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 مقدمة عامة

المتوقّعة من   .1 والنتائج   المهّمةاألهداف 

في البلديات   والوظائف والمهن  للموظفينبانوراما    ( إعداد1: )اثنين  هدفين يتمحور هذا التشخيص حول

المتوفّرة   التدريبات  استعراضمع   البلديين  المنتخبينريبية للموظفين واالحتياجات التدتحديد  و(  2؛  بنانيةالل

يعرض  هو  و  .وتنظيمها  في البلدياتالموارد البشرية  عن إدارة   عامةً   تقرير لمحةً ال  هذا  ميقدّباختصار،  .  حالياً 

، في البلديات اللبنانية من جهة  بينالمنتخ  و  لموظفينل المهارات الحالية الموجودة بين  لفوارقبشكل خاص ا

 .من جهة أخرى  البلديةالمهام إلنجاز في المهارات   واالحتياجات

يُرتكز  س  كما .ةمستمرّ لية وأوّ   يةوبرامج تدريب  دواتأ  يجدر العمل بها إلعداد  إلى توصياتالتقرير    لُصخي  و

وللم   وطنية  تدريبخطة    لوضع  عليه األساس  تشّكل  البلديين بينالمنتخ  وظفين  المحاور محوراً    في  من 

 .(CEFOM)ات اللبنانية  بلديالتدريب وضع برنامج وطني ل  لمشروعالرئيسية  

إلى تعزيزيهدف هذا  أخيراً،   يتماشى مع    المشروع  البلدية بما    ية واإلصالحيةتحديثال  هدافاألالمؤسسة 

اللبنانيلإل  ومع الشركاتاإلصالحات   من خاللاالقتصادي للتنمية المؤتمر    تعهّد بها لبنان فيالتي   ةدارة 

 عموقّ   بروتوكول اتفاقفي إطار وذلك    ،انيةعملية الالمركزية وتحديث البلديات اللبنإلى مواكبة ، و"سيدر"

تناسق المناطق والعالقات   بين الوزير لدى وزارة  (Carcassonne)  في كاركاسون  2019أيلول    19في 

الشؤون وزير أوروبا وو  ؛السلطات المحلية في الجمهورية الفرنسية  مع السلطات المحلية، المكلّف بشؤون

الفرنسية  ارجيةالخ الجمهورية  اللبنانيةالداخلية وا  ةووزير  ؛في  الجمهورية  ورئيس المركز   ؛لبلديات في 

  رئيس بلدية  وهو  رؤساء البلديات اللبنانية  ورئيس لجنة  المحلية؛لتدريب موظفي السلطات    الفرنسي  الوطني

 .بيروت

 منهجية العمل   –  2

بلدية أو سبق لهم أن مارسوا ونيمارس ثالثة منهم لبنانيون  خبراءستة  أجرى التشخيص     أو يشغلون  مهاماً 

الفرنسي لتدريب  من المركز الوطني   نمنهم فرنسيووثالثة  ، المحلية  وظائف أكاديمية في مجال الحوكمة

 .الفرنسية  إحدى البلدياتومن   موظفي السلطات المحلية

عاليه، عربصاليم، ع  16مع  موجهة  مقابلة    30أجريت  وقد   القاع، حو رياابلدية )العباسية،  بكفيا،  ش  ، 

جبيلعنجر-موسى زحلة  ،مشحا،  الجديدة،  بيبلوس -،  تنورين، طرابلس،  صيدا،  تعنايل،  -معلقة-منجز، 

القلعة، ،  حاصباني، جبل الشيخالالشوف السويجاني،  ،  وب، بعلبكرقع ال)  اتحادات بلدية  9وإهدن(،  -زغرتاو

المتحدة في لبنان/المكتب  جمعية المدن  :    مثل    ية)مراكز تدريب  مؤسساتية  جهات  5ووجزين(  ،  الكورة،  صور

المعهد  ، و   Foundation  Muhanna و ،التقني للبلديات اللبنانية، معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي

وأجرت رانيا أبي حبيب سلسلة من المقابالت اإلضافية   (.، ومعهد قوى األمن الداخليENAالوطني لإلدارة 

 .2020في شهري أيار وحزيران  

 .ومقارنات  تحاليل  انبثقت عنهاالتي    البيانات الكمية والنوعية  ، ُجمعتالمقابالت هذه  وفي خالل

 في بيروت.عقد  عرض النتائج ستُوطنية ل  ندوةٍ  خالل  جميع الوثائق فييتم اعتماد س
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 اجات الرئيسية للتشخيصتستنلالملّخص التنفيذي  ال -  3

بحيث    40ية في لبنان منذ أكثر من الالمركزبدأت عملية   بموجب    ،لديةتحادات البالبلديات واال  ُمنحتعاماً 

 مجال في جداً واسعة صالحيات و أكيدة  استقاللية  ،1977حزيران    30الصادر في تاريخ   118رقم  قانون

ً  يواجهال يزال العمل البلدي  ومع ذلك، التنمية المحلية.  ، وهي على الشكل  إحدى عشرة عقبة هيكلية عمليّا

 :  التالي

 ؛نين التي تحدّد الصالحيات البلديةالقوافي غموض الو  التداخل .1

 ؛البلديةالموارد  محدوديةو  المالية الضعيفة  الدولة مخصصاتاالعتماد على   .2

 ؛للقرارات البلدية وهيمنة الرقابة  الالحصريةالسلطات  تجاوز  .3

 ؛في المناطق  والطائفيةترسّخ األحزاب   .4

 ؛البلدي على القرارات األساسية والمالية  المجلس  إشرافبالرغم من السلطات المحلية   شخصنة .5

 ؛التمويل الدولي الحصول على  عيقي الذيمشاريع البلدية  اإلداري للضعف  ال .6

 ؛متعددة األطرافالى الجهات المانحة  االعتماد عل .7

 ؛مة إلدارة الموارد البشريةات منظّ عدم وجود إجراء .8

 ؛لخدمات العامةإلدارة ا  خارجية  االستعانة المنهجية بجهات .9

البلديات   المهارات  النقص الكبير في .10 تدريب رؤساء  البلدييننتيجة عدم  ،  والموظفين  واألعضاء 

 ؛الموظفين الدائمين منذ أكثر من عشر سنواتوبسبب توقّف توظيف  

 لإلدارات المحلية.ادارة موظفين عليا  غياب   .11

غياب الموارد المالية الكافية   أن  بحيث  في السياسات العامة للبلديات  كبيرٍ   عدم تجانٍس ويؤدي ذلك إلى  

. في المتوسط، فإن قيمة موازنة أكثرية البلديات اللبنانية توازي  المحليةتعيق تنفيذ السياسات العامة واإلدارية  

يقدرون   بلدياتال  رؤساء بعض  .1% من قيمة موازنة  البلديات الفرنسية ذات الحجم نفسه2إلى   0,8ما بين  

في حين تبقى    وازنةم ر فرص عمل وعائدات للمشاريع تنموية توفّ   التمويل الخاص والدولي لتنفيذ  على جذب

)الشرطة، صيانة    فقط  مجاالت  ثالثعلى  ذات موارد مالية محدودة جدّاً تقتصر  األغلبية الكبيرة من البلديات  

 ، وجمع النفايات(.الطرق والمباني البلدية

تنطبق القواعد الخاصة بإدارة الموارد البشرية  إذ  .  أةومجز  إدارة بلدية ضعيفة التنظيم وينتج عن ذلك أيضاً  

  الموظفيننسبة  من إجمالي    في المائة  25  نسبة تقّل عنفحسب الذين يمثلون  على فئة الموظفين الثابتين    البلدية

احتساب عناصر الشرطة البلدية( ما  نادراً   ، والذين)من دون  الت المطلوبة  مع المؤهّ   التهمتتماشى مؤهّ  

ال  عملية وتختلف.  يشغلونهاوظائف التي  لل )إدارة  الموظفين  من   ،نوالمياوم و،  نوالمتعاقدفئات األخرى 

فضالً عن لوظائف والمهارات. إلدارة ا  دروسةلمعايير غير م  ة( من بلدية إلى أخرى، وفقاً والشرطة البلدي

إلى بالنسبة   توجد رّث، وال قديمطابع  ذات  داخلية    نظمةأفي  وتعريفها  الوظائف الثابتةذلك، يندرج محتوى  

 وظائف تتناسب مع احتياجات المواطنين.  م الوظيفي نحوآلية للتقدّ  أي ،لمتعاقدينا

  دة إجراءات موحّ أي  لم تضع الوزارة في الواقع،  . والمستمر  األساسي  أنظمة التدريب تنعدم، عامة  وبصورةٍ

، بالرغم من البلديةبالمهن   خطة تدريب وطنية خاصةحتى ، أو  عن االحتياجات التدريبية وجمعها  تعبيرلل

)مادة  أن القانون ينّص على  من و.  (91مسؤولية الوزارة في تدريب البلديات لكي تتمّكن من تأدية مهامها 

تقريباً التي تابعها   جميعها التدريباتف.  ات على موظفيهاالتدريب القتراح، ال تملك البلديات الوسائل جهتها

 
والضرائب  1  مع مراعاة كل األحجام، نظراً للفروق في االمتيازات 
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أغلب  في  منتظمةغير بالتالي  هي و بتمويل دوليومشاريع دعم فني في إطار    حصلتالموظفون البلديون  

  الالمركزية.عملية   من جودة الخدمات العامة ويعيق  هذا  مغياب التدريب المنظّ وباختصار، يحدّ .  وقاتاأل

هنا،   لالحتياجات التي أعرب عنها    يوفّرمن  كاملة    االتحاداتالبلديات و  رؤساءهذا التشخيص بانوراما 

 سلّط الضوء علىي  ، كماارات العامة(والمه التخصصية  المهارات ك البلديين )  موظفينحتياجات الالبلدية، وال

  اعتماد األدوات على أن يتمّ   معاهد تدريبية في لبنان  /مراكز عشرة حوالي  ادّمه ي تقتال  ةيض التدريبوعرال

 .مستقبالً لبلديات اللبنانية  ل  الوطنية  تدريبخطة الفي  منها مالءمةاألكثر 

 

 

 

 

 

 

  وضع الالمركزيةتقييم :  لبنانالعمل البلدي في   

البلديات لعام   .1 منذ قانون  ره        1977اإلطار القانوني والتنظيمي ومدى تطو 

. صدرت في البلديات واالتحادات البلديةب  من الحكم ممثَّل  مستوى المركزي واحد  ذاتدة  موح  لبنان دولة

يعود القانون األول إلى الحقبة   المؤسسي للبالد.لبنان سبعة قوانين حول إدارة البلديات ومكانتها في النظام 

ي االنتداب الفرنسي عام    خالل( الذي تم تعديله بموجب قانونين 1877تشرين األول   5العثمانية )قانون  

سلطة  نطاق  توسيعالتحديثية بغرض  سلسلة من اإلصالحات   أُطلقت، االستقالل  عقب. و1938و   1922

سيمابالبلديات وخاصة    قوانين كثيرةإصدار    من خالل،  الدولة الجديدة المتعلقة  ال    وكمة البلدياتحب  تلك 

ز  ليعزّ   1963أيار   27جاء قانون  و(.  1947  تشرين الثاني 27قانون   بخاصةٍ   -)تكوين المجالس البلدية 

 .المحليةة الدولة  أجهز  خاللمن مركزية سلطات الالتي تتمتع بها ال والرقابة  وصايةسلطة ال

(. بعد ذلك، كانت البلديات تحت إدارة رؤساء البلديات  1963تم تنظيم دورة انتخابية واحدة وفقاً لهذا القانون )

. وبعد هذا التاريخ، نُظّمت اإلنتخابات وفقاً 1998وكانت المجالس البلدية تُعيَّن من قبل الحكومات حتى عام 

 .118للمرسوم اإلشتراعي  

  (1997  ل عامالمعدّو)  1977 حزيران  30 في  خالمؤر    118رقم   المرسوم االشتراعيوحتى اليوم، يُعتبر  

للبلدياتهو   المرجعي  ينّص ، القانون  نطاقها،    أنّ "على  وهو  تقوم، ضمن  إدارة محلية،  البلدية هي 

المعنوية واإلستقالل المالي تتمتع البلدية بالشخصية    .بممارسة الصالحيات التي يخولها إياها القانون

من الصالحيات    سلسلةً  المرسوم  هذا من  51إلى    47  من  المواد تُعدّدو".  2.واإلداري في نطاق هذا القانون

  وتنظيمها الخدمات العامةتطوير في   اً  رئيسياً دورها يتأدتيوحي ببلديات، ما  التي تتمتع بها  متيازات الواال

منح المادة ت إذ   المنشأة بموجب هذا القانون. سيّان بالنسبة إلى االتحادات البلديةاألمر   ها وإدارتها.وتنفيذ

 
2   : pas suffisante pour la  municipalitésL’expérience des  Nouha, ,Dr. Ghosseini Abou Ajram

décentralisation, Beyrouth, 2019 
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تنفيذ خطط تجعل من اختصاصها األساسي االتحادات البلدية االستقاللية ذاتها التي تمنحها للبلديات، و  114

مجموعة،  المنطقة أجمع  نطاق  ضمن  تنموية منحها  إلى  الصالحيات    إضافةً  التحتية    ىالبنب  المتعلقةمن 

المجالس البلدية باالقتراع العام   وتُنتخب، إلخ(.  حضريالتخطيط الوالنفايات،  والمياه،  ك والشبكات المحلية )

 ن.مندوبيالمنتخبين البلديين الفي حين تتألف مجالس االتحادات من  

الطائف    اتفاق. وجاء على جميع األصعدة  لبنانيةلل يضرب اإلدارات العامة الإبّان الحرب األهلية، كان الشّ 

اال  والتي  مركزيةلالجديدة    لدينامية األسس النظريةليضع    1989عام     بين مختلف  نمتوازال  نماءتعّزز 

  أُطلقتكما  .  3على القرارات البلديةفي الرقابة    سلطات الدولة المحليةالمناطق اللبنانية مع التأكيد على دور  

 بالفشل.جميعها غير أنها باءت  ،  هذه األسس النظرية إلى واقع  حويلمبادرات سياسية مختلفة لت

 4المركزية اإلداريةلالخاصة باالوطنية    بها اللجنة  تتقدّم قد  ، التي لم تنجح أيضاً، فمبادرة األخيرةوبالنسبة لل

نجيب ميقاتي  بناءً على طلب رئيس  آنذاك  الحكومة  أوكل  اللجنة صياغة  الذي  قانون مشروع إلى هذه 

  مشروع القانون  نصّ يوإلى الحكومة.    2014في نيسان  مشروع  . وقد أحيل نص ال2012عام  المركزية جديد  

ها  يتالبلديات واستقالل على صالحيات  مع اإلبقاء،  ثانيةإدارية كوحدة المركزية    القضاء  على اعتماد  هذا

بحيث  ؛ عن صالحيات المجالس البلدية األقضية صالحيات مجالسفصل  ي    ، كماومواردها المالية ةاإلداري

المستقل    ستبدليُ مستقل  يديره  المركزي  بصندوقالصندوق البلدي  إداري  المالية   عن وزارت ي  مجلس 

لمعايير ومعادالت   ، وفقاً في الوقت عينه  دعم هذا الصندوق البلديات ومجالس األقضيةي  . ووالبلديات  الداخليةو

بغرض    المحلية  الالمركزية اإلدارية والشؤون  وزارةبإنشاء   أوصى مشروع القانونوقد  . واضحة المعالم

مجالس  وإدارة شؤونها و  الراهنالبلديات وضع  إصالح   القانون هذا    األقضية.شؤون  يزال مشروع  وال 

بعد تعديالت لم ترّحب بها )  % من موادّه80اللجان النيابية التي وافقت حتى اآلن على   فيخاضعاً للدراسة 

 .البلديات(

 

الفخريال .2 المحلية  طابع   للسلطة 

  التأثير المحدود للسلطات المحلية .2.1

 :كما يلي ،المعالمواضحة ، في الغالب،  وهي المحلية  من عمل السلطات حدّالعوامل التي تتتعدّد 

