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 مقدمة .2

وأتت نتيجةً لتدهور الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي في  0279تشرين األول  71اندلعت الثورة في لبنان في 

 يطالب اللبنانيونإلى شفير الفقر. من الشعب اللبناني  %02وقد وصل  ،معدّل الفقر يرتفع ال يزالحيث بالبلد 

اليوم أكثر من أي وقت مضى بحقّهم في الحصول على الخدمات األساسية مثل مياه الشفة والكهرباء. غير أن 

 البطالة ال تنفّك تزداد ال سيما في صفوف الشباب، وأسعار السلع األساسية ترتفع، والفساد يتفّشى والبنى التحتية

 العامة تتدهور. 

 أمواجاستقبل ، حيث 0277 التي بدأت فيتداعيات األزمة السورية ل لبنان ضحيةً  باإلضافة إلى ذلك، فقد وقع

الفقر ليصل  معدّل جّراء ذلك، ارتفع ان.السكمن  %02هائلة من النازحين السوريين الذين باتوا يشّكلون اليوم 

في البقاع. وازدادت الضغوطات على سوق العمل  %52في الجنوب و %04في الشمال و %05نسبة إلى 

ه األزمة بثقلها على الدولة التي ترزح تحت وطأة التحديات هذت حالة انعدام اإلستقرار السياسي. وألقت وتفقام

 استجابتها اليوم غير كافية.  التي أصبحتالكثيرة و

ية يموغرافية واإلقتصادية والسياسية واإلجتماعبالتالي، تجد البلديات نفسها بمفردها لمواجهة هذه التحديات الد

ى البلديات تبقووعليها اإلستجابة إلى الطلب المتزايد للخدمات العامة )كالمياه والكهرباء والبنى التحتية، ...(. 

 المقابلب األساسية الستقرار البلد، وعليها تلبية كل االحتياجات بالرغم من أنها ال تحظىالركيزة اللبنانية اليوم 

 سوى بالقليل من الدعم من قبل الدولة.

إن البلديات اللبنانية تعاني من نقٍص في الموارد البشرية الكفوءة ومن شّح الموارد المالية ك، فباإلضافة إلى ذل

 والً وأن تجد حل المواطنين، أن تتقّرب من عليها اليوم، وبصورة أوليةالتواصل مع الدولة ومع السكان. و وقلّة

محو الشعور بعدم األمان الذي يجتاح السكان وخصوصاً ولالستجابة إلى احتياجاتهم وبناء الثقة مجدداً  يدةً جد

 المجتمعات المضيفة.

هي عملية إشراك للمواطنين، فرداً أو جماعةً، إلعطائهم الفرصة للتأثير على الحياة  المشاركة المواطنية

مكن ييعطي رأيه بالسياسات التي تعنيه، وذلك عبر طرق مختلفة. هكذا اإلجتماعية. وهي تسمح للمواطن بأن 

للمواطن أن يعبّر عن آماله وتصّوراته ومطالبه، وأن يشارك في الدراسات والتشخيصات، وأن يناقش المواضيع 

 المطروحة واإلشكاليات واتجاهات المشاريع التنموية، وأن يبحث عن الحلول ويرفع المقترحات ويبدي الرأي

لمواطن في ا إشراك هذه العمليةع. تسّهل اريفي القرارات أو حتّى أن يشارك في عملية صنع القرار وتنفيذ المش

 البلد.حتى المشاريع المتعلّقة به إن كان على مستوى الحّي السكني أو البلدة أو المنطقة أو 

رة المحلية، من خالل اإلبالغ والتوعية، أما على المستوى المحلي، فإن المشاركة المواطنية هي أداة لتحسين اإلدا

 ةوالمعرفة للسياق المحلي وتعبئة الفاعلين المحليين وإشراك المواطنين في األعمال العامة. وهي تندرج في أنظم

 المشاركة عملية عامة واجتماعية وانتخابية. مؤسساتية وتخضع ألحكام واضحة. و

جراءات الديموقراطية المبتكرة. ركة المواطنية وللمزيد من اإلفي دول العالم، يزداد الطلب أكثر فأكثر للمشا

يريد المواطن اليوم أن يبدي رأيه في القرارات العامة وأن يشارك في البناء المشترك لألعمال العامة. تشير 
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على المستوى العالمي إلى أن اإلجراءات التشاركية هي األبرز على المستوى المحلي، في المناطق  الممارسات

والمدن والبلديات. فهي تسمح بتقديم حلول أكثر فعالية وتكيّفاً مع احتياجات السكان على كّل األصعدة. وبصورة 

التي تسعى  77و 9و 4موازية، تسمح هذه المقاربة التشاركية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ال سيما األهداف 

 إلى بناء "المدن والمجتمعات المستدامة".

 شاركةمفال بّد من تطوير مبدأ ال، انية في مواجهة التحديات الكثيرةلبلديات واالتحادات البلدية اللبنلذا، ولدعم ا

 لها بشكٍل أفضل من خالل إشراك المواطن مباشرة، وبتعزيز الشفافيةاح للبلديات بتنسيق أعمالذي يسم المواطنية

 . بلديةالديموقراطية الللقرارات التي تُتّخذ واألعمال التي تُنفّذ، وبإرساء أسس 

في إطار "مشروع دعم لجنة رؤساء البلديات اللبنانية لإلستجابة إلى أزمة النازحين السوريين" الذي تُنفّذه 

جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية، بالشراكة مع صندوق مايوركا للتضامن 

ائجها ، والتي تُعرض نتالبلديات اللبنانية إلى تعزيز المشاركة المواطنيةوالتعاون، تّم إعداد دراسة حول حاجة 

 في ما يلي. 

 

ة ، وهي تقدّم نظرة أوليحصرية وال شاملةهذه الدراسة حول وضع المشاركة المواطنية المحلية في لبنان ليست 

 حول المسألة فحسب. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ةص | 4 ح ف  
 نتائج االستبيان: تعزيز المشاركة المواطنية في المجال البلدي

0202 أيار – والتضامنبالشراكة مع صندوق مايوركا للتعاون  جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية  

البلديات اللبنانية لالستجابة إلى أزمة  لجنة رؤساء مشروع دعم .2

 النازحين السوريين

 

 

 لمحة عن المشروع  2.2

 

 جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية -

ر جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية مشاريعها بالشراكة مع السلطات المحلية طوٍّ تُ 

األوروبية لتعزيز المؤسسة البلدية في لبنان. وتسمح هذه المشاريع بتطوير التعاون القائم بين البلديات اللبنانية 

الهيئات الحكومية والمؤسسات الدولية. باإلضافة إلى ذلك، فإن  بينها وبينوالسلطات المحلية األوروبية كما و

عزيز قدراتها تلكي تتمكن هذه األخيرة من  لى البلديات اللبنانيةتني إقجمعية المدن المتحدة في لبنان تقدم الدعم ال

 اإلستفادة من المشاريع والبرامج الوطنية والدولية.و

وبصورة خاصة، تواكب جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية شبكة البلديات واتحادات 

بلدية واتحاد بلدي والتي  10مات المحلية المتحدة العالمية وعددها البلديات المنتسبة إلى منظمة المدن والحكو

 ىمن اللبنانيين. لذا، فهي تنظم عملية التشاور ما بين المنتخبين المحليين لرفع أصواتهم عل %42تمثل أكثر من 

 اللبنانية.  ء البلدياتنها تمثّل الشبكة أمام الهيئات الدولية وتواكب أعمال لجنة رؤساالساحة الوطنية والدولية كما وأ

 لجنة رؤساء البلديات اللبنانية -

بلدية واتحاد بلدي تنتخبها شبكة البلديات واالتحادات  70في لبنان، تتشكل لجنة رؤساء البلديات اللبنانية من 

لية المتحدة العالمية. وتتولى هذه اللجنة حعضاء في منظمة المدن والحكومات الموالسبعين األالبلدية الخمس 

تهتم هذه  .ألسباب مختلفة أن تنشأ في لبنان ال يمكنلرؤساء البلديات التي  أو جمعية وطنية دور هيئة وطنية

اللجنة بإعداد االستراتيجيات والسياسات العامة التي من شأنها تعزيز المؤسسة البلدية في لبنان وتمتين التواصل 

اللبنانية أربع لجان متخصصة وهي: لجنة اإلقتصاد  ق عن لجنة رؤساء البلدياتثنبويمع المؤسسات الحكومية. 

