بسكك الحديد    ٤-٣-٧
  

 سكة الحديد موجودة في لبنان، لكن إدارةَحاليا ال يوجد خدمات نقل بقطارات سكك حديد 
في الماضي كان هناك ثالثة مسارات  .OCFTC مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بإطار
عدة  اجزاء وجود مع  كبيرمعطلة بشكلالبنية التحتية القائمة لشبكة سكك الحديد  ، ولكن عاملة
نه ومن اجل تخفيف االحتقان أ غير. حرم مرور سكة الحديد متعدى عليها ومنتهكةمن 

النقل بالسيارات والشحن الى النقل  يجب تشجيع عملية التحول منالمروري على شبكة الطرق 
لنقل بسكة تناول ومعالجة بعض القضايا المتعلقة بايتطلب وهذا . العام بما فيها سكك الحديد

  :الحديد على المدى متوسط االجل بما فيها اآلتي
  

  .وضع موضع التنفيذ  والتشغيل القانون المتعلق بالنقل العام وهيئة النقل البري -
مراقبة الطلب لنقل المسافرين والبضائع على قسم االولوية العاجلة بين بيروت  -

من اجل وجونية ووضع خطة موزعة على مراحل وجدول زمني لتنفيذها 
 .ةطلوبالمخدمات الاعادة ادخال 

الى  وضع دراسة جدوى امكانية تمديد خدمات سكك الحديد من طرابلس -
 .الحدود الشمالية للبنان

ازالة التعديات واالنتهاكات الحاصلة : االجراءات المتخذة يمكن ان تتضمن -
 .على حرم سكك الحديد ووضع الدراسات والتصميم لها وتنفيذها

  
  ل الجوي النق  ٥-٣-٧
  

 يجب ان يكون المطار الرئيسي في لبنانوهو ) BRHIA(حريري الدولي ال فيقمطار رإن 
وقد شهد المطار مؤخرا . عاب جميع اصناف الطائرات الحديثة المستخدمة حاليايقادرا على است
اصبحت سعته الحالية كافية لتلبية وتوسيع كبيرة في السنوات الماضية بحيث عملية تحديث 

والدراسات السابقة قد حددت عددا إن نتائج الدراسة الجارية . حتياجات لعدة سنوات قادمةاال
  :يجب تناولها ومعالجتها على المدى المتوسط وهذه تتضمن االمور التاليةمن القضايا التي 
 تاريخ ٤٨١ بموجب القانون رقم نافذةهيئة الطيران المدني يجب ان تكون  -

١٢/١٢/٢٠٠٢.   
بيروت الدولي يجب ان تكون وضعت بالتشغيل طبقا للقانون شركة مطار  -

 .الخدماتتقديم في  وبمشاركة القطاع الخاص ٤٨١
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مطار رفيق انجاز التوصيات المتعلقة بالمخطط التوجيهي لتحديث  -
مع االخذ باالعتبار احتمال قيام المطار في بيروت الحريري الدولي 

 .المطارات محورية والعمل كحلقة وصل بين بادوار
فرض وتطبيق انظمة تخطيط صارمة ومتشددة للمنطقة حول   علىالعمل -

 .محيط المطار
مدرج بديل لخدمة النقل الجوي عند ايجاد الحاجة لالخذ باالعتبار تحديد  -

 وذلك اعتمادا على تقييم للمنشآت BRHIAاالضطرار إلغالق مطار 
  .طارئةالحالة الال حصول القائمة والمطلوبة والتكاليف والفوائد  في ح

  
  بحريالنقل ال  ٦-٣-٧
  

مع وجود موانئ اخرى في كل من طرابلس لبنان يعتبر مرفأ بيروت الميناء الرئيسي في 
إن  .تستخدم النشطة ترفيهية وسياحية وللصيد من المرافئ التي اوصيدا وصور وعددا اخر

 المستوردة مع حركة ركاب معظم الحركة عبر ميناء بيروت تشتمل على السلع والبضائع
 للبضائع والسلع من عابر عمليات شحن خارجي االخيرة حصلت بضع وفي السنوات .خفيفة

  .خالل المرفأ
  

 وانعدام فعالية وكفاءة فيها، ببعض نواحي القصور مثل زيادة العاملين الرئيسيةتتميز المرافئ 
 القطاع الفرعي يجب التطرق هذالذلك فإنه من اجل تحسين فعالية .  وسوء التنظيمالعمليات،

  :الى القضايا الرئيسية التي  تم تحديدها ادناه ضمن المرحلة متوسطة االجل
  

 وذلك بعد تحديد موجودةالهيئة العامة للنقل البحري يجب ان تكون  -
  . المرفأألعمالوظيفتها بالنسبة 

قانون المرافئ يجب ان يكون موضوعا في التطبيق مع تشغيل هيئة  -
 . لمرفأي بيروت وطرابلس وذلكالمرفأ