ومجموعة واسعة    كبيرة  استقالليةيمنح    ه، وعلى الرغم من أنعام للغايةله طابع    1977عام قانون   ❖

السلطات ن  توزيع األدوار بي  مسألة  االلتباس حول  أنه يزيد، إالّ للسلطات المحلية  من الصالحيات

على   األخيرة بسلطة الرقابة اإلداريةهذه  تتمتع بحيث ؛  الالحصريةالالمركزية وسلطات الدولة  

هذه الحال، يمكن للبلدية أن تستعين بمجلس شورى الدولة  شرعية قرارات المجلس البلدي وفي 

 البلديات التقريرية والتنفيذية.سلطة  من بشكٍل كبير   حدّللبّت، ما الذي ي

 

أكثر من خمسين قانوناً  أن هنالك  المرجع القانوني الوحيد للبلديات بل  1977ال يشّكل قانون عام   ❖

تنظّم التخطيط ال)ك   عمل البلدياتتتداخل مع  ومرسوماً  التي  المياه حضريالنصوص  وإدارة   ،

  بعضأيضاً    تتعارض  قدو.  1977المرجعي لعام   ( وهي غالباً ما تتعارض مع النص.والنفايات، إلخ

 
3    Reforming Decentralisation in Lebanon: The State of the Play, Democracy Reporting International,

2017 
سابقاً بناءً على    4 والبلديات   . طلب رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمانلجنة ترأسّها الدكتور زياد بارود وزير الداخلية 
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من قبل البلديات حتى ولو   ذلك،، مع  تُطبَّقو  1977القرارات الوزارية أو الحكومية مع قانون عام 

للقواعدالتسلسل الهر  كان المرسوم اتقرارال  هذه  فوق  القانونالقانونية يضع    مي  ، على غرار 

المعني بالتخطيط الحضري والذي حدّ من النطاق الواسع للصالحيات التي    1983التشريعي لعام  

ُمنعت    دورها إلى دور استشاري بحت.فحّول    1977ُمنحت للبلديات في هذا المجال بموجب قانون  

حيث    1996سياسات التخطيط الحضري حتى عام  صالحياتها في تنفيذ  ممارسة بالتالي البلديات من  

بداعي أنه    1983من المرسوم التشريعي لعام    11الدولة في هذا التاريخ المادة    شورى  ألغى مجلس

نذاك باالمتيازات والصالحيات التي تسمح الذي لم يكن يتمتّع آ تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء

بالقيام بذلك تاريخ   269الدولة  شورى  )مجلس   5له  بلديات كسروان –  15/1/1996في  -اتحاد 

 لفتوح(.ا

 

والمسؤوليات عقبةً   التفريقيشّكل غياب ال   ❖ بل أنه ، فحسب في وجه العمل البلدي الواضح للمهام 

سبيل المثال، ال تذكر المراسيم الصادرة عن مجلس    فعلى.  6شفافيتهاالسياسات العامة  أيضاً  يُفقد

وصالحيات البلديات. األمر   النصوص القانونية قليالً  وزارة الداخلية والبلديات إالّ عن  الوزراء أو 

مباني سكنية  بتشييد  سمح  سيّان بالنسبة إلى المرسوم الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات الذي ي

 رئيس البلدية. من  تصريحبموجب  فقط  من دون رخصة بناء قانونية و 2م  150ا إلى  تصل مساحته 

 

البلديات الكبير ) ❖ عدد  إلى  عام    1051يضاف  في  العامة   2020بلدية  للمديرية  لإلدارات  وفقاً 

وإرادة تدخل  غياب  نتيجة   متزايدة  ةمجتمعي  رات  ّ  توتالمحلية(    والمجالس المركزية  الحكومة 

 .ضمن نطاق مناطقهانفوذها    بإبقاءاألحزاب السياسية  

 

 مجموعةٍ لتحصيلها  على الرغم من    والرسوم  تحديد الضرائب  عملية في اً دورلبلديات ا  ال تؤدي ❖

. ومع  88/60 البلدية رقمالرسوم والعالوات   بموجب أحكام قانون  اإليرادات الضريبيةمتنوعة من 

تكون  ذلك ما  نظر  األخيرةهذه  ، غالباً  ،  منذ زمن طويل مراجعة  خضوع القانون لللعدم    اً متقادمة 

التحصيل  ول تكلفة  بسبب    يفائهااستلصعوبة  ، واإليراداتقيمة  الضريبي  تجاوز  في نقص  الإما 

  للبلديات   الكل يشبه    عتماداال  بالتالي  تكون النتيجةالنفعية السياسية. وب  تتعلق الموظفين أو ألسباب

ال المستقل  هباتعلى    استنسابيةلقرارات  ا  تخضع تحويالته   تي، الالحكومية والصندوق البلدي 

المحاسبة  قانون  تشريعات المتعلقة ببالالبلديات    عدم ضلوع  باإلضافة إلى ذلك،إدارات الدولة.    تتخذها

الكبيرة  في  موميةالع  عام  البلديات  إلى  تاريخها  يعود  والتي  عمليةت، 1963،  هذه   تطبيق  عيق 

 .لواقع البلديات أغلب األحيان في أن هذه التشريعات لم تعد مالءمة  نفضالً ع  التشريعات،

 

البلديات   يحد  ❖ في  المالية  مشاريع  تها  من قدرضعف الموارد  المحليةالعلى تنفيذ  وتقديم    تنمية 

عدم القدرة على توظيف  ) الموظفين   في عددنقٍص  ويؤدّي بالتالي إلى،  الخدمات العامة األساسية

 من الموظفين األكفاء(. يةكاف أعداد

 

 
5  nPierre, Le droit de l'urbanisme au Liba-Lebreton Jean  تنسيق التقرير على يد ،MAJAL  وLe Gridauh ،

 2010في كانون األول 
6   Democracy Reporting International6.  ، المرجع نفسه ص 
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يجب جوانب الدور الذين والبلدي نون والموظفولمنتخبا  يدركال   ❖ في البلدية يمكن أن تؤدّيه   كما 

، وهم غير قادرون على تطوير رؤية على المستوى المحلي  التنمية االجتماعية واالقتصادية  تحقيق

اد أعمال لدعم روّ  نشاء حاضنةكإإلستفادة من األدوات المتاحة لهم لتنفيذ مشاريع مبتكرة،  لعامة  

النساء اللواتي يرغبن العمل من المنزل، ووضع برامجواألعمال الشباب،   ،  مسنين خاصة لل دعم 

 وسواها من المشاريع.  ، لدعم اإلنتاج المحلي إنشاء أسواق محليةو

 الالحصرية  لسلطاتلالراجح  الدور   .2.2

موظفون   ويديرها  بما فيها بيروت  قضاء  25 محافظات يجري توزيعها على  9اللبنانية إلى   قسم األراضيتُ 

العام  اإلدارة  والقائمقامون.  في  المحافظون  هم  اإلشارة  أنّ تجدر  إلى  لها   ة  قائمقام  بعض المحافظات ال 

ن  ي بلدية واتحاد    42  ما معدله  يناط بمراقبةوهو    ،ثالثة مساعدان أوالقائمقام  عاونيوعكار مثالً(.    كمحافظة)

يتولّى اإلشراف على    المحافظ  ومثلُه. بلديَّين يقارب    الذي  س  تمار  و.  7  بلدية اتحادات  7و  بلدية 142ما 

 :قيمتها تجاوزت  تتطلّب مبالغ  تلك التي ال سيّما ،جموعة واسعة من القرارات البلديةعلى م الرقابة

مجلس  عن  المجلس البلدي أو    للقرارات الصادرة عن  (يورو  12000ليرة لبنانية )حوالي    مليون  20 ❖

 ؛اتحاد البلديات

لبنانية  ماليين 3  ❖ يتّ   يورو(  1800)حوالي   ليرة  قرار  خذه رئيس البلدية أو رئيس اتحاد عن كل 

 .البلديات

سو   البلدية  ويعطي  معلاليكون   لها يجب أنأي رفض و ،فحسب شرعية القراراتعلى   هذه الرقابة  تمار 

، بموجب  الطلبهذا    ، يُعتبردون البت به    تقديم الطلب  على  واحد بعد انقضاء شهركما انه  الحق باالستئناف.  

بالقبول  القانون، ً أنّه    بيد  .قراراً ضمنياً  آخر؛ إذ    ،عمليا مجرًى  سلطة يات موافقة  البلد تظرتنتتّخذ األمور 

منها على الحفاظحالوصاية القانونية   األمر الذي   ،8لالحصريةا السلطاتمع   طيّبةعلى العالقات ال  رصاً 

 .تنفيذ المشاريع  عيقي

لرقابة وت ووزارة   وزارة المالية،مثل الوزارات المتخصصة )  من الهيئات  عةمجموبقى البلديات خاضعة 

على   .إلخ(،  ومجلس الخدمة المدنية، ديوان المحاسبةأجهزة الرقابة المستقلة )و  البيئة، ووزارة العدل، إلخ(

سبيل المثال، بالرغم من أن البلديات تتمتع بصالحية منح تصاريح ورخص بناء وإسكان، إال أنه ال يمكنها 

  دنيالمجلس االعلى للتنظيم المُ أن تطّور خطط تقسيم واستخدام األراضي من دون الحصول أّوالً على موافقة  

إلى الحضور في هذا السياق ويشار  . 9  والنقل  وهي الهيئة المستقلّة التابعة لوصاية وزارة األشغال العامة

البلديات الضوء على   .مجلس اإلنماء واإلعمارل  التخطيط الحضريمستوى  الكبير على   سلّط ممثلو  وقد 

 التشاور  حتى  دونمن جراءات  ٍل أو إلحلولفرضهما   نتيجةوذلك    ،مع هاتين الهيئتين همعالقتالطابع المتوتّر ل

 .بخصوصها  مع البلديات

 لرؤساء البلديات اللبنانية  النمطيةالصورة  .2.3

 السلطة البلدية  شخصنة .2.3.1

تُ لبنانفي     ينالناخب   آلراء مه تمثيلمدى  أو    للمرشحين االنتخابي  برنامجالأو  البلدية  سرئي  كفاءة  عتبر، ال 

نظام   مفتاح    النفوذ هوحجم عتبر  مختلفاً بحيث يُ  خذ المنافسة االنتخابية منحىً تّ تإذ .  مالنتخابه   أساسية معاييرك 

 
7  Ibid  .7، ص 
 الدكتور نهى غصيني أبو عجرم.  المرجع السالف الذكر  8
والوثائق العمرانية الحضرية   9 الحضري وتصميم الخطط   . تتمتع الوزارة بصالحية تنظيم التخطيط 
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سياسية موالية   فئاتو دير شبكات من العالقاتت  المحلية  الكبيرة  ائالتال تزال الع ف.  لتمثيل السياسي المحليا

.  ترام الجميع باححظى  أبوية تشخصية  يكون رئيس البلدية في معظم األحيان    . وفي البلديات الصغيرة،10لها

 االفتقاد إلى: األبعاد  ظاهرة مزدوجة  اتعّززه جداً للسلطة المحلية  شخصنة قوية ةفريدال  تركيبةال هذهد  ولّ تو

على د إدارة موظفين عليا لإلدارات المحلية محلية، عامة  عم تنفيذ االستراتيجيات وتصميم سياسات  قادرة 

 .البلديةالقرارت    في اتخاذالروح الجماعية   ضعفو

ذلك،  عالوةً على. آخرينمنتخبين  ات لسلطة وضعف تفويض القرارلاز  ترك  الظاهرة أوالً ينتج عن هذه  و

  السياسية واإلدارية والفنية ى جميع األعمالتولّ ي فهو  ؛ةبلديللالحتمية   ةاألساسي  البلدية الركيزة  رئيسيشّكل  

الضئيلة لل  نظراً  البلدية فللمساهمة  امجالس  تصميم السياسات العامة  نقص الموارد لو  ،وإدارتهاة  لبلديي 

المسبقة على القرارات التي تمارسها المحافظة  رقابةال  في  بشكٍل أساسي  تكمن اإلشكاليةالبشرية. ومع ذلك، 

السلطة التي  بالتالي    تبدوف  ،حجم سلطتهمزيادة المنتخبين و مهارات  تعزيز  في وجه   حقيقيةً تشكل عقبةً والتي  

إياهم   حقيقيةأكثر    القانونيمنحها  من  الضئيل  يحولكما    .افتراضية ونظرية  البلديات ل  اإللمام  رؤساء 

 .إجراءات الرقابة التي تفرضها الدولةمواجهة  على دون قدرتهم    لقوانين والنظماب  والمنتخبين

رات  القد  بحسب،  في اإلجراءات والمشاريع والخدمات العامة البلدية  عدم تجانس كذلك  الشخصنةد هذا  ولّ تو

الجهات  من  وال من الدولة المركزية واألم الحصول على الفردية لرؤساء البلديات أو االتحادات البلدية في 

الخاص.   المتعددة  المانحة القطاع  من  بعض المنتخبيناألطراف أو  يقوم  الشخصية  مهاراتبفضل  ،إذ  هم 

فقد استطاعت بعض  ية. اتضعف الموارد البلدية والتغلب على العقبات المؤسس عن  تعويضبال  ،عالقاتهمو

 في حشد األموال.   ائهاسؤرمهارة  ات وخلق فرص عمل بفضل  ادإيرالحصول على  البلديات  

صنوبر في لبنان وتطوير  أكبر غابة  لتسليط الضوء على   Maison de la Forêt ، تم إنشاءمثالً في جزين  

من  مبلغ  حشدب  جزينرئيس بلدية   وفي التفاصيل، أثمرت جهودالسياحة البيئية.   شركاء  7مليوني دوالر 

إيرادات   زاد من، والمدينةسكان   من فرداً   60ارب ما يقل خلق فرص عملما   ،لبنانيين من القطاع الخاص

بلديات   9ن  ن م مكوّ ال السويجانيشوف ال اتحاد بلديات  . فيسنوياً دوالر    20.000 حواليبميزانية البلدية 

ري يهدف حض  مشروع تخطيطٍ  ـ  في األساس  معماريوهو مهندس ــ   البلديةرئيس   صّمم  ،أكبرها بعقلين

 البحث عنمرحلة    في  وهو حالياً (.  ، إلخ.وسياحية  ،وزراعية،  صناعية  مناطق  بينمناطق )ال  تقسيمإلى  

ل بلدية القاع نت ، تمّك في البقاعوجانب الجهات المانحة.  وتقديم الطلبات إلى  هذا المشروع مويلتمصادر 

مشاريع    الصغيرة ومنتخبوها قبلمن تمويل عدة  األمريكية للتنمية   من  مانحة أجنبية مثل الوكالة  جهات 

ريا إلى ايشير رئيس بلدية عفي هذا السياق،  و.  PNUD  أو برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  USAID  الدولية

لدعم المالي الذي ليس فقط ل،  مشاريع التنمية المحلية خدمةفي اللبناني  ـ  الفرنسي    الالمركزي  التعاون  أهمية

المشاريع.  في إلى الجانب اللبناني    أيضاً  لخبرة التي يمنحهال  بل  ،يوفّره قام بنك  ،  بيبلوس-وفي جبيلإدارة 

 ق الخاص بالمدينة.بيبلوس بتمويل عملية تطوير مركز التسوّ 

سلطة اليتمتع ب  أكثر من صانع قرارٍ  11  بلديتهنطاق   فيكقوة ضغط   المحلي بالمنتخ    يبدو، وبعبارة أخرى

لمشاكل فصل في ايقتصر دوره على ال"  المحكمة االبتدائية"أو مثل قاٍض في    الوصي    مثل  ضحيفي  .تقدراالو

 .السكان اليومية  حياةالعادية في نزاعات  الأو 

   المحلية. السياسات العامةرسم   في عمليةأكبر   هميةً أ  كتسبترف رئيس البلدية ومهاراته معا  أصبحتهذا و