 المحلي ومالية البلديات، ولجنة األمن واإلندماج اإلجتماعي، ولجنة البيئة، ولجنة التنمية المحلية.

 الصعوبات في مواجهةومساندتها  اللبنانية البلديات رؤساء لجنة دور أصبح اليوم من الضروري تعزيز

لصعوبات نقص القدرات والحاجة إلى التدريب والتوظيف. وقد ألقت أزمة النازحين المختلفة، ومن جملة هذه ا

السوريين بثقلها على البلديات اللبنانية ال سيما على مستويات البنى التحتية واألمن المحلي واالقتصاد والبيئة. 

همية الخدمات األساسية وعن أ لذا، فقد عبّر المنتخبون المحليون مراراً وتكراراً عن الصعوبة المتزايدة في تأمن

 تحسين الحوار والتواصل مع الدولة والمشاركة في مشاريع التنمية المحلية المنفّذة في نطاق منطقتهم.
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 المشروع -

لديات معية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبجلالستجابة إلى هذه اإلشكالية، تنفّذ إنطالقاً من هذا السياق و

الشراكة مع بمشروع "دعم لجنة رؤساء البلديات اللبنانية لالستجابة إلى أزمة النازحين السوريين" اللبنانية 

 .مايوركا للتضامن والتعاون صندوق

 ةتحسين الحوار مع الدولة وتعزيز المؤسسة البلديمن خالل  هدف هذا المشروع إلى دعم البلديات اللبنانيةي

مساندتها في مواجهة تداعيات أزمة النازحين السوريين. بالتالي، يرمي المحور األول من بشكٍل عام، كما وإلى 

 لجانها المتخصصة، والمحوروهذا المشروع إلى تنظيم التشاور بين أعضاء لجنة رؤساء البلديات اللبنانية 

 لقدرات.إعداد استبيان موّجه إلى البلديات اللبنانية لدراسة الحاجة إلى تعزيز االثاني إلى 

 

 االستبيان في إطار المحور الثاني للمشروع -

فقد أجرت منظمة المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات  وفي ما يتعلّق بالمحور الثاني لهذا المشروع،

تطوير مبدأ المشاركة المواطنية في المؤسسة البلدية. فالمشاركة المواطنية بجميع  موضوع اللبنانية دراسة حول

جوانبها )كالتشاور المحلي وعملية صنع القرار وآلية الشفافية( تسمح للبلديات اللبنانية باالستجابة إلى التحديات 

مع المحلي ألنها تشّجع قبول المجت أيضاً قيمة مضافة لقدرات البلديات بشكٍل خاص تشّكل . كما وأنهاأكثر فعاليةب

 ز الحوكمة الديموقراطية وتدعم المواطنين في ممارستهم لحقوقهم وواجباتهم المدنية.للمشاريع المحلية وتعزّ 

 

األهداف 2.2    

يسمح هذا االستبيان بدراسة الوضع الراهن للمشاركة المواطنية على المستوى المحلي في البلديات واتحادات 

 البلديات اللبنانية التي، وإذا باشرت في تطبيق مبدأ المشاركة المواطنية، قد تعتمد سبل مختلفة للقيام بذلك. 

 بالتالي، تهدف هذه الدراسة إلى:

 مواطنية على المستوى المحلي؛( عرض واقع المشاركة ال7

 قيقها؛ح( تحديد الحاجات المتعلّقة بالمشاركة المواطنية والتحديات التي تعرقل ت0

 ( اقتراح التوصيات لإلستجابة إلى الحاجات.5
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 المنهجية .3

 المنهجية .3.2

 تّم تنفيذ اإلستبيان على مراحل متعددة:

دأ ( مبطوير )أو عدم تطويرالمعلومات حول تتحضير أسئلة اإلستبيانات المتخصصة بهدف جمع  (2

المشاركة المواطنية في البلديات اللبنانية، والتشاور مع المجتمع المحلي، واألنظمة والسبل المختلفة 

 المعتمدة، والتحديات، وطرق التنسيق مع الجهات المعنية المختلفة، إلخ. 

اختيار المشاركين من البلديات اللبنانية واالتحادات البلدية، والمنظمات والجمعيات المحلية، والدولة  (2

 بمختلف خصائصها.كافة تغطية المناطق اللبنانية بشكٍل يسمح بوممثليها، 

المقابالت مع المشاركين لجمع البيانات النوعية والكّمية التي تتيح التحليل الموضوعي وتسمح إجراء  (3

 حاجات. ريق وطرح الحلول لإلستجابة إلى البإعداد خارطة ط

تنظيم اجتماع لجنة رؤساء البلديات اللبنانية لتقديم نتائج الدراسة والتوصيات الُمدرجة في خارطة  (4

 خالل االجتماع. أن يتّم إقرار خارطة الطريق هذه  الطريق. على

  بلديات اللبنانية المقابالت مع المشاركين المختارين.أجرت جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني لل

 

 أسئلة اإلستبيان  .3.2

 

بهدف إجراء دراسة شاملة وكاملة ومتكاملة عن المشاركة المواطنية المحلية في لبنان، تم إعداد إستبيانات 

 مختلفة: فئات 0متخصصة استهدفت 

 ون المحليونبالمنتخ (7

 الفنيون البلديون (0

 المحلي والجمعيات المحلية والمنظمات غير الحكوميةن في المجتمع الفاعلو (5

 ممثلو الجهات الحكومية (0

 

 صة. وهذه المحاور هي:تخة حول مواضيع مختلفة مشتركة أو متمحورت األسئل

 األسئلة الموّجهة إلى المنتخبين المحليين في البلديات واتحادات البلديات: (7

 معلومات عامة عن المنتخبين والبلدية أو اإلتحاد -

 تداعيات أزمة النازحين السوريين -

 هيكلية العمل المحلي -
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 شفافية العمل البلدي -

 إشراك المواطنين في العمل البلدي -

 األسئلة الموّجهة إلى الفنيين البلديين: (0

 معلومات عامة عن الوظيفة والبلدية أو االتحاد -

 تداعيات أزمة النازحين السوريين -

 هيكلية العمل البلدي -

 بالمنتخبين المحليينثقة المواطن  -

 إشراك المواطن في العمل البلدي -

 األسئلة الموّجهة إلى الفاعلين في المجتمع المحلي والجمعيات المحلية والمنظمات غير الحكومية: (5

 معلومات عامة عن الجمعية أو المنّظمة -

 الوضع الراهن للمجتمع المحلي في لبنان -

 ة لدعم إدارة أزمة النازحين السورييناألعمال الُمنفّذة من قبل الجمعية أو المنّظم -

 إشراك المجتمع المحلي في العمل البلدي -

 األسئلة المّوجهة إلى ممثلي الجهات الحكومية: (0

 معلومات عن المؤسسة الحكومية -

 اإلطار القانوني للمشاركة المواطنية -

 رأي الدولة بدور المواطن في عملية صنع القرار على المستوى المحلي -

 

 المشاركين إختيار  .3.3

التنمية المحلية ، وفنّيون بلديون: مكلّفون بلبنانية شارك في االستبيان منتخبون محليّون في بلديات واتحادات بلدية

و/أو نفّذت مشاريع  ير حكومية تعمل في النطاق المحلي،أو موظفون آخرون، وجمعيات محلية ومنظمات غ

موضوع يُعنى بالبلديات أو بالمشاركة المواطنية، وممثلو الدولة  ، و/أو عملت علىتنموية بالتعاون مع بلديّات

 اللبنانية: وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية. 

