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  تمهيد

 
  

ورد في المادة الثالثة من قانون تأسيس مجلس اإلنماء واإلعمار، الصادر بتاريخ 
ار بوضع مشروع يقوم مجلس اإلنماء واإلعم«: ١٩٧٧ كانون الثاني عام ٣١

  .»اإلطار التوجيهي العام للتنظيم المدني وعرضه على مجلس الوزراء للموافقة
  

 اإلنماء واإلعمار الطلب من مجلس الحكومة قررت أحكام هذا القانون، وفي ضوء
على أن تشكل هذه الخطة ،  اللبنانيةتنظيم األراضيخطة متكاملة لترتيب وإعداد 
من جهة، والمرجع الجغرافي الموحد تنظيم المدني  األساسية لسياسة الالركيزة

 وفي استعماالت األراضي، بدءاً لكافة المراجع الناشطة في المشاريع اإلنمائية
  . والمؤسسات العامةدارات الرسميةاإلب
  

وأنظمة المدن والقرى التي سيجري إعدادها أو وينبغي للمخططات التوجيهية 
طيطية والتنظيمية التي يتخذها مجلس الوزراء ، االلتزام باإلجراءات التختعديلها

 نصت عليه المادة الرابعة من قانون التنظيم وهذا ما. الخطةانطالقاً من هذه 
يتم وضع التصاميم «: بالقول، ١٩٨٣ أيلول سنة ٢٢ الصادر في ٦٩المدني رقم 

  .»وأنظمة المدن والقرى ضمن الخطة الشاملة لترتيب األراضي
  

ة تبقى سارية المفعول نظمة المقراألولمخططات فا. تتم تدريجياًسوف هذه العملية 
 إعدادها وفقاً أما عند تعديلها، فيتوجب على اإلدارة. طالما لم يصار إلى تعديلها

               .التجاهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي
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  المقدمة
  
  

  للخطة الشاملةالمبادئ األساسية 
  

   إرث مشترك،أرض الوطن
  
بكامل رض الوطن إرث مشترك للشعب اللبناني، على كل جيل أن يسلمها لألجيال الالحقة أ

بطرق سليمة ال ، وعمل على إنمائها إعتمد الترشيد في إستخدامهاثرواتها، بعد أن يكون قد 
  .ومقدراتهاتغير من طبيعتها 

  
 باإلهتمام بسالمةلة الكفي الدولة أن تُحدِّد السياسات العامة وتستخدم الوسائل من واجبإن 

ستدامة الثروات المستغلة منها، وتشجيع ااألراضي والحفاظ على خصائصها األساسية وتأمين 
   .اإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي المتوازن والمستدام عليها

  
ستعمال األراضي وثرواتها بإحترام االمواطنين والجماعات المحلية ب ومن جهة ثانية، يفترض

 تقييم موضع  المصلحة الوطنية، ليكون تصرفهم بها إطاروضمن ، وحكمةصاد، بذكاءتوإق
  .األجيال الالحقة

  
 ، المبادئ العامة لتنمية المناطق كافةوضعت خطة ترتيب األراضي، ةانطالقاً من هذه الرؤي

 ما ينبغي لحظه من مرافق ت األراضي على اختالف مواقعها وأصنافها، واقترحلستعماإلو
 أهدافها ومعاييرها نشطة إقتصادية، وتدابير مختلفة، موضحة لكل منهاومناطق أ ،عامة

  .ومواقعها
  

  تنظيم الحياة المشتركة في بلد صغير
  

نتنبه إذا لم «:  اآلتي١٩٤٥ آب ٢١ مقال صادر في أكثركتب المفكر اللبناني ميشال شيحا 
 أننا ال نملك سوى أكثر ماعلينا أن نتذكر على الدو. أكثرفبنا  بلدنا الصغير سيضيق لألمر، فإن

ع، في بقاعنا أو ساحلنا أو يجب أن ننظم أنفسنا كي ال نضي...  فقط٢بقليل من عشرة آالف كلم
أن ال نضيع ذرة واحدة من التراث والجغرافيا  من ثرواتنا الطبيعية، شمالنا أو جنوبنا، أية

 حكومة كانت، أن ة اللبنانية، أي إهتمامات الحكومة ومن أهم...متالكها اوالتاريخ الذين قدر لنا 
إن بمقدورنا أن ال نكتفي . المتعلقة بالكثافة السكانية واستعماالت األراضيتعالج المسائل 