 
كرم كرم،    10  2009، تشرين الثاني  الالمركزية اإلدارية والتعاون الالمركزي في لبنان: تقييم للوضعالدكتور 
11  , in Revue Pouvoirs, 2014/1fondements administratifs d’un pouvoir politiqueLes Portelli Hugues,  
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 بينالمنتخ  صفات  نبذة عن  .2.3.2

 وهم كذلك يتمتعون بقاعدة معرفية مشتركة. البلديينة للمنتخبين والمهني  ةاالجتماعيالصفات   تتشابه

وتتفاوت مستويات شهاداتهم   عاماً   الخمسين  رؤساء البلديات واالتحادات  أغلبية تفوق أعماروفي التفاصيل،  

إلى البلديات  المسند الختصاصاتا  بأحد  صلة  على هي  التيقطاعات الفي    خبرتهموتنعدم  كما    ،العلمية ة 

التنمية ك ) المدنية، التخطيط الحضري،  التنمية المستدامة،  الهندسة  إلى ذلك(. الشرطة، وم االقتصادية،  ا 

رؤساء البلديات    ، فإنّ في اإلدارات العامةوظائف    المنتخبينمن    في المائة  15  يشغل  حيث  على عكس فرنساو

  .12العمل في القطاع العام  قوانين  ذلك يتنافى مع  ألن  ،لقطاع الخاصفي لبنان يعملون في االبلدية  واالتحادات  

مباشرة في ممارسة    مهاراتهم  سّخرون بالتاليفي شركات خاصة، وي  مسؤوليات ومهامعدد كبير منهم   تولّىي

أو قيادة  ال سيّ  ،لهماعم أ التحليل  ندسة المشاريع أو  التنمية االقتصادية أو هفي  أو عمل   فريقما في اإلدارة 

يضعف معرفتهم  .  المالي أوعمل  بو  بالقوانين العامةوهذا ما  حفاظ على أهمية الب  حتى  المؤسسات العامة 

 مجتمع.والعابرة لل شاملةالعامة  المصلحة  ال

التدريب عن بعد )على شكل تقنية  من  المنتخبين من التدريب الفني أو  يستفيد عدد متزايد من فضالً عن ذلك، 

حصرياً في إطار مشاريع الدعم التي تمّولها جهات   مثالً(  MOOC  بنموذج  مكثّفة عبر اإلنترنتدروس  

منهم قد سبق وتابع    اً بعض  أنّ وما منتخبين ال سيّبعض اللدى   المعرفةيوسّع نطاق  مانحة متعددة األطراف، ما 

 .تدريبية أي دورة ابع البعض اآلخرللغاية في حين لم يت  متقدّمةتدريبات  

 غير ناضجة محلية عامة  سياسات  .3

 صات الدولةالضرائب المحلية ومخصّ   عنوسائل غير كافية: لمحة عامة  .3.1

للبلديات ضعيفة جداً    عتبرتُ  المالية  معالموارد  والصالحيات    وجودةاالحتياجات االجتماعية الم   بالمقارنة 

   للبلديات.  1977 قانون عامالتي يمنحها الواسعة للغاية  

تبقى قدرة البلديات على تطوير السياسات العامة التي تستجيب إلى احتياجات السكان مجّرد أمنية نظراً لواقع  

% من موازنة البلديات الفرنسية ذات الحجم 2و  0,8الموازنة البلدية اللبنانية التي تمثل في معظمها ما بين  

( 13ازنة البلدية )بالنسبة للبلديات الصغيرة الحجموكل ما ازداد عدد السكان كل ما ازدادت محدودية المونفسه.  

 في حين أن االحتياجات اإلجتماعية متناسبة تناسباً عكسياً.

اتحاد بلديات الفيحاء ) موازنة  تمثّل   500،000على سبيل المثال، فإن  موازنة مدينة 1،1نسمة(  % من 
14Lyon  ( تمثل    320،000ذات الحجم المماثل. وإن موازنة بلدية صور )من موازنة مدينة 0،23نسمة %

Nice  –  40،000، وأخيراً تشّكل موازنة جّزين )15التي يتجاوز عدد سكانها عدد سكان صور بأعداٍد بسيطة  

 .16Campiègne% من موازنة مدينة 0،82نسمة( 

 
بتاريخ    12 والموظفين العموميين من الفئةاألول  تذة الجامعة اللبنانية )من الفئةليصبح بإمكان أسا  2010آب  17تمّ تعديل القانون    ى( 

 الثانية وما فوق أن يكونوا منتخبين بلديين.  
الفيحاء   13 اتحاد بلديات  قدرها    500،000على سبيل المثال، يضمّ  أن بلدية   18مليون يورو )أي    9نسمة ويملك موازنة  فيما  يورو لكل شخص( 

التي تضم    يورو لكل شخص(.  62يورو )أي    100،000نسمة، تملك موازنة قدرها    1600منجز 
الفيحاء قدرها   14  مليون يورو.  798وقدرها   Lyonمليون يورو مقارنة بموازنة بلدية   9موازنة اتحاد بلديات 
بموازنة بلدية    1،700،000موازنة بلدية صور قدرها   15  مليون يورو.  720،000،000وقدرها    Niceيورو مقارنة 
 مليون يورو.  82وقدرها    piègneCamيورو مقارنة بموازنة بلدية   678،000موازنة بلدية جزين قدرها   16



11 
 

ثالثة  هناك .  فحسب  ميزانية متوازنة وتعتمد على تحويالت الدولة المالية إلىجميع البلديات تقريباً    تفتقر

 أنواع رئيسية من الموارد:

البعض منهم    الضرائب جباة  عبراألشخاص  من  بشكل مباشرالبلدية  تجبيها  التي    المباشرةالرسوم   ❖

نسبة  تراوح  يمكن أن ت، و17الرسوممن   مختلفاً   نوعاً   16هناك   .أعمالهم  حصيلةلقاء  بدالً   يتقاضون

تنجم أوجه القصور التي لوحظت عن وجود خلل كبير في و.  في المائة 80و   30 بين  التحصيل

في البلدية،  اتخذتها السلطة التنفيذية  خيارات اإلعفاء التي   عن، وكذلك قيمة الرسوم البلدية  تحديث  

 موضوعي.سبب  أي دون  بمن القوائم الضريبية    المكلفين" بعض خراجإب" قامواحيث  ب

 :من خالل وسيط  لصالح البلديات   هايتم تحصيلالتي    غير المباشرةالرسوم   ❖

في صندوق    وتضعهاالدولة   تستوفيها،  "بلدية  رسوم  : تسمى "التي تجمعها الدولة الرسوم •

وتشمل هذه في لبنان.    جميع البلدياتل المخص ص، البلدي المستقل  بالصندوقيُعرف واحد  

على  الرسوم إضافية  المبنية؛ الضرائب    ضريبة:  رسوم  العقارات  الضرائب على  الدخل؛ 

؛ الضرائب المستحقة على هبةأو ال  الوصيةأو   بفعل اإلرث  ملكية العقارات  المستحقة على نقل

األراضينقل   جميع  ملكية  على  الضرائب المستحقة  الوقود؛  على  الضرائب المستحقة  ؛ 

المستحقة على بعض المنتجات   ؛ الرسوم اإلضافية(رسم مرفأالمنتجات المستوردة )وتسمى 

؛ الضرائب على  (اللحوم واألسماكو  ،المشروبات الكحوليةسائر  النبيذ ووالبيرة  ك المستوردة )

؛ الضرائب على المشروبات  (السيارات الخاصة )السيارات السياحية والشاحنات والحافالت

 رور.الم  مخالفات  علىغرامات ونسبة ال؛  محلياً مستهلكة  وأة في زجاجات  المعبّ

ع، ال خزينة الدولةميزانية  في عجزلل نظراً و           أو  سنوياً على البلديات  بالضرورة   الرسوم هذه   تُوزَّ

 .فحسب  بشكل جزئيذلك يتم    أنه

 :الضرائب التي تجمعها المؤسسات العامة لصالح البلديات •

التبغ  الضرائب المستوفاة لصالح جميع البلديات - في أسعار  والتنباك؛ زيادة سعر : زيادة 

 .؛ رسوم إضافية على أقساط التأمينةالبصري  ةالسمعي  اتاإلعالن

زيادة االشتراكات وأسعار االتصاالت    :محلياً معنية  البلديات اللصالح    المستوفاةالضرائب   -

 والمياه. الهاتفية؛ زيادة في أسعار استهالك الطاقة الكهربائية

الحكومية للبلديات  صاتمخص ال • ضريبة البلدية على  واإلعانات  الحظ  عائدات:  في   ألعاب 

المساعدات والقروض من الصندوق  واإليرادات الناتجة عن االتفاقات الدولية؛  والكازينوهات؛  

أخرى أو  أمؤسسات  من  البلدي المستقل أو   ، أو حتى من معنويينطبيعيين أو  شخاص من 

   الخارج.

  المبالغهذه   من في المائة  75إلى  نسبة تصل    نظرياً   1979لعام    1917رقم   الشتراعيا ص المرسوميخصّ و

 .لالدارة المركزية  كاليف اإلداريةللت  حسمبعد  منها لالتحادات البلدية،   في المائة  25  نسبةو  للبلديات

 
  الضريبة  الترفيهية؛  والنوادي والمسرحيات والعروض   التجّمعات  أماكن  على  الضريبة  السكن؛  على  ضريبةالضرائب المباشرة هي: ال  17

  بيع على الضريبة البلدية؛  العامة الممتلكات احتالل على الضريبة  ؛(إلخ  الثابتة، اإلعالنية  والمساحات الملصقات،) اإلعالنات  على
  المجاري  على  الضريبة البناء؛ رخصة  ضريبة  المصنفة؛  الصناعية المنشآت في المحركات  على  الضريبة  الخدمة؛  ومحطات  الوقود

  ضريبة  البيئية؛  والدراسات التخطيط الحضري لتمويل  المخصّصة  الضريبة  ؛(المنزلية  النفايات  وإزالة  والكنس الرصف) واألرصفة
  على  ضريبة  فرض   التحسين؛  ضريبة  الحرفيين؛  على  المستحقة  الضريبة  على البيع المتجّول؛  الضريبة  المزاد؛  مبيعات  ضريبة  الذبح؛

 المواد  سعر إلى تضاف(  في المائة 20 تعادل) إضافية  ضريبة  البلدية؛ المنطقة داخل الواقعة والسياحية األثرية  المواقع إلى  الدخول

 .العامة  الصحة أو  العامة  السالمة  ضمان  بهدف  ثالث، طرف  لصالح  البلدية  به تقوم الذي  العمل أو  المشتراة
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من إجمالي   في المائة  80أكثر من   نسبياً   قبل طرف ثالثتم تحصيلها من  ل الضرائب غير المباشرة التي يتمثّ 

  حاصالتال . ومع ذلك، فإنّ على الدولة المركزية البلدياتاعتماد    يزيد من حجم ما  ،بلدياتللالموارد المالية  

ف علىتُ ها الدولة  تستوفيالتي   ديون ميزانية الدولة بدالً  لسدّ  تُستعمل  في الوزارات أورواتب بعض موظّ   صر 

ذها مجلس  شاريع التي ينفّ م ويُستخدم الصندوق البلدي المستقل أيضاً لتمويل اللبلديات.  ا  توزيعها علىمن  

 .هامع   التواصل مع البلديات أو التشاور دونمن البلديات ولكن    لصالح راإلنماء واإلعما

سبيل المثال،  ف عام  ةالمحمول  للهواتفمدفوعات  التاريخ آخر  يعود  على  هيئة  الخاصة ب  وتلك  2016  إلى 

. وإلبراء  على حساب البلديات مستحقاتها  الدولة مراك  تُ . وبالتالي  2017إلى عام   (CMA)األسواق المالية 

شركة لالمالية للعقد الوطني إلزالة النفايات المنزلية االعباء   عن البلدياتنيابة  بال تلتحمّ  اأنه تدّعي ،  ذمتها

رات الواجب مبالغ المتأخ  في هذا اإلطار،    ،رقدَّتُو.  للعقدالمبكر  فسخها  عن    تعويضال  عليها  نتعيّ  التيسوكلين  

 .18دفعها للبلديات بأكثر من مليار دوالر

والقانونيةو الصعوبات اإلدارية  الخاص التي تعترض يضاف إلى ذلك  مع القطاع  مشاريع شراكة    إقامة 

(PPP)    قليالً  اً عدد  ويُذكر أنّ .  يةستثماراأو  /و تنمويةعلى قروض لتنفيذ مشاريع   حصولال رصفوكذلك 

ً   اً مصدر  شّكلتقد ها  على الرغم من أنّ  المحليللدخل   دّرةمُ تطوير مشاريع  فيبادرت   قدمن البلديات    مهما

  .بالنسبة إليها  للدخل

   للمشاريع  البلدية غياب اإلدارة .3.2

عنا    ▪ الخدمات  الستعاضة  أحواض    مقدمي  الرسمية:  اإلنمائية  للمساعدات  المانحة  والجهات 

 اقتصادية محلية غير متكافئة بتاتاً 

(  ة الوطني ةالعام   اتمن اإلنفاق  في المائة  6  أيمليون دوالر   250ال تملك البلديات موارد مالية كافية )حوالي 

 االستعانة بمصادر خارجية: دون  من سياسات عامة بشكل مستقل   تنفيذ  بالتالي  ال يمكنهاو

مجلس اإلنماء واإلعمار   فإنّ ، البلديةتحادات واالعلى الرغم من الصالحيات الممنوحة للبلديات ف ❖

 ؛وصيانتهاالتحتية المحلية    البنى  بناءأعمال  على بشكل كامل قبضته   حك ميُ

هة  هباتعن    ون بشكل دائمالمحلي  ونلمنتخبا  يبحث ❖  والمتعددي األطراف  الثنائييمن المانحين    موج 

، البنك الدولي، برنامج األمم المتحدة التنمية الفرنسيةوكالة  ك ) لمساعدة اإلنمائية الرسميةا في إطار

  ،USAID، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشريةاإلنمائي، 

أجل تنفيذ مشاريعGIZ  المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي شأنها أن تأتي بفرٍص    ، إلخ( من  من 

 ؛جديدة

 مبادرة المشروعبدءاً بفي كل مرحلة من مراحل إدارة المشروع   البلديات بمصادر خارجية  تستعين ❖

  تنفيذهو  له  القانونية والماليةالفنية و  دراسة الجدوىإلى  وصوالً  ،  الخاصة به وتحديد االحتياجات

   ته.ومتابع 

ا  اً متكرر  التباساً   ذلك  ديولّ و يضطلع بها  ألدوارفي    والموظفين  المحلية  التنفيذية  هيئاتالكل من    التي 

  إشرافأي  دون  من   بالخدمة العامة  الجهات المختصّة  التنفيذية عملها بصفتها  الهيئات  تمارسحيث  ب،  البلديين

 .المرجّوةالتحقق من النتائج  ال حتى  سياسي و

فإنها ،  ةلبلديات واالتحادات البلديإلى ا  نالقانو  التي يمنحهافي النهاية، على الرغم من الصالحيات الواسعة  و

واجتماعات  عقد  ب  نطاق عملها  تحصر البلدية،  بشكل رئيسي على  المستندةتحديد الميزانية  المجالس 

 
 fonctionnement-de-mode-et-uehistoriq-libanaises-http://www.localiban.org/municipalitesالمصدر:  18

http://www.localiban.org/municipalites-libanaises-historique-et-mode-de-fonctionnement
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ال العامة،  ا  على  اليومية  المحافظةو،  والتصويت عليها  بلديةإيرادات  األماكن  وصيانة  إزالة ولنظافة 

 الصيانة الروتينية للمباني البلدية.و،  ةالعام  السالمةوالنفايات،  

 -مراكز ثقافية  و، التجارية األعمالحاضنات  كإنشاء ) الرائدةلمبادرات ا  تكثر، وفي ما يتخطّى هذا النطاق