قاعدة بيانات معلوماتية سمحت بتحقيق التمثيل الكامل للمناطق  علىتّم اختيار البلديات واتحادات البلديات 

)مدن أو  موالحجالشمال والجنوب والبقاع وجبل لبنان( ) التوزيع الجغرافي باللبنانية بكّل خصائصها وبحس

ت )بلديا والنوع)ًمدنية وريفية، ساحل وجبل وسهل(،  والطبيعةبلدات صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم( 

افة المناطق ك)كبير أو قليل(، إلخ، وذلك، لضمان التوازن وتمثيل  وعدد النازحين السوريينواتحادات بلديات(، 

 تلفة.بخصائصها المخ

ً  02تضّمنت قائمة المشاركين   على الشكل التالي: 1شخصا

 بلدية 70 -

 اتحادات بلديات 0 -

                                                           
 وثيقة مرفقة: قائمة المشاركين في اإلستبيان 1
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 4 منتخبون محليون 

 4 فنيّون بلديون 

 جمعيات: منظمتان غير حكوميتان و مرصد جامعي 5 -

 ممثل عن الدولة: المديرة العامة لإلدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات -

ث حي سائداً في لبنان خالل هذه الفترة شخصاً في الدراسة، بسبب الوضع الذي كان 74شارك في النهاية، و

 بت بصعوبة في التنقّل. كانت التظاهرات قد بدأت وتسبّ 
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 معطيات عامة عن المشاركة المواطنية .4

 

 اللبنانية.  المشاركة المواطنية في القوانين والتشريعات 4.2

 في القانون اللبناني

 في لبنان، هناك حقوق معيّنة متعلقة بالمشاركة المواطنية وممارسة المواطنة.

 77من المادة  7وهكذا يساهم حق التصويت وحق الترّشح في تعزيز مبدأ الديموقراطية التشاركية. وينص البند 

 70بالتصويت العام المباشر"؛ كما تنص المادة من قانون البلديات على أنه "يُنتخب أعضاء المجلس البلدي 

على أن "تجري االنتخابات البلدية في جميع المناطق اللبنانية". وتخضع حرية التعبير في لبنان أيضاً إلى قوانين 

من بينها حق المشاركة في التظاهرات السلمية. ويتمتع المواطن بهامش واسع من المشاركة، إذ له الحق في 

 سياسية، والحق كذلك في إنشاء جمعيات محلية، وهو حق ينظمه قانون الجمعيات اللبناني.إنشاء أحزاب 

لديات المشاركة المواطنية على مستوى الب بطريقة مباشرةباستثناء هذه القوانين، ال توجد قوانين أو قواعد تنّظم 

 واالتحادات البلدية اللبنانية.

المشاركة المواطنية، وتنص على المبادئ التي يمكن  ير مباشرةبطريقة غولكن يوجد قوانين وقواعد تخضع لها 

 أن تعزز المشاركة المواطنية، كمبدأي الشفافية والمسؤولية.

وفيما يتعلق بالشفافية، فإن أقرب مبدأ هو الحق في الوصول إلى المعلومات، الذي يكرسه القانون رقم 

الحصول على المعلومات والوثائق التي  ، وهو ينص على أن لكل شخص، مادي أو معنوي، حق04/0271

، والشركات والبلدياتتملكها اإلدارات العامة، ومؤسسات الدولة، والمرافق الرسمية، واألجهزة القضائية، 

المختلطة، والمؤسسات ذات المنفعة العامة. وهكذا، يتعين على هذه اإلدارات إتاحة قراراتها، وتعاميمها، 

يوماً من إصدارها، وذلك لضمان الشفافية وتفادي إساءة االستخدام.  70جل أقصاه ومذكراتها، وقوانينها، في أ

 وال يشمل الوصول إلى المعلومات البيانات الحساسة المتعلقة باألمن الوطني والبيانات الشخصية لألفراد.

 

 221من قانون البلديات: المرسوم االشتراعي رقم 

شكل غير بتحكم مادتان مبدأ الشفافية على مستوى البلديات، وبالتالي تنطوي هاتان المادتان  في قانون البلديات،

 على مفهوم المشاركة.  مباشر

"تنشر القرارات النافذة ذات الصفة العامة التي يتخذها المجلس البلدي على باب  هعلى أن 00وتنص المادة 

 مركز البلدية".
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جلسات المجلس البلدي سرية. وللمحافظ أو القائمقام أن يحضراها  على أن " من القانون البلدي 50وتنص المادة 

إذا طلبا ذلك على أن ال يكون لهما حق التصويت . لرئيس البلدية أن يدعو لحضور جلسات المجلس البلدي أي 

 ".لإلستماع اليهموظف أو أي شخص آخر 

 شاركة المواطن في العملية السياسية على المستوىلذلك، فيما خال هاتين المادتين، ال يوجد نص قانوني يحكم م

 المحلي بشكل مباشر، وبالتالي ال يوجد التزام بإشراكه.

 

 

 . تحديد الفاعلين المحليين4.2

عندما نتحدث عن المشاركة المواطنية والتشاور المحلي، يجب أن نأخذ في االعتبار جميع الفاعلين المحليين 

يسمح تحديد هؤالء الفاعلين للبلدية بالتعّرف على الشركاء والمتعاونين المحتملين المعنيين باآللية التشاركية. و

 الجهات التالية:بوالتعّرف على الجهات التي ستقدم لها الدعم. وفي لبنان، يتمثل الفاعلون المحليون 

 

 مؤسسات الدولة والسلطات الالحصرية -

المحلي، يمر هذا الرابط عن طريق البلديات هناك صلة واضحة بين الدولة والمواطنة. وعلى المستوى 

واالتحادات البلدية. لهذا، تشارك السلطات الالحصرية وممثلو الدولة )من الوزارات على سبيل المثال( على 

أراضي البلديات واالتحادات البلدية بحكم الواقع في عملية المشاركة. ويتطلب الحكم الديمقراطي بشكل متزايد 

ة في العملية السياسية. لذلك يجب على اإلدارات العامة إبداء التزام مستمر. ويجب أن تسير المشاركة المواطني

المبادرات الحكومية جنباً إلى جنب مع مبادرات المواطنين، وذلك استناداً إلى التشريعات التي تنظم المشاركة 

 المواطنية على جميع المستويات.

 جمعيات المجتمع المدني -

ً ما تكون الشكل األول تشكل الجمعيات دعا ئم أساسية لالندماج في الحياة االجتماعية والسياسية، ألنها غالبا

للمشاركة المدنية. وفي لبنان، يوجد في جميع المدن والقرى تقريباً جمعيات محلية للشباب أو للنساء أو للتعليم 

ات عامالً لنجاح النُهج التشاركية للبلدي أو للرياضة. وغالباً ما تكون هذه الكيانات نشطة للغاية ميدانياً، وتشكل

واالتحادات البلدية، وال سيما من حيث التطوع والتعبئة. ويمكن استشارة هذه الجمعيات بانتظام بشأن مختلف 

 المواضيع، كما يمكن إشراكها في مخطط تشاوري دائم إلى حدّ ما مع السلطات البلدية.

 

 المنظمات غير الحكومية -

ير الحكومية بأهمية حاسمة ألنها تشارك مباشرة مع المجتمعات المحلية. وفي لبنان، نجد تتمتع المنظمات غ

المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية حاضرة للغاية وتتلقى تمويالً دولياً كبيراً إلى حد ما للقيام بأعمالها، 

ر اً أن األولوية تُعطى للمنظمات غيال سيما المنظمات التي تعمل مع مجتمعات الالجئين والنازحين. ويبدو أيض

الحكومية العاملة في مجالي البيئة وإدارة النفايات. ويتمتع هذان المجاالن دون شك باألولوية لدى البلديات 

اللبنانية. وتسمح العالقة المميزة التي يمكن إنشاؤها بين المنظمات غير الحكومية والمستفيدين والفاعلين 
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نفيٍذ أبسط وأسرع للبرامج المختلفة التي تريدها المنظمات. وتسمح هذه العالقة المميزة المحليين )البلديات( بت

 .2بشكل خاص وقبل كل شيء، من الناحية العملية، بتيسير الوصول إلى السكان

 

 المدارس والجامعات -

ن نفّذة أّن التعاوتشكل المدارس والجامعات مصدراً أكيداً للموارد البشرية. وقد أظهرت العديد من المشاريع الم

الذي يمكن أن يقوم بين المؤسسات التعليمية والبلديات ييسر إدماج الشباب في العمل المحلي كمتدربين أو 

 متطوعين، وينشئ فرصاً جديدة للتنمية والتعاون. 

