
�ص تنفيذي ُملخَّ
�صياق الإ�صالح الالمركزي يف لبنان

تو�ج��ه �لإد�ر�ت �ملحلي��ة يف لبن��ان حتّدي��ات هيكلية عدي��دة: فمنذ �أزمة 
�لنفاي��ات ع��ام 2015، لتز�ل قدرتها حمدودة يف جم��ال جمع �لنفايات 
�ملنزلي��ة بطريق��ة منهجية وتنفي��ذ خطة �ش��املة لإد�رة �لنفايات. كذلك 
ف��اإن �لبني��ة �لتحتي��ة قدمية وحتتاج �إىل �شيانة وتطوي��ر يف معظم �أنحاء 
�لب��اد، بغ���ض �لنظ��ر ع��ن �لزي��ادة �لدميغر�في��ة �لناجم��ة ع��ن �أزم��ة 
�لاجئ��ني �ل�ش��وريني. ع��اوة عل��ى ذلك، ل ق��درة لل�ش��رطة �ملحلية على 
�لقي��ام بو�جبه��ا يف تاأم��ني �ل�ش��امة �لعام��ة و�إنف��اذ �لقان��ون، ع��د� �أن 
�ملو�طن��ني غالب��ًا ما يكونون غري مّطلعني على م��ا تفعله �لإد�ر�ت �ملحلية 
ول ي�ش��اركون �إل ن��ادرً� يف �شنع �لق��ر�ر �ملحلي، مما ي�ش��كل عائقًا كبريً� 

�أمام �إمكان �مل�شاءلة و�ملحا�شبة.

وق��د نت��ج من �لو�ق��ع �ملذكور �إجماع و��ش��ع على �أهمية �إ�ش��اح �حلوكمة 
�ملحلي��ة يف لبن��ان، بحي��ث ن��رى كثريين �لي��وَم يدفعون يف �جت��اه �إ�شد�ر 
قان��ون جدي��د عل��ى غر�ر م�ش��روع قان��ون �لامركزي��ة �لإد�رية �ملو�ّش��عة 
�ل��ذي �شدر ع��ام 2014. على �أن �إحر�ز �ملزيد م��ن �لتقّدم يوجب تعديل 
�لإط��ار �لبلدي �حلايل وحت�ش��ني �أ�ش��اليب عمله مبا يتي��ح تاأمني خدمات 

عامة ُف�شلى و�أكرث دميقر�طية.

�إن  �لقي��ام ب�شل�ش��لة خط��و�ت قانوني��ة و�إد�ري��ة �أم��ٌر ل يق��ّل �أهمي��ة ع��ن 
�لتغي��ري �لأ�شا�ش��ي �ملن�ش��ود، و�ل��ذي يتمث��ل يف �إدخ��ال طبق��ة لمركزية 
�إ�شافي��ة تعرف با�ش��م »جمال���ض �لأق�شية«. لذ� كان يتع��نّي على و��شعي 
�ل�شيا�ش��ات  �أن ي�ش��َعو� �إىل �إج��ر�ء تعدي��ات قانوني��ة و�شيا�ش��ات ُت��ويل 
�لبلدي��ات �للبناني��ة و�حتاد�ت �لبلديات �ش��لطة تخّولها تاأدية ممار�ش��ة 
دوٍر �أ�شا�ش��يٍّ يف جم��ال تقدمي �خلدمات، وهو م��ا  ميكن حتقيقه عمليًا، 
كما ُيفَت�ض، يف مو�ز�ة هذه �لعملية، �أن يتّم خال �ملد�ولت �لربملانية 
حول م�ش��روع قان��ون �لامركزية �لإد�رية �جلديد تن��اُول مكامن �خللل 
�لأ�شا�شية يف �لإطار �لبلدي �حلايّل، جتّنبًا لتكّرر مظاهر �لق�شور �لتي 
تعتِور �لبلديات و�حتاد�ت �لبلديات على م�ش��توى �ملجال���ض �لامركزية 

�ملحتَمل ن�شووؤها م�شتقبلّيًا.

يف م��ا يل��ي بح��ث يط��ول قطاع��ات ثاث��ة حت��اول فيه��ا �لإد�ر�ت �ملحلية 
�ش��ّد�لثغر�ت و�لت�ش��دي للتحدي��ات �لناجم��ة ع��ن وج��ود ف��ر�غ تنظيمي 
عل��ى �مل�ش��توى �لوطن��ي. ه��ذه �لقطاعات ه��ي: �إد�رة �لنفاي��ات �ل�شلبة، 

و�ل�شامة �لعامة، وم�شاركة �ملو�طنني.  
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الإدارة املحلية يف لبنان: �ُصُبل امل�صّي ُقُدماً
خارطة طريق لإدارة النفايات ال�صلبة، 

وتاأمني ال�صالمة العامة، وتعزيز ال�صفافية والت�صاركية*

* تّم �إعد�د هذه �لدر��شة من قبل كّل من �لمحامية نايلة جعجع وممثل �لمنظمة �لدولية للتقرير عن �لديمقر�طية في لبنان �لدكتور �أندره �شليمان.
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حتقيق امل�صاءلة من خالل تعزيز ال�صفافية وامل�صاركة
عل��ى �لرغ��م م��ن بع���ض �لأح��كام �لقانوني��ة �لت��ي ت�ش��مح بالو�ش��ول �إىل 
�ملعلومات وم�ش��اركة �ملو�طنني يف �ش��وؤون �حلكم �ملحلي، ليز�ل �لطريق 

طويًا �إىل حتقيق �ل�شفافية �لفعالة و�حلكم �لت�شاركي.

�أوًل، �إن �لنظام �لنتخابي �ملطّبق حاليًا لختيار �ملجال���ض �لبلدية ي�ش��ّكل 
�إحدى �لعقبات �لرئي�ش��ة �أمام �مل�ش��اءلة، باعتبار �أنه ل يجوز للمو�طنني 
�لت�شويت �أو �لت�ّش��ح �إىل ع�شوية �ملجل�ض �لبلدي �إل حيث جرى ت�شجيل 
قيدهم ولو �أنهم نادرً� ما يقيمون يف ذلك �ملكان. �إن حتديد مكان �لقيد، 
�ل��ذي ع��ادة ما يكون مكان قيد �لو�لد، يتّم عند �لولدة، وهو نظام يقوم 
عل��ى »جتميد« �لتوّزع �جلغ��ر�يف للناخبني مل�شلحة �لتوّزع �لطائفي �لذي 
�أن�ش��ئ عل��ى �أ�شا�ش��ه �لنظ��ام �لنتخابي و�لنظ��ام �ل�شيا�ش��ي �لقائم على 
تقا�ش��م �ل�ش��لطة ب��ني �لطو�ئ��ف. من جه��ة ثانية، ف��اإن �إ�ش��ر�ك �ملجتمع 
�ملحل��ي يف �ل�ش��وؤون �لبلدي��ة لي���ض �إلز�ميًا وف��َق قانون �لبلدي��ات، كما �أن 
قان��ون �لو�ش��ول �إىل �ملعلوم��ات، �ل��ذي �عتم��د موؤخرً�، يفتق��ر �إىل �آليات 

ُملِزمة للتنفيذ �لفعال.

رمب��ا كان قان��ون �لنتخاب��ات �لن�ش��بي �لذي �أقر حديًث��ا )يف حزير�ن/
�أف�ش��ل عل��ى م�ش��توى  �أوىل نح��و متثي��ل  يوني��و 2017( ي�ش��ّكل خط��وة 
�لبلدي��ات، لك��ن ه��ذ� �لإ�ش��اح يجب �أن ُي�ش��تكَمل باإ�شاح��ات �أخرى. 
يف م��ا يتعل��ق بال�ش��فافية، ينبغي تدعي��م قانون �لو�ش��ول �إىل �ملعلومات 
ع��رب �إن�ش��اء جلنة وطني��ة ملكافحة �لف�ش��اد ُتكلَّف �لإ�ش��ر�ف على تنفيذ 
�لقان��ون و�شمان تطبيقه. كذلك من �ل�شروري تبّني �إجر�ء�ت وتد�بري 
ملمو�ش��ة ملاأ�ش�ش��ة ن�ش��ر �ملعلوم��ات و�إدخال��ه �شمن روتني عم��ل �إد�ر�ت 

�لدولة و�لإد�ر�ت �ملحلية.

�أخريً�، تزد�د �مل�شاءلة عندما يكون للمو�طنني ر�أي ودور يف �شنع �لقر�ر 
�شة �لتي  عل��ى �ل�شعيد �ملحل��ي، وذلك من خال �للجان �ملحّلية �ملتخ�شّ
ورد ذكره��ا يف قان��ون �لبلدي��ات. عل��ى �أنه من �ل�شروري ماأ�ش�ش��ة �آليات 
ت�ش��اورية، كاللج��ان �ملحلي��ة و�لجتماع��ات �لعام��ة �ملنتظم��ة )لق��اء�ت 
وجل�ش��ات ت�ش��اورية مفتوح��ة للعم��وم(، م��ن خ��ال و�ش��ع �أط��ر ناظم��ة 
مرجعي��ة حت��ّدد وظيفته��ا وم�ش��وؤولياتها ونظ��ام عمله��ا، بالإ�شاف��ة �إىل 

تر�تبية عنا�شرها، حيث ينطبق ذلك. 

حل لمركزي لإدارة النفايات ال�صلبة
�إن تع��ّدي �حلكومة �ملركزية على دور �لإد�ر�ت �ملحلية و�شاحياتها منذ 
ت�ش��عينّيات �لق��رن �ملا�شي ق��د قّو�ض �ملبادئ �لأ�شا�ش��ية لامركزية �لتي 
�أر�ش��اها قانون �لبلديات وكّر�ش��ها �تفاق �لطائف عام 1989، حيث ن�ّض 
بو�شوح على �شرورة زيادة �شاحيات �لإد�ر�ت �ملحلية ومو�ردها بهدف 
تعزيز �لامركزية �لإد�رية وتلبية �لحتياجات �ملحلية. مع ذلك ماز�لت 
معظ��م �لبن��ود تنتظ��ر �لتنفي��ذ من��ذ ثاث��ني عام��ًا.�إن �مل�ش��كلة تكمن يف 
�لطريق��ة �لت��ي ُتد�ر بها �لنفايات �ل�شلبة: ففي �ش��نو�ت ما بعد �حلرب، 
�أ�ش��درت �حلكومة �للبنانية �شل�ش��لة مر��ش��يم �أدت �إىل �حتكار �حلكومة 
�ملركزي��ة �إد�رَة �لقط��اع وم�شادرِته��ا م��و�رَد �ل�شندوق �لبلدي �مل�ش��تقل 
�ل��ذي مّت �إن�ش��اوؤه كي ت�ش��تفيد من��ه �لإد�ر�ت �ملحلية ح�ش��رً� وتتمّكن من 
�لقيام بو�جباتها، فا�شطرت �لبلديات و�حتاد�ت �لبلديات، نتيجة ذلك، 
�إىل �لتخّل��ي تدريجيًا - مع بع�ض �ل�ش��تثناء�ت - ع��ن دورها �لقيادي يف 
�إد�رة �لنفايات، حتى �إذ� كان �لعام 2015، �أُلقيت عليها فجاأة م�ش��وؤولية 
�لتعام��ل م��ع �أزمة �لنفايات مبو�رد بالغة �ل�ش��ّح ودومن��ا توجيه ُيذكر من 
ِقَب��ل �حلكوم��ة. لذ�، كان من �لطبيع��ي و�ملتوّقع �أن تف�ش��ل هذه �لبلديات 
يف تطوير ��ش��ت�تيجيات ت�شتند �إىل �أ�شاليب م�ش��تد�مة و�شديقة للبيئة، 

و�إيجاد �شُبل �لتنفيذ �ملائمة.

�إن �حلكومة �ملركزية مطالبٌة باإلغاء �ملر��شيم �لتي تتعار�ض مع ما ي�شمنه 
قانون �لبلديات لاإد�ر�ت �ملحلية من ��ش��تقالية، و�أن ُتِعدَّ ��ش��ت�تيجية 
وطنية �شاملة من �أجل خلق �إطار عام ي�شمح لاإد�ر�ت �ملحلية با�شتعادة 
�إع��ادة  يوج��ب  م��ا  تدريجي��ًا،  �لنفاي��ات  �إد�رة  جم��ال  يف  �شاحياته��ا 
م��و�رد �ل�شن��دوق �لبلدي �مل�ش��تقل �إىل مالكيه �ل�ش��رعيني، �أي �لبلديات 
و�حت��اد�ت �لبلديات، ف�شًا عن زيادة �إير�د�ت �ل�شندوق وتوزيعها على 
نح��ٍو �أكرث �إن�شافًا. لي���ض هذ� فح�ش��ب، و�إمن��ا ُيفَت�ض، تز�من��ًا مع هذ� 
�مل�ش��عى، تعزي��ُز �لتعاون بني �لإد�ر�ت �ملركزي��ة و�لإد�ر�ت �ملحلية بحيث 
تق��وم �لوز�ر�ت �ملخت�ش��ة بو�جبها يف توفري �لرقابة �ملنا�ش��بة و�لتدريب 

و�لإر�شاد �لتقني و�ملبادئ �لتوجيهية �لتنظيمية لاإد�ر�ت �ملحلية.

متكني ال�صرطة املحلية ل�صمان ال�صالمة العامة
ت�شكو �ل�شرطة �ملحلية، على �ل�شعيدين �لقانوين و�لتنظيمي، من ثغر�ت 
عدي��دة حت��ول دون تاأمينه��ا �ل�ش��امة �لعام��ة و�إنف��اذ �ش��يادة �لقان��ون، 
بخ��اف ق��وى �لأمن �ملركزي )مث��ل قوى �لأمن �لد�خل��ي(. من ذلك �أن 
و�جب��ات �ل�ش��رطة �ملحلي��ة وحقوقها، ف�شًا ع��ن �شاحياته��ا �لقانونية 
وكيفية تنظيمها �لإد�ري متوكة لتقدير كل بلدية �أو �حتاد بلديات، و�أن 
م�ش��تويات �لرقاب��ة عليه��ا تختلف باخت��اف �أجهزة �حلكوم��ة �ملركزية. 
ينتج من هذ� �لو�شع تد�خل و�نعد�م يف �لتن�ش��يق بني �ل�شاحيات، بل، 
ويف بع�ض �لأحيان، فر�غ قانوين يتعّلق مبدى �خت�شا�شها. مثال ذلك �أن 
حتدي��د ما �إذ� كان ينبغي لل�ش��رطة �ملحلية، يف بع���ض �حلالت، �أن تقوم 
بدور �شابطة عدلية ليز�ل مو�شع نقا���ض، وقد �أ�شدرت كل من جمل���ض 
�ش��ورى �لدولة ووز�رة �لعدل �آر�ًء ��شت�ش��ارية متناق�شة بهذ� �خل�شو�ض. 
كذل��ك تو�ج��ه �لإد�ر�ت �ملحلي��ة حتدي��ات تقّل�ض دورها، م��ا مل تقّو�شه، 
يف جمال تاأمني �ل�ش��امة، �أبرزها �ش��ّح �ملو�رد �ملالية، وعدم �ل�ش��تقر�ر 
يف ظ��روف �لعم��ل، و�لعتم��اد �ل�ش��ديد على �أجه��زة �حلكوم��ة �ملركزية 

لتوظيف �لأفر�د.

م��ن �ل�ش��روري �عتماد عدٍد من �لتد�بري يف هذ� �لإط��ار، �أّولها، تو�شيح 
�ل�شف��ة �لقانوني��ة لل�ش��رطة �ملحلي��ة - �أي قدرته��ا على �لتدّخ��ل و�لعمل 
ك�شابط��ة عدلي��ة - وتنظي��م حقه��ا يف �لحتف��اظ بالأ�ش��لحة وحمله��ا 
لا�شطاع بو�جباتها. و�لثاين، تو�شيُح �ل�شاحيات �لقانونية لل�شرطة 
�ملحلي��ة ونط��اق عمله��ا، كم��ا ينبغ��ي، يف �ل�ش��ياق نف�ش��ه، �إق��ر�ر �أنظم��ة 
د�خلية و�إجر�ء�ت ت�ش��غيل موّحدة ت�شبط عمل �ل�ش��رطة �ملحلية وتنّظمه 
فتعتمدها جميع �لإد�ر�ت �ملحلية وتنفذها، على �أن يتم بالتو�زي �إن�ش��اء 

�آلية للتعاون و�لتن�شيق بني قوى �لأمن �ملركزية و�ل�شرطة �ملحلية.
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 �ُصُبل تفعيل دور الإدارات املحلية 
يف اإدارة النفايات ال�صلبة

�أظه��رت �أزم��ة �لنفايات �لتي �نفجرت ع��ام 2015 يف بريوت وعدٍد كبري 
من �ملدن و�لقرى �للبنانية مدى خطورة �ملقاربة �لتي �عتمدتها �حلكومة 
�ملركزي��ة منذ ت�ش��عينيات �لقرن �ملا�ش��ي يف �إد�رة هذ� �لقطاع. ويف حني 
جته��د �جله��ات �ملعنّي��ة يف طم���ض �لنتائ��ج �لبيئي��ة و�ل�شحي��ة �لكارثي��ة 
له��ذه �لأزم��ة و�إيه��ام �ل��ر�أي �لعام ب��اأّن �خلط��ط و�حللول موج��ودة لدى 
�حلكومة وجاهزة للتنفيذ، يجدر بنا �لت�ش��ديد على �أّن �أي خطوة تهدف 
�إىل معاجل��ة ه��ذ� �مللف يج��ب �أن تت�فق م��ع ��ش��تعادة �لإد�ر�ت �ملحلية 
دورها �جلوهري و�لأ�شا�شّي يف �إد�رة هذ� �لقطاع بعد م�شادرته من قبل 

�ل�شلطة �ملركزية على مّر عقود متتالية.

