


جنوب لبنان في اإلعمار إعادة تفعيل مشروع

كان ا ممَّ احلى حيرجع بيتنا

الكتّيب خلفية
لبنان.   جنوب في سكنية عن 12.000 وحدة يقل ال ما تدمير إلى أدت حرب متوز 2006

كليًا  املهدمة السكنية للوحدة أميركيًا دوالرًا قيمتها حوالي 40.000 مالية تعويضات اللبنانية احلكومة توّفر
بدفعتني. تصرف وهي

واستكملت  أميركيًا دوالرًا وقيمتها 20.000 األولى على الدفعة املتضررة األسر من كبيرة نسبة فيما حصلت
األعمال  على وتوزيعها أميركيًا) دوالرًا 20.000) الثانية الدفعة صرف طريقة تبقى اساس املنازل، بناء مرحلة

اقتصاديًا. ومجدية سليمة بطريقة املنازل اعمار النهاء إعادة اساسيًا املتبقية عامًال



هدف الكتَيب
يهدف هذا الكتيب إلى إرشاد األسر التي تهدمت منازلها حول كيفية توزيع قيمة الدفعة الثانية من التعويضات 

(20.000 دوالرًا أميركيًا) على أعمال التشطيب املتبقية والتي تغطي مساحة منزل 140 متر مربع.  

طريقة التسعير التي ّمت اعتمادها
- قام املهندسون العاملون ضمن املكاتب الفنية في كل من إحتادات بلديات صور، بنت جبيل وجبل عامل، كٌل  

   مبفرده، بتحضير دراسة كلفة شاملة عن وحدة سكنية حقيقية مساحتها 140م2.
    - مت حتديد الكميات الالزمة ألعمال التشطيب والتي ميكن تعريفها بجميع األعمال املتبقية بعد اإلنتهاء من      

  أعمال الباطون وعمار احلجر.
  - مت تسعير الكميات والبنود احملددة وذلك بشكل دقيق وموضوعي من خالل احلصول على األسعار من        

  موردي مواد البناء ومتعهدي األشغال.
- وضعت األسعار خالل شهر حزيران 2008.

- مت جمع الدراسات من كل مكتب فني وعملت جلنه هندسية مصَغرة على وضع تصّور موحد.

حسبها على القد حسبها منيح



الكتِيب إستعمال طريقة
طريقتني: إستعمال الكتيب بحسب ميكن

املطلوبة  األعمال وكميات حجم معرفة املنازل ألصحاب ميكن حيث املتبقية والبنود األعمال حسب األولى: -
صالح املنزل وجعل كافًة إنهاء أعمال التشطيب يضمن والنفقات مبا حتديد املصاريف ضرورة وبالتالي

للسكن.

الواحد واحلمام النوم والصالون غرفة تشطيب كلفة حتديد فتم غرفة وتنَوعها، كل كلفة حسب الثانية: -
ميكن   التي الغرف عدد ملعرفة دقيقة يصبح بإمكان أصحاب املنازل إجراء حسابات وبالتالي   واملطبخ،

املتوفر. املبلغ حسب للسكن صاحلة لتصبح تشطيبها

بأهلها بتعمر البيوت
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ذوي اإلحتياجات اإلضافية



 

املشروع: أهداف
املهدمة. املنازل إعمار عملية إدارة من البلديات وإحتادات البلديات متكني األول: الهدف

منازلها. إعمار إعادة مجال في املتضررة دور األسر تفعيل الثاني: الهدف
ومواكبته. العمراني للنمو البلديات في التخطيط دور تعزيز الثالث: الهدف

النشاطات الرئيسية للمشروع:
ضمن  فنية إنشاء 3 مكاتب خالل من 2006 متوز حرب نتيجة منازلها تهدمت والهندسي لألسر التي التقني الدعم تقدمي •

املعنية. احتادات البلديات
في  االمنائي للمناطق التخطيط وتطويرعملية لتحسني وذلك املعنية البلديات ضمن إحتادات محلية مراصد 3 إنشاء •

لبنان.  جنوب  
املعنية. القرى في احمللية للتنمية مشاريع لتنفيذ املعنية للبلديات واملادي توفير الدعم الفني •

املعنية. والبلديات اإلحتاد مستوى على العامة اخلدمات حتسني في ملشاريع تساهم دراسات هندسية إعداد •
البلدية. اخلدمات مستوى لتحسني إقتراح حلول ممكنة من ومتكينها تدريب البلديات •

لبنان في جنوب اإلعمار إعادة مشروع تفعيل

رجْعنـــا
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