ت مثل األبرشياوباإلضافة إلى ذلك، ثمة فاعلون محليون آخرون يمكن أن يشكلوا جزءاً من عملية المشاركة، 

 التي يتم اللجوء إليها ألنشطة التطوع أو التعبئة. أو الحركات الكشفية أو األحزاب السياسية

د المواطن في حوصحيح أّن المشاركة مرتبطة بشكل أساسي بمنظمات التمثيل الجماعي. ولكن مع ذلك، فإن 

 ، وبدون انتسابه إلى مجموعة، هو جهة فاعلة شرعية.ذاته

 

 المواطنيةراحل المشاركة . م4.3

 في لبنان، تجري المشاركة المواطنية في الحياة السياسية في أربع مراحل أساسية:

. ويعدّ التصويت الحق المطلق لكل مواطن شرعي ووسيلته التصويتتتمثل الخطوة األولى دون شك في  -7

 للتعبير عن قناعاته.

 إبداء رأيه. ، أي مشاركة المواطن في جلسات االستشارة حيث يمكنهاالستشارة -0

، وهو عملية أكثر تقدماً يشارك فيها المواطنون في وضع المشاريع أثناء المناقشات بين الفاعلين التشاور -5

 المعنيين بهدف التوفيق بين وجهات النظر المختلفة.

، أي عندما يشارك المواطن في عملية إبداعية تتراوح من الفكرة إلى المشروع بأسلوب البناء المشترك -0

 تعاوني، وهي مرحلة ترتبط بصنع القرار.

 

 

 

                                                           
 2  Observatoire de la société civile ،»Les ONG libanaises comme facteur de stabilité «   0272تشرين األول 
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 النتائج .5

 

 األوجه المختلفة للمشاركة المواطنية في المجال البلدي  .5.2

 أوالً: اإلطار القانوني

من قانون البلديات على أن "تنشر القرارات النافذة ذات الصفة العامة التي يتخذها المجلس  00تنص المادة 

 البلدي على باب مركز البلدية".

ووفقاً لالستطالع، تطبّق هذه المادة عادةً في البلديات التي تنشر تقريباً جميع قرارات المجلس البلدي على باب 

من  74مركز البلدية للجمهور والتي تؤكد أنها تقدّم جميع المستندات التي يطلبها المتقدمون. ومع ذلك، من بين 

ع، يعرض اثنان فقط ميزانياتهما، وهي تعتبر واحدة من أهم البلديات واالتحادات البلدية المشاركة في االستطال

 الوثائق لمصداقية البلدية. وال تظهر األغلبية هذه الوثيقة إال عند الطلب.

من قانون البلديات على أن "جلسات المجلس البلدي سرية. وللمحافظ أو القائمقام أن يحضراها  50وتنص المادة 

ا حق التصويت . لرئيس البلدية أن يدعو لحضور جلسات المجلس البلدي أي إذا طلبا ذلك على أن ال يكون لهم

 ".لإلستماع إليهموظف أو أي شخص آخر 

وبالتالي، ووفقًا لهذه المادة، ثمة إمكانية الستشارة المواطنين في تحديد السياسات العامة المحلية وتنفيذها 

البلديات واتحادات البلديات تعقد كل اجتماعاتها وتقييمها. ومع ذلك، وبحسب نتائج االستطالع، فإن مجالس 

تقريباً خلف أبواب مغلقة. وصحيح أّن بعض المناسبات تسمح بوجود أشخاص آخرين، ولكن هؤالء األشخاص 

عادة ما يكونون خبراء و/أو فنيين في البلدية يرتبط عملهم بشكل مباشر بمشروع أو موضوع قيد الدراسة مدرج 

ماع. وباإلضافة إلى ذلك، فإن الغالبية العظمى من رؤساء البلديات واالتحادات البلدية ال في جدول أعمال االجت

يستعينون بأي موظف أو شخص آخر لحضور االجتماعات. وهنا يُطبّق المبدأ الديمقراطي الذي يتم بموجبه 

 "التصويت الختيار الممثلين".

مبادرات إلدماج المواطن في العملية السياسية من وأظهر االستطالع أن بعض رؤساء البلديات حاولوا إطالق 

خالل محاولة إنشاء "مجلس ظل بلدي"، على سبيل المثال، لضمان الشفافية والسماح بإيجاد قوة مضادة. وهذا 

 هو حال بلديتي زوق مكايل وعاليه.

 ثانياً: التشاور

 جع نظرياً مرحلة التشاور.أكدت الغالبية العظمى من البلديات التي شملها االستطالع على أنها تش

 

حين يستعين المنتخبون بمواطنين خبراء، أو بجمعيات محلية متخصصة، أو حتى بطالب  التشاورونظرياً، يتم 

 القرار. فيجامعات لمساعدتهم على تطوير استراتيجية معينة. ويشارك هؤالء المواطنون في النقاش ويؤثرون 
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الستطالع أّن القليل من البلديات لديها بالفعل أدوات تسمح بإجراء تشاور ومن الناحية العملية في لبنان، أظهر ا

حقيقي. ومن ناحية أخرى، تعد االستشارة آلية متكررة، ألن الغالبية العظمى من البلديات تطلب من السكان 

ً على اآلراء التي يشاركها المواطنون بنفسهم. ومع ذلك، فإنه ع ا تضرأيهم في أسئلة معينة، وتحصل دائما

 السياسات واالستراتيجيات بمفردها.

 

 وقد سمح االستطالع بالتمييز بين مبادرات التشاور القائمة بالفعل على المستوى البلدي. 

 

 ويمكن مالحظة ما يلي:

من بين البلديات واالتحادات البلدية التي شملها االستطالع، تسمح بلدية بريتال وبلدية حومال للمواطنين  -

ت المجلس البلدي إلجراء تفكير جماعي بشأن االحتياجات والوسائل الواجب تنفيذها بحضور اجتماعا

 لتلبية هذه االحتياجات. لكن ذلك ال ينطبق على البلديات واالتحادات البلدية األخرى.

يشارك خبراء المجتمع المدني في اجتماعات المجلس للمساعدة في وضع السياسات المتعلقة  -

 بموضوعات معينة.

نظيم المؤتمرات واجتماعات التشاور والندوات وجلسات الحوار المفتوح لتقديم مقترح المشروع يتم ت -

 ومناقشة اإليجابيات والسلبيات.

 

 وهكذا تلجأ البلدية إلى خبرة المواطن الذي يشارك إذاً مباشرة في العملية.

 

وأظهر االستطالع أنه في بعض األحيان، يمكن للتشاور أن يكون أوسع نطاقاً: إذ تنشئ البلدية لمشاريع معينة 

مجموعات من الخبراء من صفوف المواطنين، حيث يلتقي مواطنون من نفس المهنة إلبداء رأيهم في القضية، 

ومناقشتها )مثالً، مجموعة من المواطنين ولمقارنة نتائجهم مع النتائج التي توّصل إليها الخبراء البلديون 

المهندس البلدي(: وهذا هو حال بلدية عاليه،  -المحامي البلدي؛ مجموعة من المواطنين المهندسين  -المحامين 

 أو اتحاد بلديات بعلبك مثالً. وبالتالي ال يتم تعزيز المشاركة فحسب بل أيضاً ضمان الشفافية. 