�أما �ليوم، وب�ش��بب �شيا�ش��ة �حلكومة هذه، فاإن ن�شبة �حتاد�ت �لبلديات 
�للبنانية �لقادرة على �ل�شطاع بدور نا�شط يف �إد�رة �لنفايات �ملنزلية 
�ل�شلب��ة ل تتع��ّدى �ل���54%، وم��رّد ذل��ك �إىل �أن ه��ذه �لأخرية ت�ش��تنزف 
�إح��دى  له��ا، يف  �ملخ�ش�ش��ة  �ملو�زن��ة  )بلغ��ت  مالي��ًا  �ملحلي��ة  �لإد�ر�ت 
�حل��الت، 60% م��ن �إجمايل �ملو�زن��ة(، ناهيك باحلاج��ة �لإ�شافية �إىل 
�ملوظف��ني و�خل��رب�ت يف ه��ذ� �ملجال. بي��د �أن نتائ��ج ��ش��تطاع و��شحة 

جلهة تو�فر �لإر�دة �ملحلية لإيجاد �حللول بطريقة لمركزية.4

الإ�صكاليات املتعّلقة بدور الإدارات املحلية يف اإدارة 
النفايات ال�صلبة

�شّكل قانون �لبلديات �ل�شادر عام 1977 و�لر�عي لعمل �لإد�ر�ت �ملحلية 
قفزًة نوعية ومتقّدمة يف جمال تعزيز �لتنمية �ملحلية، ل بل ميكن �عتباره 
حجر �لأ�شا�ض يف �إطاق م�شار �لامركزية �لإد�رية يف لبنان. لكن هذه 
�ملبادرة لتز�ل، بعد �نق�شاء �أربعة عقود على �شدور هذ� �لقانون، يتيمًة 
على �مل�ش��توى �لت�ش��ريعي، ب�ش��بب ممار�شات �ل�ش��لطة �ملركزية �لتي �أّدت 
ل �إىل �إ�شعاف قدرة �لإد�ر�ت �ملحلية على تاأدية دورها وح�ش��ب، بل �إىل 
تهمي�شها من خال �لت�شّرف بالأمو�ل �خلا�شة بها وجتاوز �شاحياتها 
و�لتقاع���ض عن توفري �ملو�رد �ملادية و�لتقنية و�لب�شرية �لازمة لتح�شني 

�أد�ئها يف �أكرث من قطاع. 

�لخدمات �لعامة في �تحاد�ت �لبلديات في لبنان. �ض. iv و12.  4

اخللفية واملنهجية
مبب��ادرة من �ملنظمة �لدولية للتقرير عن �لدميقر�طية، ويف �إطار حملة 
»�لإد�رة مبحّلها«، مّت �إعد�د تقرير بعنو�ن »�خلدمات �لعامة يف �حتاد�ت 
�لبلدي��ات يف لبن��ان«1 يعر���ض و�ق��ع هذه �خلدم��ات بناًء على ��ش��تطاع 
ميد�ين ي�شمل ثلثي �حتاد�ت �لبلديات يف جميع �ملناطق �للبنانية، وي�شّلط 
�ل�ش��وء عل��ى �لتحّدي��ات �لت��ي تو�جهها �حت��اد�ت �لبلدي��ات يف قطاعات 
ثاث��ة ه��ي: �إد�رة �لنفاي��ات �ل�شلب��ة، و�ل�ش��امة �لعامة )دور �ل�ش��رطة 
�لبلدية(، و�ل�شفافية و�لت�شاركية. وقد ر�أينا من �ملُجدي، ��شتكماًل لهذ� 
ل �إليها �لبحث  �ملجهود، �أن نتناول بالتحليل �لنتائَج �لرئي�ش��ية �لتي تو�شّ
�ملي��د�ين بغية تعيني �لثغ��ر�ت �لتي تعتِور �لإطاري��ن �لقانوين و�لتنظيمي 

�حلاليني للخدمات �لعامة �لبلدية يف لبنان.

ترم��ي ه��ذه �ملب��ادرة �إىل حتقي��ق هدفني: �لأول، مو�كبة م�ش��ار �لنقا���ض 
�لد�ئ��ر ح��ول م�ش��روع قان��ون �لامركزي��ة �لإد�ري��ة �ملو�ش��عة )2014( 
�ملط��روح عل��ى جدول �أعم��ال �للجنة �لنيابي��ة �ملنبثقة من جلن��ة �لإد�رة 
و�لعدل حتى �أو�ئل عام 2،2018 �نطاقًا من يقني موؤّد�ه �أّن �أّي �إ�شاح يف 
هذ� �ملجال يجب �أن ي�شلك م�شلكًا ت�شاعدّيًا يتمّثل يف تعزيز �شاحيات 
�لإد�ر�ت �ملحلي��ة �ملوج��ودة )�لبلدي��ات و�حت��اد�ت �لبلدي��ات( وتفعي��ل 
مهاّمها و�شوًل �إىل �لإ�شاح �ملركزي،3 و�أن حتديث �لت�ش��ريعات �لقائمة 
من �ش��اأنه �أن ي�شمن �ن�ش��جام دور جمال���ض �لأق�شية �ملزمع ��ش��تحد�ثها 
و�شاحيته��ا م��ع دور �لبلديات. و�لثاين، ��ش��تخا�ض �لِع��رَب و�لتو�شيات 
من جتارب �لإد�ر�ت �ملحلية و�ملمار�ش��ات �لف�شلى، متهيدً� لتوظيفها يف 
جمال �إجناح جمال���ض �لأق�شية �ملنتَخبة �لتي ين�ّض عليها م�شروع قانون 

�لامركزية �لإد�رية �ملو�شعة، وتاأمني دميومتها.

في  �لعامة  �لخدمات   .)2017( �لديمقر�طية.  عن  للتقرير  �لدولية  �لمنظمة   1
و�ل�شامة  �لبلدية  �ل�شرطة  �ل�شلبة،  �لنفايات  �إد�رة  لبنان:  �لبلديات في  �تحاد�ت 

�لعامة، �ل�شفافية و�لت�شاركية. بيروت: لبنان. كانون �لأول 2017.
�لآتي: �لر�بط  على  �لقانون  م�شروع  على  �لطاع  يمكن   2 
في  زيارته  تمت   .http://decentralization-lb.org/LawProject.aspx

كانون �لأول 2017.
في  �لامركزية  �إ�شاح   .)2017( �لديمقر�طية.  عن  للتقرير  �لدولية  �لمنظمة   3
.2017 ني�شان  لبنان.  بيروت:   .80 رقم  موجزة  ورقة  �لر�هن.  �لو�شع   لبنان: 

�إن جميع �لإ�شد�ر�ت ذ�ت �ل�شلة متو�فرة باللغتين �لعربية و�لإنكليزية على �لر�بط 
.http://democracy-reporting.org/country/lebanon/ :لآتي�

�إن �ملنهجية �ملعرو�شة يف ورقة �ل�شيا�ش��ات �حلا�شرة ترتكز على مقاربة 
كلٍّ من �لقطاعات �لثاثة على مرحلتني: يجري يف �أولهما �لتحقق مما 
�إذ� كان��ت �لتحّديات �لتي تو�جهها �لإد�ر�ت �ملحلية و�لو�ردة يف �لتقرير 
�ملذك��ور )كان��ون �لأول 2017( ناجت��ة م��ن )1( ثغ��ر�ت �أو ت�ش��ارب يف 
�لت�ش��ريعات؛ )2( �أو نق�ض يف �ملو�رد �لب�شرية و�ملالية و�لتقنية وغريها؛ 
)3( �أو ممار�ش��ات �ل�ش��لطة �ملركزّي��ة؛)4(�أو غي��اب �ل�شيا�ش��ات �لعامة 
�ملائم��ة؛ لُي�ش��ار، يف �لثاني��ة، �إىل �ق��ت�ح خارط��ة طري��ق تنطوي على 
ع��دٍد من �لتو�شي��ات و�لآليات �لتي يقت�شي �ملبا�ش��رة بتطبيقها، يف حال 
�لت�شميم على �مل�شّي ُقُدمًا يف م�شروع �لامركزية �لإد�رية �ملو�ّشعة، من 

�أجل حت�شني �خلدمات �لعامة على �مل�شتوى �ملحّلي وتطويرها.

�إن �ملرحل��ة �لت��ي تل��ت �حل��رب �للبناني��ة )1975-1990( �أّك��دت غياب 
�إر�دة �شيا�ش��ية جدي��ة لتحقيق �لامركزية �لإد�ري��ة يف لبنان، خافًا ملا 
ن���ضّ علي��ه �تفاق �لطائف عام 1989. 5 و�أبرز مث��ال على ذلك هو قطاُع 
�إد�رة �لنفايات �ملنزلية �ل�شلبة، حيث بد�أت، منذ �أو�ئل ت�شعينيات �لقرن 
�ملا�ش��ي، عملية م�شادرة �شاحي��ات �لإد�ر�ت �ملحلية و�أمو�لها من قبل 
�ل�ش��لطة �ملركزية، ليحلَّ يف �أو�خر �لعام 1992 جمل���ض �لإمناء و�لإعمار 
�لتابع لرئا�ش��ة جمل���ض �لوزر�ء، حمّل �لهيئة �مل�شتكة ملدينة بريوت �لتي 
كان��ت تت��وىّل مهّمة حف��ظ �لنظافة �لعامة ورف��ع �لنفاي��ات، بالتعاون مع 
م�شلح��ة �لنظافة �لتابع��ة للبلدية. وهكذ� بات �ملجل���ض يحتكر جميع ما 
تقّدم��ه �لدول��ة من قرو�ض ويجري تخ�شي�شه م��ن هبات من �أجل �إد�رة 
هذ� �لقطاع متويًا وتلزميًا و�إ�ش��ر�فًا. وتف�شيل ذلك �أن �ملجل�ض �ملذكور 
عمد، يف منت�شف �لت�شعينيات، �إىل تلزمي رفع �لنفايات يف بريوت ل�شركة 
»�ش��ّكر« للهند�ش��ة )�شوكلني( من دون �ل�ش��تح�شال على مو�فقة جمل�ض 
�لبلدي��ة وحماف��ظ مدينة ب��ريوت، ما دف��ع م�شلحة �لنظاف��ة �آنذ�ك �إىل 
�لحتجاج على ما �عتربته »جتاوزً� قانونّيًا وتعّديًا على �شاحيات بلدية 
ب��ريوت ي��وؤدي �إىل ]تهمي���ض[ دورها ]باإحال[ جمل���ض �لإمن��اء و�لإعمار 
مكانه��ا يف �ش��تى �مليادين، ل�ش��يما و�أن م�ش��األة �لنظافة ُتعت��رب قانونًا يف 
ل��ب �خت�شا�شات �لبلدية، ول يجوز �لتعّهد و�لتعاقد و�لتلزمي مل�شلحة  �شُ
�لغري �إل بعلم هذ� �لغري ومو�فقته«.6 ولئن عاد �ملحافظ و�ملجل�ض �لبلدي 
فت�جعا عن موقفهما بتاأثري من �ل�شغوطات �ل�شيا�ش��ية، فاإن ��ش��تخد�م 
م��و�رد �لبلدي��ة وجتاوز �شاحياتها ��ش��تمّر� قائمني خاف��ًا للقانون �إىل 
�أن بلغت �أزمة �إد�رة هذ� �لقطاع ذروتها عام 2015. جتدر �لإ�ش��ارة �إىل 
»�أن �لأم��و�ل �لت��ي تنَف��ق على �لنظاف��ة يف مدينة بريوت باهظ��ة جدً� بل 
خيالي��ة«، و�أن �ش��وكلني ما�نفّك��ت ت��ز�ول �أعماله��ا حت��ى بع��د �نتهاء مدة 
�لعق��د �ملفت�ش��ة معه��ا، ما يعني جتّدد ه��ذ� �لعقد �لذي ترّتب �ش��روطه 
�أعب��اًء مالي��ة �شخم��ة على بلدية ب��ريوت، علمًا باأن م�شلح��ة �لنظافة يف 
�لبلدية كانت قد نّظمت در��شة بّينت من خالها �أنها، يف حال ح�شولها 

�لبنود  �لإد�رية« على  »�لامركزية  3 تحت عنو�ن  �لفقرة  في  �لطائف  �تفاق  ن�ّض   5
�لآتية:

�ل�شغرى  �لإد�رية  �لوحد�ت  م�شتوى  على  �لمو�ّشعة  �لإد�رية  �لامركزية  »�عتماد   
)�لق�شاء وما دون( بانتخاب مجل�ض لكل ق�شاء ير�أ�شه �لقائمقام تاأمينًا للم�شاركة 

�لمحلية.
�للبنانية  �لمناطق  تطوير  على  قادرة  للباد  �شاملة  موحدة  �إنمائية  خطة  �عتماد   
�لموحدة  و�لبلديات  �لبلديات  مو�رد  وتعزيز  و�جتماعيًا،  �قت�شاديًا  وتنميتها 

و�لتحاد�ت �لبلدية بالإمكانات �لمالية �لازمة.«
�لبلديات  و�قع  بيروت«.  محافظة  في  �لبلديات  »و�قع   .)1998( �شليمان.  ع�شام   6
�للبناني  �لمركز  بيروت:  �لمتو�زنة.  و�لتنمية  �لمحلية  �لم�شاركة  لبنان وعو�ئق  في 

للدر��شات. �ض. 76.
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التو�صيات الآيلة اإىل تعزيز دور الإدارات 
املحلية يف اإدارة النفايات ال�صلبة

�لر�هن��ة،  للقو�ن��ني  �ملركزي��ة خمالف��ة  �ل�ش��لطة  ملّ��ا كان��ت ممار�ش��ات 
وت�شرب عر�ض �حلائط بقانوين �لبلديات و�لبيئة ومر�شوم توزيع �أمو�ل 
�ل�شندوق �لبلدي �مل�ش��تقل، فاإن حتقيق �إد�رة �شليمة ومتكاملة للنفايات 
�ل�شلبة ل ي�ش��تدعي تدخل �مل�ش��ّرع، يف مرحلة �أوىل، بل تطبيق �لقو�نني 
�ملرع��ي �إجر�وؤها وح�ش��ب، متهيدً� للم�شّي ُقُدمًا يف �شل�ش��لة �لإ�شاحات 

�ملن�شودة.