وهذا يفترض منذ . بنائه وحاضناً لكل أ.. ببسمة الضيافة اليعرف بها لبنان، بل أن يكون أيضاً
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ستمرار على امستدامة تعمل بمؤسسة وفرع خاص من العمل السياسي واإلداري، اآلن إنشاء 
ر المشاريعجمع اإلحصاءات وتحليلها، وتصو...«  

  
فقد  مليون نسمة، أما اليوم حينها  يتعدى سكان لبنانعددكُتبت هذه األسطر في حقبة لم يكن 

تنظيم حياتهم ضمن هذه الرقعة التي  " إلىإن حاجة اللبنانيين.  أربعة ماليين حواليأصبحوا
  .١ أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى٢شرة آالف كلمعن ع بقليل تزيد 

  
علينا أن نتذكر دائماً أن لبنان يعتبر من ضمن البلدان العشرة ذات الكثافة السكانية األعلى في 

تأثير قوي على استغالل الموارد غير القابلة للتجديد، كالشواطئ  ،ولهذه الحقيقة. العالم
  .واء أكانت طبيعية أم مبنيةوالمواقع الطبيعية ومعالم التراث س

  
في ظل هذا الواقع، تكتسب المسائل المرتبطة بالمواطنية واحترام األنظمة أهمية كبرى، 

  . مع تزايد السكانتطردو
  

ينبغي على اللبنانيين إدراك مدى التغيير النوعي الذي حصل في لبنان بفعل تزايد سكانه لذا، 
، يعيشون على ٢٠٠٠ العامعة ماليين نسمة في من مليون نسمة في زمن االستقالل إلى أرب

خالل علماً أن عددهم سيتجاوز حكماً الخمسة ماليين نسمة الرقعة الجغرافية الثابتة نفسها، 
 ، لبنانالتي تميزإن حماية نوعية الحياة  .فوق الرقعة الجغرافية إياهاعقدين أو ثالثة عقود، 

  .ترتبط مباشرة بإدراك هذه المسألة
  

  حرية الخيار فهوممير لنمو تطو
  

تحتل الحرية مكانة مميزة في الحقائق اللبنانية المعاصرة، حيث شبهها البعض بالهواء الذي 
 تميز الذي» نوعية الحياة«وعلى األرجح فهي العنصر الرئيسي المكوِّن لـ . يتنفسه اللبنانيون

 المعتقد والرأي والتعبير حرية: لبنان وتظهر أوجه هذه الحرية في كل المكوِّنات المجتمعية
  ...، والسيادة واالستقالل الوطنيالمبادرةقتصادية، حرية إلحرية االواالجتماع، 

  
من خالل توسيع وذلك  تعزيز أوجه الحرية كافة، والمطلوب من خطة ترتيب األراضي

ال  الخيارات المتاحة للسكن واالستثمار في أنحاء البالد كافة ، في إطار مشروع مرن،مروحة 
  . قائم على تشجيع المواطنيةقسري،

  

                                                 
 المسألة ،"دائماً باإلحصاء وبالمشاريع"ليبرالي كميشال شيحا نوه بأهمية إنشاء معهد تخطيطي ليهتم  أن مفكر ،من الملفِت للنظر -١

لدى إنتهائه في العام  مجلس اإلنماء واإلعمار  توالهاومن ثم ،التي اهتمت بها وزارة التصميم في السبعينات من القرن الماضي

١٩٧٧.  
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حرية األشخاص معرضة لالنتقاص بفعل تصرفات ف إن الفوضى هي العائق األول للحرية،
من القوانين التي والنظام  األدنى من دالح يجب الحفاظ على ،لذا. فردية من أقلية غير مسؤولة

وخاصة في و ضروري،  ما ه كلتقتصر هذه األنظمة علىوينبغي أن .  حياة المجتمعترعى
  . كلبنانبلد صغير ذي كثافة عالية

  
 لبنان في أكد  لقد.بين المناطق القائمة والفواصل الحواجزب يتمثل  الثاني للحرية فالعائقأما 

األمر يتطلب بذل جهود كبيرة من أجل غير هذا  ، تمسكه بمبدأ االقتصاد الحر علىدستوره
. الحرةو  العادلة المنافسةأماميحتمل الحواجز والعوائق  اقتصاد ال  هوفاالقتصاد الحر. تحقيقه
كما السلع، و تبادل عين المناطق وتشج التواصل بتدابير تعزز الخطة الشاملة تتضمنلذلك 
  . وحرية التنقل على األراضي اللبنانية كافةحرية اإلستثمار في كل مكان،توفر 