 

 ثالثاً: الحوكمة التشاركية

أظهر االستطالع أن بعض البلديات واالتحادات البلدية تخصص مكانة خاصة لمواطنيها في عملية صنع القرار 

البلدي. وبالتالي يتم إعادة تشكيل اإلدارة البلدية بحيث تسمح بالتفاعل مع المواطنين في العمل السياسي. فعلى 

روع لدراسة أي مش مؤلفة من خبراء مواطنينلجاناً متخصصة دائمة سبيل المثال، شكل اتحاد بلديات بعلبك 

ني المدينة. يتكون من مواط مجلس ظل بلدييتعلق بمجال خبرتهم. وكما ذكر سابقاً، تكفلت بلدية عاليه بتشكيل 

منتخبين واثنين من  5في المجلس البلدي من  متخصصة لجنةوأنشأت بلدية منجز نظاماً مبتكراً: إذ تتكون كل 

خبين يتمتعان أيضاً بحق التصويت، وإن كانت األغلبية للمنتخبين. وتشجع هذه األشكال المواطنين غير المنت

" على حرية التعبير. إذ ال يرضى المواطنون بمجرد تمثيلهم، بل يشاركون مجالس المواطنينالمختلفة من "

 .فعلياً في عملية صنع القرار، ويقدمون مقترحات لكل موضوع من الموضوعات المطروحة للنقاش
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 رابعاً: التفاعل مع المنتَخبين

بتعزيز العملية التشاركية. وقد أكد المنتخبون الذين شاركوا في االستطالع أنه  التفاعل مع المنتخبينيسمح 

بسبب الوضع الحالي في البلد، يشك المواطنون في أي رمز للسلطة. لذلك من الضروري استعادة الثقة على 

 المستوى المحلي.

منتخبين مبادرات في هذا الصدد تهدف إلى توطيد ثقة المواطنين. ويجب أن يستجيب المنتخبون وقد قاد بعض ال

ً مفتوحة  للناس الذين انتخبوهم وأن يسمعوا صوتهم. فعلى سبيل المثال، أنشأ رئيس بلدية منجز "أبوابا

رة، أو أو مشاركة فك لالستشارات" ينظمها كل صيف لمدة ثالثة أيام: يستضيف خاللها كل من يريد إبداء رأيه

 مشروع، أو توصية، أو شكوى، أو حاجة، وما إلى ذلك.

 

 خامساً: لجان األحياء

أنشأت مدينتان لجان أحياء، وهي مبادرات مباشرة للمشاركة المواطنية. وتندرج هذه اللجان في إطار عمل 

لحي، ويعطون رأيهم بشأن طويل المدى. ويدافع المواطنون األعضاء في لجنة حيّهم عن المصالح المحددة ل

األسئلة المتعلقة بهم مباشرة، ويقترحون أفكاراً ومشاريع بهدف تحسين البيئة المعيشية، وما إلى ذلك. ويكتسي 

دورهم أهمية كبيرة ألنهم يشاركون بشكل مباشر ونشط في األعمال المحلية، وال سيما لتعزيز أمن األحياء إلى 

في فرز النفايات ومناورات النظافة العامة؛ وهذا هو حال بلديتي طرابلس  جانب الشرطة البلدية أو للمشاركة

 وزوق مكايل. باإلضافة إلى ذلك، يمكن استشارة لجان األحياء هذه مباشرة من قبل المنتخبين.

 

 سادساً: الشفافية

ك، يبدو القاً من ذل، في الواقع، أحد المبادئ التي تعزز المشاركة المواطنية على أفضل وجه. وانطالشفافيةتعدّ 

هو األداة الفضلى في البلديات واالتحادات البلدية اللبنانية التي شاركت في االستطالع. وقد طّورت  التواصلأّن 

غالبية البلديات منصات إلكترونية للتفاعل بشكل أفضل مع المواطنين، وقبل كل شيء لتسهيل اندماج الشباب. 

بر الشبكات االجتماعية اإللكترونية للبلدية. وتُستخدم هذه المنصات أيضاً وغالباً ما يبدي المواطنون آراءهم ع

لمشاركة القرارات وجمع اآلراء وإجراء االستطالعات اإللكترونية وما إلى ذلك. وتم تطوير مفهوم البلدية 

نصات حتى ماإللكترونية بشكل ملحوظ من قبل بلدية زوق مكايل. أما البلديات التي لم تقم بتطوير مثل هذه ال

 اآلن، فتعزو ذلك إلى نقص الوسائل المالية و/أو الفنية، وليس إلى نقص اإلرادة لفعل ذلك.

وتنظم بلدية طرابلس، على سبيل المثال، مؤتمرات صحفية لنشر المعلومات أو اإلطالع على المشاريع، بهدف 

 زيادة الشفافية.

 

 سابعاً: التطّوع

المشاركة المواطنية نشاًطا في البلديات واالتحادات البلدية اللبنانية، ألنه  أحد أكثر أشكال العمل التطوعييعدّ 

يساعد على تعزيز الشعور باالنتماء إلى المجتمع. وقليلة هي المدن اللبنانية التي تفشل في تعبئة متطوعين 

شملها  انية التيلمساعدتها في أعمالها. وتعدّ تعبئة المتطوعين، بحسب البلديات واالتحادات البلدية اللبن

االستطالع، أمراً سهالً من حيث المبدأ. وقد اتفقت الغالبية العظمى من المدن التي شملها االستطالع على أّن 

مشاركة المواطنين كمتطوعين في الخدمات المختلفة للمدينة قد حّسنت نوعية الحياة في المجتمع. إذ تتيح لهم 
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ة، في العديد من المجاالت بما في ذلك الثقافة والرياضة والترفيه )المكتب التجربة معرفة المزيد عن التنظيم البلدي

المركز الثقافي، المهرجانات، الكرمس، وغيرها(. وتستعين البلديات بجمعيات المجتمع المدني لتعبئة 

 المتطوعين الشباب، مثل الرعية أو الجوقة الكنسية أو الكشافة أو المدارس.

مثل بلدية طرابلس، مفهوم التطّوع هذا بإشراك المواطنين الشباب في العمل البلدي وقد طّورت بعض البلديات، 

وتعليمهم "الوظيفة" البلدية. وفي نهاية العمل التطوعي، يحصل الشاب أو الشابة على شهادة تدريب داخلي، 

 وهي قيمة مضافة يمكن إدراجها على السيرة الذاتية.

وحدة طوارئ داخل البلدية تتكّون من مواطنين متطوعين لمساعدة ومن جهة أخرى، أنشأت بلدية قب إلياس 

 الفقراء والقيام بأعمال اجتماعية في المدارس.

 

 ثامناً: التعاون مع الفاعلين المحليين

 مع المجتمع المدني -

ركيزة أساسية. فهو يسمح بالعمل مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات  التشاور مع المجتمع المدنييشكل 

في المنطقة. وتدرك البلديات واالتحادات البلدية اللبنانية التي شملها االستطالع أّن هذه الجمعيات/المنظمات 

كامل المؤسسة فإّن تغنية بالموارد البشرية، وتفيض بالخبرة ولديها الوسائل للقيام بأعمال هادفة. وبالنسبة لها، 

 البلدية وهذه الكيانات مهم لتحسين جودة المشاريع وتبني استراتيجيات قابلة للتطبيق بسهولة أكبر.