اأولً: اإنهاء احتكار ال�صلطة املركزية يف اإدارة القطاع 
وا�صتعادة الإدارات املحلية دوَرها وموارَدها

م��ن �ملج��دي �إع��ادة تثبيت �لأ�شا���ض �لقانوين �ل��ذي يكّر���ض بو�شوح دور 
�لإد�ر�ت �ملحلي��ة وم�ش��وؤوليتها يف �إد�رة ه��ذ� �لقط��اع، من جه��ة، وتاأكيد 
�شاحيته��ا �حل�شري��ة، من جه��ة �أخرى،  يف تل��زمي �لأ�ش��غال و�لأعمال 
�لت��ي تنّف��ذ �شمن نطاقها لتوف��ري هذه �خلدمة ب��ل، ويف بع�ض �حلالت، 
يف من��ح مو�فقته��ا �مل�ش��بقة عل��ى ما تن��وي �جله��ات �ملركزية )كمجل���ض 
�لإمناء و�لإعمار( تنفيذه �شمن نطاقها من �أ�ش��غال. وذلك �ن�شجامًا مع 
م��ا ين���ضّ علي��ه قانون �لبلدي��ات من �أن �لبلدي��ة ه��ي �إد�رة حملية تتمتع 
ب�ش��خ�شية معنوي��ة وبا�ش��تقال �إد�ري وم��ايل، وتق��وم، �شم��ن نطاقه��ا، 
مبمار�ش��ة �شاحي��ات و��ش��عة يف كّل م��ا يّتخ��ذ طاب��ع �ملنفع��ة �لعامة من 
جمالت. �شوى �أن من حّق �ملجل�ض �أي�شًا �أن يعرب عن تو�شياته ومتنياته 
يف �ملو��شي��ع ذ�ت �مل�شلح��ة �لعامة ويب��دَي ماحظاته ومقتحاته يف ما 
يتعل��ق باحلاج��ات �لعام��ة �شمن �لنط��اق �لبلدي )وفق��ًا للمادتني 1 و47 
م��ن قان��ون �لبلديات(.12 �إن �ملادة 49 من قانون �لبلديات �إذ ت�ش��تعر�ض 
�ملو��شيع و�ملهام �لتي يتوّلها �ملجل���ض �لبلدي ت�ش��ري �شر�حًة �إىل م�شائل 
تتعل��ق مبا�ش��رة بقط��اع �إد�رة �لنفاي��ات �ل�شلب��ة مث��ل »�لرب�م��ج �لعامة 
لاأ�ش��غال و�لتجمي��ل و�لتنظيف��ات و�ل�ش��وؤون �ل�شحي��ة وم�ش��اريع �ملي��اه 
و�لإن��ارة«. ُي�ش��اف �إليها �شاحية �ملجل���ض �لبلدي يف تنظي��م »�لقرو�ض 
عل��ى �ختافه��ا م��ن �أج��ل حتقي��ق م�ش��اريع معين��ة �أجن��زت در��ش��تها« 
و�خلدم��ات«.  و�لأ�ش��غال  �لل��و�زم  ل�شفق��ات  �ل�ش��روط  »دف��ت  وو�ش��ع 
بدوره��ا، �مل��ادة 74 م��ن �لقان��ون نف�ش��ه تتن��اول، عل��ى �ش��بيل �ملث��ال ل 
�حل�ش��ر، كل م��ا يتعل��ق بالتنظيف ورف��ع �لأنقا�ض و�لأق��ذ�ر، و�لهتمام 
 بت��د�رك كل م��ا من �ش��اأنه �أن مي���ّض �لر�حة و�ل�ش��امة و�ل�شحة �لعامة. 

�لبلدي  �لمجل�ض  وهما:  �لقر�ر  لتخاذ  �شلطتين  على  �لبلدية  �شاحيات  تتوّزع    12
فيه  تتمّثل  �لذي  �لوظيفي  و�لجهاز  �لتقريرية،  �ل�شلطة  يتوّلى  �لذي  �لمنتَخب، 
�ل�شلطة �لتنفيذية. ير�أ�ض هذه �لأخيرة رئي�ض �لمجل�ض �لبلدي )رئي�ض �لبلدية( في 
يتوّلها محافظ مدينة بيروت، ويعطي  بلدية بيروت حيث  با�شتثناء  �لبلديات،  كل 
�لقانون رئي�ض �ل�شلطة �لتنفيذية �شلطة تنظيمية بتخويله �إ�شد�ر قر�ر�ت تحمل �شفة 
ها �لنظافة و�ل�شحة و�ل�شامة �لعامتين)�لمادة  �لإلز�م في مجالت عديدة �أخ�شُّ

74 من قانون �لبلديات(.

وعليه تكون �ملو��شيع �لتي �عتربت من �خت�شا�ض �لإد�ر�ت �ملحلية، ويف 
مقّدمها قطاع �إد�رة �لنفايات �ل�شلبة، قد �أ�شبحت، بحكم �لقانون، من 

�ل�شوؤون و�ملر�فق �ملحلية وذ�ت طابع حملي �شرف. 

�إن معاجلة هذ� �لقطاع ل ت�شتدعي �أي تعديل ت�شريعي، يف مرحلة  �أوىل، 
ب��ل �إن نقطة �لنط��اق تتحّدد يف تطبيق �لقو�نني �ملوجودة و�لعمل جديًا 
لو�شع �شيا�ش��ات مائمة، وتوف��ري �ملو�رد و�لتقني��ات �لازمة. ويقت�شي، 
يف ه��ذ� �ملجال، �لتعويل على م�ش��ار �لامركزية �لإد�رية �ملو�ّش��عة جلهة 
مناق�شة �لت�شريع �جلديد وو�شع خارطة طريق ت�شتمل على خطط قريبة 
ومتو�ش��طة وبعي��دة �لأمد ��ش��تكماًل لاإ�شاح �ملن�شو���ض عليه يف �تفاق 

�لطائف.

�شها  على م�شتوًى �آخر، يقت�شي �ملحافظة على �ملو�رد �ملالية، �لتي يخ�شّ
�ل�شندوق �لبلدي �مل�ش��تقل لاإد�ر�ت �ملحلية، بو�شع قيود و�شو�بط حتّد 
م��ن ��شتن�ش��ابية �حلكومة �ملركزية يف �لت�شّرف باأمو�ل��ه. ل بد، �إذً�، يف 
مرحل��ة �أوىل، م��ن تطبيق �ملادة 87 من قان��ون �لبلديات �لتي تق�شي باأن 
مق��ّر �ل�شندوق �لبلدي �مل�ش��تقل هو يف وز�رة �لد�خلية و�لبلديات ولي���ض 
يف وز�رة �ملالية، كما هي �حلال منذ �إن�شائه حتى �لآن، لُي�شار يف مرحلة 
لحق��ة �إىل ف�ش��ل �ل�شن��دوق �لامرك��زي، كائن��ًا م��ا كان، من �ل�ش��لطة 
�لتنفيذي��ة ومنح��ه �ل�ش��خ�شية �ملعنوي��ة و�ل�ش��تقالني �لإد�ري و�مل��ايل 
وجهازً� �إد�ريًا وفنيًا مكتمل �ملو�رد. �أخريً�، ولتح�شني ��شتقاله، يقت�شي 
�إخ�شاع �ل�شندوق لرقابة لحقة متار�ش��ها �أجهزة �لرقابة �ملتخ�ش�شة، 

كديو�ن �ملحا�شبة، بعيدً� من تدخل �ل�شلطة �لتنفيذية.

كذل��ك، ويف �لجت��اه نف�ش��ه، يقت�ش��ي �إع��ادة �لنظ��ر يف تكوي��ن م��و�رد 
�ل�شن��دوق ومعايري �حت�ش��اب �أمو�ل��ه وتوزيعها مبا يوؤّم��ن ظروفًا تنموية 
متكافئة وعادلة بني �ملناطق، بدًل من تعميق �لهوة، كما هي �حلال �لآن، 
بني �لبلديات �لفقرية و�لغنية. ن�شري هنا �إىل �شو�ب �ملعايري �ملعتمدة يف 
م�ش��روع قان��ون �لامركزية �لإد�رية �ملو�ّش��عة )وفق��ًا للمادتني 99 و105 

من م�شروع �لقانون �ملذكور(.

عل��ى �لدع��م �لكايف7 قادرة عل��ى �ل�شطاع بهذه �ملهم��ة و�حللول مكان 
�شوكلني مبا ل يتعدى ثلث �ملبلغ �لذي تتقا�شاه هذه �لأخرية.

ع��ن  للتقري��ر  �لدولي��ة  �ملنظم��ة  ��ش��تطاع  ي�ش��ري  نف�ش��ه،  ويف �لجت��اه 
م��ع  للعاق��ة  �لبلدي��ات  �لحت��اد�ت  تقيي��م  �ش��لبية  �إىل  �لدميقر�طي��ة 
�ل�ش��لطات �ملركزّية )ل�ش��يما وز�رة �لد�خلّية و�لبلديات وجمل�ض �لإمناء 
و�لإعم��ار( جله��ة �إد�رة �لنفاي��ات.8 كم��ا ُيظه��ر �لتقري��ر �ل�ش��ادر ع��ن 
»هيوم��ن ر�يت���ض ووت���ض«، حتت عن��و�ن »كاأنك تتن�ش��ق موت��ك«، �ملخاطَر 
�لبيئي��ة و�ل�شحي��ة �جل�ش��يمة �لناجت��ة من تقاع���ض �حلكومة ع��ن �إقر�ر 
خط��ة وطني��ة متكامل��ة لإد�رة �لنفايات �ل�شلبة، و�لذي �أّدى �إىل �نت�ش��ار 
كثيف للمكّبات �لع�ش��و�ئية وتفاقم ظاهرة �حلْرق يف �لهو�ء خ�شو�شًا يف 

�ملناطق �لفقرية.9

وقد �ّتبعت �حلكومة �لنهج نف�ش��ه بالن�ش��بة �إىل توزيع �أمو�ل �ل�شندوق 
�ملحلي��ة  ل��اإد�ر�ت  �أ�شا�ش��يًا  ي�ش��ّكل م�ش��درً�  �ل��ذي  �مل�ش��تقل  �لبل��دي 
مُيكّنه��ا م��ن ت��ويّل مهامها، ل�ش��يما على �شعي��د �إد�رة قط��اع �لنفايات 
�أم��و�ل  �للبناني��ة  ��ش��تنفدت �حلكوم��ة  �لت�ش��عينيات،  فمن��ذ  �ل�شلب��ة. 
�ل�شندوق �ش��و�ء باإبر�مها عقودً� باهظة �لثمن مع �شركات ُتعنى بجمع 
�لنفايات، ك�ش��وكلني و�ش��و�ها، �أو بتمويلها م�ش��اريَع عائدًة �إىل جمل���ض 
�لإمناء و�لإعمار ل ياأذن بها قانون �لبلديات و�ملر�ش��وم �لذي يعود �إليه 
حتدي��د »�أ�شول وقو�عد توزيع �أمو�ل �ل�شندوق �لبلدي �مل�ش��تقل« )رقم 
1917�ل�ش��ادر ع��ام 1979(، م��ا »�أّدى �إىل حرم��ان �لبلديات من 1.2 
ملي��ار دولر م��ن �لإي��ر�د�ت، و�أظه��ر - م��ع �لتحّف��ظ يف �لتقدي��ر - �أن 
م��ا ل يق��ّل عن 460 ملي��ون دولر من �إنفاق �حلكوم��ة �ملركزية هو غري 

قانوين«.10

�لمرجع نف�شه، �ض. 78.  7
�لخدمات �لعامة في �تحاد�ت �لبلديات في لبنان. �ض. 26.  8

لحرق  �ل�شحية  �لمخاطر  موتك:  تتن�شق  كاأنك   .)2017( ووت�ض.  ر�يت�ض  هيومن   9
�لنفايات �ل�شلبة في لبنان. تقرير. بيروت: لبنان. متو�فر في �لعربية على �لر�بط 

�لتالي:
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/  

lebanon1117ar_web.pdf. تمت زيارته في كانون �لأول 2017.

قب�شة  من  �لبلدي  �ل�شندوق  »تحرير   .)2015( عطا�هلل.  �شامي   10
�لآتي: �لر�بط  على  متو�فر  للدر��شات.  �للبناني  �لمركز  بيروت:   �ل�شيا�شيين«. 

 .https://www.lcps-lebanon.org/featuredArticle.php?id=53

تمت زيارته في كانون �لأول 2017.

�إن تقري��ر �ملنظم��ة �لدولي��ة للتقرير عن �لدميقر�طية يب��نّي مدى �فتقار 
�لحتاد�ت و�لبلديات �إىل �ملو�رد �لازمة لا�شطاع مبهامها، حيث �إّن 
مع��ّدل حجمه��ا ليتع��ّدى �ل���2.5 مليار ل��رية لبنانّية، وهو رقم ل ي�ش��مح 
بتفعي��ل عم��ل �لحت��اد�ت �إل يف ح��ّده �لأدن��ى، ف�شًا ع��ن �أن �لعديد من 
�لحت��اد�ت ع��رّب ع��ن »�نع��د�م �لعد�ل��ة يف �حت�ش��اب �أم��و�ل �ل�شن��دوق 
�لبل��دّي �مل�ش��تقل نتيج��ة �لقي��ام بتوزي��ع �لعائ��د�ت عل��ى قاع��دة ع��دد 
�لأ�ش��خا�ض �ملقّيدي��ن يف �ش��جات نفو���ض �لإد�رة، ولي���ض ]بالنظ��ر �إىل[ 

مدى �حلاجات«.11

11  �لخدمات �لعامة في �تحاد�ت �لبلديات في لبنان. �ض. 8.
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�أم��ا م��ن �لناحية �ملالية فيقت�شي، �أوًل، �إقر�ر �إ�شاحات مالية و�شيا�ش��ة 
�شريبي��ة حتفيزية ت�ش��جع �لتخفيف من �إنت��اج �لنفايات و�عتماد تقنيات 
�إع��ادة �لتدوير �حلديثة تدريجيًا؛ وثاني��ًا، تعزيز مو�رد �لإد�ر�ت �ملحلية 
باإ�شاح معايري �حت�شاب �أمو�ل �ل�شندوق �لبلدي �مل�شتقل وتوزيعها.16

�إن م�ش��روع قان��ون �لامركزي��ة �لإد�ري��ة �ملو�ّش��عة يق��تح، عل��ى ه��ذ� 
�ل�شعيد، �إن�شاء �شندوق لمركزي يحّل حمّل �ل�شندوق �لبلدي �مل�شتقل، 
ويتمتع بال�ش��خ�شية �ملعنوية و�ل�ش��تقالني �لإد�ري و�ملايل، بعك���ض هذ� 
�لأخ��ري، ف��ا يخ�شع لأي نوع م��ن �لو�شاية �ملركزية و�إمن��ا لرقابة لحقة 
ميار�ش��ها دي��و�ن �ملحا�ش��بة، ل غري. وهذ� �مل�ش��روع يتماي��ز عن �لقو�نني 
و�ملر��شيم �حلالية �لر�عية لل�شندوق �لبلدي �مل�شتقل �شو�ء جلهة ت�شكيله 
و��ش��تقالية �أع�شائ��ه ع��ن �حلكوم��ة، �أو ��ش��تحد�ث معاي��ري مو�شوعي��ة 
وحمّددة تنّظم متويله وتوزيع عائد�ته على �لبلديات وجمال���ض �لأق�شية 

�ملنوّي �إن�شاوؤها بدًل من �حتاد�ت �لبلديات �حلالية.17

�أما �إقر�ر قانون �لامركزية �لإد�رية �ملو�ّشعة فُيفت�ض على م�شتويني:

�إعادة �لنظر يف �ملعايري �ملعتمدة لحت�شاب م�شادر �لتمويل وحتديد 	 
من  لعدٍد  �لناظمة  �لقو�نني  بتعديل  منها،  �ل�شندوق  عائد�ت  ن�شبة 
�ل�شر�ئب كال�شريبة على �لقيمة �مل�شافة و�إير�د�ت بع�ض �لقطاعات، 
مثل  �لر�شوم،  من  وعدد  و�جلمارك،  �خلليوي  فو�تري  �إير�د�ت  مثل 

ر�شوم �إ�شغال �لأماك �لعمومية.
يف 	  �ملركزية  �حلكومة  ��شتن�شابية  من  حتّد  و�شو�بط  قيود  و�شع 

مو�شوعية  ومعايري  �آليات  وو�شع  �ل�شندوق،  باأمو�ل  �لت�شّرف 
�ملحلية،  �لإد�ر�ت  على  �لعائد�ت  توزيع  ن�شبة  حتّدد  للقيا�ض،  قابلة 
وبالأخ�ّض، كيفية ��شتفادة �لقرى �لتي ل بلدية لها من خال �لتعاون 

مع �لإد�ر�ت �ملحلية �ملجاورة. 
يف م��و�ز�ة ه��ذه �لتعدي��ات على قان��ون �لبلدي��ات، بوجه خا���ض، يتعنّي 
عل��ى وز�رة �لد�خلي��ة و�لبلديات، بالتن�ش��يق م��ع �لإد�ر�ت �ملحلية �إجر�ء 
م�ش��ح �ش��امل يحّدد حجم �لبلدية �لدميغر�يف ونطاقها �جلغر�يف ويقّيم 
حاجاتها �خلا�شة، لأن من �ش��اأن ذلك �أن ميّهد �لطريق لتطبيق �لآليات 

�ملن�شو�ض عليها يف م�شروع �لقانون وتفعيلها.

و�لبلديات.  �لد�خلية  وز�رة  �للبنانية.  �لجمهورية  في:  �لو�ردة  �لتو�شيات  �أنظر   16
لتحديث  �لطريق  خارطة  �لبلديات:  مالية  در��شات  م�شروع   .)2011(
 .TCGIو  CRI مع  بالتعاقد   ICMA �إعد�د  لبنان.  في  للبلديات  �لمالية  �لإد�رة 
�لآتي: �لر�بط  على  بالعربية  متو�فر  و�لبلديات.  �لد�خلية  وز�رة   بيروت: 
كانون  في  زيارته  تمت   .www.moim.gov.lb/Download.aspx?idf=82

�لأول 2017.
ر�جع، بهذ� �لخ�شو�ض، �لمو�د 90-99 من م�شروع �لقانون ب�شاأن ت�شكيله ومهامه   17

و�آلية عمله و�لمادة 105 ب�شاأن رقابة �لديو�ن �لاحقة.