تدابير  ،طاقات المتجددةلاو  لتراث السياحيا  تعزيزومكتبات،     عدم  لكنّ   (.إلخ التشجير،بيئية مثل   واتخاذ 

 .استدامتها يحدّ منو  يُضعف هذه المبادراتعلى إدارة المشاريع    اتقدرة البلدي

 كفرصٍة للبلدياتاالتحادات البلدية    .3.3

  البلديةاالتحادات  حول    1977  حزيران  30خ  المؤرّ   118رقم   الشتراعيمن المرسوم االسابع    الفصل يدور

  ،أوالً وقبل كل شيء   كانت  فهي،  ةوالمالي  ةاإلدارية  يستقاللاالومن حيث مبدأ    .معنويةتمتع بالشخصية الالتي ت

بطبيعة    أمر اختياري هو االنضمام إلى االتحاد  ، ألنّ لت بهاالتي تشّك  طرقالمن حيث سياسية رادة  إ وليدة

   بالطريقة ذاتها التي تشّكل بها.ه ويمكن أن يتم حلّ   االتحاد ضروريةً   ستمراريةعتبر اال تُ كما .  الحال

البلدية االتحادات  األصل    أنشئت  ال  لتقديمفي  )  هيكليالدعم  األعضاء  البناءك للبلديات  ، مثالً   تصاريح 

إالّ ،  (، إلخالتنمية  وخططالتخطيط االستراتيجي  والشرطة،  واإلدارية والصحية،    الرقابةوالدراسات الفنية،  و

    .تقد مها لها يمكن أنالفرص التي   بعد  أن تُظهر للبلدياتستطع  تلم أنها 

   العقبات:ثالثة أنواع من   قف في وجههاتإذ 

البلديات   ، فإنّ 19تخصيصها لالتحادات  يجبالموارد التي   التي تنص على  على الرغم من األحكام ❖

 ؛وبشكل غير منتظمفقط من دخلها الفعلي في الوقت المحدد   في المائة  10  ما نسبته  األعضاء تدفع

  منصبباستثناء  نقص كبير في الموارد البشرية  من    ، على نحو أكثر من البلديات،تعاني االتحادات ❖

 ؛وجوده  القانون الذي يضمن مديرال

 إلنشاءفرصةً  ويشكل قبل كل شيء   ة،عام بصورة    اً التحادات ضعيففي االتنفيذية    الهيئاتدور  يعتبر   ❖

 .ةطائفيو  ةسياسي  اتتوازن

الدعم  وتوفيرالموارد البشرية   المتبادلة مناالستفادة  و تقوم بالتعاونأن   البلدية ومع ذلك، يمكن لالتحادات

في  الفني   المشاريع.  للبلديات األعضاء ومساندتها  تمويل المشاريع  في    اً دعم تقدّم  أن  أيضاً  يمكن  وإدارة 

 .  المشتركة بين البلديات

،  جزئي   بدوامالموظفين  عدد من  انتداب    :واإلستفادة منها بشكٍل متبادل  الموارد  لتقاسمالسبل الممكنة  ومن بين  

،  ة ثقيل ال نقلالوسائل ك بضع ساعات في الشهر )ل  إالّ ستخدم تُ التي ال    نية الالزمةالفشراء وصيانة المعدات  

األ،  رافعاتال ذلكعشابجزازات  إلى  الكهربائية، وما  والمولدات  شراء وصيانة(،  تكنولوجيا  أنظمة    ، 

 .الصيانةو  اإلنشاءالتي هي عادة مكلفة   المعلومات

بسيطة    بمثابة وسيلةٍ   الموارد أو الوضع بالتصرف للموظفين  اتاتفاق أو دماتالخ تقديم  اتاتفاقي تُعتبرو

اتفاقيات  هكذا تطبق    .منهالقاء المساهمات المدفوعة    ،المستفيدةللحصول على "عائٍد" من قبل البلديات  

مناقشات متسّقة وفعّالة نظرياً، وال حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الوصاية.  إجراء  بعد  

يجببصورةٍ   يتمّ توفير السلعة،  عندما  ليست التكفّل بالصيانة  عامة،  في حال  اإلستهالك  السلعة وبقيمة 

 
تدخل في حساب جدول الحساب القطعي للسنة السا  كما هي محددة في  ،الفعلية للبلديات األعضاءمن الواردات   10% 19 بقة. وال 

والمساعداتالواردات األ  (.1977من قانون البلديات لعام   133 مادة)ال مانات والنقد المدور والقروض 
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، وفي ما يتعلّق  للبلدية المستفيدة هرميةالسلطة الإقرار يعني   انتداب الموظفين  من ناحية أخرى، .مستهلكة

 . هاد بشكٍل كامل أو جزئي من قبلأو تُسدًّالمستفيدة  ل بها البلدية  تكفّ ت ،األجورب

بطبيعة الحال، ال يجب  الخدمات على أساس سعر التكلفة لتشجيع اإلستفادة المتبادلة.  هذه من األفضل تقديم 

كاملة أو أن تّغير الوسائل الُمستخدمة   خدماتأن تحّل هذه الوسيلة كبديٍل لعروض المؤسسات الخاصة لتأدية  

 لى عمل البلدية اإلعتيادي.  عادةً في األسواق العامة أو للطلبيات العامة، بل يجب أن تبقى وسيلة ثانوية نظراً إ

 

 

 

 

 

 

 

 في البلديات اللبنانية  الموارد البشرية

  عدد الموظفين حولة  ة ونوعيّصورة كميّ    .1

 قواعد إدارة الموارد البشرية   .1.1

 إدارة الموارد البشرية البلدية  ألنظمة وقواعدوصف  

  الذي ينظّم  1959لعام    114رقم    االشتراعي  مرسومالبموجب    في لبنانالنظام القانوني للخدمة المدنية    يحدَّد

بيروت والمدن الرئيسية في المحافظات )طرابلس،   أي  الكبرىالموارد البشرية في البلديات    جزء من إدارة

بناءً    إصداره تمّ رسوم وجب م بم    أخرىدنٍ مُ ب قائمة  ، كما تمّ تحديدة، بعبدا، النبطية، بعلبك وحلبا(صيدا، زحل

لرقابة مجلس الخدمة   بالتالي  تخضع هذه البلدياتو.  20على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات ووزارة المالية

 الذي يناط على وجه الخصوص بتنظيم عمليات التوظيف.  المدنية

من  77و   74المادتين   بموجبالبلدية   موظفي  إدارة شؤونعن    الوحيدالمسؤول يبقى رئيس البلدية هو  

وزارة الداخلية    توافق عليه دائماً يجب أن يلتزم بالنظام الداخلي للبلدية الذي  عليه أن ، و1977قانون عام  

   وبعد موافقته عليه.  على توصيات مجلس الخدمة المدنية  بناءً   ،والبلديات

 :يليكما    ات رئيسية من الموظفينئثالث ف  بينالمرسوم   يميّز

  ،الراتب  ،21)التوظيفاإلدارية    شؤونهمالنظام الداخلي للبلدية ينظّم  " الذين  الثابتونالموظفون " ❖

وتُحدد تلك القواعد   ،وما إلى ذلك(  ، الحقوق والواجبات، العطلة، األدوات المتوفرة،التدريب  ،الترقية

 .1959بموجب المرسوم اإلشتراعي لعام  

 
 1963كانون األول    30، في  240، المادة  14969قانون المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم رقم    20
يأخذ مجلس الخدمة  21 التوظيف التي ينظّمها مجلس الخدمة المدنية على مستوى القضاء.  على كل الموظفين الثابتين إجتياز مباراة 

عتبار رأي رئيس البلدية ويحدد مواد االمتحانات وتواريخها واألماكن التي ستجري فيها ومهل تقديم الترشيحات وقائمة  المدنية بعين اإل
المحافظ   وتاريخ إعالن النتائج. ويتم اإلعالن عن اإلمتحان في الصحف ومن قبل البلدية. يقوم  المرشحين الذين يستوفون الشروط 

 دورها عناوين االمتحان وتصلّح النسخ لصالح البلديات التي ال تخضع لوصاية مجلس الخدمة المدنية. تحدد ب  بتشكيل لجنة اإلمتحان التي
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 .القواعد اإلدارية الخاصة بهمالذين تحدد كل بلدية    "ن المتعاقدونموظفوال" ❖

في   الخاصة بهم  اإلداريةالقواعد  كل بلدية   ضعت  " الذينمؤقتونالالموظفون أو " "المياومون" ❖

  )ال سيما في ما يتعلق بالتغطية االجتماعية وغيرها من المنافع(. غير النظام الداخلي وثيقة خاصة

للمياومين ونشرته وقدّمته  نموذجياً  أعدّت نظاماً  الداخلية والبلديات قد  أن وزارة  والجدير ذكره 

 للبلديات لتوجيهها. 

  يتم توظيفو  نمتعاقديك أو    ثابتينن  كموظفيا  إمّ  عناصر الشرطة البلدية ةضمن هذه الفئات الثالث ويندرج

اجتيازهم   بعد  بلدية إلى التوظيف  مباراةلجميع عناصر الشرطة  يختلف من  الداخلي الذي  . يحدد النظام 

وما إذا تهم ومبادئ ترقي  مبادئ المعاملةشروط التوظيف وال سيما   طة عناصر الشرشروط عمل  أخرى،

من بين هذه الشروط،   الداخلي.  في مع  تدريبٍ   إتماميتوّجب كان  قوى األمن  في النظام   أيضاً  ندرجوتهد 

لإلجراءات المعمول بها وللمادة   وفقاً   ،في كل بلديةالمعتمدة  الداخلي القواعد الخاصة بدور الشرطة البلدية  

 جورالشرطة البلدية على تكاليف األ  لعناصرويشار إلى التأثير الكبير    .1977لعام    اتقانون البلديمن   74

 .ن البلديينموظفيالالبلدية نظراً ألعدادهم الكبيرة نسبياً مقارنةً بالفئات األخرى من 

 

 تحليل قواعد إدارة الموارد البشرية

البلديات   في  البشرية  للموارد  الحالي  اإلداري  النظام  في  والعناصر تتداخل  المهنية  العناصر  اللبنانية 

 تمنح مباراة توظيف الموظفين وبمن . مثالً،اإللتباس في القواعد اإلداريةما يسبب نوعاً من   ،22الوظائفية

قائمة لقائياً الوظيفة من دون أن يخضع الموظف إلى تدريبٍ ومن دون أن يتمّ إعداد فيهم الموظفين الثابتين، ت

من أن هذا    شغل مناصب متعددة.للمهارات التي تسمح ب الوظائفي، على الرغم  قواعد النظام  يندرج في 

 ويبنون مهنة كاملة. درجةالموظفين الثابتين يحصلون على 

تنظيمي واحدأخيراً،   غياب إطار  تجانس  في    نفيالموظمختلف فئات  لمشترك  و يؤدي  عدم  البلدية إلى 

ا  عملية  تنقسم،  عملياً الموارد البشرية. الخاصة ب  اإلداريةممارسات  ال   الثالثةفئات لللبشرية إدارة الموارد 

  تنفيذ سياساتٍ في   مهارات النخبة اإلداريةيُضعف    ، مّماشديدة االختالفعدة سالسل إدارية  إلى  اآلنفة الذكر 

 .  بلدية

يتحديد   يسمح  موّحد  داخلي  نظام  نموذج  أو  موّحدة  آلية  توافر  بسبب عدم  حدّةً  يزيد  التجانس هذا  عدم 

اإلجراءات إلدارة الموظفين لكل البلديات. عملياً، تكون إجراءات إدارة الموظفين الثابتين فقط موّحدة ألنها 

 (.  1959 ُمحددة بموجب قواعد نظام مجلس الخدمة المدنية )مرسوم إشتراعي عام

 

 إطار العملالتنظيم و .1.2

وكذلك اإلطار الخاص  على حق كل بلدية في وضع نظامها  1977من قانون البلديات لعام    81المادة    تنصّ 

 يحدّد:  داخلينظام   بمثابة  هذه الوثيقة  وتعتبر.  محلييناي لموظفيها الراإلد

 توظيف الموظفين الثابتين؛لسقف  ال ❖

 
موظفو النظام المهني هم موظفون بدرجة تتيح لهم شغل مجموعة من الوظائف )بحسب إطار العمل وفرع اإلختصاص(. يتوظفون    22

لشغل وظيفة محددة. على عكس ذلك في النظم الوظائفية، يتقدّم   واضحة للترقية، وليس األمر  ويتبعون قواعد  لبناء مهنة كاملة  إذاً 
 ليس بالضرورة لبناء مهنة كاملة في الخدمة المدنية.  الموظف بطلب شغل وظيفة محددة و 
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سيما القسم  الثابتينموظفين تصنيف وظائف ال ❖ الوظائف وعددها وطبيعتها وال  قائمة  الذي يحدد 

 ؛الوظيفي والدرجة الهرمية )وثيقة ملحقة بالنظام الداخلي بعنوان "اإلطار الوظيفي"(

❖ ( الثابتين: توقيت العمل  للموظفين  البشرية  الموارد  إدارة  قواعد  وأيام مجموعة  العمل  ساعات 

 موظفين، شروط التوظيف، شروط الترقية، واألجور(.العطلة(، الحقوق والواجبات لل

 

مجلس   استشارة  األنظمة الداخلية بعد بالمصادقة على  ،وزارة الداخلية والبلديات تقوم سلطات الوصاية أي

في المبدأ، يجب مراجعة األنظمة الداخلية بانتظام وخصوصاً   .)ومديرية البحث والتوجيه( الخدمة المدنية

وبالتالي، فإّن العقبات القانونية تقف وبشكل كبير في وجه الثابتين وطبيعة الوظائف.  سقف عدد الموظفين  

 عليها الزمن.    ولّىتنظيم إدارة الموارد البشرية، ما يفسّر تجاوز البلديات لهذه القوانين القديمة التي  

 

البية  الغ  نسمة،  100،000، وباستثناء البلديات الكبرى حيث يتجاوز عدد السكان وتجدر اإلشارة إلى أن  

أو   ئفهن أو للوظاأو إطار مرجعي للم   كهيكل تنظيمي، - وات تنظيميةأي أدال تملك  العظمى من البلديات 

. وال يحدّد النظام الداخلي المضمون ة استباقية للوظائف والصالحياتأو أي أداة إلدار  -  التوصيفات الوظيفية

 )المهام، األنشطة، العالقات التنظيمية(.الفني والعملي لهذه الوظائف  

 

من الضمان االجتماعي. وبالتالي، تنّص شروط  نوالبلدية والمتعاقد وموظفمبدئياً    فضالً عن ذلك، ال يستفيد

التأمين الخاص  تكاليف اللجوء إلى    حّملهاتو  يّةضر  تعويضات الم  لالعمل في البلديات على تمويل هذه األخيرة ل

إلى جز الثابتين.  باإلضافة  الموظفين  ألبناء  المدرسية  الرسوم  من  الموظفين    تشملال  وء  الشروط  هذه 

والمياومين.   التأمينبالتالي  يُعتبر  والمتعاقدين  الموظفين الثابتين في شركات  أكثر   ،عام  بشكلٍ   ،إشتراك 

 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.ب االلتحاقمالءمةً لهم من  

 

 تكاليف األجور .1.3

هذا التراوح الواسع في األرقام يشير  .  من نفقات البلديات  في المائة  80إلى   22من  األجور  تكاليف  تمثّل

إلى الطابع غير المتجانس للبلديات نسبةً إلى األهمية التي تعُطى للخدمات العامة على المستوى المحلي.  

