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 نظام اللجان المتخصصة 

 للبلديات اللبنانية المنتسبة لجمعية المدن والحكومات المحلية 

 

( من نظام لجنة رؤساء البلديات الذي ينص على انشاء لجان متخصصة تعمل تحت اشرافها  11للمادة ) تنفيذا  

كبر عدد من البلديات المنتسبة لمنظمة المدن والحكومات المحلية في اعمال  بغية تفعيل العمل البلدي واشراك أ

 . اللجنة

ليفها  ة والخاصة بكل منها وكذلك تأمشترك تقرر انشاء اللجان المبينة في هذا النظام والذي يحدد لها مهامها ال

 . الحكامه  وآليات تكوينها قواعد عملها بحيث تعمل وفقا  

 

 المهام المشتركة والخاصة بعمل اللجان  ولى:المادة األ

 المهام المشتركة  –أ   

ال   – 1 البلديات  بين  التعاون  منها وتعميمها تعزيز  البعض  وانجازات    عضاء واالستفادة من خبرات 

 . نه تطوير العمل البلدي وبصورة عامة كل ما من شأ

لى لجنة  اختصاصها وتقديم مقترحات بشأنها إاالمور المشتركة بين البلديات والداخلة في   درس  – 2

   . رؤساء البلديات القرارها

المكتب   – 3 ينظمها  التي  والتطبيقية  التوجيهية  العمل  ورش  في  للبلديات   المساهمة    اللبنانية   التقني 

لناجحة المحققة لدى بعض  الزيارات الميدانية لالطالع على االنجازات والمشاريع ا  االعضاء  وكذلك

 البلديات. 

ساء واعضاء اللجان  مع رؤ  ية للبلديات اللبنان   التي يعقدها المكتب التقني  المشاركة في االجتماعات   – 4

 . في اختصاص اللجنة البلدية  ما يكون موضوع االجتماع داخال  د النيابية عن

 . مخاطبة االدارات الرسمية والمؤسسات العامة ذات الصلة بعمل اللجنة واختصاصها – 5

كالمكننة وتقديم المقترحات  خروج من نطاق العمل البلدي التقليدي  ال  لفت نظر البلديات لضرورة  – 6

 . البلدي  العمل تطوير تشجيع البلديات على  ل

الجمعية العمومية للبلديات اللبنانية    او  اللبنانية   درس االمور التي تكلفها بها لجنة رؤساء البلديات   – 7

 . وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها االعضاء في المنظمة 

 المهام الخاصة بكل لجنة وهي على سبيل المثال ال الحصر  ب: 

 اللجنة المالية  – 1    

 . اقتراح مصادر تمويل جديدة للبلديات لتعزيز قدراتها المالية -
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القانونية والتنظيمية بما يؤدي الى زيادة صالحيات البلديات في مجال  اقتراح تعديل النصوص   -

 . ليهاناسب مع اسعار الخدمات الموكولة إاالنفاق بما يت

مين موارد مالية  من قانون البلديات لتأ (50لخاص )م.القطاع اوالبلديات  تعزيز سبل التعاون بين  -

 . تنفيذ مشاريع مشتركة و  لها

 نظمة لجنة القوانين واال –  2   

 . اعادة نظر بالقوانين واالنظمة العائدة للعمل البلدي واقتراح التعديالت المناسبة -
 . نظمة الداخلية لعمل البلديات نماذج لل العمل على تطوير  -
القوانين وال  - بامتابعة  المتعلقة  والتعاميم  إنظمة  يؤدي  بما  بشأنها  المقترحات  وتقديم  البلدي  لى  لعمل 

 . الالمركزية االدارية وزيادة مواردها المالية تعزيز 

 مراجعة قوانين مجلس شورى الدولة والتعاميم الصادرة.  -

 لجنة الصحة والبيئة  –3  

خاصة    بالبيئةالمعنية  والمؤسسات الدولية    وهيئات المجتمع المحليخلق حوار مع المؤسسات الرسمية   -

 . أزمة النفايات التي يشهدها لبنانفي ظل 

التعاون بين البلديات    كتعزيز )  صوت البلديات واحتياجاتها في القطاع الصحي وتعزيز دورها فع  ر -