ثانياً: و�صع ال�صيا�صات املنا�صبة وتوفري املوارد الالزمة
�إن �حللول و�لآليات �لتقنية متو�فرة لإد�رة متكاملة وم�شتد�مة للنفايات 
�لإر�دة  وج��ود  ي�ش��تلزمان  وتنفيذه��ا  بلورته��ا  لك��ن  �ل�شلب��ة،  �ملنزلي��ة 
�ل�شيا�ش��ية، م��ن جهة، ومتك��ني �لإد�ر�ت �ملحلية وتعزي��ز قدر�تها للقيام 
مبهامه��ا، م��ن جه��ة �أخ��رى. ن�ش��ري يف ه��ذ� �ل�ش��دد �إىل �ملب��ادرة �لت��ي 
�أطلقته��ا، يف ت�ش��رين �لث��اين 2017، جمموع��ة من �لأف��ر�د و�ملجموعات 
�لنفاي��ات  �إد�رة  �ملدني��ة و�ل�شيا�ش��ية �مل�ش��تقّلة حت��ت عن��و�ن »�ئت��اف 
�ل�شلبة« �لآيلة �إىل ت�شكيل جمموعة �شغط للدفع نحو حتقيق ��شت�تيجية 
م�ش��تد�مة لإد�رة �لنفايات ت�ش��تند �إىل خرب�ت مت�كمة وجتارب حملية 

ناجحة يف هذ� �ملجال.13

م��ن �لناحي��ة �لتقنية، تتمثل �خلطوة �لأوىل يف �إطاق �شيا�ش��ة تخفيف 
�إنت��اج �لنفاي��ات و�عتم��اد قاع��دة �لف��رز من �مل�ش��در �للتني يع��ود �أمر 
فر�شهما �إىل �لبلدية، كّل يف نطاقها �جلغر�يف، كونها �ل�ش��لطة �لأقرب 
�إىل �لنا���ض. �أما م�ش��األتا �ملعاجلة و�لتلف فتتطلبان ��شت�تيجية �شاملة 
وطويل��ة �لأمد ت�ش��ارك فيها جهات معنية �أخ��رى، يف طليعتها �لإد�ر�ت 
�ملحلي��ة، ووز�رة �لبيئ��ة، ووز�رة �لد�خلي��ة و�لبلدي��ات، ومكت��ب وزي��ر 
�لدول��ة ل�ش��وؤون �لتنمي��ة �لإد�ري��ة، وجمل���ض �لإمناء و�لإعم��ار، على �أن 
يت��م �لتن�ش��يق ب��ني ه��ذه �جله��ات و�أن تق��ّر �ملعاي��ري �لبيئي��ة و�ل�شحية 

و�خلط��وط �لتوجيهية و�لتنظيمية �لازمة. 

ت�ص��ّور روؤ�ص��اء احتادات البلدي��ات لدور احلكومة املركزي��ة اللبنانية يف 
جمال اإدارة النفايات ال�صلبة.
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املرجع: اخلدمات العامة يف احتادات البلديات يف لبنان )2017(.

�أكثر  13  و�شع �لئتاف �شل�شلة خطو�ت وتو�شيات يمكن تنفيذها على مر�حل وعلى 
من �شعيد، و�لطاع عليها متاح على موقع �لئتاف �للكتروني على �لعنو�ن �لآتي: 

/https://www.wmclebanon.org. تمت زيارته في كانون �لأول 2017.

وم��ن �ملُج��دي على هذ� �ل�شعي��د تفعي��ل �لتو��شل و�لتع��اون مع �جلهات 
�ملانحة �لدولية من �أجل تاأمني �ملو�رد �لتقنية و�لإفادة من خرب�ت �لدول 
�لأخرى ومقارباتها.14 �إن �لإد�رة �ملتكاملة و�مل�شتد�مة للنفايات �ل�شلبة 
حتّتم �ل�ش��تفادة من �قت�شاد�ت �حلجم، حيث ميكن، يف �شوء �لنموذج 
�ملق��تح يف در��ش��ة »�ملنظمة �لدولية للتقرير ع��ن �لدميقر�طية«، ح�شر 
�شاحي��ات �لإد�ر�ت �ملحلية �ل�شغرى بالكن���ض )�للّم( و�جلمع، و�لفرز 
م��ن �مل�ش��در )�لف��رز �لأويل(، و�لت�ش��بيخ �لبد�ئي، يف ح��ني ُتناط مهام 
�إن�ش��اء �ملطام��ر �ل�شحية، و�إن�ش��اء مر�ك��ز �ملعاجلة و�إد�رته��ا )�أو تلزمي 
ت�ش��غيلها(، و�إعادة �لتدوي��ر، و�لفرز �لثانوي، وو�ش��ع خطة عامة خا�شة 

بالإد�ر�ت �ملحلية �ملتو�شطة �حلجم و�لكربى ح�شرً�.15

�إن ��ش��تطاع ر�أي روؤ�ش��اء �لحت��اد�ت يف �ل��دور �ملرجت��ى م��ن �حلكوم��ة 
�ملركزي��ة يوؤّك��د توّجه �لإد�ر�ت �ملحلية نحو �ملمار�ش��ات �حل�ش��نة يف هذ� 

�ملجال، وفقًا للر�شم �لتو�شيحي �لو�رد �أدناه:

حكومية  غير  جهات  �أعّدتها  �لتي  و�لتقارير  �لدر��شات  من  عدد  �إلى  هنا  نحيل    14
�لآتي: �لعنو�ن  على  وذلك  وفرن�شا،  �لبر�زيل  تجارب  من  �نطاقًا   ودولية 
في  زيارته  تمت   .http://www.localiban.org/mot887.html?lang=ar

كانون �لأول 2017.
15  �لخدمات �لعامة في �تحاد�ت �لبلديات في لبنان. �ض. 28.
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�إذ� ثبت �أن �ملهمة �لأ�شا�ش��ية لل�ش��رطة �ملحلية تتمث��ل يف مهاّم �ل�شابطة 
�لإد�رية، وهو �أمر ل ُلب�ض فيه، ظّل هناك م�شاألتان عالقتان يتعنّي �لإجابة 
عنهما من �أجل حتديد مهام �ل�ش��رطة �ملذك��ورة وجمالت �خت�شا�شها: 
هل �ل�ش��رطة �ملحلية قوة م�ش��ّلحة ينبغي تزويد عنا�شرها بال�ش��اح؟ هل 
يجوز لهذه �لأخرية �أن متار�ض مهاّم �ل�شابطة �لعدلية؟ وما هي، يف حال 

�لإيجاب، �شروط ممار�شة هذه �ملهام وحدوُدها؟

هات��ان �مل�ش��األتان ترتبطان ب�ش��كل مبا�ش��ر ووثيق مبدى �إمكان ممار�ش��ة 
�ل�ش��رطة مه��امَّ �ل�شابط��ة �لعدلي��ة. �إن قان��ون �لبلديات �شري��ح يف هذ� 
�ملج��ال، وه��و ين�ّض على �لآتي: يتوىّل رئي���ض �ل�ش��لطة �لتنفيذية »�ش��وؤون 
�لأمن بو��شطة �ل�شرطة �لبلدية، التي تتمتع ب�صفة ال�صابطة العدلية، 
ول��ه �أن يطلب موؤ�زرة ق��وى �لأمن �لد�خلي لدى وقوع �أّي جرم �أو �حتمال 
ح��دوث م��ا قد يهّدد �ل�ش��امة �لعامة، و�أن يبا�ش��ر �لتحقيق��ات �لازمة« 
)�ملادة 74(. غري �أن قانون �أ�شول �ملحاكمات �جلز�ئية �ملعّدل )2005( 
�أغف��ل، م��ن جهت��ه، ذكر �ل�ش��رطة �لبلدية يف �ش��ياق تع��د�ده �لعنا�شر �أو 
�جلهات �لتي تقوم بوظائف �ل�شابطة �لعدلية )�ملو�د 16 و38 و39 منه( 
ما يدعو �إىل �لت�ش��اوؤل عّما �إذ� كان ذلك يعني ��ش��تبعاد تطبيق �ملادة 74 

من قانون �لبلديات �ملُ�شار �إليه �آنفًا.

تقت�شي �لإ�ش��ارة بد�يًة �إىل �أن قانون �لبلديات وقانون �أ�شول �ملحاكمات 
ان عاّمان وبالتايل يتعادلن من �لناحية �لقانونية،  �جلز�ئية كليهما ن�شّ
م��ا جع��ل �آر�ء �لقانوني��ني تنق�ش��م حول �ملو�ش��وع بدليل ما ح��دث عندما 
قدم��ت بلدية زحلة نظام �ش��رطة بلدية خا�ض به��ا )ر�أي رقم 333 تاريخ 
2012/10/8( حيث �شدر ر�أي ��شت�ش��اري ملجل���ض �ش��ورى �لدولة ين�ّض 
عل��ى �لآتي: »م��ع �إ�شافة �لأحكام �لتالية كفقرة م�ش��تقلة ]...[ ومر�عاة 
�لأحكام �ملن�شو�ض عليها يف هذ� �لنظام، تتحول ال�صرطة البلدية اإىل 
�صابط��ة عدلي��ة يف حالت �صبط الفاعلني باجلرم امل�ص��هود ويف حالت 

التعّدي على الأمالك العامة واخلا�صة«.

لكن ر�أي هيئة �لت�ش��ريع و�ل�شت�ش��ار�ت يف وز�رة �لعدل �ل�شادر يف تاريخ 
2015/8/20 ج��اء متعار�ش��ًا م��ع توّجه جمل���ض �ش��ورى �لدول��ة �ملذكور، 
حي��ث تبّن��ت �لهيئ��ة �ملذك��ورة �لدر��ش��ة �لت��ي �أعّده��ا معه��د ق��وى �لأمن 
�لد�خل��ي له��ذه �لغاي��ة و�لت��ي �نته��ت �إىل ��ش��تنتاج م��وؤّد�ه �أن��ه »ل ميكن 

اعتبار �صرطة البلدية من �صمن ال�صابطة العدلية«.

�أّما �إذ� كان يجوز �عتبار �شرطة �ملحلية قوة م�شّلحة، فاإن قانون �لأ�شلحة 
و�لذخائ��ر )�ملر�ش��وم �ل�ش��ت�عي رق��م 137 تاري��خ 1959/6/12( جاء 
���ت �ملادة 26 على  �شريح��ًا جله��ة تعد�د �لعاملني يف �لبلديات، حيث ن�شّ
�لآت��ي: »يرخ���ض لأف��ر�د �لق��وى �لعام��ة وماأم��وري �لأح��ر�ج و�لنو�ط��ري 
وحم��ل  باقتن��اء  للع�ص��كريني  املماثل��ني  املوظف��ني  و�ص��ائر  و�حلّر����ض 
�لأ�ش��لحة و�لذخائ��ر �لد�خلة يف �لفئة �لأوىل �لنب��ذة 1 ويف �لفئة �لر�بعة 
�شم��ن ح��دود وظائفه��م ومبوج��ب ت�شريح خط��ي على بطاق��ات خا�شة 
�ش��ادرة ع��ن وز�رة �لد�خلي��ة يذك��ر فيه رقم �ل�ش��اح �ملرخ���ض بحمله، 
ونوع��ه ]...[«. كم��ا ح��ّددت �ملادة �لأوىل من �ملر�ش��وم �ل�ش��ت�عي رقم 
102 تاري��خ  1983/9/16 �ملتعل��ق بالدف��اع �لوطني �لقوى �مل�ش��ّلحة على 
�ل�ش��كل �لآتي: »�جلي���ض، قوى �لأمن �لد�خلي، �لأم��ن �لعام، وبوجه عام 
�صائر العاملني يف الإدارات العامة واملوؤ�ص�صات العامة والبلديات الذين 

يحملون ال�صالح بحكم وظيفتهم«.

ي�ش��كل �قتن��اء �ل�ش��اح و�لذخائر و�لتخي���ض بها م�ش��وؤولية ق�شوى تقع 
عل��ى عن�شر �ل�ش��رطة �ملحلية �لذي يحمل �ل�ش��اح وعلى �ملوؤ�ش�ش��ة �لتي 
ينتم��ي �إليه��ا ه��ذ� �لعن�شر. ونظ��رً� �إىل �أهمية هذ� �لإج��ر�ء وما يتتب 
علي��ه م��ن م�ش��وؤولية، وج��ب �أن يك��ون تزوي��د �ل�ش��رطة �ملحلية بال�ش��اح 

�لناري خا�شعًا ل�شروط دقيقة و�شارمة.

 �ُصُبل تفعيل دور ال�صرطة املحلية 
يف حفظ ال�صالمة العامة

�ش��ّجل �لتقرير �ل�شادر ع��ن �ملنظمة �لدولية للتقري��ر عن �لدميقر�طية 
�أب��رز �لتحدي��ات �لت��ي تو�جهه��ا �لحت��اد�ت و�لبلدي��ات يف جم��ال حفظ 
�ل�ش��امة �لعامة �ملوكلة �إىل �أجهزة �ل�ش��رطة �ملحّلية )�ل�ش��رطة �لبلدية 
و�ش��رطة �حت��اد �لبلدي��ات(، حيث �إن جهاز �ل�ش��رطة، عل��ى �إلز�ميته يف 
�لقان��ون �لبل��دي، ل يتو�فر �إل لعدد ل يتج��اوز 59% من �لحتاد�ت. و�إذ� 
كان �لتح��دي �لأ�شا�ش��ي يكم��ن يف قّل��ة �مل��و�رد و�شعوب��ة �لتوظي��ف، فاإن   
�لتقرير يظهر �أي�شًا ثغر�ت ج�شيمة على �مل�شتويني �لت�شريعي و�لتنظيمي 

لهذ� �لقطاع.18

لقد �أغفل �مل�شّرع �للبناين، يف �لو�قع، تعريف �لطبيعة �لقانونية لل�شرطة 
�ملحلية ، ومل يعمد �إىل ��شتحد�ث تنظيم �شامل خا�ض بها، و�إمنا تناولها 
ب�شورة عر�شّية، يف ن�شو�ض وت�شريعات متفرقة �أكرث ما يجري �لتكيز 
فيها على �شبط خمالفات �ل�ش��ري و�حلفاظ على �لنظافة �لعامة،19 كما 
يف قان��ون �لبلدي��ات حي��ث �قت�شرت �لإ�ش��ارة �إىل �ل�ش��رطة �ملحلية على 
ع��دد �شئيل م��ن �ملو�ّد )�أبرزه��ا �مل��و�د 74، 83-85، 121، 124 و125( 

من دون �لتطّرق �إىل مهاّمها ونطاق �شاحياتها بالتف�شيل.

ه��ذ� �لإبهام �لقانوين �لذي يعتي طبيعة �ل�ش��رطة �ملحلية يعّززه، من 
جهة، تعّدد �جلهات �ملخّولة �إ�شد�ر �لأنظمة �خلا�شة بال�شرطة �ملحلية 
)كّل من روؤ�ش��اء �لبلدية وروؤ�ش��اء �لحتاد�ت على حدة(، بحيث ن�ش��هد 
تباينًا وت�شاربًا يف �ل�شاحيات بني �أجهزة �ل�ش��رطة �لتابعة لاإد�ر�ت 
�ملحلي��ة؛ وم��ن جه��ة �أخ��رى، �لخت��اط �لقائ��م ب��ني �ل�ش��رطة �لبلدية 
وجه��از �ش��رطة �لحتاد، كما ت�ش��ري ت�شور�ت روؤ�ش��اء �لحت��اد �ملتباينة 
ب�ش��اأن دور كل منهم��ا، فهن��اك م��ن يريد تطوير �ل�ش��رطة على م�ش��توى 
�لحتاد، ومن يريد ح�شر دورها يف �لتن�ش��يق مع �ل�ش��رطة �لبلدية، �إن 
مل يكن �إلغاء �لأوىل كليًا.20 وقد جنم عن غياب �لن�شو�ض و�ل�شو�بط 
ة �أ�ش��هم  ت�ش��ارب يف �لآر�ء �ل�ش��ادرة ع��ن �لهيئ��ات �لق�شائية �ملخت�شّ
يف تعزي��ز عدم �لن�ش��جام ب��ني �شاحيات �ل�ش��رطة �ملحلية و�شاحيات 

�لأجهزة �لأمنية �لأخرى.