وعلى المستوى البلدي، تشجع البلديات واالتحادات البلدية المحلية التي شملها االستطالع التعاون والتنسيق مع 

االتحادات البلدية حواراً مستمراً مع جمعيات المجتمع المدني، المجتمع المدني. وبشكل عام، تجري البلديات و

سواء من خالل تنظيم جلسات رسمية أو من خالل إقامة اتصال غير رسمي. وبشكل أكثر تحديداً، قام اتحاد 

بلديات بعلبك، على سبيل المثال، بتطوير قاعدة بيانات إلكترونية لجمع كل المعلومات عن الفاعلين، والجمعيات 

، وتخصص مكاتب في مبنى البلدية الستخدام نطاق االتحادفي  3لمحلية، والمؤسسات التعليمية، والمختارينا

اعي قاعات المركز الثقافي اإلجتم أعضاء الجمعيات المحلية. وهذا هو الحال أيضاً في بلدية بريتال، التي تضع

ة ي التي تساعد على إنشائها. وتستشير بلديفي خدمة الجمعيات المحلية ونوادي المجتمع المدن التابع للبلدية

بريتال واتحاد بلديات بعلبك بانتظام المنظمات غير الحكومية المحلية بشأن الموضوعات قيد الدراسة، وتصبح 

هذه المنظمات مشاركة بدورها في عملية تشاورية مع السلطات البلدية، عن طريق االجتماعات اليومية، وبعثات 

 الفنية، والعصف الذهني، وغيرها من الوسائل. الخبراء، والمساعدة

وعلى وجه التحديد، على مستوى المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، يُظهر االستطالع أّن المنظمات 

غير الحكومية الوطنية التي عملت بالفعل مع البلديات تشجع مثل هذه اإلجراءات التي تثبت أنها مفيدة جداً 

وبلدية بيروت: مشروع حرش بيروت للتجديد  "نحن"مستدامة )على سبيل المثال، منظمة للتنمية المحلية ال

البيئي؛ ومنظمة "نحن" وبلدية مغدوشة: مشروع تعزيز السياحة؛ وجمعية "أرك ان سيال" وبلدية بكفيا: مشروع 

 تطوير استراتيجية لمعالجة النفايات عند المصدر وجمعها وفرزها(.

                                                           
 المختار هو منتَخب يتولّى االهتمام باألحوال الشخصية في البلدية وهو يتبع لوزارة الداخلية والبلديات. 3 
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البلديات واالتحادات البلدية المشمولة باالستطالع أنها واجهت صعوبة في العمل مع ومع ذلك، ذكرت أغلبية 

ً إطار عمل خاص بها ومواردها الخاصة وال تتضمن  المنظمات غير الحكومية الدولية، فلتلك األخيرة غالبا

 برامج عملها التواصل مع البلديات واالتحادات البلدية في مناطقها.

 مع المدارس والجامعات -

 مميز للبلديات واالتحادات البلدية اللبنانية. والواقعتشكل مجال عمل يُظهر االستطالع أّن المؤسسات التعليمية 

أّن هذا التقارب يسمح لها بإدماج الشباب بشكل أفضل في العمل البلدي والتقرب من هذه الشريحة من المواطنين. 

مهور المستهدف المفضل لمشاريع التنمية المحلية. وقد وعادة ما تكون المدارس مصدراً غنياً للمتطوعين والج

قام العديد من البلديات بالتعاون مع هؤالء الفاعلين من أجل تعزيز التنمية ضمن نطاق مناطقها. ويقوم اتحاد 

في منطقته؛ وتهدف هذه بحمالت توعية في المدارس الحكومية بلديات الحاصباني، على سبيل المثال، 

الم الشباب المهتمين وتعبئتهم حتى يتمكنوا من المشاركة في األعمال البلدية. كما نفذت بلدية اإلجراءات إلى إع

منجز مشروع البيئة الحرجية بالتعاون مع جامعة البلمند. وهكذا مّكنت مشاركة هؤالء الفاعلين المحليين في 

 حلية للبلدية.برنامج العمل البلدي من تجميع الموارد والخبرات وكذلك تعزيز التنمية الم

باإلضافة إلى ذلك، وعلى نطاق أوسع، نفّذت جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية 

بالشراكة مع صندوق مايوركا  BMDL4مشروع خاص بمكاتب التنمية المحلية  0279-0274في الفترة 

نشاء مكاتب التنمية المحلية وتدريب المكلفين برشلونة، بهدف مواكبة عملية إومقاطعة  للتضامن والتعاون 

بالتنمية المحلية في خمسة عشر بلدية واتحاد بلدي في لبنان. ويستجيب هذا المشروع مباشرة لمفهوم المشاركة 

ا البلديات واالتحادات البلدية التي شاركت في هذفي المواطنية. في الواقع، تمّكن المكلفون بالتنمية المحلية 

 تنفيذ مشاريع بالتشاور مع المجتمع المدني لتلبية احتياجاتها. المشروع من

ويتم تنفيذ مشاريع شبيهة في بعض البلديات واالتحادات البلدية اللبنانية، حيث تؤخذ احتياجات المواطنين في 

اتيجية سترخطة االالاالعتبار مباشرة في تطوير استراتيجيات العمل المحلية. وهكذا طّور اتحاد بلديات بعلبك "

المستدامة" التي تعتمد على استطالع للمواطنين بشأن احتياجاتهم المباشرة، وقد أسفر هذا االستطالع عن 

سياسات التنمية البلدية الرئيسية للسنوات القادمة على المستوى التعليمي، واالجتماعي، والثقافي، واالقتصادي، 

 ...واإلعالمي، وعلى مستوى التشاور مع الجمعيات المحلية

وتعمل البلديات أيضاً على تطوير المشاركة االجتماعية للمواطنين من خالل تنظيم معارض سنوية ومهرجانات 

 وأنشطة أخرى )على سبيل المثال: مهرجان الكرز في حمانا؛ ومهرجان زوق مكايل الثقافي(.

 

 

 

                                                           
(، الذي نفّذته جمعية المدن المتحدة في 8102-8102مشروع تقديم المساعدة الفنية لمكاتب التنمية المحلية لـخمسة عشر بلدية واتحاد بلدي في لبنان ) 4 

 برشلونة وصندوق مايوركا للتضامن والتعاون. مقاطعةقني للبلديات اللبنانية بالتعاون مع لبنان/ المكتب الت
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 المشاركة المواطنية: تحديات وعقبات .5.2

أساس يمكن البناء عليه لتطوير مشاركة المواطن على مستوى البلديات يُظهر االستطالع أنه بالرغم من وجود 

واالتحادات البلدية اللبنانية، ثمة العديد من العقبات التي تحول دون تطبيق هذا المبدأ: فال يزال عدد البلديات 

ت، وهي يد من التحدياواالتحادات البلدية التي حاولت تنفيذ المبادرات في هذا االتجاه محدوداً للغاية، وهناك العد

 تتمثل بشكل خاص في نقص الموارد واألدوات.

 نقص الموارد البشرية والمالية .5.2.2

ترزح البلديات اللبنانية تحت وطأة المسؤوليات التي يجب أن تتحملها بمفردها، بدون مساعدة الدولة وفي خضم 

تواجه  ،والنازحين لى أزمة الالجئينأزمة اقتصادية وطنية. وهي تفتقر بشدة إلى الموارد المالية. باإلضافة إ

البلديات طلباً متزايداً على الخدمات األساسية والبنية التحتية، كما تواجه أزمة النفايات والفقر. ويتمثل الدعم 

الوحيد الذي تتلقاه في تمويل المانحين الدوليين والمؤسسات الدولية مثل شركاء التعاون الالمركزي، على الرغم 

ل من البلديات تحصل على تمويل لمشاريع التنمية المحلية. ومن الصعب للغاية على البلديات تحّمل من أّن القلي

تكلفة اإلجراءات التشاركية، ناهيك عن تخصيص جزء من الميزانية لتنفيذ االستراتيجيات التشاركية. ونتيجة 

يز التشاور  من تنفيذ استراتيجيات لتعزلذلك، تعطي البلديات حالياً األولوية للعمل القصير األجل والمباشر، بدالً 

 المحلي.