  
ة لكل اللبنانيين، بغض النظر عن  لقد عرف لبنان زمناً كانت فيه كافة المناطق مفتوح

.  العائالت اللبنانية من كل المناطق تستضيف قرى االصطيافوكانت. هم وأصولهمماءاتتان
 من دون اهتمام الدوش يحلو فيها، التي كان قرىال اإلقامة في  يختارون المتقاعدونكانو

 عين العام والخاص الموظفون في القطايكنلم وفي اإلطار نفسه، . لموقعها وأصول سكانها
  .، في أية إدارة ضمن األراضي اللبنانيةهمنيعيرون كبير إهتمام ألماكن عملهم، لدى تعيي

  
 هذا النموذج ومع عودة السلم األهلية وإستتباب األمن، ينبغي تشجيع اللبنانين على إعتماد

 مكان إقامتهم، كما بإعادة االعتبار لحرية اختيار اللبنانييننفتاحي، وذلك السكني ذي الطابع األ
  . الدستور على ذلكنص

  
 يلفعت و، اآلخربعضال بعضها على  المناطقإنفتاح بإعداد إجراءات تعزز  الهدفويتحقق هذا

، والتي الدينامية االقتصادية واالجتماعية والثقافية لصالح المقيمين في المناطق األكثر تهميشاً
  .راهنفي الوقت ال» انغالقاً« األكثر تتميز بكونها

  
) إنشاء المؤسسات( لبنان بحاجة ماسة أيضاً إلى توسيع خيارات االستثمارات المنتجة  كما أن

إبراز  من خالل  األمرويتحقق هذا.  أجنبيةم عربية أ أمعلى أراضيه، أكانت إستثمارات لبنانية
ل  كما وال تطاكي ال تبقى اإلستثمارات محصورة في المركز المدن والمناطق ميزات كافة
  الفواصلالتي من شأنها إزالة  المتكاملة مجموعة من اإلجراءات، ومن خاللاألطراف
  . بين المناطقوالحواجز

  ٢٠٠٥ كانون الثاني     يوريف– )شاعر ومشاركوه( الهندسة دار
L0215-RPT-12-REV A     ٣ -صفحة  



 المقدمة    الخطة الشاملة لترتيب األراضي
  التقرير النهائي

 

  سياسة ترتيب األراضيأهداف 
  

سياسة شاملة لترتيب هناك إجماع عند الرأي العام اللبناني على النتائج التي يجب أن تحققها 
على مجموعة أهداف وقيم مشتركة نذكرها في هذا اإلجماع قائم . وتنظيم األراضي في لبنان

  : وقد ورد نص بعض منها في الدستور اللبناني،ما يأتي
  

  )مبدأ دستوري (وحدة األراضي اللبنانية* 
  )مبدأ دستوري (اإلنماء المتوازن للمناطق* 
  ال سيما المياهوالطبيعية، ترشيد استغالل الموارد * 
  الدين العامو  مصاريف الدولةخفض* 
   تحسين اإلنتاجية وزيادة معدل النمو االقتصادي*

  )ميزان المدفوعات(المبادالت الخارجية تحسين ميزان * 
  تحسين األوضاع المعيشيةاإلنعاش اإلجتماعي و* 
  المحافظة على البيئة* 
  .المحافظة على التراث* 
  

 دهر، قادرلبنان واحد ومز: من السهل تصوره» مثالي«ترسم هذه األهداف الطريق لمستقبل 
 موارده وتراثه واالستفادة منهما بشكل عقالني، وعلى ترشيد اإلنفاق العام حماية وإبراز على

  .وتأمين خدمات عامة نوعية لمواطنيه
  

 باالعتبار الواقع القائم وتحديات آخذة في نفس الوقتانطلقت الخطة الشاملة من هذه األهداف، 
 والواقع، إلى اعتماد خيارات اإلرتقابات بين جمعالتي توقد أدت هذه المقاربة . المستقبل
ويتمحور هذه . مرتبطة بوحدة البالد واإلنماء المتوازن وترشيد إستخدام الطاقةرئيسية 

  :الخيارات حول العناوين التالية
  
 تعزيز وحدة الوطن واالقتصاد في عملية تنظيم األراضي وتجهيزها يجب أن تساهم  *

اسي للتصدي للتحديات االقتصادية واالجتماعية التي يواجهها فالوحدة شرط أس. والمجتمع
  .مستقبالًولبنان حاضراً 