�أخريً�، لتز�ل �شاحية توظيف عنا�شر هذه �ل�شرطة يف ماك �لبلديات 
�أو �لحت��اد�ت مرتبط��ة بال�ش��لطة �ملركزية، وه��و �أمٌر يتعار���ض مع مبد�أ 
�ل�ش��تقال �لإد�ري لل�ش��لطات �ملحلية �لامركزية، فُيلجئ هذه �لأخرية 

18  �لخدمات �لعامة في �تحاد�ت �لبلديات في لبنان. �ض. 14، 22.
19  نخ�ض بالذكر قانون �لغابات )1949(، ومر�شوم �لمحافظة على �لنظافة �لعامة 
)1974(، وقانون ت�شوية مخالفات �لبناء )1994(، وقانون حماية �لبيئة )2002(، 
�لفنية  �لفرقة  تنظيم  ومر�شوم   ،)2012( �ل�شير  وقانون   ،)2004( �لبناء  وقانون 

لمر�قبة �لأحر�ج و�ل�شيد و�لأ�شماك )2013(.
�لخدمات �لعامة في �تحاد�ت �لبلديات في لبنان. �ض. 21.  20

�إىل �لتعاق��د �أو �إىل �لتوظي��ف �ملوؤق��ت بو��ش��طة »�لبي��ان أو �لفات��ورة« �أو 
�ملياومة �أو �لتعاقد �ل�شهري و�ل�شنوي، لتفادي �لأعباء �ملالية �ملتتبة من 

�لوظيفة �لثابتة، مما يوؤثر �شلبًا يف �أد�ء �ل�شرطة �ملحلية.21

الإ�صكاليات املتعلقة مباهية دور ال�صرطة املحلية يف 
حفظ ال�صالمة العامة

ملّ��ا كان كلٍّ م��ن رئي���ض �لبلدي��ة ورئي���ض �لحت��اد ُيعت��رب رئي�ش��ًا لل�ش��لطة 
�لتنفيذي��ة، فق��د �أن��اط بهم��ا قان��ون �لبلدي��ات �شاحيات و��ش��عة جرى 
حتديده��ا يف �مل��ادة 74 على �ش��بيل �ملث��ال ل �حل�شر، ل�ش��يما تلك �لتي 
تتعل��ق بال�ش��امة �لعام��ة. يع��اون ه��ذ� �لأخ��ري م��ن �أج��ل �شمان ح�ش��ن 
ممار�ش��ة هذه �ل�شاحيات، جهاز �ل�ش��رطة، ولاإد�رة �ملحلية �أن تن�شئ 
م��ا حتت��اج �إلي��ه م��ن وح��د�ت �إ�شافي��ة، كاحلر���ض و�لإطفاء و�لإ�ش��عاف 
لتويّل مهاّم �أكرث تخ�ش�شًا. ويكون رئي���ض �ل�شلطة �لتنفيذية هو �لرئي�ض 

�لت�شل�شلي �لأعلى للموظفني )�ملادة 77(.

�إن �ل�ش��وؤ�ل �لأ�شا�ش��ي �ل��ذي ُيط��رح يف ه��ذ� �ملجال يتّك��ز يف �لطبيعة 
�لقانونية ملهاّم �ل�ش��رطة، متناوًل ماهيتها ونطاق �شاحّياتها. ل �ش��ك 
يف �أّن �ل�ش��رطة �ملحلي��ة ه��ي �ش��رطة جمتمعي��ة بامتياز، لك��ن �ملادة 85 
م��ن قان��ون �لبلدي��ات منحته��ا بع���ض �ل�شاحي��ات ل�شب��ط �ملخالفات 
�لإد�ري��ة، باإعطائها �ملوظفني �لبلديني، �لذي��ن ُتناط بهم مهمة تطبيق 
�لقو�ن��ني و�لأنظم��ة �ملتعّلقة بال�شح��ة �لعامة و�لنظاف��ة �لعامة و�لبناء 
وت�ش��هيل �لتج��ول يف �ل�ش��و�رع و�ل�ش��احات �لعام��ة، ومر�قب��ة تنفيذها، 
و�شب��ط م��ا يعت���ض �ش��ريها م��ن خمالف��ات. لك��ن �ل�ش��وؤ�ل �ل�ش��ائك 
�ل��ذي ُيطرح يف ه��ذ� �ملجال يتناول طبيعة �لدور �ل��ذي توؤّديه يف حفظ 
�ل�ش��امة �لعام��ة و�لأم��ن عل��ى �ل�شعي��د �ملحلي. وق��د �أثبتت �لدر��ش��ة 
�ل�ش��ادرة ع��ن �ملنظمة �لدولي��ة للتقرير ع��ن �لدميقر�طية �أن �ش��رطة 
�لحتاد�ت فاعلة على حماور تتعّدى �شاحياتها �لقانونية وت�ش��به، �إىل 
حّد بعيد، �شاحيات �ل�ش��رطة �لبلدية، كما �أظهرت �لأرقام فيها مدى 
�لغمو���ض �لقان��وين �ملحي��ط مبفهوم �ل�شابط��ة �لعدلّية، ل�ش��يما جلهة 

�لتعامل مع �لاجئني �ل�ش��وريني.22

تبرز هنا �إ�شكالية مدى �نطباق �إجر�ء�ت �لت�شغيل �لموّحدة و�لنظام �لد�خلي على   21
ل، مثًا، تعميم مبد�أ عام يق�شي  �ل�شرطيين غير �لمثبتين، وما �إذ� كان من �لمف�شّ
ومهاّمه  �لمحلي  �ل�شرطي  لماهية  كبيرً�  �إغفاًل  فيها  لأن  �لطريقة  هذه  با�شتبعاد 
وم�شوؤوليته، �أو �إجازة �للجوء �إلى هذه �لو�شيلة في ظروف محّددة �شلفًا، مع ��شتر�ط 
�شلوك  مدونة  بم�شمون  م�شروط  وغير  كامًا  �لتز�مًا  �لمو�شمي  �لعن�شر  �لتز�م 
من  �أدنى  بحد  وتقّيده  �لد�خلي،  �لأمن  قوى  غر�ر  على  �لمحلية  بال�شرطة  خا�شة 

�للتز�مات و�لو�جبات و�شروط �لتدريب و�شوى ذلك. 
22  �لخدمات �لعامة في �تحاد�ت �لبلديات في لبنان. �ض. 15-13.
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ثانياً: تكري�ص املبادئ الراعية لعمل ال�صرطة املحلية 
وحتديد طبيعتها القانونية

بناًء على در��شة مقارنة لنماذج معتمدة يف دول �أخرى، ول�شيما �لنموذج 
�لفرن�شي، ن�شتخل�ض ثاثة مبادئ �أ�شا�شية ترعى عمل �ل�شرطة �ملحلية، 

وت�شاهم يف حتديد مهامها ونطاقها. 

�ملبد�أ �لأول:  �إن �ل�ش��لطة �ملحلي��ة ملزم��ة مبمار�ش��ة دوره��ا و�شاحياتها 
م��ن دون �أن تتعار���ض م��ع �لقو�ن��ني �ملرع��ي �إجر�وؤه��ا ومن 
�لد�ش��تور  �أن مت���ّض �حلق��وق و�حلري��ات �ملكّر�ش��ة يف  دون 
�للبناين، ل�ش��يما �حلرية �ل�شخ�شية وحرية �لتنقل وقرينة 
�ل��رب�ءة وغريها م��ن �ملبادئ �لتي يجب �أن تل��زم بها جميع 
�لق��وى �لأمني��ة. يف �لجت��اه نف�ش��ه، ينبغي �عتم��اد �لقاعدة 
�لعام��ة �لت��ي كّر�ش��ها جمل���ض �ش��ورى �لدول��ة �لفرن�ش��ي يف 
�ش��ياق معاجلته نط��اَق �شاحية �لأجه��زة �لأمنية، و�لقائلة 
ب��اأن »�حلرية ه��ي �لقاعدة و�لقي��ود �لو�قع��ة عليها من قبل 

�ل�شرطة هي �ل�شتثناء«.25

�ملبد�أ �لثاين:  ر�ش��م حدود �لعاقة و�لتو��شل يف ما بني �ل�ش��رطة �ملحلية 
و�لق��وى �لأمني��ة �لعام��ة �لأخرى، ويف مقّدمه��ا قوى �لأمن 
�لد�خلي و�أجهزتها، على �أ�شا���ض مب��ادئ �لتعاون و�ملوؤ�زرة 
و�لتن�ش��يق. وذل��ك بو�شع �إطار و��ش��ح و�شريح يحّدد مدى 
ت�ش��ابك �ل�شاحي��ات وكيفي��ة رب��ط دور كّل م��ن �لق��وى 
�لأمني��ة �ملختلف��ة و�ملتو�ج��دة يف كث��ري من �لأحي��ان �شمن 

�لنطاق �جلغر�يف نف�شه، على نحو متكامل.

�ملبد�أ �لثالث:  عم��ًا بقانون �لبلديات و��شت�ش��ارة جمل���ض �ش��ورى �لدولة 
�للبن��اين �لآن��ف ذكره��ا، نق��تح �عتماد تعريف �ل�ش��رطة 
�ملحلية كالآتي: »�ل�ش��رطة �ملحلية هي قوة عامة وم�ش��ّلحة، 
وه��ي �شابط��ة جمتمعي��ة و�إد�ري��ة، ميك��ن �أن تتح��ول �إىل 
�شابطة عدلية يف حالت �شبط �لفاعلني باجلرم �مل�شهود 
ويف حالت �لتع��ّدي على �لأماك �لعامة و�خلا�شة؛ نطاق 
�شاحياتها هو �لنطاق �ملحلي؛ يوؤدي عنا�شرها وظائفهم  

مرتدين �للبا�ض �لر�شمي وناقلني �أ�شلحتهم �لنظامية«.

من �لبنّي �أن ثمة �ن�ش��جامًا تاّمًا بني م�شمون م�ش��روع قانون �لامركزية 
�لإد�رية �ملو�ّش��عة وبني �لتعريف �ملقتح و�ملبادئ �ملذكورة، جلهة حتديد 
�ل�شف��ة �لقانوني��ة جله��از �ل�ش��رطة �ملحلي��ة، وكيفي��ة تعاون��ه م��ع �لقوى 
�لأمنية �ملركزية، و�آليات �لتن�ش��يق بني �ش��رطة جمل�ض �لق�شاء و�ل�شرطة 

�لبلدية يف �لق�شاء.

�لفرن�شي  �لدولة  �شورى  لمجل�ض  �لتاأ�شي�شيين  �لقر�رين  �ل�شدد  هذ�  في  ر�جع   25
�لو�قعة  و�لقيود  �لقاعدة  �لعامة عمومًا هي  و�لحريات  �لتجمع  باأن حرية  �لقائلين 

عليها هي �ل�شتثناء: 
«Arrêt Baldy», Conseil d’État, du 10 août 1917, no 59855. 
«Arrêt Benjamin», Conseil d’État, du 19 mai 1933, no 17520 17413.

ثالثاً: تعميم مبادئ نظام اإجراءات الت�صغيل املوحدة 
جلهاز ال�صرطة على جميع الإدارات املحلية

�نطاقًا من مبد�أ �ل�شتقال �لإد�ري �ملكّر�ض يف قانون �لبلديات، يتعّذر 
على �ش��لطة �لرقابة �لإد�رية �ملتمثلة يف وز�رة �لد�خلية و�لبلديات �إلز�م 
�لبلدي��ات �أو �حت��اد�ت �لبلدي��ات بنم��وذج نظ��ام د�خل��ي موّح��د لأجهزة 
�ل�ش��رطة؛ لك��ن يحق لوز�رة �لد�خلي��ة و�لبلديات �أن تعّم��م عليها مبادَئ 
ح �لإطار �لقانوين �لعام لو�شع �لأنظمة  وتوجيهاٍت و�إر�شاد�ت عامة تو�شّ
�لد�خلية وت�ش��ّهل عملية �عتمادها، على �أن ي�شّدق عليها وزير �لد�خلية 

و�لبلديات وفقًا لاأ�شول �لقانونية.

م��ن هنا نو�شي كخطوة �أوىل بو�صع رزمة مبادئ وتوجيهات واإر�ص��ادات 
حت��دد الإط��ار القان��وين العام لأي نظام داخلي لل�ص��رطة املحلية، وتتم 
�لإ�شارة فيها �إىل �لبنود و�لأحكام �ملُلزمة �لتي تفر�شها �لقو�نني �ملرعي 
�إجر�وؤه��ا، يف مقدمته��ا قان��ون �لبلدي��ات ونظ��ام �ملوظف��ني )�ملر�ش��وم 
�ل�ش��ت�عي رق��م 112 تاري��خ 12 حزي��ر�ن 1959(؛ ف�ش��ًا ع��ن �شياغة 
من��وذج لنظ��ام د�خلي ُيرفق بهذه �لإر�ش��اد�ت كي ت�شتاأن���ض ب��ه �لإد�ر�ت 

�ملحلية وتائمه وفقًا لحتياجاتها ونطاقها وخ�شائ�شها.

عل��ى �شعي��د �لتوظيف، ونظ��رً� �إىل عدد �لبلديات �لت��ي تعجز عن حتّمل 
�أعب��اء مالية �إ�شافية نتيجة زي��ادة ماكها، من �ملجدي �لتفكري يف �إطار 
يجي��ز، ب�ش��ورة ��ش��تثنائية، �للج��وء �إىل �لتعاق��د �أو �ملياوم��ة يف ظ��روف 
حم��ّددة م�ش��بقًا، عل��ى �أن يخ�ش��ع �لعن�ش��ر �ملو�ش��مي �إىل ح��د �أدنى من 
�للتز�مات و�لو�جبات و�لتدريب وب�ش��كل خا�ض مل�شمون مدونة �ل�شلوك 
�خلا�ش��ة بال�ش��رطة �ملحلي��ة. ويف ه��ذ� �لإط��ار، ب��ادرت وز�رة �لد�خلي��ة 
و�لبلدي��ات يف �لعام 2016 وبالتعاون مع  برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي 
ومتخ�ش�ش��ني يف هذ� �ملجال �إىل �شياغة م�ش��ودة نظ��ام د�خلي ومدونة 
�ش��لوك به��دف تعميمهم��ا عل��ى جمي��ع �لبلدي��ات و�لحت��اد�ت لتوحي��د 
�ل�شروط و�لأطر �لناظمة لعملها، مبا فيها مهام �ل�شرطة �لبلدية وكيفية 

��شتخد�م عنا�شر �ل�شرطة �لبلدية.26  

ونظ��رً� �إىل �ل��دور �ل��ذي توؤدي��ه �لهيئ��ات �لق�شائي��ة و�لرقابي��ة يف عملي��ة 
�لت�شدي��ق، مث��ل جمل���ض �ش��ورى �لدولة وجمل���ض �خلدمة �ملدني��ة، نقتح 
�إحالة منوذج �إجر�ء�ت �لت�شغيل �ملوحدة هذه على �إد�رة �لأبحاث و�لتوجيه 
�لتابعة ملجل���ض �خلدمة �ملدنية، ف�شًا عن ��شت�شارة جمل�ض �شورى �لدولة 
قب��ل �ملب��ادرة �إىل تعميمها؛ وذل��ك توفريً� للجهد و�خت�ش��ارً� للوقت يف ما 
يخ�ض عملية ت�شديق كل نظام على حدة، وتعزيًز� لان�شجام يف ما بينها.

�أو تعميم �لدر��شة وم�شودتّي �لنظام �لنموذجي ومدونة �ل�شلوك حتى  لم يتم ن�شر   26
تاريخ كتابة هذه �لأ�شطر. 

التو�صيات الآيلة اإىل تنظيم دور ال�صرطة 
املحلية يف حفظ ال�صالمة العامة وتفعيله

نق��تح �شل�ش��لة تو�شي��ات لتفعيل دور عنا�شر �ل�ش��رطة �ملحلية وحت�ش��ني 
�أد�ئه��ا يف حف��ظ �ل�ش��امة �لعام��ة و�لأمن عل��ى �ل�شعيد �ملحل��ي. وتاأتي 
مبادرة �لإ�شاح هذه  بناًء على تدخل �مل�شّرع )�قت�ح مر�شوم �أو تعميم 
تعديات على قانون �لبلديات( �أو �ل�شلطة �لتنفيذية )�قت�ح مر�شوم �أو 
تعميم( �أو �ل�شلطة �ملحلية نف�شها )مبوجب قر�ر جمل�ض بلدي �أو جمل�ض 

�حتاد عمًا باملادتني 54 و62 من قانون �لبلديات(.23

�إن �ش��ّد �لثغ��رة �لقانونية �ملُ�ش��ار �إليها �أعاه يوج��ب، ب�شرف �لنظر عن 
�جله��ة �لت��ي تب��ادر �إىل تنظيم ه��ذ� �ل��دور، �أن يت�شمن �لق��ت�ح �إطارً� 
�ش��امًا يوّحد نظام �إجر�ء�ت �لت�ش��غيل لل�ش��رطة �ملحلية. ويف حال تبنّي 
�أّن تعديل �لن�شو�ض �أمر �شعب نظرً� �إىل بطء �لعجلة �لت�شريعية، ميكن 
ل��وز�رة �لد�خلي��ة و�لبلدي��ات �ق��ت�ح م�ش��روع مر�ش��وم يف ه��ذ� �ل�ش��اأن. 
كم��ا ميك��ن ح��ّث �لإد�ر�ت �ملحلية �ملنتَخب��ة، بالتعاون مع �لق��وى �لأمنية 
�لأخ��رى و�ل��وز�رة، عل��ى ��ش��تحد�ث �إط��ار تنظيم��ي مرن ميك��ن تكييفه 
م��ع �خل�شو�شي��ات �ملحلية و�ملجتمعية للمدن و�لق��رى حيث يتم �عتماده 
عل��ى �أن يج��ري تعميمه عل��ى �لإد�ر�ت �ملحلية من ِقَب��ل �جلهات �لإد�رية 

و�لق�شائية �ملخت�شة.