باإلضافة إلى ذلك، يؤدي ذلك الوضع إلى نقص في الموارد البشرية، ألنه بدون الموارد المالية، ال يمكن 

للبلديات توظيف موظفين وفنيين مؤهلين، ناهيك عن تدريبهم. وفي الوقت الحالي، وبالنسبة لغالبية البلديات 

لدية، فإّن رؤساء البلديات هم من يقومون، في إطار وظيفتهم، بكل ما يتعلق بالعالقات العامة واالتحادات الب

والعالقات مع المجتمع المدني. وقد َعيّنت فقط اثنان من البلديات واالتحادات البلدية المشمولة باالستطالع لجنةً 

لية. وفي بلدية/ اتحاد بلدي واحد منها، تم أو منتخباً لالضطالع بالعالقات مع المجتمع المدني والجمعيات المح

 إنشاء قسم كامل يضّم موظفين وفنيين بلديين من المجتمع المدني داخل البلدية.

 

 ما يتعلق بالمبدأ التشاركي نقص الوعي البلدي في .5.2.2

 

 التشاركيمبدأ االلتباس في تعريف ال -

ر التشاور، تبقى الحقيقة أنه في أغلب األحيان يقتصعلى الرغم من أّن الغالبية العظمى من المنتخبين يشجعون 

مفهوم التشاور على اإلعالم ومحاولة اإلقناع وجمع اآلراء. باإلضافة إلى ذلك، يَعتبر معظم المنتخبين أنه من 

خالل دمج احتياجات المواطنين مباشرة في مشاريع التنمية المحلية، فإنهم بذلك يُشركون المواطنين. وهكذا، 

 ريف المفاهيم التشاركية غامضاً بالنسبة للبعض.يبقى تع

 نهج تشاركي غير متقن -

بصورة عامة، هناك فهم ضعيف للنهج الذي ينبغي تبنّيه حتى يتمكن المواطن من المشاركة في العملية وحتى 

 يتم تمييز هذه المشاركة عن دور المنتَخب.
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"التمثيل" مقابل "المشاركة". وعلى الرغم من أّن الجميع يوافق على أّن المشاركة  جداليةورّكز االستطالع على 

يمكن أن تكون وسيلة الستعادة الثقة مع المواطنين، يعتقد بعض المنتخبين أنه يجب أن تظل مشاركة المواطنين 

في حاالت نادرة، عند الحد األدنى، أي ممارسة حق الفرد في التصويت والحق في الوصول إلى المعلومات. و

، وهذا يعتمد على الموضوع. وال تزال الغالبية العظمى تتردد في بشكل فعلي يتم تنفيذ االستشارة أو التشاور

 ما يتعلق بآلية البناء المشترك وتحرر المواطن. دعمها للمشاركة الكاملة للمواطن وتبدي حذراً في

لباتهم الزائدة دون أخذ أولويات المنطقة في االعتبار وبدون ويبدي المنتخبون قلقاً تجاه قلة خبرة المواطنين، وط

ة الشخصي بدالً من المصلحة الجماعي ىفي متناول اليد، وبحثهم عن الرضالتي الحصول على جميع المعلومات 

ة يالعامة، وتالشي شرعية دور المنتخبين. ويعتبر هؤالء المنتخبون أّن المواطنين ال يملكون دائماً المهارات الفن

 الالزمة للمشاركة في القرارات الفنية، ويخشون مشاركتهم خوفاً من فقدان سلطتهم السياسية.

 نقص األدوات المتاحة لرؤساء البلديات -

يُظهر االستطالع أّن غالبية البلديات تملك وسائل اتصال تشاركية متطورة مثل النشرات اإلخبارية والمنصات 

ن التعبير عن احتياجاتهم. وصحيح أّن الشبكات االجتماعية اإللكترونية اإللكترونية حتى يتمكن المواطنون م

أصبحت واحدة من الساحات الرئيسية للنقاش العام، ولكن ال تزال هناك حاجة لتطوير أدوات فنية متكيّفة مع 

عرفة أصحاب مالبلديات واالتحادات البلدية اللبنانية والسياق المحلي تتيح مساعدة رؤساء البلديات والمنتخبين ل

 المصلحة في مناطقهم وتسهيل التشاور معهم.

 المواكبةالحاجة إلى  -

لديات الب واكبالدعم للهيئات التي يمكن أن ت لمعالجة هذا النقص في إتقان المبدأ التشاركي، يجب تقديم

واالتحادات البلدية وتعلّمها آلية تطبيق النهج التشاركي. ولم تتح الفرصة للبلديات حتى اآلن للمشاركة في تبادل 

 الممارسات الجيدة والخبرات على هذا المستوى، أو االستفادة من الدعم الفني والتدريبي.

 

 سياق اجتماعي وسياسي غير مشّجع .5.2.3

ي، تتصادم األحزاب السياسية. أما على المستوى المحلي، وفي معظم البلدات في لبنان، على المستوى الوطن

عض. وتشتهر كل مدينة بعائالتها من جيل إلى جيل التي تتنافس بوالقرى اللبنانية، تتواجه األسر بعضها ضد 

يطرة على سعلى المدى الطويل للحصول على السلطة المحلية. وتسمح االنتخابات البلدية لألحزاب السياسية بال

بعض المدن اللبنانية االستراتيجية وضمان عدد ثابت من الناخبين. وفي الوقت نفسه، يسمح الفوز باالنتخابات 

البلدية للعائالت القديمة باالحتفاظ بالسلطة المحلية. لذلك هناك، باإلضافة إلى المعارك السياسية الطائفية، معارك 

 جانب من "المعارضة" الذاتية.عائلية، وبالتالي، ال يمكن إنكار وجود 

ووفقاً لإلجابات، يمنع هذا السياق االجتماعي السياسي المشاركة المواطنية النزيهة والحيادية والموضوعية، 

ً "الفريق المعارض" لمجرد أنه يعارض، وألّن هؤالء  ألن عتاب الفاعلين في المجتمع سوف يستهدف دائما

ومن ناحية أخرى، ينتقد هذا الجزء من المجتمع حقيقة أّن اآلليات الناس لن يدعموا مبادرات المنتخبين. 

 التشاركية تُستخدم فقط في المجاالت التي ال تتعلق بالممارسة السياسية.
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 التوصيات .6

 ا في لبنان. تبقىسمحت الدراسة بتحديد عوائق المشاركة المواطنية والتحديات التي تحول دون تطويره

سبيل  يوجد أي ، والأحادية االتجاه: أي، أن المنتخب يستمع إلى رأي المواطنفي لبنان كية التشاركية ينامالدي

واطنية حتى اآلن على إدراج حاجات المشاركة المفتقتصر لتمكين المشاركة المواطنية أكثر من ذلك. آخر 

ّحبوا بهذا لمنتخبين رمن الصحيح القول إن أكثرية ا المشاريع التنموية البلدية بشكٍل عام.المجتمع المحلي في 

الالزمة لفهمه كما يجب واألدوات الالزمة لتطبيقه  ةالوجه الجديد، إال أنه ينقصهم المعرفذو المبدأ الديموقراطي 

تها وال ميليسوا مقتنعين بأهالمنتخبون الذين ال يشّجعون المشاركة المواطنية، فوتطويره كما يجب. وبالتوازي، 

دورهم وشرعيتهم في حال نُِزع منهم حقّهم بأخذ القرار عن المبدأ التمثيلي بحيث يتساءلون  عن يزالوا يدافعون

 بمفردهم. 

  ، برفع التوصيات التالية: عنها سمح تحليل نتائج الدراسة واالحتياجات التي برزت

 : تحديد إطار قانوني وتنظيمي واضح2توصية  .6.2

 القانوني للمشاركة المواطنية.توضيح اإلطار أشارت النتائج إلى أهمية 

ركية اتي إلرساء مبدأ الديموقراطية التشتحسين اإلطار القانوني والتنظيمي المؤاتتمثل التوصية األولي في 

على مستوى البلديات واالتحادات البلدية اللبنانية. تنّص القوانين الحالية على حق التصويت وحّق  المواطنية

هي  ن بشكل غير مباشر بمبدأ الشفافية، فالشفافيةتعلّقام طريقانسوى يوجد ال  ، وفحسب إنشاء جمعيات مدنية

أداة من أدوات المشاركة المواطنية: حق الوصول إلى المعلومات وحّرية التعبير. يجب إذاً إيالء أهمية أكبر 

 للمشاركة الجماعية قي القوانين واألنظمة.

