


 

  ملخص خطة اعادة االسكان
  

  الخلفية
  

) ومشروع 1( اتمشروع األوتوسترادفي لبنان :  للنقل مشروعين للتثمير بياالورو بنكاليمول 
  .مجلس اإلنماء واإلعمار الذين يقوم بتنفيذھما ) 2( اتاألوتوستراد

  
الذي يشكل عامال حيويا لشبكة   A1األوتوستراد) يركز على 2مشروع توسيع األوتوستراد (

سنة  . تم انشاء األوتوسترادشماالً  السير اللبنانية. فھو يمتد من بيروت حتى الحدود اللبنانية مع سوريا
نھر الكلب من  كيلومتر بدءاً  10.3يمتد بطول البنك االوروبي للتثمير  من قبل . المشروع الممول1960

من والقادم وت بيرإلى  متّجهلسير الالمدخل الرئيسي ل ي يشّكلوالذ ،طبرجا محّولينتھي عند في ضبيه ل
من القدرة  األوتوستراد ادة تأھيل وتوسيعمشروع اعسوف يزيد الشمال وجبل لبنان. محافظتي 

ستيعابية للطريق التي تصل طرابلس ببيروت مما سوف يؤثر على التواصل بين السكان والمناطق اال
   المدنية وبيروت.

  
سوف يقوم مجلس اإلنماء واإلعمار بتحضير وتنفيذ خطة اعادة االراضي،  استمالكصعيد على 

للحصول على التمويل. البنك االوروبي للتثمير سكان لكل قسم من المشروع مما يتناسب مع متطلبات اال
الشمالي الممتد بين نھر الكلب وطبرجا من مشروع االسكان الحالية األوتوستراد  اعادة تشمل خطة

  ).2( اتتوستراداألو
  
  
  المستحقاتلتعويض ولاألھلية 

  
مع  مما يتوافق لتعويضات والمستحقاتلھلية األ روفقا إلطا خطة اعادة االسكانمھام سيتم تنفيذ 
  .المستحقات جدول – 1في ما يلي جدول . بنك االستثمار األوروبيوسياسات  عات اللبنانيةكل من التشري

 
 المستحقات: جدول 1جدول 

االھلية المستحقاتتعويض  التطبيق  نوع الخسارة
وفقاًع ن بالمشروياألشخاص المتأثر ضيتم تعوي

السعرلجان االستمالك بناء على تقديرات ل
  الرائج.

   
مبني على دراسةالتعويض الذي تقرره اللجان 

ة بناء على قيمة األصولكل حالة على حد
  وفقا للقانون. وكل التقديمات المتاحة المفقودة

  
 : أي خسارة أو ضرر ناتج التقديمات المتاحة

، على سبيل المثال، االستمالك منمباشرة 
) الخ، (ب ترميم األسوار والجدران )أتكاليف (

لم تعد التي ألرض لالتعويض أو الشراء المباشر 
كون تلغرض األصلي أو صغيرة جدا لكافية ل

طلب اء على بن فيكون ذلك ،صالحة لالستثمار
؛ (د) تخفيض نسبة االستثمار. (ج) العقار مالك

 رخصة البناءفقدان وظيفة معينة أو حق قانوني (
 لسيارات)مواقف لفقدان الشاغرة،  لألراضي

المالكون/ اصحاب 
 االسھم

االشخاص المتأثرون 
 بالمشروع يفقدون

ا جزءا منھممتلكاتھم او 
مقدار بغض النظر عن 

 األثر

  األرض خسارة
 

  



  نوع الخسارة  التطبيق  االھلية  المستحقاتتعويض 
  :المنشآتال استمالك كامل المبنى او في ح

  المصابةالتعويض الكامل للممتلكات 
  

  :المنشآتال استمالك جزئي للمبنى او في ح
وفقاً ض األشخاص المتأثرين بالمشروع تعوي
السعرعلى أساس لجان االستمالك تقديرات ل

  خسارة االرضل الرائج
اآلثار الناتجة عن البناء المصابالتعويض عن 

أعمال الترميم وإعادةباإلضافة إلى جزئياً 
امكانية ، في حالالتأھيل للمبنى المصاب جزئياً 

استخدام وصيانة األجزاء غير المتضررة من
 بناء.ال

المباني السكنية  خسارة المالك  المالك
 المنشآتو

لجنة يحدد من قبل  سكنالتعويض عن فقدان 
 االستمالك

  المستأجر المستأجر

االنتقالتكاليف وتعويض عن خسارة المؤسسة 
  ثلفي وضع مما العمل كفي لتمكين إعادةت

 