 مثال .  و محلية القائمة والعائدة لجمعيات وطنية أالمستوصفات و

،  ، الصرف الصحي، الحرائقالنفايات المواضيع البيئية )  نسب لمعالجة ارشاد البلديات على الطرق ال -

 . في نطاقها (بالمساحات الخضراء وانشاء المنتزهات، ... االهتمام 

 لجنة االقتصاد والتنمية المحلية  – 4

 بناء العالقات وجسور التعاون مع الجهات والهيئات المعنية في القطاع الخاص والقطاع العام.  -
 رفع صوت البلديات ومطالبها في القطاع اإلقتصادي والتنموي.   -

 . ارشاد البلديات حول اهمية تعاون مكاتب التنمية المحلية مع المؤسسات االقتصادية في نطاقها -
 للبلديات.   نها دعم االقتصاد المحلي من شأ رفع التوصيات بشأن االتجاهات التي -

والتدريب    االهلية العاملة في تقديم الخدمات االجتماعيةتشجيع البلديات على التعاون مع الجمعيات   -

 . المهني

 حصول ازمات اجتماعية معينة.  في حالتوجيه البلديات  -

 من والشرطة البلدية لجنة األ  – 5

 النظر في سبل التنسيق بين الشرطة البلدية والقوى المنية الخرى.  -

 القانوني والتقني. تعزيز دور الشرطة البلدية على الصعيدين  -
 مني في المرحلة الحالية. بأهمية دورها التحسيس البلديات  -

مختلف المهام الموكولة إليهم سواء    في لدية  عناصر الشرطة البوضع التوصيات بشأن تعزيز دور   -

 و االغاثية. االمنية أو االجتماعية أ

 . ر كل فئة منهامن مختلف الرتب على دو إبراز أهمية التدريب لعناصر الشرطة البلدية -
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من  النطاق البلدي من أ منية الرسمية العاملة فيالبين الشرطة البلدية والجهزة   ابراز اهمية التعاون -

 . من خالل مذكرات تفاهم  من دولة واقامة عالقات وثيقة معهالي وأمن عام وأداخ

 لجنة الثقافة والسياحة والتراث  – 6

 السياحة الداخلية تحسيس البلديات على أهمية تطوير  -

 وضع التوصيات لحماية المواقع التراثية  -
 المديرية العامة لآلثار والبلديات  النظر في سبل التنسيق بين -

 العمل على تحسين الروابط بين المدن التراثية والبلديات  -
 إرشاد البلديات على الحفاظ على المواقع التراثية والسياحية  -

 

 اللجنةليف تأ  المادة الثانية:

 الرئيس والمقرر.   لف اللجنة من ثمانية اعضاء ضمنا  تتأ -

 . االسماء المقترحة من البلديات االعضاء في المنظمةيتم اختيار االعضاء من بين  -

  يتم ترشيحهم من قبل البلدية أو موظف ضمن اختصاص عمله عضو مجلس بلدي   :شروط العضوية  -

 . ات التي يدعى اليهاعلى المشاركة في االجتماععلى ان يكون قادرا   

 اللجنة ثالث سنوات قابلة للتجديد، وتنتهي صالحيتها مع انتهاء صالحية المجلس البلدي. والية  -
 

 آلية تشكيل اللجان  المادة الثالثة:

لى منظمة  يع البلديات اللبنانية المنتسبة إلى جملبلديات اللبنانية بتوجيه رسالة إيقوم المكتب التقني ل -

المدن والحكومات المحلية مرفقة باستمارة القتراح اسماء من ترغب البلدية ترشيحهم للمشاركة في  

على ان  ة من هذا النظام  العضوية المبينة في المادة الثانيمن الذين تتوفر لديهم شروط  عمل اللجان  

العنوان االلكتروني    –رقم الهاتف    –  الخبرة  – االختصاص    – الصفة    – االسم والشهرة  يبين فيها  

 . واللجنة المقترح لها 

توافق اختصاص    االسماء المقترحة يقوم المكتب التقني بتوزيع االسماء على اللجان مراعيا  على ضوء   -

