
 شكر    الخطة الشاملة لترتيب األراضي
  التقرير النهائي

 

  
  رـشك

  
  : يشكر فريق عمل المشروع الدعم الكلي والنصائح التوجيهية التي زودهم بها كل من

  دولة رئيس مجلس الوزراء

  وأصحاب المعالي الوزراء الحاليين والسابقين،

  

  السادةو

  رئيس مجلس اإلنماء واإلعمار

  المدير العام للتنظيم المدني

  لعام للمجلس وأعضاء مجلس اإلدارة  غير المتفرغين واألمين ارئيس مجلس اإلنماء واإلعمار نائبا 

  مجلس اإلنماء واإلعمارمدراء إدارات البرامج والمشاريع والتمويل في و

  

   األراضي في مجلس اإلنماء واإلعمارترتيب إستعماالتمدير دائرة 

  

  : للسادة يتوجه أيضاً بالشكركما

  هم في مكتب رئيس مجلس الوزراء ومعاونيالمستشارين

  اء المجلس األعلى للتنظيم المدنيأعض

   العام للمجلس األعلى للتنظيم المدنياألمين

  

 السادة المدراء العامين لجميع اإلدارات والمؤسسات العامة على دعمهم للمشروع وتقديمهم أيضاً مشروع  عمل ويشكر فريق

  ،الضرورية لتحقيقهالمعطيات  والتحاليل 

  

مساهمتهم في عقد واستضافة يتمنى رؤساء وأعضاء المجالس البلدية المهتمين بهذا المشروع و لكما يتقدم أيضاً بالشكر الجزيل 

   وقراهم،االجتماعات في مدنهم وبلداتهم

  

والنقباء السابقين والمدراء العامين للتنظيم المدني  نقيبي المهندسين في بيروت وطرابلس،  أيضاً كالً منيشكر فريق المشروعو

  .سابقاً

  

  في الجامعة اللبنانية والجامعة األميركية واألكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة للباحثين اجب أيضاً  والشكر و

 CERMOC والمدير الحالي والمدراء السابقون لـ الباحثين في المعهد الفرنسي للشرق األوسطو

  لجمعيات األهلية المدافعة عن البيئةو

  ات المهندسين والمعماريينيجمعول

  .الخطة الشاملة حول  المطروحساهم في النقاشكل من لو
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  العملفريق 
  

 وكالة و،)شاعر وشركاؤه( دار الهندسة :المكّون من ، إيوريف- الهندسة دار من قبل اإلئتالف اإلستشاري التقرير هذازانجتّم إ

  ).IAURIF (لمنطقة إيل دو فرانساإلقليمي والتنظيم المدني 
  

  بيروت،،)شاعر ومشاركوه( في دار الهندسة العمليات مدير ، رياض منيمنةالمهندساء واإلعمار  لدى مجلس اإلنماإلئتالفمثَّل 

  .اإلئتالفمفوض 

  

  . دار ـ إيوريف ثالثين خبيراً، ثلثاهم مهندسون ومخططو مدن من دار الهندسة وإيوريفالفني إلئتالف الفريق ضّم

  

، )إيوريف (سوجان لويس باجي)  الهندسةدار( باسم نصولي ،مدير المشروع) إيوريف( فؤاد عواضة  المهندسوندار عمل الفريقأ

  .مدراء مساعدون
  

  ).مستقل( شربل نحاس المتعلقة بالسياسات العامة والشؤون اإلقتصادية الدكتورأشرف على تنسيق الدراسات 
  

 مؤسسة البحوث -؛ كمال حمدان ) العامةالمرافق ( الهندسةار د–باسم نصولي : أشرف على تنسيق األعمال القطاعية ستة خبراء
؛ )تنظيم مدن( إيوريف - س؛ جان لويس باجي)بنى تحتية ( الهندسة دار–؛ سهيل سرور ) اقتصاد، اجتماعيةشؤون (واالستشارات

  ).نقل ( الهندسة دار–؛ غسان علم )ثروات طبيعية( إيوريف - يهوشتيكبرنارد 
  
  : التالية أسماؤهملخبراءا العمل  ضم فريقكما

حوت، ريتشارد تمبرالك، نبيل حداد، عصام غالييني، ال هادرابت، جمانا حطيط، عبد الغني شهاب، بالل رعد، تدنيا : دار الهندسة
  .رامي بيضون، محمد بدر الدين، نزار عازار

  

  .نالفيك فايتر، ساندرين باريرو، بيار مردو، صوفي فوالرد، ليتيبوهكريستيان : إيوريف

  

  .، رنا شريمراكوثر د: مؤسسة البحوث واإلستشارات
  

  . بالر، جورج خياط-حبيب الدبس، جاك ليجر : معماريونال
  

  .محمد خولي، غالب فاعور: المركز الوطني لالستشعار عن بعد

  . كريم الجسر: إيكوديت

  ).صحة(ونديم كرم ) تربية(خليل أبو رجيلي : خبراء مستقلون
  

  .) الهندسةر١د(وجمانا حطيط  ، ومحمد بدر الدين،بالل رعد:  بالتتاليمة للمشروع العاتعهد األمانة

  

؛ لوران غوتيه فالريه )جغرافي(نا لو؛ دومينيك كو)معماري(وليد باخوس :  مراحل محددة، من مساعدةفياستفاد فريق المشروع، و

  ).اقتصادي(يما يونس ؛ د)معماري(؛ وليد يزبك )معماري ـ تنظيم مدن(؛ لينا حاوي )تنظيم مدن(

  

  . الحاجمحمد. قام بتعريب هذا التقرير األستاذ في معهد الفنون في الجامعة اللبنانية د

  

  ).مجلس اإلنماء واإلعمار(نادر سراج . أعاد الصياغة وقام بالتدقيق اللغوي د
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