وتبقى هذه األرقام تقديرية بما أن بعض البلديات تقيس نسبة تكاليف األجور على النفقات على أساس نفقات  

 ب، فيما يقوم البعض اآلخر بحسبان أجور كل فئات الموظفين.  أجور الموظفين الثابتين فحس

  قياس  علىالتي تقوم   ، (Glissement Vieillesse Technicité)"يةالفنوانزالق األقدمية " قاعدة  وتتخذ

الموظفين    أهميةً كبرى الستفادة،  مقاييس الفئات  أو  الوظيفيم التغييرات في تكاليف األجور نسبةً إلى التقدّ

   .في البلدية  عملهم  على شهراً   24بعد انقضاء كل  همرواتبعلى   من زيادةٍ  الثابتين

 اعتمادات الموازنةبشكل كبير من بلدية إلى أخرى. إذ تتجاوز بعضها   األجورتختلف الزيادة في تكاليف و

في المائة من الموازنة في البلديات    35.2)وبالمقارنة، بنسبة   غالف الماليمن ال  في المائة  70إلى    30بنسبة  

احتواء  عام   لديات بصورةٍالب  تمّكنت الفرنسية(. من  بأعداد ب التوظيف عن طريق تجنّ األجور   تكاليفة 

   القطاع الخاص. ب  بشكل هائلاستعانت و قدو، ةكبير
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 عدد الموظفين .1.4

  موظف  1و   0.7بين مستوى اإلدارة المحلية يتراوح  خالل المقابالت،  في  جمعها    للمعلومات التي تمّ  وفقاً 

 نسمة.    1000ل

 :  لنسب التاليةبا  شخص  6000إلى   4  منوبالتالي يمكن تقدير عدد موظفي البلدية  
 ٪من الموظفين الثابتين  22 ❖
 ٪ من الموظفين المتعاقدين  32 ❖

 ٪ من المياومين  20 ❖
 )وهم ثابتون أو متعاقدون(  ٪ من الشرطة البلدية  23 ❖

خرين٪ موظفين آ  3 ❖
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سكان ال بلديةال مقترعون ال   
عدد 

 المنتخبين 
 مخصصات

 (باأللف ليرة لبنانية)

  اإليرادات
باأللف ليرة )
 (لبنانية

  المجموع 
باأللف ليرة )
 (لبنانية

 تكاليف األجور
باأللف ليرة )
 (لبنانية

ة من صحال

 الميزانية
 (بال%)

 مياومون  متعاقدون  ثابتون 
شرطة 

 بلدية

فئات 

 أخرى
 المجموع

عدد الموظفين 

 النظام الداخلي

 2 5  1 3 1 0 %25  000 50  000 200   000 40   000 160   9   000 1   600 1  منجز

   15   5 8   2 %35  000 144   000 415   000 15   000 400   15   000 3   000 7  مشحا

 35 62    18 15 29 %50  000 750   000 500 1   000 700   000 800     000 20   000 50  جزين

  15   7 1 7 %25 000 300 000 200 1   29 000 40 000 50 اتحاد بلديات جزين

 60 190  54   93 43 %50  000 000 6   000 000 12   000 000 6   000 000 6   21   000 60   000 300  صيدا 

 18 89  12 55 11 11 %69  000 440 1   000 100 2   000 300 1   000 800   15   000 6   000 50  العباسية

 29 23  2  12 9 %8  000 240   000 000 3     000 000 3   55   000 200   000 320  اتحاد بلديات صور

 50 23  8  12 3   000 242       000 100 1   13   000 30   000 70  اتحاد بلديات القلعة

اتحاد بلديات 

 العرقوب
 80 000   40 000   7   500 000      144 000   0 5 3   8 14 

اتحاد بلديات 

 الحاصباني
 34 500   12 568   8   1 070 000      240 000   0 4 2 9  15 14 

 9 16  2 12 0 2 %55  000 180   000 330   000 90   000 240   15   300 4   000 15  عربصاليم

   31   12     19     500 734 1   500  000 734 1  18   000 16   000 40  تنورين

   8   1     7    000 235      000 000 2   32     000 100   اتحاد بلديات الكورة

   711   125   450 136 %61  000 000 25   000 000 41   000 000 16   000 000 25   24   000 180   000 500  طرابلس

   80   9 40 18 13  %6  000 220   000 000 4   000 000 2   000 000 2   21   000 23   000 38  هدنإ زغرتا/

   64   9 45 1 9 %77  000 720   000 936   000 580   000 356   15   000 4   000 5  بكفيا

   250   90   50 110       000 000 33    21   800 18   000 180  هجديدال 

بلديات الشوف اتحاد 

 السويجاني
 35 000   15 000   9   650 000   560 000   1 210 000   240 000  20% 6 25 0 4  35 9 

   135     20   75   18   22  %31  000 000 2   000 500 6   000 857 4   000 643 1   18   633 12   260 17  عاليه

 15  15     4   5     6  %45  000 450   000 000 1   000 650   000 350   12   799 1   419 2  عاريا

    45     14   6   5   20  %30  000 950 1   000 500 6   000 336 5   000 164 1   9   755 71   150 221  اتحاد بلديات بعلبك

    15     2   5   4   4  %38  000 250   000 662   000 150   000 512   15   866 5   750 13  القاع

اتحاد بلديات جبل 

 الشيخ
 37 562   22 000   12   854 000   45 000   899 000   340 000  38%      5      5   

    50     20   25     5  %26  000 420   000 630 1   000 000 1   000 630   15   215 6   160 9  عنجر-حوش موسى

    120    56   20  21   23  %40  000 000 14   000 000 35   000 150 28   000 850 6   21  000 70 000 870 تعنايل -معلقة-زحلة

    164      16   125   5   18  %31  000 700 2   000 751 8   000 165 7   000 586 1   18   473 8   526 12  جبيل

  37   20 6 11      15 572 4 100 2 حمانا

  26  4 6 13 3 %22 400 404 000 800 1   18 400 9 000 25 بريتال

  168   60 8 100  400 404 000 800 1   21 000 30 000 200 الغبيري

  167   56 1 110 % 40 000 400 6 000 000 16   4  000 500 اتحاد بلديات الفيحاء
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  2587            027 787 3 المجموع:

               

عدد السكان 

 000 100 6 اإلجمالي:
 تقدير 4270           

 
        



الموظفين والوظائف    .2 لعدد   إدارة غير استراتيجية 

منطق خاص بالفئات الوظيفية    على  بشكل عامالبشرية في معظم البلديات   قرارات إدارة الموارد ترتكزال 

 غيابإلى و،  من جهة  دة إلدارة موظفي البلدياتعدم وجود قواعد وإجراءات موحّ إلى    عود ذلك. ويأو المهن

من   وظفينالم ميزانية  وتنظيم    استراتيجي  إداري  تنظيم  تحقيق  التي من شأنها بلديةال  المدنيةخدمة  سلطة لل

رئيس   على عاتقإتمامها  ة مباشرة األعمال اإلدارية وتقع مهمّ ،  للخدمات عامٍ  في غياب مديرٍ و.  جهة أخرى

    .ون اإلداريعلى التقنيات اإلدارية والقان  بالذي يكون في معظم األوقات غير مدرّ البلدية  

 الموظفين   من  وغير منضبطة  هائلة عدادأ .2.1

 إلى الموظفين والمهارات.   حتياجاتمتناسقة مع االغير سياسة توظيف  تمارس البلديات  

  حتياجاتمن عملية التوظيف التي ال يتناسب حجمها مع اال  موارد الميزانيةفي  نقص  يحدّ ال، ةعام وبصورةٍ  

مع عدد الملفات المطلوب معالجتها أو مع متوسط   ن الثابتينالموظفي  تعييناتال يتطابق عدد  إذ  المهارات.    في

  حتياجاتالموظفين المتعاقدين مع االعدد    السكان. وكذلك، ال يتوافقعدد بالنسبة إلى نسبة اإلدارة المحلية 

   الموارد المالية المتاحة.مع  أكثر   إنّما الحقيقية في المهارات

في األنظمة منصوص عليها  ال  وقائمة المهن ستناداً إلى عتبات التوظيفاحدَّد تعيين الموظفين الثابتين  يُو

المهام  الداخلية بالشرطة البلدية. أما  إدارية أو مالية أو متعلّقة  ما تكون مرتبطة بمهام  عادةً  . وهذه المهن 

األنظمة الداخلية أو أنه يتم تحديثها    ظمى منالغالبية الع ال يتم تحديث  األخرى فيضطّلع بها المتعاقدون. و

 استشارةإجراءات الرقابة في وزارة الداخلية والبلديات )بعد  في  بطء  البسبب   مرة كل خمس سنوات فقط،

رؤساء  لجأ، يموظفين جدد  تعيين  إلى حاجة  وظهور  التوظيفعتبات  بلوغ   وعند. (مجلس الخدمة المدنية

إداري أو نمط   إطاري  الذين هم في األصل غير خاضعين ألمياومين  المتعاقدين وال  إلى توظيف  البلديات

لمداوالت  أذونات التوظيف  تشترط خضوع    قانون الماليفي ال  دائمة بدوام كاملوظائف  كما ال توجد  .  وظيفي

 .العامة الجمعية

الداخلية والبلديات. إلى الموظفينفي   االحتياجاتلرفع  ال توجد آلية  كذلك، فعلى الرغم من وجود   وزارة 

مسؤول عن الكونه   على األنظمة الداخلية لكافة البلديات  يطّلع مجلس الخدمة المدنيةهذا الشأن،  ة بإدارة معنيّ

إاّل أنه، وبسبب نقص الموارد والقدرات، ال يستخدم    ية والبلديات.وزارة الداخل  بالنيابة عن اعليه الموافقة  

 هذه األدوات وال يقوم بإدارة أعداد الموظفين وال يضع أي استراتيجية إستباقية للوظائف والمهارات.

 المبارياتالتوظيف وإيقاف  بتجميد عملية  بشكل أكبر منذ قيام وزارة الداخلية والبلديات    هذا التوّجهضح  ويتّ 

 .2010للموظفين الثابتين منذ عام 

بالنسبة إلى عناصر في  ذاتها    وفق األساليبتقوم البلدية بتوظيفهم  ،  ة البلديةالشرط  أّما  توظيف  المعتمدة 

 األنظمةسد ثغرات  جل أمن ، . ولكن عملياً مباراةإلى والنظام الداخلي  باالستناد إلىأي    ،الموظفين الثابتين

إزاء االستجابة  ، واالحتياجات البلدية  قليلة من الشرطيين ال تتماشى مع  داعدأتوظيف    على  الداخلية التي تنصّ 

يمثلون  وهم ، أغلبية البلديات ضباط شرطة متعاقدين  لتعديل هذه األنظمة، وظّفتالبطيئة لإلدارة المركزية 

حدائق  باستدعاء حراس    فضالً عن ذلك، يقوم رئيس البلديةالبلدية.  لموظفي  ربع العدد اإلجمالي في المتوسط  

بشكل غير رسمي ويمارس هؤالء .  القضاء  قائمقام  بعد موافقةمدة سنة قابلة للتجديد  ل  دةبموجب عقود محدّ

تأدية  شرط أن يقوموا ب، مباراةإلرادة رئيس البلدية ومن دون أي ظيفهم وفقاً يتم توو  ،يالبلد يالشرطعمل  

 القاضي لكي تعترف المحكمة بمحاضر هؤالء الشرطيين.أمام   قسم اليمين
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األطراف في   متعددة  مانحةجهات   تمّولهاع مشاري  نتيجة تنفيذ  وبوفرةٍاستحداث وظائف جديدة  ويشار إلى 

  بناءعن مشاريع   مثالً   ينشأف.  والتنمية المستدامة  والسياحية واالجتماعية والثقافية  مجاالت التنمية االقتصادية

مدّتها  ترتبط  و  ي إدارة استباقيةأال تخضع إلى   تعاقدية  وظائف   حفارح أو متاو مسأ رساأو مد  ياتٍ مستشف

موظفون   حصرياً و أيضاً   ويشغلها.  العامة البلدية ضمن الوظائف  فصنَّ تومع ذلك،    لكنها، المشاريع  ةبمدّ

م  احتمالا  متعاقدون،  التأثيرات السلبية صعوبة تبلور. مختصة  محليةإنشاء إدارة    يُبعد    يضاف إلى هذه 

البلدية   والخدمات العامة  الموظفين المتعاقدين ل  الحتمالنظراً  السياسات العامة  انتهاء    عملهممغادرة  فور 

 المشروع.

ال يتم كما    ،بموظفين آخرينيتم استبدال الموظفين المتقاعدين    ، الالمقابالتفي معظم البلديات التي شملتها و

 ـ المهارات فياستبدال االحتياجات   وال  أنهوا مهامهمالموظفين الذين األعداد الكبيرة من  خروجاستباق  

 أخرى من الموظفين.  فئاتما في ذلك بب

 يلي:وبالتالي ينتج عن هذه االختالالت ما 

 المدنية العامة؛ خدمةستمرارية الا عدم ❖

بشكل  من الموظفين الوافدين والخارجين  لألعداد الكبيرة    ي تخطيط استراتيجيألالبلديات    عدم وضع ❖

 ؛حتياجات الخدمات العامة اللبيةً تيتوافق مع احتياجاتها التقديرية ألعداد الموظفين  

تطبيق ❖  وإلغائهاالوظائف    المستوى إلنشاء  د بموجبهاحدَّيُمخططات التوظيف التي لالبلديات   عدم 

 ؛األجورتكاليف  زيادة  انعدام السيطرة على  ر  لجميع الموظفين، ما يفسّ

النظر    ما يحتّم إعادة،  المياومينين وقواعد تعيين الموظفين المتعاقدل  23ظمة الداخليةيد األنتحدعدم  ❖

 ؛الزبائنيّةالسلوكيات   في

)  األساسية  ختصاصاتاالمزاولي  تثبيت    عدم ❖ الجديدة  المهن  والتنمية  أو  الحضري،  التخطيط 

 ؛بالتعاقد(  ويتم توظيفهمالمستدامة، إلخ( )

بشكل عمكافآتفصل سياسات الرواتب الفردية )ال ❖ ع تحقيقها في ام عن األهداف والنتائج المتوقّ ( 

 ؛(يشمل ذلك جميع الفئاتو)  ة أي استراتيجية لتحفيز الموظفينعامّ   بصورةٍال توجد الوظائف. و

المعي نين على أنهم  حوالي ربع الموظفين  ف.  البلديات  الموظفين في  وقوائمتجانس في تعداد ال  غياب ❖

الذين  موظفين  غالبية ال  . إذ ترتبطهم في الواقع من موظفي القطاع الخاص من الموظفين البلديين

ين المصانع  عقد التعاقد المبرم بمتعاقدين بشكل مباشر بوكذلك جزء من ال  المياومين"ينتمون إلى فئة "

دفع  ، تلعلى سبيل المثافبعض الخدمات العامة.  ، والذي يفّوض إليهم تقديم الشركات والبلدياتأو 

النفايات  من خالل الذين تم توظيفهم  عاملينال  البلدية مباشرةً أجور   النفايات جمعل  مصانع معالجة 

 .ها ومعالجتهاوفرز

 تالموارد المتاحة واالحتياجااً بين  توافقتحقّق  التي  كفاءات  وظائف واللا غياب إدارة .2.2

،  في النظام الداخلي من ناحية  اسؤولية المنصوص عليه الم   درجةطبيعة الوظائف و  تعذّر تقييم مدى توافق

يعزى ذلك بشكل أساسي ومن ناحية أخرى. مستوى المهارات الحقيقي للموظفين الذين يشغلون الوظائف  و

أيضاً إلى الطبيعة غير الدقيقة أحياناً توصيفإلى عدم وجود   الو  ات وظيفية، ولكن  التي تنظّم  لألداة  حيدة 

غير  لوب لكل منصب،  الت المطالمؤهّ مستوى   النظام الداخلي دما يحدّ  اً غالبفأي النظام الداخلي.    –الوظائف  

 
أحياناً  23 على المياومين  ويتوّجب  المهنية.  السيرة  أو  المهنية  للصفة  وفقاً  المتعاقدين  توظيف  أنه يتم  الداخلية عادةً على  األنظمة  الخضوع   تنّص 

وعليهم إجتياز مبارا األنظمة المتحانات خطية أو شفهية كما هو الحال في بلدية جزين،  ولكن في الواقع ال تحدد  لتثبيتهم.  ة خاصة قبل اتخاذ أي قرار 

الواجب اتّباعها بالنسبة للموظفين غير المثبّتين.   الداخلية لمعظم البلديات ما هي اإلجراءات 
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أن البلديات الكبيرة الحجم )أي التي يتجاوز   ى.من بلدية إلى أخريتفاوت  هذا أّن المستوى   والجدير ذكره 

( 24نسمة( فقط هي التي بادرت في إعداد التوصيفات الوظيفية )مثل بلدية صور  100،000عدد سكانها  

 ولكن نادراً ما تُستخدم تلك األدوات.