واد مخال ف المشاركة المواطنية وآلياته؛ إدعلى مستوى قانون البلديات: صياغة نّص واضح يعرّ  -

 صنع القرار ألنشطة وخطط وبرامج وسياسات محددة.على مستوى بالمشاركة المواطنية  ىتُعن

يح التي من شأنها أن تت تسمح بتشكيل هيئات إستشارية على مستوى البلدية: إعداد أنظمة إدارية -

أن تعطي رأيها ضمن نطاق الصالحيات التي بجميع أوساط المجتمع المحلي وأن تسمح لها تمثيل 

 ة البلدية وتعيين موّظف مكلّف بإدارة العالقات مع المجتمع المحلي.متتمتع بها؛ وتنظيم الحوك

 ت واالتحادات البلدية اللبنانية.د هذه القوانين واألنظمة لتشمل كافة البلدياح  وَ على أن تُ 

 

 الفنيين البلديين: تعزيز قدرات المنتخبين المحليين و2توصية  .6.2

مؤسسة راسخة في صفوف الفاعلين في ال ى اإلشكالية حول الدور السياسي الذي يمكن للمواطن أن يضطلع بهتبق

ي هي رافعة التطور، وأنها محّرك التغيير والتحديث للنظام السياسيعتبر البعض أن المشاركة المواطنية فالبلدية. 
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فض رينقصهم المعرفة الكافية واألدوات الالزمة لتحقيق المبدأ كما يجب. أما البعض اآلخر، فهو ي البلدي، ولكنّ 

 اإلعتراف بالخبرة المواطنية بتاتاً. 

كي ل تعزيز قدرات المنتخبين المحليين والفنيين البلديين من خالل التدريب والتوعيةتتمثل التوصية الثانية في 

طّوع لة إما من خالل التاءات التشاركية ويدركوا كيفية إشراك المواطن بطريقة فعّااإلجر منافعيتمّكنوا من فهم 

صميم جب تتطوير المشاريع المحليّة. لذا، ي ة أو المطالبة أو ضبط موازين القوى أو حتّى عن طريقأو التعبئ

البلديين، حول  لفنيينتشارك الخبرات والممارسات الفضلى للمنتخبين المحليين والمواد تدريبية أولية وبرامج 

نظراً إلى أن هذا المفهوم ما زال في  األوروبيينمبدأ المشاركة المواطنية وآليات تطبيقه، بدعٍم من الخبراء 

 مراحله اإلبتدائية في لبنان. 

 

 : تعزيز الحوكمة المحلية المرّحبة بالمشاركة المواطنية3التوصية  .6.3

 ً  تطوير الحوكمة المحلية والخدمات الفنية البلدية. لذا، تتمثل التوصية الثالثة في تشير النتائج إلى أنه يجب أيضا

فة اقويمكن بالتالي التعويض عن غياب الث .تحسين الحوكمة اإلدارية البلدية من خالل تطوير أدوات التشاور

مسؤوليات. رئيس وحده الالتشاركية في الخدمات الفنية واإلدارية في أكثرية البلديات اللبنانية حيث يتّولى ال

رؤية اإلدارية المرّحبة بمبدأ المشاركة المواطنية، وهي تسلّط الضوء على أهمية التسمح هذه التوصية بتطوير 

 رئيس والمنتخبين المحليين في تطبيق اآلليات التشاركية: عبر تعيين منتخبٍ مّكلٍف بهذالفنية للالخدمات ا مرافقة

البلديات تكون مهامه تطوير المشاركة المواطنية والعالقات مع المواطنين  الشأن أو تشكيل قسم خدمات في

مع المعلومات والبيانات ذات الصلة، وإعداد اإلستراتيجيات يقوم بجوالتنسيق مع المجتمع األهلي، والذي 

 وبرامج العمل التشاركية.

 

 : إعداد دليل حول أشكال المشاركة المواطنية وأدواتها4توصية  .6.4

غالباً  غيرها،و األدلّةظيفية ووأن الوثائق التحريرية كالنصوص والدراسات والتوصيفات التشير التجربة إلى 

عداد إما تكون األساس إلطالق االستراتيجيات والسياسات في البلديات اللبنانية. لذا، تتمثل التوصية الرابعة في 

سمح هذا الدليل بمساعدة المنتخبين على إيجاد اآلليات . سيدليل عملي حول أشكال المشاركة المواطنية وأدواتها

طنين على الساحة البلدية. باإلضافة إلى ذلك، تشير الدراسة إلى أن الكثير تناسبهم لتعزيز حضور المواالتي 

هم إال وأنهم يعتبرون أنه يجب تزويدهم بالمفاتيح التي قد تسمح ل السياسي لمواطنامن المنتخبين يعترفون بدور 

 الدليل المنتخبين على تنفيذ األعمال التي تسّهل مشاركة المواطن الفعّالة. هذا هكذا يشّجعطوير حّسهم النقدي. بت

 مثل: ورشات عمل للمواطنين، ولجان األحياء، واللجان البلدية أشكال المشاركة المواطنيةسيشرح هذا الدليل 

 منتديات العلنية، ...، ومجلس الظّل، ومجلس الشباب أو المسنّين، والالمتخصصة

بلديات "البيانات المفتوحة"، ومجموعات مثل:  أدوات تعزيز المشاركة المواطنيةوسيعطي هذا الدليل أمثلة عن 

العمل، والمنصات اإللكترونية، ومنصات الحوار والتبادل )وإشراك الشباب فيها(، وأعمال التوعية للمجتمع 
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بالجمعيات المحلية التي تعمل في نطاق البلدية، والتشاور مع مجموعات المجتمع األهلي، وإعداد األدلّة الخاصة 

 المحلي، ...

األنسب للمشاركة المواطنية مثل: مستقبل الشباب أال وهو موضوع  مجاالت العملكما وسيعّرف هذا الدليل 

اب مصيرية مثل الشب يثير اهتمام الجميع، فالتشاور مرغوب به في هكذا حاالت ال سيما عند تداول مواضيع

 والتعليم والتربية والرياضة. 

من خالل تقديم المبادرات التي نُفّذت حتى اآلن في  تبادل الممارسات الفضلىسيشدّد هذا الدليل على أهمية 

لبنان أو في أوروبا، والتي يجوز إعادة نسخها بفضل فعاليّتها. هكذا يسلّط الدليل الضوء على منافع التعاون 

 .تبادل الخبراتوخصوصاً من خالل   -أي التعاون بين البلديات  – يالالمركز

 

 : تشجيع تبادل الممارسات الفضلى بين البلديات اللبنانية والسلطات المحلية األوروبية5توصية  .6.5

أهمية التشاور والمشاركة المواطنية لتعزيز وأدركت لقد طّورت السلطات المحلية األوروبية المبدأ التشاركي 

 التنمية المحلية وتحديث الديموقراطية المحلية. 

محاولة تطوير المبدأ التشاركي من خالل اعتماد أشارت الدراسة إلى أن بعض البلديات اللبنانية باشرت في 

ذا المبدأ وحتى من خالل تكريسهم لهالديناميات التشاركية وتنفيذ األعمال البلدية بالتشاور مع المجتمع المحلي، 

 اإلدارية البلدية.في الهيكلية 

ب تشجيع . لذا، يجتقديم الدعم إلى المبادرات التشاركية القائمة أصالً في لبنانتتمثل التوصيبة الخامسة في 

خالل ورشات ن متبادل الممارسات الفضلى ما بين البلديات اللبنانية، وبينها وبين السلطات المحلية األوروبية، 

ة للتحديات المشتركلكي تتمكن من أن تتبادل الخبرات وأن تجد الحلول  و/أو الزيارات التقنية تخصصةالعمل الم

 التي تواجهها.

 

***** 

 