من هنا �قت�حنا �أدناه بع�ض �لإر�شاد�ت و�لبنود �جلوهرية لتنظيم عمل 
ه��ذ� �جله��از مبعزل عن طبيع��ة �جلهة �لت��ي تبادر �إىل تنفي��ذ �لإ�شاح 
�ملذك��ور )�لإد�رة �ملحلية، �ملجل���ض �لنياب��ي، وز�رة �لد�خلية و�لبلديات، 
جمل���ض �ش��ورى �لدول��ة...( �أو طبيع��ة �لإط��ار �لتنظيم��ي �ل��ذي ميك��ن 

�عتماده يف هذ� �ل�شدد )قانون، مر�شوم، نظام د�خلي منوذجي...(.

�أم��ا يف ح��ال تع��ّذر �إق��ر�ر تعديل ت�ش��ريعي �أو �إ�شد�ر مر�ش��وم جديد يف 
ه��ذ� �ل�ش��اأن، فم��ن �ل�ش��روري حتدي��د �آلي��ة تعدي��ل �لأنظم��ة �ملعتم��دة 
حالي��ًا، و�لت��ي �ش��بق و�ش��ّدق عليه��ا وزي��ر �لد�خلي��ة و�لبلدي��ات، ك��ي 
تتنا�ش��ب م��ع �ملعاي��ري �جلدي��دة: فاإّم��ا �لعودة ع��ن ق��ر�ر �لت�شديق، �أو 
�لطل��ب �إىل �ملجال���ض �لبلدية وجمال���ض �لحتاد�ت �تخ��اذ قر�ر يق�شي 

بوقف �لعمل بالأنظمة �ل�ش��ابقة.

من   54 �لمادة  بن�ض  عمًا  ذ�تها،  حد  في  نافذة  �لبلدي  �لمجل�ض  قر�ر�ت  �أن  مع   23
�لوحد�ت  »�إن�شاء  �إلى  �لآيلة  �لقر�ر�ت  ت�شتثني  �لمادة نف�شها  فاإن  �لبلديات،  قانون 
�لبلدية وتنظيمها وتحديد ماكها و�خت�شا�شاتها و�شل�شلة رتب ورو�تب موظفيها«، 
وتخ�شعها �شر�حًة لت�شديق �شلطة �لرقابة �لإد�رية، حيث ت�شبح نافذة من تاريخ 

ت�شديق وزير �لد�خلية و�لبلديات عليها.

اأولً: ر�صد احلاجات انطالقاً من تقييم كّمي ونوعي  
للو�صع الراهن

�إن مقاربة �مل�ش��ائل و�لق�شايا �ملطروحة تفر�ض، منعًا لإنتاج �لإ�شكاليات 
نف�شها �لتي ت�شهدها �لإد�ر�ت �ملحلية �حلالية، جمَع �ملعلومات و�لبيانات 
�لازمة ب�شاأنها قبل ��شتحد�ث جهاز �شرطة جديد على م�شتوى �لق�شاء. 
وعلي��ه، فم��ن �ملّلح، متهيدً� لإق��ر�ر قانون �لامركزية �لإد�رية �ملو�ّش��عة، 

�إجناز �خلطو�ت �لآتية: 

ر�شد �لبلديات و�حتاد�ت �لبلديات �لتي �أن�شاأت وحدة �شرطة خا�شة . 1
حر�ض،  )�إ�شعاف،  �ملتو�فرة  �لأخرى  �لأمنية  �لأجهزة  و�أنو�ع  بها، 

�إطفاء، وحدة �إد�رة �لكو�رث(، وعديدها، وحاجاتها.24
عنا�شر . 2 بع�ض  تت�شارك  �لتي  �لبلديات  و�حتاد�ت  �لبلديات  ر�شد 

�ل�شرطة )وفقًا للمادتني 83 و124 من قانون �لبلديات(.
ر�شد �لإد�ر�ت �ملحلية �لتي تعتمد ب�شكل �أ�شا�شي على ��شتخد�م �شرطيني . 3

غري مثّبتني )�أجر�ء ومياومني ومتعاقدين(، و�إح�شاء عدد هوؤلء.
يف �شوء هذه �لبيانات، يقت�شي تقييم �حلاجات �لر�هنة لل�شرطة �ملحلية 
وتعي��ني �حلّد �لأدنى لقيام عنا�شر �ش��رطة حملي��ة فاعلة. بكاٍم �أو�شح، 
ل ب��د، �أوًل ، م��ن تو�ف��ر جهاز �ش��رطة يف كل �إد�رة حملية وفق��ًا للقانون، 
وحتفي��ز �لإد�ر�ت �ملحلي��ة �ل�شغ��رى عل��ى ت�ش��ارك مو�رده��ا وتن�ش��يق 
جهودها مبا ميكنها من �إن�ش��اء �أجهزة �شرطة م�شتكة و�إد�رتها. وثانيًا، 
م��ن �ل�ش��روري حتدي��د �حلد �لأدنى لعديد �ل�ش��رطة �لو�ج��ب تو�فره يف 
�ش��وء رزمة معاي��ري تلحظ طبيعة �لنطاق �ملحلي ل��اإد�رة �ملحلية �ملعنّية 
)ع��دد �ل�ش��كان، م�ش��توى �لأخط��ار �لأمني��ة و�لبيئي��ة و�ل�شحي��ة، كثافة 

حركة �ل�شري... �إلخ.(.

حاليًا، يتمتع 59% من �تحاد�ت �لبلديات �للبنانية بجهاز �شرطة و3% منها بجهاز   24
�إد�رة �لكو�رث يتر�وح عديد �أفر�ده بين 1 و25، وهم موظفون ثابتون في 29% من 
�لتحاد�ت فقط )�لخدمات �لعامة في �تحاد�ت �لبلديات في لبنان. �ض. 7 و14(.
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ملمار�ش��ة تل��ك �ل�شاحيات، وم��ن خال مر�جع��ة �لن�شو���ض �لقانونية 
�حلالي��ة )وم��ن بينها �ملادة 124 من قانون �لبلدي��ات(، ميكن �أن تندرج 
طرق عمل �ل�شرطة �ملحلية وتد�بريها و�إجر�ء�تها يف نطاقها وفق �لآتي:

توعية �ملو�طنني للتقيد باأحكام �لأنظمة و�لقو�نني �ملرعي �إجر�وؤها.	 
�أو 	  بالإخاء  �خلّطي  �أو  �ل�شفهي  �لإنذ�ر  وتوجيه  و�لتنبيه،  �لتحذير 

�أو �إز�لة خمالفة ما، قبل �للجوء �إىل تنظيم حم�شر �ل�شبط  �لهدم 
�أو �حلجز.

�لدو�ئر 	  و�إباغ  نطاقها  �شمن  �حلا�شلة  باملخالفات  تقارير  و�شع 
لاحتاد  �لتابعة  �لبلديات  �أو  �ملعنّية  �لر�شمية  �جلهات  �أو  �لبلدية 

بو��شطة رئي�ض �ملجل�ض �ملحلي.
�ملر�قبة بو��شطة �لدوريات �شمن نطاقها.	 
�ل�شتق�شاء �أو �ل�شتعام.	 
�إجر�ء �لتحقيقات �لأولية يف �جلر�ئم �مل�شهودة و�جلر�ئم �لتي مت�ّض 	 

�ل�شامة �لعامة �إىل حني و�شول �ل�شابطة �لعدلية �ملخت�شة.
�لتنفيذ �لفعلي �ملادي مثل توجيه �ل�شري �أو ت�شهيله، وحترير حما�شر 	 

و�إز�لة  �لعامة،  �لأماك  على  �لتعّدي  و�إز�لة  �ملخالفات،  �شبط 
مهّدد  �أو  �لعامة  للر�حة  مقلق  �أو  خمالف  ت�شرف  ومنع  �ملخالفات، 

لاأمن... �إلخ..
ت�شمح 	  ل  �لتي  �لبلديات  يف  �لبلدية  �ل�شرطة  رجال  مهاّم  تاأمني 

مو�زنتها بتعيني �أفر�د �شرطة خا�شة بها، باعتبار �أنه يجوز للبلديات 
�لتي ل يرتبط عنا�شر �شرطة بلدية بجهازها �لإد�ري �أن تطلب �إىل 
�لحتاد �لتابع له نطاق �لبلدية �ملعنية �نتد�ب بع�ض �لعنا�شر لتلبية 

حاجات هذه �لأخرية.

خام�صاً: اعتبارات اأ�صا�صية اأخرى
يقت�ش��ي، �أخ��ريً�، �تخ��اذ رزم��ة تد�ب��ري عملي��ة وذ�ت طاب��ع �إجر�ئي من 

�شاأنها �أن متاأ�ش�ض �ل�شرطة �ملحلية وتوّحد عملها، على �لنحو �لآتي:27

حتديد �لطبيعة �لقانونية لل�شرطة �ملحلية.	 
و�لبلديات 	  �لد�خلية  وز�رة  بتعميم  )عمًا  �لر�شمي  �للبا�ض  توحيد 

رقم 4 تاريخ 2001/1/19 �لقا�شي بتوحيد لبا�ض �ل�شرطة �لبلدية(.
ة بعنا�شر �ل�شرطة �ملحلية.	  �عتماد بطاقة �لوظيفة �ملخت�شّ
�ل�شرطة 	  لتمكني  �لازمة  )�لعتاد(  و�لتجهيز�ت  �لآليات  حتديد 

�ملحلية من تاأدية مهامها، وتوفريها.
�إقر�ر نظام د�خلي منوذجي ومدونة �شلوك يتاءمان وخ�شو�شيات 	 

�أجهزة �ل�شرطة �ملحلية، وتعميمها )بناًء على �مل�شودتني �مل�شار �إليهما 
�أعاه(.

تنظيم عملية حمل �ل�شاح و��شتخد�مه وفقًا ملعايري و��شحة وحمددة 	 
يعود �أمر تطبيقها �إىل وز�رة �لد�خلية و�لبلديات، بالتعاون مع قوى 

�لأمن و�لإد�ر�ت �ملحلية.

27  ر�جع �أي�شًا في هذ� �ل�شدد:
ع�ن�ا�ش�ر  �لأم�ن،  ح�ر��ض  �أع�م�ال  ع�ن  )2012(.�ل�م��ش�وؤول�ي�ة  غانم.  يو�شف  فريد   
�ل�ق�وة �ل�ع�ام�ة: م�اه�ي�ة و�أه�م�ي�ة �ل��ش�رط�ة �ل�ب�ل�دي�ة. طر�بل�ض )لبنان(: �لموؤ�ش�شة 

�لحديثة للكتاب.
Cités Unies Liban (BTVL). (2015). Projet d’appui aux 
municipalités libanaises dans le domaine du renforcement du 
rôle et des compétences de la police municipale au Liban.

Étude de pré-diagnostic. Mars 2015.  )لدر��شة متو�فرة �أي�شًا باللغة �لعربية�(
Étude comparative : la police municipale en France,  
au Liban et en Tunisie. Mai 2015.

م��ن �ملجدي على هذ� �ل�شعيد �ل�شتئنا���ض مب�ش��روع قان��ون �لامركزية 
�لإد�ري��ة �ملو�ّش��عة، وبن��وع خا���ض �ملادة 62 من��ه �لتي حتّدد مه��ام جهاز 
�ل�شرطة، لتاأمني �ن�شجام هذه �لأخرية مع بنود �لنظام �لت�شغيلي �ملوّحد، 
و�ملق��تح �عتماده يف �لوقت �لر�هن من قب��ل �لبلديات و�لحتاد�ت. كما 
�إنه من �ملجدي �نطاقًا من �أحكام �ملادتني 63 و64 �للتني تكّر�شان مبد�أ 
�لتع��اون ب��ني خمتل��ف �أجهزة �ل�ش��رطة يف �لبلديات وجمال���ض �لأق�شية، 
من جهة، وو�جَبّي �لإعد�د و�لتدريب، من جهة �أخرى، تطوير �إر�ش��اد�ت 
وتوجيه��ات يف �لنظ��ام �ملذك��ور وتكري�ش��ها �نطاق��ًا م��ن جت��ارب بع�ض 
�لبلدي��ات و�لحت��اد�ت وجناحاته��ا يف ه��ذ� �ملج��ال. وه��ذه �خلطوة من 

�شاأنها �لتمهيد لنقل �شرطة �لحتاد �إىل جمال�ض �لق�شاء يف �مل�شتقبل.

�أما بالن�شبة �إىل ��شتخد�م �ل�شاح، وبالإ�شارة �إىل �أن قانون �لامركزية  
�لإد�ري��ة �ملو�ّش��عة �عتم��د مفه��وم �لق��وة �مل�ش��ّلحة، يج��ب �إق��ر�ر �ملبادئ 

و�ملعايري �لآتية:

�أوًل :  تو�فر معيار �ل�شرورة لتربير �للجوء �إىل �ل�شاح. نذكر من �شمنه 
�حلالت �لتالية:

�لدفاع �مل�شروع عن �لنف�ض.	 
�لت�شدي ملحاولة جتريد عن�شر �ل�شرطة من �شاحه.	 
تنفيذ �ملهّمات �ملوكلة �إليها وفقًا لاأ�شول وبالتعاون مع �لقوى �لأمنية 	 

�لأخرى.
حماية د�ر �لبلدية �أو �لحتاد.	 

ثانيًا:  ممار�ش��ة عن�ش��ر �ل�ش��رطة مه��امَّ �ل�شابط��ة �لعدلي��ة يف �حلالت 
�ملح��ددة �أعاه، ل�ش��ّيما يف ح��ال �لت�شدي ملحاولة ف��ر�ر �أو �إفات 
قام بها �أ�شخا�ض تو�فرت �أدلة ثابتة على توّرطهم يف �رتكاب جنحة 

ما �أو جناية، بعد توجيه �إنذ�ر�ت متكّررة، وب�شوت عاٍل، �إليهم.

ثالثًا:  تو�فر معايري �لأهلية و�لتدريب و�لكفاءة و�ل�ش��لوكية لائتمان على 
حمل �ل�ش��اح وح�شن ��شتعماله؛ وهو �أمٌر ميكن حتقيقه من خال 
�إياء معهد قوى �لأمن �لد�خلي مهمة تدريب �لعنا�شر و��ش��ت�ط 
تزّوده��م ترخي�شًا بحمل �ل�ش��اح مبوجب �إمت��ام هذه �لتدريبات، 
وذك��ر ذلك �شر�حة يف من��وذج �لنظام �خلا�ض بال�ش��رطة �ملحلية 
�لت��ي من �ملفت�ض �أن تبادر وز�رة �لد�خلية و�لبلديات �إىل تعميمه 

على �لبلديات و�لحتاد�ت بهدف �عتماده.

ر�بعًا:  حتدي��د نوع �ل�ش��اح �ملعتم��د وتاأمني م��كان حفظه؛ وق��د �أ�شدرت 
وز�رة �لد�خلية و�لبلديات تعميمًا يف هذ� �ل�شدد )رقم 18 تاريخ 
2001/5/16( يجعل �لتخي�ض لل�ش��رطة �ملحلية بحمل �ل�ش��اح 
)كاعتماد �مل�شد���ض دون �ش��و�ه، مثًا( م�شروطًا مبجموعة مبادئ 
و�شو�ب��ط وقي��ود. نق��تح �إع��ادة �ش��ّم ه��ذ� �لتعمي��م �إىل �ق��ت�ح 
تعميم��ه،  و�ملزم��ع  �ملحلي��ة  ب��الإد�ر�ت  �ملوّح��د �خلا���ض  �لنظ��ام 
�أو �لعم��ل لو�ش��ع تعمي��م جدي��د يف ح��ال �رت��اأت وز�رة �لد�خلي��ة 
و�لبلدي��ات ذل��ك بناًء على تو�شي��ات �ملديرية �لعام��ة لقوى �لأمن 
�لد�خلي )�أبرزها �ل�ش��تعا�شة عن �مل�شد�ض بنوع �آخر من �ل�شاح 

�لفردي �لناري غري �حلربي(.

