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 التنقل الحضري في لبنان""نظام النقل المشترك و 
 0206 آذار 61يوم الثالثاء 

 ظهرا  )توقيت لبنان( 0:01 – صباحا   01:01من الساعة 
 ظهرا  )توقيت فرنسا( 03:01 – صباحا   0:01من الساعة 

 ZOOMندوة إلكترونية عبر تطبيق 

 
 السياق

( دراسة حول حالة النقل ADEME) الفرنسية ( بدعم من وكالة التحول البيئيALMEE) الطاقة والبيئة لحفظأجرت الجمعية اللبنانية 
خطة  والمساهمة في تطوير تحتوى هذه الدراسة على خالصة دراسات قائمة أصال ، وهي ترمي إلى تحديد االحتياجاتالعام في لبنان. 

ا معلطاقة والبيئة ا الجمعية اللبنانية لحفظ . تتعاون على مستوى البلديات اللبنانية الحضري  والتنقلعمل تهدف إلى تنظيم النقل العام   أيض 
( SOCLEبيئة )مجال ال دعم البلديات اللبنانية فيمشروع في إطار  جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية

اللبنانية  لدياتالبتعزيز قدرات بالمشروع  سيسمح هذا. الفرنسية ووكالة التنمية الفرنسية Pays de la Loireبالشراكة مع منطقة الذي ُينّفذ 
وتنظيم الفضاء  المتعلقة بالتنقلواألنشطة في المناقشات  البلدياتإشراك فال بّد من المتجددة. وبالتالي،  ةاإلدارة البيئية والطاق في مجال
 اثار البيئية التي يسببها النقل.نظرا  لآل الحضري 

ى استخدام عل تنّقلينع المال يشجّ  غير منّظم على اإلطالق، األمر الذيأن قطاع "النقل العام" في لبنان أعاله  أوضحت الدراسة المذكورة
 خاص ممرّ  ، والالنقل خطوطالقليل من المعلومات حول  ال يوجد سوى  طلب. في الواقع،الجود هذه، على الرغم من و  وسائل النقل

صة ممرات مخص أيضا   وجديال ف. باإلضافة إلى ذلك، قليال  جدا   محطات الخطوط ويبقى عددشركات، واضح لل لحافالت، وال مساربا
 للدراجات.

ا عندما يتم إيقافها بطريقة فوضوية. غالب ا ما يتم إيقاف السياحركة المرور ليس فقط عند قيادته أما السيارات فعي تعّوق  ارة ، ولكن أيض 
 من الصعب ويصبحتبطئ حركة المرور ، فأو عند التقاطعات وحتى على األرصفة المشاةعلى معابر قي الصفٍّ الثاني أو حتى الثالث 

 لسيارات في العاصمة والمدن.ا الواضح لمواقفقبل كل شيء النقص  سببه على المشاة التحرك. هذا الوضع
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ننسى أن  فال يجب أن ،تنسيق أي دون  فردية مبادراتفالجميع اليوم يأخذ  سياسة متماسكة للنقل العام. ولتصحيح الوضع، ال بّد من
ضرائب لإصدار تراخيص سيارات األجرة، وتنظيم شبكة الحافالت، وفرض االمسائل مرتبطة كلها ببعضها البعض وال يمكن الفصل بينها: 

 .يتخطيط المدنال وأنظمة أو قوانين البلدياتعلى الوقود، وتخطيط استخدام األراضي، ودور 

 لكن ال يزالو  ،هية جميع القرارات المتعلقة بمركز تثبيت من أجل  إنشاء الهيئة المنظمة لقطاع النقل البري  في إحتمالوزارة النقل  تنظر
عامة في ، سواء كانت تتعلق باالستثمارات الباختصاصات متعددة المجاالت الهيئةهذه  تتمتعأن  يجوز. حتى اليومافتراضي ا  هذا الحلّ 

 شركات النقل، أو خطط المرور على الشبكة الرئيسية أو حتى الالفتات. حركة، أو تنظيم المشتركالطرق والنقل 