الموظفين   نطاق عملتحديد   ،بإدارة الموارد البشرية  قومون وحدهمرؤساء البلديات الذين يب ناطيُ،  وكذلك

 ومستوى المؤهالت المطلوبة لكل منصب.  

  كونها   عشوائيةالمياومين طابعاً أكثر ين واقدتع م األهداف الموكلة إلى الموظفين ال  تتخذباإلضافة إلى ذلك،  

 إطار تنظيمي.أي دون من و  مع الموظف  الفردي العقد  من خالل تحدَّد

بين المهارات المطلوبة   توافقضعف الالة بسبب  ّّ غير فع  فهي،  الموظفين الثابتينإدارة   بالنسبة إلىأّما  

إلى غالبية رؤساء البلديات    ويشير في هذا السياق الذين يشغلونها. الت الموظفينوظائف الشاغرة ومؤه لل

  ضئيلةتعيين نسبة  ، إضافةً إلى  في البلديات ليسوا منتجين  على األقل من الموظفين الثابتين  في المائة  25  نّ أ

 الجهات المانحة الثنائية والمتعددة األطراف. التي تمّولها  شاريعفي الم   ثابتينمن الموظفين ال

البلدياتو في ،  في معظم  المنصوص عليها  الداخليال يتم شغل بعض الوظائف  بسبب نقص  ا  ، إمّ النظام 

، أو بسبب  (نظام الداخليمراجعة البالتالي    تتمعفا عليها الزمن )ولم قد إلى الوظيفة  الحاجة   ألنّ   ، أوالموارد

منصب للموظفين الثابتين ولكن    694تجميد عملية التوظيف. على سبيل المثال، حدّد اتحاد بلديات الفيحاء 

بتوظيف ال 624بقيت  تسمح الموازنة  فارغة وال  فقط في منها  واحد  تعيين موظف متعاقد  متعاقدين )تمّ 

 االتحاد(.

من أقلية صغيرة فحسب  قامتفقد   .ا الوضعهذلمواجهة    استراتيجية أي ضعتولم  ،  وعلى الرغم من ذلك

يتم   ،ستفادة من الموارد المتاحةمن أجل االبشرية  ال  تعزيز مواردهابالبلديات   وظفين تدريب الم  كادبالكما 

التعيين  نقص التدريب يعيق إمكانية إعادة    ، فإنّ ومع ذلكوإعادة توزيعهم الوظيفي بناًء على مؤهالتهم.  

المهام  نطاقالذي يسمح بتعديل    نظام التوظيف اللبنانيعلى أساس المؤهالت الفعلية على الرغم من مرونة 

، عملياً . أّما تعديل النظام الداخليأن يتم  ، يكفي نظرياً . فتعيينهمبإعادة ، وبالتالي  المتعلقة بمناصب الموظفين

   .حقيق ذلكتب جراء اإلداريهذا اإلالمدة الطويلة لال تسمح  ف

بين بالتعاقد المنتخ  لزم ، يُ المشغولة الوظائففضالً عن عدم فعالية   ،في الوظائف الثابتةالكبير   النقص ن  إ

ال في الراتب    تاترقيالم الوظيفي والتقدّ الوظائف الشاغرة. لكنّ االحتياجات من  لسدّ كفوئينموظفين  مع

ال و ، وهي تكون تلقائية ومشروطة باألقدمية، وليس بكفاءة الموظف وأدائه.نتشمل سوى الموظفين الثابتي

عّرض  يُ  ما،  على البقاء في وظائفهم  اءالموظفين المتعاقدين األكفّ   لتحفيز وسيلةالبلديات أي  كذلك  تستخدم 

 .جذابةب  ليستما وأّن المهن المعروضة على المتعاقدين والمياومين  خطر ال سيّال  إدارتها إلى

 إذ يتمتع عدد قليل جداً من الموظفين بالمعارف والمهاراتالمهارات الفنية. في  حتياجات  ال تُسد  معظم اال

الم االقتصاديةالالزمة لممارسة  المستدامة، والبيئة، والتنمية  بالتنمية  ل الرقمي ، والتحو  هام المتعلقة 

في أكثرية الحاالت، ال  .وما إلى ذلكللخدمات العامة، والمساعدة في إدارة المشاريع، وإدارة مشاريع، 

ظفين الثابتين في مناصب شاغرة، لكن تقدر البلديات على توظيف المتعاقدين. يجوز أن يتم تعيين بعض المو

 وفي معظم األحيان، يستغني رؤساء البلديات عن ذلك بسبب نقص المهارات المتاحة.

 
الوظيفية على غرار بلدية جزين. 24 أعدّت هي أيضاً التوصيفات  الصغيرة قد  البلديات   يجون أن تكون بعض 
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 في البلديات  رسم خرائط المهن والوظائف .2.3

يستخدم القليل من البلديات الهياكل التنظيمية. غير أن ضرورة إلحاق اإلطار الوظيفي بالنظام الداخلي قد 

 تسمح برسم خرائط ألعداد الموظفين الثابتين لكل قسٍم ودائرة.  

 نسمة، قد هيكلت األقسام التالية:  100،000يبدو أن المدن التي يتجاوز عدد سكانها 

 قسم التنظيم اإلداري ❖

 م اإلدارة الماليةقس ❖

 قسم الخدمات الفنية )الطرقات واألشغال، وإدارة النفايات( ❖

 قسم الشؤون الصحية أو البيئية ❖

 قسم الشرطة البلدية ❖

 تعكس طبيعة تلك الوظائف المشغولة في معظم البلديات محدودية الصالحيات المنفّذة في الواقع:  

 

   القسم  

 التنظيم اإلداري

مسؤول/مكلّف بالتنظيم اإلداري وبإدارة الموارد 
 البشرية

 موظف ثابت

 موظف ثابت إداري  سكرتير

 موظف ثابت حاجب/مأمور 

 موظف ثابت كاتب

 اإلدارة المالية

واإلدارة  وازنةمكلّف بالمحاسبة، والم مدير مسؤول/
 المالية

 موظف ثابت

 موظف ثابت أمين صندوق

 موظف ثابت أو محاسب/مستلم  ضرائب/صّرافجابي  

المعلوماتية )في 
 البلديات الكبيرة(

 موظف ثابت أو متعاقد مسؤول/ مكلّف بالمعلوماتية

 الخدمات الفنية

 متعاقد مسؤول/مكلّف بإدارة ومعالجة النفايات 

مكلّف بجمع النفايات أو موظف مسؤول عن مكبّات 
 النفايات

 مياوم

مسّاح طوبوغرافيمهندس     موظف ثابت معماري/ 

  متعاقد أو مياوم  مسؤول/مكلّف بالمساحات الخضراء 

الموظف المسؤول عن المحافظة على  

 الطرقات/النظافة
  متعاقد أو مياوم

  المسؤول عن صيانة وتشييد المباني  
موظف ثابت أو 

  متعاقد

  متعاقد أو مياوم موظف صيانة شبكة الطرقات 

  متعاقد أو مياوم  موظف صيانة الشبكة الكهربائية/والمولّدات 

موظف صيانة مسؤول عن إدارة مياه الصرف   
  الصحي

  متعاقد أو مياوم

 موظف ثابت أو متعاقد حارس بلدي

 أو متعاقد  ثابتموظف   مسؤول/مهندس بيئي
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الخدمات الصحية أو  
 البيئية

  موظف ثابت  مهندس صحي  /مفتّش

 موظف ثابت التكرير والمجاريمسؤول عن إدارة 

الشرطة البلدية أو  
 األمن

 موظف ثابت أو متعاقد مسؤول أو مكلّف بإدارة الحرائق وعمليات اإلنقاذ

 موظف ثابت أو متعاقد رجل إطفاء

 موظف ثابت أو متعاقد شرطي بلدي

 موظف ثابت مفّوض الشرطة البلدية

 موظف ثابت أو متعاقد حارس الحدائق

 

   التالية:  هي  النظام الداخلي لجميع البلديات تقريباً  دهاأو التعاقدية( التي يحدّثابتة  الالوظائف )إّن  

 وظائف تعاقدية وظائف ثابتة

 وفرزهاموظّفون مكلّفون بجمع النفايات   رئيس قسم إداري/ مدير

  باألشغال و/أو الصيانة ونمكلف  ونموظف  بلديةشرطي 

 موظف مكلف بالنظافة العامة رجل إطفاء

   موظف مكلّف بالمراكز الثقافية أو المكتبات 25جابي ضرائب

 مهندس أمين صندوق

  مسؤول عن التنمية االقتصادية  مفّوض الشرطة البلدية

  صحي  راقبم 

  سائق

  حاجب

  محاسب

  كاتب

  مهندس )زراعي أو أشغال(

  صحي  مراقب

  مأمور

  كاتب

  كاتب
  

  

 مختصّةالصغيرة(، نادراً ما توجد وظائف  بلديات  الفي الكفوئين )أو حتى الموظفين   نظراً لغياب الموظفين

 التالية:  بالمجاالت

 تنيمة اإلقتصاديةال ❖

 اإلبتكار وإدارة األراضي ❖

 االجتماعية والثقافةالشؤون   ❖

 سياسة األسرة  ❖

 
متميزة عن  بالصرف  اآلمرأن تكون وظيفة  القانون(، يجب    بحسب)ات التنظيمية  حسابالو  ةاإلداري اتوفقًا لمبدأ الفصل بين الحساب 25

جا أيضاً  هذا األخيريمكن أن يؤدي صندوق.   منصب أمين اً أيض  يشغلوظيفة المحاسب الذي يمكن أن  ضرائب في البلديات   بيدور 
المحاسب    وظيفة    ة بلديال  فيما يتولى أحد المنتخبين في،  بالصرف  اآلمروظيفة  سؤوليات  ، يتولى رئيس البلدية ملبلدياتففي هذه االصغيرة.  

 .  عليه وزارة الداخلية والبلديات  وافقالمجلس البلدي وت  يتخذهقرار ويكون ذلك بفعل  .  الصندوقوأمين  
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 التعليم والشباب   ❖

 اضةيرال ❖

 المواطنة ❖

 المدينة  السكن وسياسة  ❖

 ةيتنمية السياحال ❖

 

التي يشغلها   الوظائفوبما أنه ال يتم تحديث معظمة األنظمة الداخلية بانتظام، فإننا نالحظ أن ، بشكل عامو

 خصوصاً وأن: ،البلدية  خدمات تتوافق واالحتياجات الحقيقية في تقديم الالموظفون الثابتون ال

الثابتة شاغرة في معظم البلديات ❖ حمانا    تبقى الوظائف    ،26وظائف مشغولة من أصل   10)في 

 % من الوظائف مشغولة(.55وفي طرابلس  

في النظام الداخلي جميع المجاالت السياساتية العامة التي من شأنها أن   تصنيف الوظائفال يغطّي  ❖

 تولّد الموارد الفردية أو الجماعية )ال سيما تلك المتعلّقة بالتنمية المحلية وإدارة األراضي(.

على  باإلدارة اإلدارية والمالية  األساسية  وبالشرطة البلدية.أكثرية الوظائف الشاغرة متعل قة   ❖

عكس ذلك، من الملحوظ غياب الموظفين المكلّفين بالشؤون الصحية زإدارة مياه الصرف والنفايات  

والتنمية اإلقتصادية وإدارة البنى التحتية واألشغال في البلديات. بصورة عامة، يؤمن المتعاقدون 

المطلوبة    )التنظيم والمهارات هكذا فإن تواجد المهارات  )التنفيذ( تلك المهام.  الفنية( والمياومون 

 مرهون بالقدرة المالية للبلديات.

المشغولة   ❖ الوظائف  شروط  يستوفون  وال  يكفي  بما  مؤهلين  ليسوا  الثابتون  الموظفون  إن 

ألخرى. ومن )صور وبريتال وزحلة(. وهذا يؤدي بشكل أساسي إلى شغور الوظائف ا  واحتياجاتها

 أسباب شغور الوظائف، غياب التدريب األولي والمستمّر.

وظيفة  ال تتطلب  )مثالً،   لموظفين الثابتينلعدم مالءمة المؤهالت المطلوبة خالل مباراة الدخول   ❖

 أمين الصندوق سوى شهادة البكالوريا(.  

 

أنها من  بالرغم  الداخلي  بالنظام  الوظيفية الملحقة  األطر  تحديث  يكفي  تعيين    ال  إلعادة  أساسية  بعملية 

 الموظفين. يبقى إذاً من الضروري تأدية عملية إعادة توظيف أو تنظيم التدريبات المهنية للموظفين الثابتين. 

ما حجمها وموقعها: خصائص البلديات )ال سيّ  ، يراعيمرجعي موّحد  إطارلذا سيكون من المستحسن تصّور  

 :  محدّداً بالتالييقدّم وصفاً للمهن في البلديات  و ،حضري أم ريفي(

 ؛)أو اإلطار الوظيفي كما هو حالياً(  التصنيف الوظائفي ❖

 األنشطة المنفّذة؛ ❖

 المهارات الفنية المطلوبة/ مستوى المعرفة؛ ❖

 درجة المسؤولية؛ ❖

 نوع الفئة الوظيفية المعنيّة؛ ❖

 جدت(.إن وُ بحسب الفئات،  )  التنظيمية  القواعد ❖
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 االفتقاد إلى سياسة تدريب في البلديات

البلديين  ضع التدريب األوّ تقييم و .1 للموظفين   لي 

 من موظفين )الموادلل  يةتدريبدورات على وجوب وزارة الداخلية والبلديات تنظيم    1977 عام  قانون  ينص

تدريب   إلى  أي نص صراحةً   يشير الكما    التدريبهذا كيفية تنفيذ    قانونينص   د أيحدّال يو  ،(94إلى    91

في هذا  اثنان  يبرز استثناءان  بيد أنه .  المنتخبين تدريب النصوصهذه    ال تشملو  .للموظفين  إلزاميلي أوّ 

   :الخصوص

  مدنيةمجلس الخدمة الفي    ثابتونالالتي يتابعها الموظفون  والوظيفة    تسلّمالسابقة لية  لدورات التدريبا ❖

ه الدورات التدريبية التي  محتوى هذد أي نص  ّّ إدارية. ومع ذلك، ال يحدوظائف   لشغل قدمينمتلا

 االحتياجات المهنية.مع آلّ تتوافق وبشكل كبير  يمكن أ

وهذا األمر ُمدرج في  من الداخلي.قوى األ  معهدالشرطة البلدية من قبل   عناصرالتدريب األولي ل ❖

األنظمة الداخلية بحيث أن الشرطي الذي توظفّه البلدية أو االتحاد البلدي يتابع تدريباً أوليّاً خالل  

على يد قوى األمن الداخلي، وفقط بعد تقديمهم االمتحان يصبحون مثبتّين.   من الناحية  سنة كاملة 

  وزارة الداخليةباً إلى اإلدارة المركزية في البلديات واتحادات البلديات طل، يصدر رؤساء النظرية

فعلياً ليس بهذه البساطة.    العناصر. غير أّن الوضع  داخل األكاديمية لتدريب  لحجز مكان  والبلديات

الشرطة لم   عناصرأّن جزءاً كبيراً من ، بحيث  المعهد على االستقبالقدرة    اتالطلبعدد  يتجاوز   إذ

األمن الداخلي برنامجاً  قوىإلضافة إلى ذلك، لقد وضع معهد يخضعوا ألي تدريب قبل تثبيتهم. با

ز المنهج بشكل  ّّ يركولشرطة المسلحة(. إالّ أنه ليس إلزامياً )سوى ل،  2014تدريبياً أولياً منذ عام 

 .اسي على الرياضة والقانون ومكافحة الشغبأس

ض تدريبي أولي  تطوير عر  1977لقانون    تكميليةأنظمة  أعاق الفراغ القانوني الناجم عن غياب  وباختصار،  

أيضاً  لتعيين الموظفين الثابتين    المباريات  توقّفوقد كان ل.  ةجامعيال  ضوعرال، بما في ذلك لموظفي البلديات

 .دور في ذلك

المستمر    .2  تقييم وضع التدريب 

 سياسة احترافية وتطويرية لمهارات الموظفين  غياب .2.1

 .لتغطية تكاليف التدريب لموظفيهاموارد مالية كافية الغالبية العظمى من البلديات   تملك ال

في هذا الخصوص غير أّن هذه كزية لوزارة الداخلية والبلديات  طلبات إلى اإلدارة المرالبلديات    لذا ترسل

أن الجواب يكون عشوائياً األخيرة   أو  دائماً  منهجاً موح ، لم  في الواقع  .ال تجيب إليها  م الوزارة    داً تصم 

التدريبية ورصدها، ولم تضع  في   الممارسة  بالمهن  خاصة  خطة تدريب وطنيةللوقوف على االحتياجات 

   البلديات.