  
على الخطة الشاملة أن تساهم في خفض التفاوت في مستويات التنمية بين المناطق، وذلك   *

  .باعتماد مفهوم عقالني ومتطور لمبدأ اإلنماء المتوازن
  
عمال الموارد المحدودة المتوفرة في البالد، على الخطة الشاملة أن تساهم في ترشيد است  *

  . العامةاألموالوينطبق ذلك بشكل خاص على الموارد الطبيعية وعلى 
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، بما في ذلك تحديد إعتمدتها الخطة التي كافة التوجهاتب تتحكم الخيارات األساسية الثالثة هذه

اريع التنمية المختارة الوجهة الفضلى الستعمال األراضي والهيكلية المدنية المقترحة ومش
لمختلف المناطق وتوفير تجهيزات النقل والبنى التحتية المختلفة والتنظيم المدني وإدارة المواقع 

  .الطبيعية والتراثية
  
 ويشكل .إعتماد خيارات الخطة إلى الذي أدى خطوات المسار بالتفصيليفسِّر التقرير الحالي و

شأنه شأن  ، األراضي اللبنانية الخطة الشاملة لترتيبنات مكومن مكوِّناً أساسياً التقريرهذا 
  .الخرائط المرفقة
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  بعض المعطيات األساسية:١جدول رقم 
  
  السنة 

 ٤ ٠٠٥ ٠٠٠ ١٩٩٧ ونالسكان المقيم
 ٥٢٠ ٠٠٠ ١٩٩٦ عدد األبنية

 ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٩٩٦ )شقق ومنازل( عدد المساكن
 ٢٠٠ ٠٠٠ ١٩٩٦ عدد مراكز المؤسسات

 %٤٢ ١٩٩٦  في المنطقة المدينية المركزيةاكننسبة المس
 في التجمعات العمرانية الكبرى نسبة المساكن

 )عددها تسعة(األخرى
٢١ ١٩٩٦% 

 %٣٧ ١٩٩٦  في المناطق الباقيةنسبة المساكن
  كلم٢٢ ٠٠٠ ٢٠٠٠ طول شبكة الطرق

  ماليين راكب في السنة٦ ٢٠٠٣  مطار بيروت اإلستيعابية بناءقدرة
  مليون راكب في السنة١٦ ٢٠٠٣ درجات مطار بيروت اإلستيعابيةقدرة م

 ٥ ٢٠٠٣ عدد المرافئ التجارية
  طن٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠٠١ البضائع في مرفأ بيروت
   طن٧٠٠  ٠٠٠ ٢٠٠١ البضائع في مرفأ طرابلس
 ٧ ٢٠٠٣ عدد المرافئ الصناعية
 ٣٢ ٢٠٠٣ رفيهعدد مرافئ الصيد والت

  كلم٤٠٠ ٢٠٠٣ ةديم الحديد القك سكوططول خط
 ٣٠ ٢٠٠٣ عدد الوحدات اإلنتاجية للطاقة الكهربائية
  ميغاوات٢ ٣٠٠ ٢٠٠٣ القدرات اإلنتاجية للمحطات الكهربائية

  ميغاوات١ ٧٠٠ ٢٠٠٢  الحاجات من الطاقة الكهربائية
 ميغاوات ساعة ٩ ٤٣٧ ٢٠٠١ إنتاج طاقة كهربائية

خطوط  :١ ٧٣٠ ٠٠٠ ٢٠٠١ المنجزة خطوط شبكة الهاتف الثابت
 مزدوجة أولية

 واحدكبير  منها سد ٣٠ ٢٠٠١ المنشآت المائية
 في ٢٠٠منها ٣ مم٢٥١ ٢٠٠١  في المنشآتقدرة تخزين المياه

 القرعون
 ١٢ ٢٠٠٢ محطات معالجة مياه الشفة

  في السنة٣ مم٢٠٠ ٢٠٠٢ توزيعها المعالجة في المحطات قبل  الشفةمياه
 ٣ مم٢٠٠ الى ١٠٠من  ٢٠٠٢  فقطد معالجتها بالكلور بعالموزعة  الشفةمياه

 في السنة
 ٤٥ ٠٠٠ ١٩٩٦  السكنية األبنيةاآلبار فيعدد 

 المديرية من قبل المحمية األبنيةوعدد المواقع 
 العامة لآلثار

٥٠٠ ٢٠٠٢ 

المسجلة على الئحة  عدد المواقع التراثية
 األونيسكو

٦ ٢٠٠٢ 
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