رابعاً: حتديد مهام ال�صرطة املحلية ونطاق �صالحيتها
ونط��اق  �ملحلي��ة  �ل�ش��رطة  �لبلدي��ات عل��ى مه��ام جه��از  قان��ون  ين���ضّ 
ُي�ش��تفاد م��ن  �مل��و�د 74، 84، 85، و124 من��ه، حي��ث  �خت�شا�شه��ا يف 
�ملادة 74 �ملجالت �لأ�شا�ش��ية �لتي يجوز فيها، بناًء على تعليمات رئي���ض 
�ل�شلطة �لتنفيذية، تدّخل عنا�شر �ل�شرطة �ملحلية فيها بو�شفها �شابطة 
جمتمعية و�إد�رية، ت�شّب ب�شكل مبا�شر يف جمال حفظ �ل�شامة و�لأمن 

على �ل�شعيد �ملحلي، وهي �لآتية:

�ملر�قبة �ل�شحية وحفظ �ل�شحة �لعامة.	 
للنفايات 	  �لع�شو�ئي  �لرمي  منع  ل�شيما  �لعامة،  �لنظافة  حفظ 

و�لردميات و�أنقا�ض �ملباين على �شفاف �لطرقات وجماري �ملياه.
تنظيم �لبناء و�شبطه وفر�ض �لتقّيد باأوقات عمل ور�ض �لبناء.	 
حفظ �ل�شامة �ملرورية وت�شهيل �لتجول و�لتنّقل يف �لأمكنة �لعامة.	 
�إد�رة �ل�شري وتنظيمه و�شبطه ومنع �لتلّوث �ل�شمعي.	 
حماية �لبيئة و�مل�شاحات �مل�شجرة، ل�شيما منع �لنبعاثات �مللّوثة من 	 

ونقل  �لأ�شجار  قطع  ومنع  و�ملركبات  و�لآليات  �لكهربائية  �ملوّلد�ت 
�حلطب من دون ترخي�ض قانوين.

�إز�لة �لتعديات على �مللك �لعام، ل�شيما �لآليات و�ملركبات �ملهملة؛ 	 
�لأعمدة  على  �ملعلقة  �ملرّخ�شة  غري  �لدللة  و�إ�شار�ت  �لإعانات 

و�لأ�شجار و�شو�ها.
تنظيم �ل�شيد �لبحري و�لنهري و�لرّبي و�شبطه.	 
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التو�صيات الآيلة اإىل تعزيز الت�صاركية 
وال�صفافية يف احلكم املحلي

�أُق��ّر ع��ام 2017 قانون��ان ُيفت���ض �لبن��اء عليهم��ا يف �ملرحل��ة �ملقبل��ة 
لأنهم��ا ي�ش��اهمان يف تعزي��ز �مل�ش��اركة و�ل�ش��فافية عل��ى �شعي��د �حلكم 
�ملحل��ي، ب�ش��ورة �أ�شا�ش��ّية. �أل وهما قان��ون �لنتخاب �جلدي��د وقانون 
�حل��ق يف �لو�ش��ول �إىل �ملعلوم��ات. كم��ا �أُطلق��ت بع���ض �حلم��ات م��ن 
قب��ل جهات مدني��ة )مثال حمل��ة »بلديات عاملك�ش��وف« وحركة »بريوت 
مدينت��ي«( و�شع��ت م�ش��األة �مل�ش��اركة عل��ى �ل�شعي��د �ملحل��ي و�ش��رورة 
تفعي��ل �لآلي��ات �لتي ت�شمن �ل�ش��فافية، ومن ثّم �ملحا�ش��بة، على جدول 

�ملحلية.30 �ملجتمعات  �أعمال 

اأولً: ت�صحيح التمثيل املحّلي
�إن �عتم��اد مب��د�أ �لن�ش��بية يف قان��ون �نتخ��اب �أع�ش��اء جمل���ض �لن��و�ب 
�جلدي��د )رقم 44 تاري��خ 17 حزير�ن 2017( يعني حكم��ًا �عتماده على 
م�ش��توى �لنتخابات �لبلدية، وذلك عمًا باملادة 16 من قانون �لبلديات 
�لت��ي تفر���ض �لحت��كام �إىل قان��ون �نتخ��اب �أع�ش��اء جمل���ض �لنو�ب يف 
�لنتخاب��ات �لبلدي��ة. تو�زي��ًا م��ع هذ� �لإ�شاح �لذي ي�ش��هم يف حت�ش��ني 
عد�ل��ة �لتمثي��ل عل��ى م�ش��توى �لدو�ئ��ر �لنتخابي��ة �ل�شغ��رى كالدو�ئ��ر 
�لبلدي��ة، ينبغ��ي �أن ُيعط��ى �ملقيمون يف �لنطاق �لبل��دي �حلّق يف �نتخاب 
ممثليه��م، ل�ش��ّيما و�أن م�ش��روع قان��ون �لامركزي��ة �لإد�ري��ة �ملو�ّش��عة، 
�ملُ��دَرج على ج��دول �أعمال جلن��ة �لامركزية �ملنبثقة م��ن جلنة �لإد�رة 
و�لع��دل حتى �أو�ئل عام 2018، يعتمد قاعدة �لتمثيل �لن�ش��بي جلزء من 

ع�شوية �ملجال�ض �ملحلية �ملزَمع ��شتحد�ثها. 

ثانياً: تعزيز واجب ال�صفافية يف الإدارات املحلية
�إن ثاين �لإ�شاحات �لت�شريعية �لذي مّت �عتماده موؤخرً� يتمثل يف �إقر�ر 
قانون �حلق يف �لو�شول �إىل �ملعلومات عام2017 تعزيزً� لل�شفافية. لكن 
�حتاد�ت �لبلديات نادرً� ما تطبق �لقانون �جلديد فا تن�ش��ر �ش��وى %10 
من �ملعلومات �لتي تتعلق مبو�زناتها وقر�ر�تها، ل بل �إن عدد �لحتاد�ت 

�لتي تنظر �إىل �لقانون �جلديد نظرًة �إيجابية ل يتعّدى �ل�%12.31

عل��ى �أن تفعيل مبد�أ �ل�ش��فافية يقت�شي، بالدرج��ة �لأوىل، تو�فر �لآليات 
�لازم��ة لا�ش��تح�شال عل��ى �ملعلوم��ات و�مل�ش��تند�ت �لإد�ري��ة، ل�ش��يما 
�لقر�ر�ت و�ملو�زنات وقطوعات �حل�ش��ابات �ل�شنوية وملفات �ملناق�شات 
وكل ما ي�شدر عن �ملجال�ض �ملحلية وروؤ�شائها يف �شياق ممار�شة مهامهم. 
و�جلدي��ر بالذك��ر ه��و �أّن قان��ون �لبلديات ��ش��تحدث منذ �لع��ام 1977، 
�أي قب��ل �شدور �لت�ش��ريع �جلديد، ع��ددً� من �لآليات �لت��ي تتيح لاأفر�د 
مو�كبة �لعمل �لبلدي حيث نقر�أ يف �ملادة 45 من قانون �لبلديات تكري�شًا 

د. �أندره �شليمان. )2017(. »بيروت مدينتي: لردم �لهوة بين بلدية بيروت و�لنا�ض«.   30
بيروت: جريدة �لنهار. 5 ني�شان 2017.
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�شريحًا حلق �لناخبني �أو �أ�شحاب �مل�شلحة بال�شتح�شال على ن�شخ من 
ق��ر�ر�ت �ملجل���ض �لبل��دي وذ�ت �ل�شف��ة �لعام��ة؛ كم��ا �أن �مل��ادة 55 م��ن 
�لقان��ون نف�ش��ه تن�ّض على وجوب ن�ش��ر قر�ر�ت �ملجل���ض �لبلدي �لنافذة 
وذ�ت �ملنفعة �لعامة على باب مركز �لبلدية. وقد �ش��بق للق�شاء �أن ثّبت 

هذ� �حلق و�أو�شح بالتف�شيل ماهية تطبيق هاتني �ملادتني ونطاقهما.

واج��ب ال�ص��فافية يف الإدارات املحلي��ة وفق��اً لأح��كام الق�صاء 
الإداري اللبناين

يف �جتهاٍد ملجل�ض �شورى �لدولة �للبناين �شدر عام 1995 )قر�ر رقم 
471 تاريخ 29 �آذ�ر 1995(، �أّكد هذ� �لأخري �أن رف�ض �لبلدية �ملعنّية 
�إعطاء �مل�ش��تدعي ن�ش��خة من مو�زنتها لل�ش��نتني 1991 و1992 وقطع 
�حل�ش��اب ل�ش��نة 1991 يخالف��ان �مل��ادة 45 من قان��ون �لبلديات، ويف 
مر�جعة �أخرى، حديثة ن�شبيًا، تقّدم بها �أحد �ملو�طنني طاعنًا بقر�ر 
رف�ض �لبلدية تزويده بقر�ر�ت �ملجل���ض �لبلدي، �أّكد �لق�شاء �لإد�ري 
جمددً� �ملبادئ �لآتية )ق��ر�ر رقم 2012/577-2013، رميون طعمه 

حبيب، بلدية ب�شاليم - مزهر و�ملجذوب(:

ن�شخ 	  على  �ل�شتح�شال  يف  �حلق  ممار�شة  تنّظم   45 �ملادة  �إن 
ن�شر  �ملادة 55 كيفية  �لبلدي يف حني حتّدد  من قر�ر�ت �ملجل�ض 
�لأخرى  �لنافذة  �لقر�ر�ت  و�إباغ  �لعامة  �ملنفعة  ذ�ت  �لقر�ر�ت 

لأ�شحابها.
�أعاه 	  و55   45 �ملادتني  ن�ض  يف  �لو�ردة  �لعبار�ت  جاءت  لقد 

�لذين  �لأ�شخا�ض  من  فئتني  حتديدها  جلهة  و�شريحة  و��شحة 
يحق لهم �ل�شتح�شال على ن�شخ من قر�ر�ت �ملجل�ض �لبلدي، وكل 

من هاتني �لفئتني قائمة بذ�تها وم�شتقلة عن �لأخرى.
كي 	  ناخب  �شفة  لل�شخ�ض  تتو�فر  �أن  �لبلدية،  �لد�ئرة  يكفي، يف 

يتمّكن من ممار�شة هذ� �حلق، ومن مل تكن له هذه �ل�شفة فهو 
�شاحب �مل�شلحة.

على 	  بال�شتح�شال  �حلق  ممار�شة  على  قيودً�  �مل�شّرع  ي�شع  مل   
ن�شخ من قر�ر�ت �ملجل�ض �لبلدي �إّل يف حال �لتع�ّشف يف ممار�شة 

هذه �حلق.
�أو 	  �لقانون  تخالف  تنظيمية  قر�ر�ت  تتخذ  �أن  للبلدية  يجوز  ل 

حتجب فهم �لن�ض �لقانوين، ل�شّيما حق �ل�شتح�شال على ن�شخ 
من قر�ر�ت �ملجل�ض �لبلدية �أو موجب ن�شرها.

 �ُصُبل تعزيز ال�صفافية وم�صاركة املواطنني 
يف احلكم املحلي

�إن �لإد�ر�ت �ملحلي��ة ه��ي �ش��لطات منتَخب��ة �أوكل �إليها متثي��ل �ملجتمعات 
�ملحلي��ة م��ن �أج��ل حتقي��ق �مل�شلح��ة و�ملنفع��ة �لعامتني، وهي �ل�ش��لطات 
�لأق��رب �إىل �لنا���ض، �إن كان عل��ى �مل�ش��توى �جلغ��ر�يف �أو بحك��م طبيع��ة 
�مله��ام �ملوكلة �إليها. من هنا كانت مبادئ �ل�ش��فافية و�لت�ش��اركية ت�ش��ّكل 
حج��ر �لز�وية يف عمل �لإد�ر�ت �ملحلية. ه��ذ�ن �ملبد�آن ي�شمنهما قانون 
�لبلدي��ات و�إن مل ي��ِرد� في��ه �شر�ح��ة. لكن �لإ�ش��ارة و�جب��ة �إىل �أن عددً� 
م��ن �خلط��و�ت �لإيجابي��ة �لت��ي �أُجن��زت موؤخ��رً� يف ه��ذ� �ملج��ال كان��ت 
بف�ش��ل �ملنظم��ات غ��ري �حلكومي��ة �لت��ي د�أبت عل��ى تعزيز �ل�ش��فافية يف 
�لعم��ل �لبلدي، و�أّولها ��ش��ت�شد�ر قانون �حلق يف �لو�شول �إىل �ملعلومات 
�لعام��ة  �لإد�ر�ت  يل��زم  �ل��ذي   ،)2017 �ش��باط   10 تاري��خ   28 )رق��م 
و�لبلدي��ات و�لحت��اد�ت بن�ش��ر جمي��ع �مل�ش��تند�ت �لإد�ري��ة ذ�ت �ل�شفة 
�لعام��ة )كالق��ر�ر�ت و�ملو�زن��ات وقطوع��ات �حل�ش��ابات و�ملناق�شات(، 
و�إن�ش��اء مو�ق��ع �إلكتوني��ة خا�ش��ة بن�ش��ر ه��ذه �لوثائق؛ وتعمي��ٍم من قبل 
وزير �لد�خلية و�لبلديات )رقم 13236 تاريخ 6 �أيلول 2017( ��ش��تجابًة 
ملطل��ب حمل��ة »بلدي��ات عاملك�ش��وف«،28 يطل��ب �إىل �لبلدي��ات و�حتاد�ت 
�لبلدي��ات �تخاذ �لق��ر�ر�ت و�لتد�ب��ري �لازمة لتنفيذ �لقان��ون �ملذكور. 
ق��ّدم ه��ذ�ن �لن�شان �أ�ش��نادً� قانوني��ة �إ�شافية لتح�ش��ني �ل�ش��فافية على 
�ل�شعيد �ملحلي. رغم ذلك كله لتز�ل �لتحديات �لتي تو�جهها �لإد�ر�ت 
�ملحلية كبرية كما تظهر نتائج �ل�ش��تطاع �مليد�ين، حيث يتبنّي �أن عدد 
�لحتاد�ت �لتي تعتمد �مل�شاركة �لفعلية ل يتعّدى �لن�شف، ف�شًا عن �أن 
ن�ش��بة م�ش��اركة �لأفر�د و�جلهات �ملدنية يف �لعم��ل �ملحلي لتز�ل �شئيلة 
يف ع��دد كب��ري م��ن �لحت��اد�ت؛ فما هي �أه��م �لتحدي��ات �لت��ي تو�جهها 

�ل�شفافية وم�شاركة �ملو�طنني يف �حلكم؟ وما هي �ُشبل تعزيزهما؟

الإ�صكاليات املتعلقة بالت�صاركية وال�صفافية على 
ال�صعيد احلكم املحلي

ق��د يك��ون �لنظ��ام �لنتخاب��ي �ملعمول ب��ه حاليًا م��ن �أبرز �أ�ش��باب غياب 
�ل�شفافية وعدم م�شاركة �ملو�طنني يف �حلكم. يف لبنان، يقتع �ملو�طنون 
يف مكان نفو�شهم حيث ترد �أ�شماوؤهم يف �شجات قيدها، �أي يف �لدو�ئر 
�لت��ي يع��ود �إليه��ا »�أ�شل عائاته��م« وفق �إح�ش��اء 1932، و�لت��ي تختلف 
ع��ن م��كان �إقامته��م �لد�ئمة، �أغل��ب �لأحيان. ذلك يوؤثر �ش��لبًا يف عملية 
�ملحا�ش��بة، ل�شّيما يف �ملدن و�لقرى �ملكتظة �شكنيًا حيث ن�شبة �لقاطنني 
م��ن غ��ري �لناخب��ني مرتفع��ة جدً�. يق��وم مفهوم ح��ق �لقت�ع ه��ذ� على 
�عتب��ار�ت �شيا�ش��ية ت�ش��تند �إىل �لركيزتني �للتني قام �لنظام �ل�شيا�ش��ي 
�لطائف��ي على �أ�شا�ش��هما، وهم��ا قاعدة متثيل �لطو�ئ��ف يف �حلكم، من 
جهة، وقاعدة توزيعها »�ملتو�زن« على �لدو�ئر �لنتخابية، من جهة ثانية. 

عالمك�شوف«:  »بلديات  لحملة  �لر�شمي  �لموقع  على  �لتعميم  على  �لطاع  يمكن   28
https://mutslb.org.  تمت زيارته في كانون �لأول 2017.