عتبر سياسة التدريب من األولويات الوزارية ألنها غير مدرجة في نظام إدارة الموارد البشرية  تُ ال  في الواقع،  

، يتم تعيين معظم الموظفين بشكل تعاقدي إذلدور الرئيسي للتدريب.  ر ا، ما يبرّ يالمرتكز على التقدم الوظيف

 عندما ال يتماشى المنصب الذي يشغلهف،  ا بالنسبة إلى الموظفين الثابتين. أمّ تقدّمهم الوظيفي  احتمال  ما يُسقط

 .مطلقاً إلى وظيفة أخرى    يُصار إلى نقلهه ومهاراته، ال التمع مؤهّ   الموظف



27 
 

)جميع الفئات    الت الموظفينلضمان رفع مستوى مؤهّ  ةم منظّ واألجل    ةطويل  آلية  عموماً  وجدوبالتالي، ال ت

عن  ، فضالً أي احتمال إلعادة نقل الموظفين  تلقائياً  ذلك  يضعفومجتمعة( لمتطلبات الوظائف المشغولة. 

 .إضعاف جودة الخدمة

يم عملية تنظبأو    للموظف باالستعداد لالمتحانات التنافسيةالفردي تسمح تطوير  لل  آلية من  أيضاً   ليس هناكو

في    ات التي تابعها الموظفون البلديون قد حصلتالتدريبأغلبية    ن  ويشار إلى أ .آخرمنصب انتقاله إلى  

 بناء القدرات(.  عملية )كجزء من  بتمويل دوليوفني  إطار مشاريع دعم  

األهمية التي توليها   تُظهره، كما  حكوميةاستراتيجية    أولويةاآلن  منذ  البلديات   أصبح تدريب موظفيلقد  

 (.  CEFOM)  البلديات اللبنانيةتدريب  وضع برنامج وطني لوزارة الداخلية والبلديات لمشروع  

 ص االحتياجات التدريبيةملخّ     .2.2

 تدريب المنتخبينالحاجة إلى  2.2.1

البلديات واالتحادات البلدية بشكل أساسي بالمهارات تتعلق االحتياجات التي عبّر عنها كل من رؤساء  

 التالية:

 

 

 

 

 

 

 

 

بالنصوص القانونية والتنظيميةاإللمام •

اإلدارة•

ة من إدارة المشاريع، البحث عن مصادر التمويل وإدارة المشاريع الممّول•
الجهات المانحة

التخطيط وإدارة الموارد المالية•

خلق إيرادات بلدية جديدة•

إعداد تشخيص ووثائق استراتيجية وسياسات عامة•

مهارات عامة

الديمقراطية التشاركية والحوكمة المحلية•

األمن والسالمة العامة•

التنمية المحلية المستدامة•

مهارات رقمية ومكتبية  •

الموارد الثقافية والتراث•

الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي•

الحد من التغير المناخي•

مهارات متخّصصة
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 الحاجة إلى تدريب الموظفين .2.2.2

قطاعات  ب مهارات متعلقةون على مهارات عامة وتقوم االحتياجات األساسية التي أعرب عنها الموظف

 : محددة، كما يلي

 

 

 عناصر الشرطة البلديةالحاجات الخاصة ل .2.2.3

 التالية:مهارات العلى    عناصر الشرطة البلديةتقوم االحتياجات التي أعرب عنها  

 

 

 عروض التدريب المتوفّرة بانوراما ل  .2.3

تدريب تقدّات التي أعدّتها  دراسال إلى  البانوراماهذه   تستند موظفين  تدريبية لل  م برامجمنظمات أو مراكز 

 البلديين و/أو المنتخبين المحليين.

اجمعية   .2.3.1 المؤسسة  اللبنانية،  للبلديات  التقني  المكتب  لبنان/  في  المتحدة  الوحيدة لالمدن  تدريبية 

 متخصصة بالمؤسسة البلديةال

األساسي للموظفين  إّن جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية هي مركز التدريب  

بالشراكة    التدريبيةات  تصميم الوحد  ريبية، ثم تقود عمليةتد  مناهجتقوم بتطوير  فهي    والمنتخبين في البلديات.

تدريب  قوى   ومعهد  واالقتصادي  باسل فليحان الماليهد  مع ك )  ةمحدد  تتعمل في مجاال أخرىمع معاهد 

 .التدريبية  دوراتللة مصّمم ال  باختصار فهياألمن الداخلي على وجه الخصوص(.  

التدريب على شغل وظيفة•

إدارة مشاريع التعاون مع الجهات المانحة•

ة للتنمية ال سيما خطة استراتيجي)تصميم وثائق إطارية للسياسات العامة •
(المحلية

إدارة الميزانية•

مهارات عامة

إدارة النفايات•
ة• دي صا قت ة اال مي التن

التخطيط الحضري•

النقل، : تطوير سياسات بيئية وتنموية مستدامة حول المواضيع التالية•
اإلضاءة، المنشآت العامة، تعزيز األماكن العامة، إدارة مياه الصرف 

الصحي ومحطات معالجة المياه، والمساحات الخضراء

مهارات متخّصصة

إدارة شؤون الالجئين•

القانون الذي ينظّم سياسة األمن العام•

الشرطة البيئية والسياحية•

إدارة المخاطر والكوارث•

تطبيق األنظمة في مجاالت العمار والصيد وصيد األسماك •
والنظافة وحركة المرور

الرقابة الصحية•

الشرطة البلدية
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في عملية    خبرةٍب  يتمتعونبين وخبراء  بمدرّ   الجمعيّة  ستعينتكما   .موظفين  10الجمعية من   فريق عمل  تكّوني

 التنمية المحلية(.مكلفين بأو    سابقين  )ال سيما منتخبينالتدريب  

  3)من   تقنيةندوات للتوعية وزيارات   تنظّم جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية

والتخطيط   ،والتراث،  مثل السياحة  باإلدارة المحليةمتعلقة   اضيعسنوية( حول مو زيارات ميدانية 4إلى  

  طرح. إذ تالمنتخبينلجميع  غير تلقائي  وعي  التدريب على أساس تطوّ يتم و، إلخ.  والتنمية المحلية  الحضري

يعود  التي  بلدياتلاعلى   عرضها التدريبي  المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانيةجمعية  

مناهج تدريبية تمّ جمعية ال  توفّركما  .  رفضه وأقبول العرض  إليها   مختلف  الحتياجات   تطويرها وفقاً   عدة 

 .السكان

 لشرطة البلديةدورات ا ▪

مكّملةً    جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانيةتُعتبر وحدات التدريب التي تقدّمها  
وقد طال  (.  أدناه  2.3.2راجع قسم  ) لية التي يقدّمها معهد قوى األمن الداخليلوحدات التدريب األوّ 

على المواضيع التالية:2015بلدية وإتحاد بلديات منذ    90التدريب موظفين ومنتخبين من    

التدريب المتدربين يام التدريبأعدد   الموضوع أو شركاء   عدد 

الكوارث واألزمات )  المحلي للوقاية من مخاطر   (2019التخطيط 

ل الصليب األحمر   البلدية في حال تدخ  بالتعاون  –دور الشرطة 

ال  صليب االحمرمع 
 اً موظف  20 يوم واحد

البلدية خالل  تدابير الوقاية التي يجب أن تتخذها الشرطة 

المدنيبالتعاون مع   –الكوارث الطبيعية وبعدها   الدفاع 
 اً موظف  25 يوم واحد

المخاطر  ً  57  أيام 3  والكوارث والوقاية منهاالطرق لوضع خطة إلدارة    موظفاً ومنتخبا

مختصة عمل تدريبية   تسميات موّحدة أيام 3   جنة الحد من المخاطرلل  ورشة 

الالجئين )   (2018إدارة أزمة 

البلدية في لبنان  المتعلقة بالشرطة  القانونية   اً موظف  32 أيام 3 الجوانب 

المجتمعية وأخالقي   اً موظف  26 نيوما المهنة  اتالشرطة 

الوساطة وتقنيات  زإدارة الن   اً موظف  18 أيام 3 التواصلاعات، 

العامةو  الصحية النظافة   اً موظف  42 أيام 4   الطمأنينة 

 اً موظف  19 أيام 3 الرصد ورفع التقارير

تسعة    حول  الداخلي  األمن  قوى  معهد  لتدريب  مكّمل  تدريب 

 مواضيع  

لكل أو ثالث  يومان ة 

  موضوع
 

 ( العّمال اللبنانيين والسوريين   (2018إحترام حقوق وواجبات 

 اً موظف  83 أيام 9 الجوانب القانونية

 اً موظف  73 أيام 9 الوساطةالنزاعات وتقنيات  منع نشوب   

البلدية )  تدريب  الشرطة  البلدية وعناصر  الشرطة     (2015مفوضي 

ً يو 18 وحدة تدريب كاملة  اً موظف  39 ما

العامة  اً موظف  30 أيام 3 الوقاية والصحة 

ا  البلدية دور   اً موظف  30 أيام 3 األحمرتدّخل الصليب    حدث يتطلب إزاءلشرطة 
  

 المكلفين بالتنمية المحلية  للموظفين البلديين  دورات ▪

دورات تدريبية للمكلفين    جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية، تنظّم  2008منذ عام  

 للبنانية وفقاً للوحدات التالية:بالتنمية المحلية في البلديات ا
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التدريب أيام التدريب موضوع  المتدربين  عدد    عدد 

التنمية المحلية )   BMDL(  2018مكاتب 

المجتمع المدني في ضمان    البلدية، دور  المحلية، صالحيات  التنمية 

التنمية المحلية  المواطنين، مشاريع   مشاركة 
ً  93  أيام 10   (2018) موظفا

المحلية )  القدرات والتنمية    (2017ـ2016تعزيز 

التعامل مع اآلخرينالتواصل و  ً  24 أيام 7  مهارات    (2017)موظفا

استراتيجية    ً 19  أيام 4  محليةالتنمية  للتصميم    (2017)موظفا

ً 17  أيام 6 مراحل مشروع      (2017) موظفا

التنمية   المحلية ودور مكاتب  التنمية  ً  26  أيام 5 المحليةمفهوم    (2016)موظفا

ً   25 أيام 3 المواطنة في النطاق البلدي    (2016) موظفا

المحلية )  البلديات في مجال التنمية  دور    (2010ـ2008تعزيز 

المحلية  ةالداخلي  االتصاالت    التنمية   (2010)ن  موظفي  8  يوم واحد  في مكتب 

  (2010)ينموظف   8 يوم واحد إدارة األشخاص والمتطوعين 

   (2010)ين  موظف   8 يوم واحد العمل مع المجتمع المحلي 

ً  11 يوم واحد  كتيّب  إعدادو  تصميم         (2010)  موظفا

ً  11 يوم واحد  الشفهي والكتابي التواصل    (2010)  موظفا

 (2010)موظفاً    16  أيام 3 المواطنة 

المحلية    (2009)موظفاً    17    يوم واحد  أدواتهاوالتنمية 

المحلية  البلدية،  التنمية  ً   17  يومان   محّرك   (2009) موظفا

 (2009)موظفاً   17 أيام 4  إدارة المشاريع 

ً   17 يومان التواصل   (2009)   موظفا

البلديات  حول  اإلدارة والتنظيم  )القانون،   بشكل عام  تدريب 

العالقة مع المجتمع  اإلداري التعاون الالمركزي،  التنمية المحلية،   ،)

 المدني 
 أيام 5

    12  ً    موظفا

(2008)   

  

 المعماريين في البلدياتالمدنيين و للمهندسيندورات   ▪

، بالشراكة  2019و  2018في عامي   جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية  نظّمت

والمعهد الوطني للفنون والمهن   CNAM Libanالمعهد العالي للعلوم التطبيقية واالقتصادية في لبنان   مع

مدنياً ومعمارياً يعملون   25 ساعة لـ    300 لمدة  اً تدريبي  اً برنامج،  CNAM Franceفي فرنسا  فنياً ومهندساً 

شهادة  للمشاركين لنيل   فرصةال  هذا التدريب  . يتيحاالنخراط في العمل البلديفي البلديات أو يرغبون في 

 .  من المعهد الوطني للفنون والمهن في فرنسافي الهندسة المدنية للمدينة المستدامة في لبنان  الكفاءة 

 عدد المتدربين ساعات التدريبعدد  موضوع التدريب

المدنية،    ً  25 (جلسة 13 (ساعة 60   المستدامةشبكات  الو  شبكات الطرقتقنيات الهندسة   مشاركا

ً  25 جلسات(   7ساعة ) 30 النفايات المنزلية والصناعية العادية   مشاركا

الحضري و  ً  25 جلسة( 11ساعة ) 40 دارة المدينة المستدامةإالتخطيط   مشاركا

الجغرافية  انظ  ً  25 جلسات( 7ساعة ) 30 ورسم الخرائط  SIGم المعلومات   مشاركا

وحوكمتها إدارة  ً  25 جلسة( 11ساعة ) 40 المدن  المدن   مشاركا

ً  25 ساعة  100 ورشة عمل المشروع   مشاركا
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جديدة متخصصة   مناهجتطوير    اللبنانيةجمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات   اآلن تعتزم

إدارة المشاريع؛ تصميم  ك وظفو البلديات بعد:  تركز على المهارات التي تعتبر ذات أولوية والتي لم يكتسبها م 

 التخطيط االستراتيجي.و؛  راكات بين القطاعين العام والخاص؛ الشالسياسة العامة

   التدريب للبلدياتالمعاهد التدريبية الحكومية التي توفّر   .2.3.2

 قتصادي )مشروع "إرادة بلدية"(المعهد باسل فليحان المالي وا    ▪

ة توفير التدريب  بمهمّ   تحت إشراف وزارة المالية  واالقتصادي الذي يعمل معهد باسل فليحان المالييضطلع  

 العاملة مع الوزارة.  وزارة المالية والجهات الفاعلة   موظفيالمالية العامة لحول  

أكثر  المعهد  م  يقدّو تدريبية أخرى  قدرات موظفيدورات  لتعزيز  الموارد   وزارة  شمولية  )إدارة  المالية 

الحكوميين    ريب اإلقليمية والدولية للموظفينشارك في شبكات التددير أو يوي  التواصل(والبشرية، اإلدارة، 

العامة    على العامة واإلدارة  ً المالية  معاهدك )  عموما منطقة الشرق التدريب    ومراكز  شبكة  الحكومية في 

 التدريب.   عمليات  في هندسةوبمهارة عالمية    بخبرةيتمتع  هو  و  ،(GIFT-MENAاألوسط وشمال أفريقيا  