وتم تقييم هذه الحاجة هيئة منظمة لقطاع النقل البري الحاجة إلى إنشاء  ADEME وكالةو  ALMEE جمعية الدراسة التي أجرتها أظهرت
 الهيئة واألحكام التشريعية والتنظيمية التي تساهم في إنشائها.دور حيث ُحّدد 

 حةومصل، تتهدف هذه الندوة إلى إتاحة التبادل مغ المؤسسات اللبنانية )وزارة األشغال العامة والنقل، ووزارة البيئة، ووزارة الداخلية والبلديا
، ومجلس اإلنماء واإلعمار( كما ومع الخبراء في مجال النقل والحركة، والباحثين الجامعيين، والجمعيات غير المشتركسكك الحديد والنقل 

 الحكومية، والمنتخبين المحليين، حول النقاط التالية:

 والحركة في لبنان المشتركوضع النقل  -
 الهيئة المنظمة لقطاع النقل البري دور  -
السيارات  مواقفو  من أجل تنظيمٍّ أفضل للنقل المشترك يات القابلة للتطبيق على مستوى البلديات الصغيرة والكبيرةالتوصتنفيذ  -

 وممرات المشاة وممرات الدراجات.
 والتنقل الحضري. المشتركالتجربة الفرنسية في مجال تنظيم النقل  -
 الجماعي في لبنان. تحديد مجاالت العمل ذات األولوية لتحسين وضع النقل -

ولهذه الغاية، سيتم نشر خالصة التوصيات ونتائج تبادل التجارب لكي تصل المعلومات إلى أكبر عدد ممكن من صانعي القرار وبالتالي 
 اإلستجابة بأكثر فعالية إلى االحتياجات التي عّبر عنها المنتخبون المحليون في البلديات الصغيرة والكبيرة.

 

 البرنامج
  62:02 – 62:02 ة اإلفتتاحيةالجلس

 ،نائب رئيس الجمعية اللبنانية لحفظ السيد عادل مرتضى ( الطاقة والبيئةALMEE) 
 ،رئيس جمعية المدن المتحدة في لبنان ومدير المكتب التقني للبلديات اللبنانية السيد بشير عضيمي 
  السيدةAlicia TSITSIKALIS ، المنطقة المتوسطية، مديرية مكلفة بمشاريع اثنائية وإقليمية في

 (ADEME) أوروبا والخارج

 

 66:02 – 62:02 : النقل والتنقل الحضري في لبنانةالراهن للحالةدراسة 
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  دقيقة( 01الطاقة والبيئة ) نائب رئيس الجمعية اللبنانية لحفظ مرتضى،السيد عادل 

 الطاقة والبيئة وتلوث الهواء في لبنان" "التنّقل الحضري:
 شريك إداري في شركة  رامي سمعان، السيدTMS Consult (01 دق)يقة 

 ظرة استعراضية لتطور التنقل الحضري في لبنان""ن
 ،01في مجلس اإلنماء واإلعمار ) ل عن دراسات الجدوى للنقل الجماعيمسؤو  السيد فادي مطر 

 دقائق(
 "الدراسات قيد اإلجراء حول مشاريع النقل السريع بالحافالت"

 في نوعية الهواء، في دائرة نوعية الهواء، في مصلحة  ةكيميائي ةاختصاصي مقّلد، تثرو  الدكتورة
 في وزارة البيئة –تكنولوجيا البيئة 

 دقائق( 01"النقل ونوعية الهواء في لبنان" )
 

 

 60:22 – 66:02 تجارب البلديات اللبنانية
 

 ،دقائق( 01رئيس بلدية زحلة ) السيد أسعد زغيب 
 والتنقل الجديدة في زحلة""خطة النقل 

 ،دقائق( 01الفتوح )-مكلفة بالتنمية المحلية في اتحاد بلديات كسروان السيدة يوالند منصف 
 )قيد التأكيد( الفتوح"-"خطة النقل العام التحاد بلديات كسروان

 ،دقائق( 01رئيس بلدية جزين ) السيد خليل حرفوش 
 أسباب فشل مشروع خدمة عامة" "مشروع  النقل العام في جزين:

 

 