يعترب �لر�أي �ل�شيا�ش��ي �ل�ش��ائد �أن م�شا���ض هذه �لقاعدة �ملعتمدة ي�شّكل 
نة لنظام �حلكم »�لتو�فقي«،  حتّديًا للتو�زن �ل�شيا�شي بني �لطو�ئف �ملكوِّ
لكن �لو�قع هو �أن �قت�ع �ملو�طنني يف مكان غري مكان �إقامتهم �لد�ئمة 
وع��دم �إعطائهم حرية �ختيار مكان �قت�عهم حيث يقيمون �أو متكينهم 
من نقل نفو�ش��هم وفقًا للقو�نني و�لأنظمة �ملرعّي �إجر�وؤها،29 من �ش��اأنه 
�أن ي�شع��ف �لعاق��ة ب��ني �ل�ش��كان و�لإد�ر�ت �ملحلي��ة �ملنتَخب��ة. من جهة 
�أخرى، نرى �أن �ل�ش��فافية وم�ش��اركة �ملو�طنني يف �حلك��م غائبتان �أي�شًا 
عن �لبلديات �لريفية �لتي يقيم فيها معظم ناخبيها، ما ي�شتدعي �لعمل 

�أي�شًا من �أجل تنمية ممار�شة دميقر�طية من �لقاعدة �ل�شعبية.

م��ن  يح��ّد  �لبلدي��ة  �لنتخاب��ات  يف  ب��ه  �ملعم��ول  �لأك��رثي  �لنظ��ام  �إن 
عد�ل��ة �لتمثي��ل بت�ش��هيله �حت��كار �ملجال���ض �لبلدي��ة م��ن قب��ل �أح��ز�ب 
»�لإ�شتبلي�ش��منت« �ل�شيا�ش��ي، وهي �لأكرث تنظيمًا ومتوي��ًا، و�لتحالفات 
�لنتخابي��ة �ملبنية على �لع�شبيات �لتقليدية و�لرو�بط �لعائلية. ويف كلتا 
�حلالتني، ي�شكل �لنظام �لأكرثي عقبة بارزة يف وجه �حلركات �ل�شيا�شية 
�لنا�شئة و�حلمات �ملدنية �لإ�شاحية. فلو كان �لنظام �لنتخابي يعتمد 
مبد�أ �لن�ش��بية لكان عدد ل ُي�ش��تهان به من مر�ش��حي �للو�ئح �مل�شتقّلة يف 

�لنتخابات �لبلدية، عام 2016، قد فاز مبقاعد متثيلية.

�أل وه��و  �ل�ش��فافية و�لت�ش��اركية،  �آخ��ر ل�شع��ف  وثم��ة �ش��بب جوه��ري 
خل��ّو �لإط��ار �لقان��وين و�لتنظيم��ي للعم��ل �ملحل��ي م��ن موجب �إ�ش��ر�ك 
�ل�شيا�ش��ات  �لق��ر�ر ور�ش��م  و��شت�ش��ارتهم يف عملي��ة �شن��ع  �ملو�طن��ني 
�لعام��ة و�خلط��ط �ل�ش��ت�تيجية �ملحّلي��ة. وعل��ى م�ش��توى �آخر، ي�ش��ّكل 
غي��اب ثقة �ملو�طنني بقدرة �لهيئات �لق�شائية و�لأجهزة �لرقابية على 
م�ش��اءلة �لإد�ر�ت �لعام��ة وحما�ش��بتها، �أمركزي��ة كان��ت �أم لمركزية، 
�ش��ببًا �إ�شافيًا لغياب �حلو�فز �لد�عية �إىل م�ش��اركة �ملو�طنني يف عمل 
�لإد�ر�ت �ملحلي��ة وت�ش��كيلهم جمموع��ات �شاغط��ة حتّث ه��ذه �لأخرية 

ملطالبهم. �ل�شتجابة  على 

29  وفقًا للمادة 40 من قانون �لأحو�ل �ل�شخ�شية )1951( وتعدياته، يحق لأي مو�طن 
لبناني �أن ينقل ��شمه من �شجل قيد منطقة معينة �إلى �شجل قيد منطقة �أخرى بعد 
تثبيت �إقامته فيها ب�شورة م�شتمرة �أكثر من ثاث �شنو�ت. غير �أن لوزير �لد�خلية 
و�لبلديات �لحق في »رّد �لطلب �إذ� ما تبين �أن هناك �شرور�ت موجبة لذلك«. وما 
يجري حالّيًا هو �أن �لحكومة �للبنانية ت�شتغل هذه �لفقرة فا تو�فق على طلبات نقل 

�لنفو�ض لعتبار�ت �شيا�شية و�نتخابية.
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�إّن تطبي��ق قان��ون �حل��ق يف �لو�ش��ول �إىل �ملعلوم��ات، بتعزي��زه و�ج��ب 
�ل�ش��فافية �ل��ذي يقع عل��ى عات��ق �لإد�ر�ت �ملحلية، يتيح عملية �مل�ش��اءلة 
و�لرقاب��ة �ش��و�ء م��ن ِقَب��ل �ملو�طن��ني �أو م��ن هيئ��ات �ملجتمع �مل��دين )ما 
يع��رف بالرقاب��ة �ملدنية(. ولع��ّل �أبرز �لتحّديات �لت��ي تعرقل تفعيل هذ� 
�لقان��ون ه��ي تعطيل �إن�ش��اء �لهيئة �لوطني��ة ملكافحة �لف�ش��اد �لتي تن�ض 
عليه��ا �ملادت��ني 19 و22 م��ن �لقان��ون �ملذك��ور32 من خال عرقل��ة �إقر�ر 
قان��ون مكافح��ة �لف�ش��اد �ل��ذي لي��ز�ل قي��د �لدر���ض يف �لهيئ��ة �لعام��ة 
للمجل���ض �لنيابي. ف�شًا ع��ن ذلك، يقت�شي �لتنبه �إىل ��ش��تحالة �إرغام 
�لإد�رة �ملعني��ة عل��ى تطبيق �لقر�ر�ت �ل�شادرة عن هذه �لهيئة، باعتبار 
�أن �لقانون �لإد�ري �للبناين يفتقر �إىل �لآليات �لتي تخّول جمل�ض �شورى 
�لدولة حّث �لإد�ر�ت �لر�ش��مية على �لتقّيد بقر�ر�ته، �أو فر�ض �لعقوبات 
عليه��ا يف حال تقاع�ش��ت ع��ن �لتقّيد باأحكامه. وعلي��ه، فهناك خطر من 
�أن ت�شبح قر�ر�ت �لهيئة �لوطنية ملكافحة �لف�شاد جمّرد »مامة« يتعّذر 

حتويلها �إىل �إجر�ء�ت قانونية ُملِزمة.

م��ن هن��ا كان��ت �خلط��وة �لأوىل لتح�ش��ني �ل�ش��فافية يف �لإد�ر�ت �ملحلية 
تكمن يف �إن�شاء �لهيئة �لوطنية ملكافحة �لف�شاد ومنحها من �ل�شاحيات 
ه��ا على �أكم��ل وجه، كم��ا ينبغي  و�مل��و�رد م��ا يكف��ي جلعله��ا حتق��ق مهاَمّ
تعزيز دور �جلهات �لرقابية و�لق�شائية من �أجل حما�شبة �لإد�ر�ت �لتي 

تتقاع�ض عن تاأدية و�جبها يف جمال �ل�شفافية.

�أما �خلطوة �لثانية فهي تطوير تكنولوجيا �ملعلومات وو�شع خطة �شاملة 
للتح��ّول �لرقمي ترمي �إىل �حلّد م��ن �لروتني �لإد�ري �لناجم عن �لعمل 
�لورق��ي، وزي��ادة �لفاعلي��ة. �إن مكنن��ة �لعمل ورقمنته ي�ش��هان �لتو��شل 
�لإلك��توين �ملبا�ش��ر م��ع �ملو�طن��ني ف�شًا ع��ن عملية �إجن��از �ملعامات 
و�لإج��ر�ء�ت �لإد�رية و�ملالية. �إّذ�ك ي�شبح قانون �حلق يف �لو�شول �إىل 
�ملعلومات و�مل�شتند�ت �لإد�رية ذ�ت �لطابع �لعام، من خال ن�شرها على 
�ملوقع �لإلكتوين �لر�شمي �خلا�ض بالإد�رة، نافذً� ول يعود ي�شّكل عبئًا.

تليهما خطوة ثالثة تتمّثل يف �إقر�ر �لتعديات �لقانونية �لازمة جلهة رفع 
�ل�ش��رية عن حما�شر �جتماعات �ملجال���ض �ملحلية �ملنتَخبة )كما تفر�شها 
�ملادة 35 من قانون �لبلديات( لي�شبح ن�شر هذه �لأخرية يف مثل �إلز�م ما 
تّتخذه من قر�ر�ت. �أخريً�، من �ملفيد تعميم جتربة �إعد�د »مو�زنة �ملو�طن« 
على �ل�شعيد �ملحلي، �أ�شوة بتلك �لتي �أ�شدرها معهد با�شل فليحان �ملايل 
و�لقت�شادي �لتابع لوز�رة �ملالية،33 لأن �لنموذج �لر�ش��مي �ملعتمد لإعد�د 

�ملو�زنات �لبلدية وتنفيذها هو �أبعد ما يكون من معايري �ل�شفافية.

تطبيق  �لف�شاد  لمكافحة  �لوطنية  �لهيئة  ُتكّلف  �لقانون،  هذ�  من   22 للمادة  وفقًا   32
لل�شلطات  �لم�شورة  و�إبد�ء  �لمعلومات،  �إلى  �لو�شول  في  �لحق  قانون  �أحكام 
و�إ�شد�ر  فيها  و�لتحقيق  تطبيقه  بعدم  �لمتعلقة  �ل�شكاوى  وت�شّلم  �لمخت�شة، 
�لأ�شخا�ض  يعتر�ض و�شول  بما  �لتقارير  وو�شع  �ل�شاأن،  �لازمة في هذ�  �لقر�ر�ت 
�إلى �لمعلومات من �شعوبات، و�لم�شاهمة في �لتدريب و�لتثقيف وبناء �لوعي حول 

�أهمية �لحق في �لو�شول �إلى �لمعلومات و�أ�شول ممار�شته.
�لجمهورية �للبنانية. وز�رة �لمالية. )2018(. مو�زنة �لمو�طنة و�لمو�طن. بيروت:   33

معهد با�شل فليحان �لمالي و�لقت�شادي.

ثالثاً: �ُصُبل تعزيز م�صاركة املواطنني يف احلكم املحلي
لئن يكن قانون �لبلديات قد خا من بند �شريح يكّر�ض مبد�أ �لت�شاركية، 
ف��اإن �لو�ش��ائل و�لآلي��ات �لت��ي يلج��اأ �إليه��ا روؤ�ش��اء �لبلدي��ات و�حت��اد�ت 
�لبلدي��ات تتع��ّدد لتاأمني �لتو��شل مع �ش��كان �لنطاق �ملحل��ي. نذكر منها 

على �شبيل �ملثال:

�لزيار�ت �ل�شخ�شية.	 
�لعتماد على �ملخاتري وتوزيع �ل�شتمار�ت لر�شد �آر�ء �لنا�ض.	 
تنظيم لقاء�ت ت�شاورية وحلقات حو�ر ونقا�شات ُيدعى �إليها �لناخبون 	 

و�ل�شكان ملناق�شة �شوؤونهم و�لوقوف على �حتياجاتهم ومطالبهم.
دعوة �ملو�طنني �إىل عر�ض م�شاألة ما خال �جتماع �ملجل�ض �ملحلي.34	 
�إن�شاء جلان تطوعية متخ�ش�شة ملتابعة ق�شايا حمّددة.35	 
�إن�شاء مكتب ل�شتقبال �ملو�طنني وتوجيههم، و�إن�شاء موقع �إلكتوين 	 

يجيز�ن لهم �ملر�جعة �شخ�شيًا �أو عن بعد.
�إن �لأمثل��ة �ملذك��ورة �أع��اه ت��دّل عل��ى �أن �مل�ش��اركة �لأهلي��ة يف �ل�ش��اأن 
�ملحل��ي و�لبل��دي لت��ز�ل تفتق��ر �إىل �آلي��ة منتظم��ة ودورية. ل��ذ� يقت�شي 
تنظي��م �لعملي��ة �لت�ش��اركية وماأ�ش�ش��تها بحي��ث تغدو عملية م�ش��تدمية ل 
ظرفي��ة.36 وم��ا نقتحه لهذه �لغاية هو ��ش��تحد�ث �إط��ار منوذجي ي�شع 
�آلي��ات وقنو�ت ت�ش��اركية مماأ�ش�ش��ة لتاأمني �لتو��شل و�لتن�ش��يق �لدوريني 
بني �ملجتمع �ملحلي و�ملجال�ض �ملحلية �ملنتَخبة، ما يوجب ماأ�ش�شة �للجان 
�ملحلي��ة �ملتخ�ش�ش��ة )�لتي ين���ضّ عليها قانون �لبلدي��ات يف �ملادة 53( 
�إ�ش��د�ر �أنظمة د�خلية منوذجي��ة خا�شة بها حتّدد تكوينها ونظام عملها 
ونط��اق مهاّمه��ا وعاقته��ا باملجل���ض �ملحل��ي، م��ع �إلز�مية تعي��ني خرب�ء 
وم�شت�ش��ارين متطوع��ني فيه��ا من غ��ري �أع�شاء �ملجل���ض �ملحل��ي. كذلك 
ينبغ��ي �إ�شد�ر منهجية منوذجية لتنظي��م �جتماعات دورية مفتوحة بني 
�ملو�طن��ني و�لأ�ش��خا�ض �ملنتَخبني يف �ملجال���ض �ملحلية من �أجل مناق�ش��ة 
م�ش��اريع  وخط��ط حملي��ة ذ�ت طابع ��ش��ت�تيجي �أو ذ�ت �أث��ر معنّي على 
�ملنطقة. �أخريً�، من �ملجدي �إقر�ر �لتعديات �لازمة لتكري���ض �إلز�مية 
�لجتماع��ات �لعام��ة، ف�ش��ًا عن ت�ش��هيل ح�ش��ور �ملو�طن��ني �جتماعات 

�ملجال�ض �ملحلية �لعادية.

وفقًا للفقرة 2 من �لمادة 35 من قانون �لبلديات �لتي تتيح لأّي كان طرح ما ي�شاء   34
من ق�شايا وم�شائل �أمام �لمجل�ض �لمحلي �شريطة �أن ينال �إذنًا م�شبقًا من رئي�ض 

�لمجل�ض.
تعيين  �إمكانية  و�لتي تن�ض على  �لقانون نف�شه،  �لمادة 53 من  للفقرة 2 من  وفقًا   35

لجان متخ�ش�شة من غير �أع�شاء �لمجل�ض �لمحلي.
�لخدمات �لعامة في �تحاد�ت �لبلديات في لبنان. �ض. 18.  36

 نبذة عن املنّظمة الدولّية للتقرير 
عن الدميقراطّية

للتقري��ر ع��ن �لدميقر�طّي��ة« ه��ي منّظم��ة  �لدولّي��ة  »�ملنّظم��ة  �إّن 
حيادّي��ة م�ش��تقّلة ل تبغ��ي �لرب��ح، م�ش��ّجلة يف برلني، �أملاني��ا. ُتعنى 
ه��ذه �ملنّظم��ة بتعزي��ز �مل�ش��اركة �ل�شيا�ش��ّية للمو�طنني، وم�ش��اءلة 
�لهيئ��ات �حلكومّي��ة، وتطوي��ر �ملوؤ�ش�ش��ات �لدميقر�طّي��ة يف �أرجاء 
�لعامل كّله، كما ت�ش��اهم يف �إيجاد �لو�ش��ائل �ملحلّية �لكفيلة بتعزيز 
حّق �ملو�طنني �لعاملي يف �مل�ش��اركة يف �حلياة �ل�شيا�ش��ّية لبلد�نهم، 
وف��ق ما ن�ضَّ عليه �لإعان �لعاملي حلقوق �لإن�ش��ان و�لعهد �لدويل 

�خلا�ض باحلقوق �ملدنّية و�ل�شيا�ش��ّية.
 http://www.democracy-reporting.org

مالحظ��ة: �أُع��ّدت ه��ذه �لدر��ش��ة يف �إط��ار م�ش��روع »و�ش��ع �لامركزية 
�لإد�ري��ة عل��ى ج��دول �لأعم��ال« �ل��ذي تنف��ذه �ملنظم��ة �لدولي��ة للتقرير 
�لآر�ء  �إن  �لأملاني��ة.  �خلارجي��ة  وز�رة  م��ن  بدع��م  �لدميقر�طي��ة  ع��ن 
و�خلا�شات �لو�ردة يف هذه �لدر��ش��ة ل تعرّب بال�شرورة عن وجهة نظر 

وز�رة �خلارجية �لأملانية.
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