الذي يملك المالك / 
 مؤسسة تجارية

خسارة المؤسسة  
  التجارية

التجاري خسارة المشروعتعويض المستأجر عن     المستأجر
  .االستمالكيحدد من قبل لجنة  التعويض

 
 األشجارخسارة  االشجار والمحصول  

  
 

  االھلية للتعويض
  

  الذين لديھم الحق بالتعويضات ھم: األشخاص المتأثرون بالمشروع
  

. كل ق الملكية بما في ذلك المستأجرينحقو لديھمن بالمشروع وواألراضي، األشخاص المتأثر مالكو  . أ
 يملكون المحرومين من الحق في استخدام األرض أو أولئك الذين بحكم األمر الواقع  االشخاص

  ألرض.لغض النظر عن الحقوق المسجلة األرض ب يستخدمونو
ية بما في حق الملكوالذين يملكون  المنشآتالمباني / الذين يملكون المشروع األشخاص المتأثرون ب  . ب

 .المنشآتالمباني /  يملكون ويستخدمونالواقع مربحكم األ االشخاص الذينذلك المستأجرين، 
غيرھا من و صوللمحوا األشجارذات حقوق ملكية  ع، األشخاص المتأثرين بالمشروالمالكون  . ت

 .األمر الواقع والمستخدمين لكين بحكماالمبما في ذلك المستأجرين و الممتلكات
  .دخلھمو الذين فقدوا عملھمروع جميع األشخاص المتأثرين بالمش  . ث

  
 قع فياالمسح الومن  اليوم االول وھو تعويضالھلية الحصول على فاصل الوقد تم تحديد موعد 

  .2015 آب 20
  
  

  متابعة الشكاوىالمشاورة العامة وإجراءات 
  

من قبل الشخاص المتأثرين من  يھافي أماكن يسھل الوصول إل العامة رةمشاوسيتم تنظيم ال
لتعويضات لمشروع، واألھلية الخلفية  ض. سيتم عراو اتحاد البلديات ، وعلى رأسھا البلدياتالمشروع

  .متابعة والتقييموقضايا ال متابعة الشكاوىآلية و، ومبادئ التقييم، المستحقاتو
  

حول إجراءات استمالك  االشخاص المتأثرين بالمشروع تعريفسيتم وخالل االجتماعات، 
بھا عن حقوقھم ومسؤولياتھم والوثائق التي سيتم التعامل  تعريفھماألراضي للمنفعة العامة. كما سيتم 

  .االستئناف عمليةاألراضي و استمالكخالل عملية 



  
   الشكاوىبعة اآلية مت

  
للشخص المتضرر من لمتابعة الشكاوى من أجل السماح  سيتم توفير على مستوى المشروع آلية

. الھدف األساسي ھو التأكد عادل لألمالكغير ك او نشاط ناتج عن استمال الطعن في أي قرارب المشروع
ولحل أي شكوى تتعلق تعويض عادل سوف يحصلون على أن األشخاص المتأثرين بالمشروع  من
  .تنفيذ خطة اعادة االسكانشاور مع الطرف المتضرر، لتسھيل محليا، بالت االسكانإعادة ب

  
خطة االسكان من تنفيذ ار قبل بدء مجلس اإلنماء واإلعمفي  لمتابعة الشكاوىسيتم إنشاء آلية 

سوف يقوم مدير المشروع (المسؤول عن متابعة الشكاوى) خالل تعيين مسؤوال لمتابعة الشكاوى. 
كانت  في حال .الميدان حل المشاكل الناجمة في بالتنسيق مع االشخاص المتأثرين بالمشروع بمحاولة

قدما إلى  التوجه ، يستطيع ھؤالءالمتأثرين بالمشروع شخاصلأل ومرضية كافية غير المتخذةجراءات اإل
  لجنة االستئناف.

  
  

  تقييمالو المتابعة
  

 وسيتم بعثمن قبل مجلس اإلنماء واإلعمار،  بشكل روتينيسوف يتم  متابعة تنفيذ خطة االسكان 
كما  مستقل، تقييمإجراء بخبير خارجي  يقوم سوف. للتثميراألوروبي بنك لل تقارير مرحلية ربع سنوية

 بعةاالمتتھدف آلية . بشكل عام، متابعة سير العمللعثات ارسال بب للتثميربنك األوروبي الواصل يس
زل والمنا دفع التعويضات، على سبيل المثالمتابعة تنفيذ انشطة اعادة االسكان المقررة () أإلى ( والتقييم 

  النتائج المرجوة. تعطي لھا األنشطة المخطط تما إذا كانمتابعة و (ب)  )التي تم شراؤھا، الخ