  60:02 – 60:22 والتنقل المرن  الجماعي العام دراسات ومشاريع قيد اإلجراء: تنظيم النقل
 

  ،شركة السيدة ريان وهبةTMS Consult (01 )دقائق 
 في بيروت الكبرى"  الجماعي "عرض دراسة شبكة النقل العام

  دبسالالسيد حبيب ،URBI  )دقائق( 01) –)تطبيق النقل الحضري 
 "عرض مشروع النقل المرن"

 ،نائب رئيس جمعية  السيد عادل مرتضىALMEE (01 )دقائق 
 "الهيئة المنظمة لقطاع النقل البري في لبنان"    

 

 

  60:22 – 60:02 التجارب الفرنسية
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 ،أستاذ جامعي في جامعة  السيد يوسف ديابGustace Eiffel  والمدير العلمي لمدرسة الهندسة في
 دقائق( 01) –( EIVPباريس )

 "Ile de France"التجارب في مدينة باريس ومنطقة 
  السيدةAlicia TSITSIKALIS،  مكلفة بمشاريع اثنائية وإقليمية في المنطقة المتوسطية، مديرية

 (ADEME) أوروبا والخارج
 المبّسطة الُمدخلة في القانون""األدوات التي طّورتها فرنسا وخطط النقل 

 60:02 – 60:22 طاولة مستديرة وجلسة أسئلة وأجوبة
 

 جلسة أسئلة وأجوبة مع المتحدثين تليها طاولة مستديرة
 

 يدير النقاش:
 شريك إداري في شركة  رامي سمعان، السيدTMS Consult 
 ،نائب رئيس جمعية  السيد عادل مرتضىALMEE 
  السيدةAlicia TSITSIKALIS ، مكلفة بمشاريع اثنائية وإقليمية في المنطقة المتوسطية، مديرية

 (ADEME) أوروبا والخارج
 

 :)قيد التأكيد(  المتحدثون في الطاولة المستديرة
 ،مصلحة سكك الحديد والنقل المشتركممثل  السيد زياد نصر 
 ،أخصائية بشؤون النقل في البنك الدولي السيدة ميرا مراد 
  مكّلف بمشاريع في وكالة التنمية الفرنسية رامي صليبا،السيد 
  ،أستاذ جامعي في جامعة السيد يوسف ديابGustace Eiffel  والمدير العلمي لمدرسة

 (EIVPالهندسة في باريس )
 ،السيدة ليليان نصر ( مسؤولة إحصاءات النقل، في اإلدارة المركزية لإلحصاءاتCAS)  
 ،أستاذ جامعي في الجامعة اللبنانية الدكتور مصباح رجب 
 ،أستاذة جامعية في الجامعة األميركية في بيروت السيدة منى فواز 
 ،ممثل المجلس األعلى للسالمة المرورية الدكتور رمزي سالمة 
  ،السيدة ريان وهبةTMS Consult 
 ،عضو دار الهندسة السيد غسان علم 
 ،ممثل شركة خطيب وعلمي السيد فيلمون عار 
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 ،السيد حبيب دبس URBI 
  باحث في  ،علي الزينالسيدLATE )مركز البحوث للتخطيط واإلقتصاد والنقل( 
  ،السيد زاهر مسعد( خبير في النقل والحركةTeam International) 

مجاالت  حديدتهذه المسألة. وسيتم بشأن  النظر الفرنسية واللبنانية وجهاتستتطرح هذه الطاولة المستديرة 
 العمل ذات األولوية والتعاون المحتمل بين الجهات الفاعلة اللبنانية والفرنسية. 

 .Alicia TSITSIKALISالختام والتوصيات: رامي سمعان وعادل مرتضى و
 

 

 الترجمة الفورية

 الترجمة الفورية عربي/ فرنسي مؤمنة.

 التواصل

 اإللكتروني التالي:لإلنضمام إلى الندوة، الرجاء الضغط على الرابط 
https://zoom.us/meeting/register/tJIocu6pqTgoE9ODPNZODe5LuJIeoJ76V6mB 

 
 

https://zoom.us/meeting/register/tJIocu6pqTgoE9ODPNZODe5LuJIeoJ76V6mB