ذلك ال  ول  واشراك اكبر عدد ممكن من البلديات في اللجان   المقترح لها   االسم المقترح مع مهام اللجنة

 . كثر من لجنتيناحدة بأ يجوز اشراك بلدية و

يقوم المكتب التقني باعالم البلديات تشكيل اللجان بغية تبليغ مرشحيها اسم اللجنة التي اصبحوا اعضاء   -

 . فيها

 . تعتمد هذه اآللية قبل انتهاء والية اللجان بمدة شهرين بغية تجديد تكوينها -
 

 وقواعد عملها  اللجان اجتماعات :المادة الرابعة
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وم المكتب التقني بدعوة كل لجنة إلى اجتماع  اللجان وتبليغ اعضائها بواسطة بلدياتهم يق ليف  بعد تأ -

ولتوافق اعضاء    ول يعقد في مكتب المنظمة ويخصص للتعارف والنتخاب رئيس اللجنة ومقررها أ

 الجتماعاتها. لهم مة على الموعد االكثر مالءاللجنة  

لى االجتماع على ان يبين في الدعوة ساعة  بدعوة االعضاء إقوم مقرر اللجنة، بناء لطلب الرئيس،  ي -

في   المنظمة  مكتب  في  يكون  ان  يمكن  والذي  االجتماع  ومكان  االعمال  وجدول  االجتماع  وتاريخ 

 . مع الجهة التي سيعقد فيها االجتماع بيروت او في احدى البلديات على ان يتم التنسيق مسبقا  

الشهر   - في  اجتماع  اللجنة  محققا  تعقد  النصاب  ويعتبر  الحاجة  دعت  اعضاء    وكلما  بحضور خمسة 

باالكثرية وفي    بشأن التوصيات   القرارات اللجنة  تتخذ  ترفع توصياتها إلى لجنة رؤساء البلديات و و

 . التعادل يعتبر صوت الرئيس مرجحا   حال

المقرر محضرا   - أيضع  والتوصيات  االجتماع  بمجريات  اتخذت    التي  المقررات  مو  ومن  ويوقع  نه 

 . ويودع نسخة عنه المكتب التقني للمتابعة الرئيس  

بناء   للبلديات اللبنانية   يمكن عقد اجتماعات مشتركة بين عدة لجان ويتم ذلك بدعوة من المكتب التقني  -

كثر   الرتباطه بأثه يتطلب ذلك نظرا  وكلما تبين ان الموضوع الجاري بح  على توصية احدى اللجان

 االجتماع المكتب التقني للبلديات اللبنانية. ، ويرأس هذا من لجنة
 

 اللجان  ات عالق المادة الخامسة:

 عالقة اللجان مع لجنة رؤساء البلديات والهيئة العامة للبلديات  -أ 

 : لما يلي  تتخذ هذه العالقة اتجاهين متقابلين وفقا       

ل  اي موضوع يدخلى اية لجنة درس  للهيئة العامة للبلديات ان توكل إو  يمكن للجنة رؤساء البلديات أ  –  1      

 . ليها في اختصاصها وان تقدم النتيجة إ

و ان تطلب منها  ى لجنة رؤساء البلديات اي موضوع أ ية لجنة ان تقترح من تلقاء نفسها عل يمكن ل   –   2     

 . مر يدخل في اختصاصهاق أدعم لكي تتمكن من القيام بتحقيال

 للبلديات اللبنانية  ب التقنيمع المكت عالقة اللجان -ب 

 للبلديات اللبنانية : يعتبر المكتب التقني      

 . همزة الوصل بين لجنة رؤساء البلديات والهيئة العامة  للبلديات وكل من اللجان المتخصصة –1

مين التواصل في ما بين كل لجنة وفي  اللجان وحفظ محاضر اجتماعاتها وتأالمسؤول عن متابعة اعمال  –  2

 . ما بين اللجان

 

 المادة السادسة 

 لجنة رؤساء البلديات. راره من قبل يباشر بتطبيق هذا النظام فور اق -
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   .رؤساء البلديات اللبنانية او لجنة  كما يتم تعديله بنفس الطريقة بناء القتراح احدى البلديات  -