 .اًي يجب أن يكون سارنشطة المرفأالنظام تسجيل  -
 .الوضع بالتشغيل الجراءات محسنة الدارة عمليات السالمة في المرافئ -
 :بيروت بالنسبة لمرفأ -

 .تحسينات رفع الكفاءة والفعالية يجب ان تكون موضوعة بالتشغيل •
نطقة لغاية نهر بيروت يجب انجاز المخطط التوجيهي الذي يغطي الم •

من اجل تنفيذ  محطة تخزين ثانية للحاويات ولحركة مرور الشحن 
 .العابر الخارجي

 .انجاز كافة التحسينات على المداخل البرية  •
 . لمرفأ طرابلسالتحسيناتانجاز  -
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  شحن البضائع  ٧-٣-٧
  

ومن .  العملياتفيكفاءة الانعدام بيتصف الشحن البري عموما بسوء التشغيالت اللوجيستية و
 ثالثة مراكز اقليمية لتخزين وتوزع SDATLقد اقترحت ف الشحن البري عملياتاجل تحسين 

 .صيدا وزحلة، وطرابلسكل من مدن  وذلك في  وسائل النقلفيما بين مختلفالسلع والبضائع 
. داخليةكما اخذت الدراسات السابقة ايضا باالعتباراقامة واحد او اكثر من الموانئ الجافة ال

الموانئ الرئيسية وبذلك تسرع من وهذه سوف تخفف بعض اجراءات الجمارك الموجودة في 
يجب تناولها ومعالجتها ضمن الفترة متوسطة اما القضايا التي . تفريغ الشحن من البواخر 
  :االجل فتتضمن االمور التالية

   
لداخلية لتنفيذ المرافئ واالحواض الجافة ا وضع وانجاز دراسة الجدوى -

في كل من طرابلس وزحلة (مراكز اللوجيستية للشحن البري الو
  ).والزهراني

اما االجراءات المتخذة فيجب ان تتضمن التصميم ومشاركة القطاع  -
 .الخاص في عمليات التنفيذ والتشغيل

  
  الالحقة/ االعمال االضافية    ٤-٧
  

تشكل المرحلة الثانية من " ) لمستقبليةالرؤية ا"  تطوير مفهوم –المرحلة الثانية ( هذه المرحلة 
كاساس يبنى عليه " الرؤية المستقبلية"فسوف تستخدم  اما المراحل التالية .خمس مراحل دراسة

للمضي قدما نحو صياغة اهداف الدراسة النهائية العداد برنامج التطوير والتنمية للفترة 
  : فهي اآلتيتشملها المراحل الالحقةاما الخطوات التي . ٢٠٠٩-٢٠٠٦

  
إن الهدف الرئيسي من هذه المرحلة سيكون تطوير خطة : القطاعية  خياراتال: مرحلة الثّالثةال

ستوضح بشكل مفصل الخطوات المطلوبة في التي )  سنوات٧ -١(عمل للفترة قصيرة االجل 
 هذه المرحلة. السنوات القادمة للوصول الى االهداف متوسطة االجل المذكورة في التقرير

سوف تتضمن ايضا تطوير خيارات قطاعية ومؤشرات آداء يتم استخدامها من اجل تقييم 
  .فعالية النواحي المختلفة من قطاع النقل

  
سيتم في هذه المرحلة دراسة االجراءات المالية : اطار عمل التنفيذ: الرابعةمرحلة ال

ديد وتعريف ادوار وسيتم ايضا تح. والمؤسساتية والتنظيمية لتنفيذ البرنامج التنموي
تنفيذ ومسؤوليات مختلف المساهمين والمشاركين المعنيين بالقطاع  من حيث برمجة وتمويل و

هذا باالضافة الى .  المشروع مع توضيح العالقات القائمة فيما بين هؤالء المشاركينشغيلوت
تحديد نواحي النقص والعجز المؤسساتي مع وضع مقترحات  للتغلب على هذا النقص 

  .العجزو
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خالل مرحلة الدراسة النهائية، سيتم . ٢٠٠٩-٢٠٠٦البرنامج التنموي : المرحلة الخامسة
وضع المنهجية ومعايير تحديد مشاريع االولوية مع االخذ باالعتبار العوامل الفنية والمالية 

كما سيتم وضع . سير الدراسة كونها ذات ارتباط خاص بهاوالمؤسساتية  المحددة خالل 
صة بالمشاريع المرشحة للتنفيذ مع وضع قائمة مرتبة بحسب االولويات طبقا لمعايير خال

االختيار المعتمدة وسيتم ايضا وضع تقرير نهائي يلخص االستنتاجات والتوصيات التي 
  .  خلصت اليها هذه الدراسة وتقديمه الى مجلس االنماء واالعمار