المعهد اإلنمائي  قام  المتحدة  األمم  برنامج  مع  وال  بالشراكة  الداخلية  الشؤون بلديووزارة  ووزارة  ات 

  ةالمحلي   ةكم وقدرات البلديات في مجال الحلتعزيز  وهو برنامج  بلدية""إرادة بتنفيذ مشروع  ، االجتماعية

الفاعلة في   منتخبين المحليين والجهاتمشروع للهذا التوّجه    .2017  وآذار  2016  كانون األول  بين  رشيدةال

أفضل للتحديات المحلية، وأ مختلف الجهات  دوار وتفاعالت  المجتمع المدني وتمحور باختصار حول فهم 

تم و، مع التركيز على اإلدارة المالية المحلية.  ةالرشيد الفاعلة المحلية، والشفافية والمساءلة كمبادئ للحوكمة

واستفاد من .  على شبكة االنترنتدائماً  احة، متwww.iradabaladiya.orgإنشاء منصة موارد رقمية: 

 .26 (موظفاً بلدياً   116بلدية )من بينهم    260من   اً مشارك   737هذا المشروع 

 معهد قوى األمن الداخلي ▪

المالي واالقتصادي الذي يعمل   بخالف مراكز التدريب األخرى المذكورة أعاله )باستثناء معهد باسل فليحان

اري اإلشراف اإلدتعمل تحت  هيئة حكومية   هو   معهد قوى األمن الداخلي، فإنّ تحت إشراف وزارة المالية(

   .والبلديات  األمن الداخلي التابعة لوزارة الداخليةوالمالي للمديرية العامة لقوى  

الشرطة البلدية وموظفي المديرية العامة   ستمر لعناصرالتدريب األولي والم   معهد قوى األمن الداخلير  وفّ ي

األمنية  من  وعناصر لقوى األمن الداخلي عناصر األمن وبعض  ، وعناصر أمن السفاراتجميع األجهزة 

 (.مثالً  وزارة العدلبطة باألمن الداخلي )ك مرتالعاملين في هيئات  

المتقدمة بطلب  الهيئة   اعنه   تتياجات التدريبية التي أعرباالح  يتم وضع برامج التدريب على أساس دراسة

 :تشمل الوحدات المقترحة بشكل خاص ، وبالطبع على أساس الوحدات الموجودة.التدريب

 الشرطة البلدية  عناصرمسؤوليات   ❖

 ممارسة الرماية ❖

 األمن في مواجهة أزمة الالجئين ❖

 العنف داخل األسرة وسالمة األطفال ❖

 السير والسالمة على الطرققانون   ❖

 حقوق اإلنسان ❖

 
26baladiya/-http://www.institutdesfinances.gov.lb/project/irada  

http://www.institutdesfinances.gov.lb/project/irada-baladiya/
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 وحل النزاعات ،الوساطةالتواصل،   ❖

 (ENA) المعهد الوطني لإلدارة ▪

بموجب القانون رقم   الوطني لإلدارة  في تاريخ    222تأسس المعهد  . وهو يتمتّع  2000أيار    29الصادر 

بشخصية معنوية واستقاللية مالية وإدارية، ويخضع إلشراف مجلس الخدمة المدنية. وبحسب النصوص  

دنية العامة في الدرجة القانونية، يتولّى المعهد مهام متعددة هي: "تحضير الموظفين لشغل وظائف اإلدارة الم 

األولى" و"تدريب موظفي اإلدارات والمؤسسات العامة والبلديات )العاملة تحت مسؤولية مجلس الخدمة 

المدنية ويُعنى بذلك المدن الكبيرة(". يدير المعهد مجلس إدارة يتشّكل من رئيس وخمسة أعضاء )يُعيّنون  

 واسعة في منطقة بعبدا.  في مجلس الوزراء(. تقع مباني المعهد الحديثة وال

إال أن هذه المباريات  الوظيفة العامة في امتحانات الدخول إلى ، يدّرب المعهد الموظفين الذين نجحوا   ،أّوالً 

. يقدّم المعهد تدريباً مستمّراً للموظفين اإلداريين والمسؤولين  2012لم ينظّمها مجلس الخدمة المدنية منذ عام  

العليا والمكلّ  فين باإلدارة المالية والشرطة البلدية، على شكل ورشات عمل في معظم األوقات، في اإلدارة 

 يقوم بتنظيمها بتمويٍل من الجهات المانحة الدولية.

 معاهد التدريب الخاصة أو الجامعية    .2.3.3

▪ Muhanna Foundation  27   

 .مقراً لها سويسرا  وتتخذ من 1994غير ربحية أنشئت عام  هي مؤسسة    Muhanna Foundationإّن 

ات  التدريب  وتوفّر المؤسسةم نظّ على الشرق األوسط والشرق بشكل عام. ت  ًّ نافذةفرعها في لبنان   يمنحهاو

التأهيلي  ةالتأهيلي غير  االجتماعية  ةأو  الحماية  مجال  المحلية  ،والتأمين  ،في  .  ة المحلي  ماليةوال  ،واإلدارة 

 م مؤتمرات حول هذا الموضوع.تنظّ كما  ،كتواريةألفي العلوم اوتتخصّص المؤسسة 

تحصل المؤسسة على التمويل من شركة خاصة لالستشارات التأمينية في قبرص، وهي على شراكة وثيقة  

المؤسسة اللبنانية    Muhanna Foundation. وتُعتبر (LAU)  مع الجامعة اللبنانية األمريكية في بيروت

التدريب  وفّ ت  التي  الوحيدة ال  حولر  البلدياتشهادة  )بلديات  إدارة  ومالية  إدارة   Municipalفي 

Administration and Finance Diploma – MAFD )  50رب حوالي دّ، وهي ت2014منذ عام  

 دوالر أمريكي.  1800 بتكلفة قدرهاساعة    96  منهجها التدريبيطالباً سنوياً. يشمل  

،  (AUB)، بالشراكة مع الجامعة األمريكية في بيروت  Muhanna Foundationباإلضافة إلى ذلك، تقوم  

 Executive) تحادات البلديةاالبتطوير برنامج تدريبي لرؤساء ونواب رؤساء البلديات و  2016منذ عام 

Municipal Education Program-EMEP)    تنفيذية  30ب  درّ الذي الحوكمة  محلية  جهة   على 

اعة من الدروس  س 45 تمتد الدورة على  القانوني للبلديات.  ، واإلطاروالتنمية المحلية  ،واإلدارة  ،ةالرشيد

 .دوالراً أمريكياً   750 وتبلغ كلفتها

للبلديات بشكل مباشر أو حتى لجهات أخيراً  ترغب في تطوير    دولية، تقوم هذه المؤسسة بتزويد خدماتها 

 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية.  مثل البنك الدولي أو  ،دةمحدّتدريبات  

 
27http://muhanna.org/  
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 28جامعة الروح القدس الكسليك ▪

، أسست جامعة الروح القدس في Muhanna Foundationافة إلى التدريب التأهيلي الذي توفّره اإلضب

في إجازة، وماستر سنة أولى وثانية    قدمعالي للعلوم السياسية واإلدارية الذي يالكسليك )بيروت( المعهد ال

  موجهة بشكل خاص نحو اإلدارة البلدية،ه المبادرة هي غير  هذ  امة. على الرغم من أنّ السياسة واإلدارة الع 

 البلديين. مجموعة من الكوادراهم في خلق إال أنها تس

 29جامعة القديس يوسف ▪

، إجازة في العلوم اإلدارية والسياسية  العلوم السياسيةو كلية الحقوق، من خالل القديس يوسف  م جامعةتقدّ

 .الخدمة المدنية المحلية العليافي  المستقبليين  لتدريب األولي للكوادر لالتي يمكن أن تشكل أيضاً أساساً 

 30الجامعة األمريكية في بيروت ▪

  قبل  1952-1951في خالل رت الجامعة األمريكية في بيروت أول برنامج تدريبي في اإلدارة العامة  طوّ 

م هذا القسم على وجه الخصوص  قسم الدراسات السياسية واإلدارة العامة. يقدّ  1958-1957  خاللأن تنشئ  

يتم تكييف   ويُذكر أنه يمكن أنوالسياسات العامة.  دارة التي تركز على اإلو شهادة الماستر في اإلدارة العامة،

   المحلية.  الخدمة المدنيةر المستقبليين في  أيضاً لتدريب الكوادهذا البرنامج التدريبي األولي  

 التدريبات المتعلقة ببرامج تضعها جهات مانحة دولية .2.3.4

في     Albany جامعة تطوير التشريع في  مركز  -  USAID  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ▪

 31والية نيويورك

اتفاق الطائف،   عقب  الوطني  إعادة اإلعمار لبنان في عملية  ؤازرةم إلى   الراميةفي إطار البرامج الدولية 

األميركية للتنمية الدولية )قدّمت    1993  عام ذمن  للحكومة اللبنانية  الفني والمالي  لدعما  (USAIDالوكالة 

 :محاور رئيسيةحول ثالثة  وذلك    2011 عام لغايةو

 البرلمان والعمل التشريعي   ❖

 الحكومة الوطنية   ❖

 البلديات ❖

اإلطار التشريعي الوطني، والستعادة القدرة على عادة تأسيس  إلدعم  توفير المن ذلك بالتحديد    الغرضكان و

 .عامة جديدة  وضع سياساتٍ  ولتعزيز المشاركة المواطنية فيالعمل في اإلدارات المركزية والمحلية،  

 

  1998بعد انتخابات عام   فيها اإلداريتنظيم  الدعم إعادة فكان الهدف من البرنامج  ،  أما بالنسبة إلى البلديات

التي باستطاعتها تقديم لدية.  ب 900في  التي جرت   األمريكية  الشركات  وإلى جانب تسليط الضوء على 

المالية الشؤون  ووازنة  إدارة الم وتوحيد المعايير الخاصة بعملية  الخدمات للبلديات اللبنانية، كان الهدف تنظيم  

 .تلبلديافي ا

 
28  https://www.usek.edu.lb/en/home 
29  72https://www.usj.edu.lb/decouvrir/institutions.htm?getinst= 
30  https://www.aub.edu.lb/fas/pspa/Pages/default.aspx 
31  https://www.albany.edu/cld/lebanonproj.htm 
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نظام مثل  مة )المقدّ  اتالبرمجيو معداتال  حولفة للتدريب واكتساب المهارات  ّّ هذا البرنامج حملة مكث  تال

البرنامج  و.  بلدية  500  لـ   Municipal Revenue System (MRS))  –اإليرادات البلدية  في  شارك 

 .بلدية مختلفة  447شخص من   1500

هيكلة  أيضاً إلى إعادة  وضع  من خالل  لحوسبة وبواسطة ا  مراكز استقبال المواطنينوقد هدف المشروع 

 :في خدمتهمثالث أدوات  

  (Citizen Reception Offices)مكاتب الستقبال المواطنين ❖

 (  Document Tracking Systemالوثائق    تبّعوثائق )نظام تاإللكترونية لل دارةاإل ❖

 Citizen Complaint System)نظام شكاوى المواطنين  ع المواطنين )إدارة العالقات م  ❖

 

هذا    ويبدو أنّ .  أمريكي  مليون دوالر  6.7وتبلغ قيمة المبلغ الذي يكّرسه البرنامج حول محور "البلديات"  

في   MRSتستخدم الغالبية العظمى من البلديات نظام  ومن حيث النتائج المحققة.    جاحاً كان األكثر ن  البرنامج

لم تصدر وزارة الداخلية والبلديات أي تعليمات أو وسائل محددة لضمان و  .، ولكن بدون صيانة2019عام 

 المشروع.هذا  استدامة 

 

واالستثمار برنامج بناء التحالفات للتقدم والتنمية    -  USAIDالوكالة األميركية للتنمية الدولية   ▪

 .32(Baladi Cap) المحلي

BALADI CAP ( هو )الوكالة   مّولتهبرنامج  برنامج بناء التحالفات للتقدم والتنمية واالستثمار المحلي

للتنمية الدولية )  BALADIبرنامج  تال  وقد    ،2018  ولغاية عام  2013  ذ عاممن (USAIDاألميركية 

PLUS  2014و  2013 بين عامينية لبعض البلديات المختارة الفالمساعدة  قديمالذي هدف إلى ت. 

للتنمية الدولية )تتعاقد  و األميركية  األمريكية   -مع المنظمة غير الحكومية األسترالية  (USAIDالوكالة 

MSI-COFFEY  .بشأن عملية بناء القدرات 

 رئيسية: عناصرعلى ثالثة    وقد ارتكزت

 (  Capacity Building Component – CBCن بناء القدرات  )مكوّ القدرات المحلية  بناء   ❖

 (  Civic Engagement Initiative - CEI)مبادرة المشاركة المدنية   مواطنيةدعم المشاركة ال ❖

الم  ❖ أفضل  واطنيةالمشاركة  الديمقراطية)  لحوكمة  للحوكمة  المدنية   Civicالمشاركة 

Engagement For Democratic Governance – CEDG.) 

  4تمّ تخصيص مبلغ  و  غير مؤكّدة،مليون دوالر أمريكي وهي معلومة    15وقد ارتفعت تكلفة البرنامج إلى 

الدعم   يأتي. وهيكلة المجتمع المدنيويرمي البرنامج بشكل أساسي إلى  .  الثاني  للمحورماليين دوالر أمريكي  

 العنصر األخير  يخصّ في الواقع،    .لها  خصّصةالم عدد اإلجراءات والمبالغ  في مرتبة ثانوية بحسب  للبلديات  

 ظمت لها حلقات عمل مواضيعية.التي نُ والمختارة   ةالثالث  لبلدياتالبلديات الخمسين واتحادات  ا  تحديداً 

 كما يلي:تظهر األعداد عند قراءة التقارير المنشورة، 

 

 
32  https://baladicap.com/ 
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 Association)  الشركاتمن    كثيرالخدمات    عرضعمل تهدف إلى  حلقة  إلى وجود  في هذا السياق  يشار  و

for Forests  ،Development and Conservation  ،ArabiaGIS شركة ،Quick Solutions  ،

 مؤسسة رينيه معّوض، إلخ(.

اإللكترونية بشكل عام من  والحوكمةلمراقبة ميزانية البلديات   المعلوماتية  حلولالتجدر اإلشارة إلى كذلك،  

 .33بلدية  227  تتعامل مع  التي  Quick Solutionsشركة طّورته  خالل نظام 

بلدية    78مليون دوالر( وفعالية مساهمات البرنامج )  15بين المبالغ المعلنة )التفاوت    أن نالحظ  يمكن أيضاً 

كة  في البرنامج(.  مشار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33  leb.com-quicksolutions 

  التدريب  موضوع
البلديات 

 ركةاالمش

عدد  

  ركيناالمش

 25 17 البشرية   دارة الموارد  إ

 - - الخاصالعام و  ينالقطاع بينالشراكات  

 48 32 راسة جدوى المشاريع  د

 - -   واطنيةالمشاركة الم

 12 9 واطنيةالمشاركة المعملية اتخاذ القرار و

 - 14 لمنظمات الدوليةاو  التنسيق بين البلديات

في البلديات  اةالمساو  30 14 بين الجنسين 

 20 16 البلدية  فيالتواصل 

 - 17 خطة استراتيجية للتنمية المحلية

 27 19 الطلبيات والمشتريات العامة  
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 التوصيات

المنتعزيز    التوصية األولى: .1 المحليينتتدريب   خبين 

حجم  ومة  ن خالل اقتراح وحدات تدريبية مالئمتتمثل التوصية األولى في تعزيز تدريب المنتخبين المحليين  

 البلديات:

يتّولى المنتخبون المحليون المهام اإلدارية بسبب عدم وجود الموظفين. لذا،   في البلديات الصغيرة، ❖

المجاالت حول   توعية المنتخبين بأهمية التدريب واقتراح عليهم برامج تدريبية متعددة  من المهم 

 تعزيز القدرات وإدارة البلديات.  

األكبر، ❖ إلى   في البلديات  المنتخبين مع التدريبات الموّجهة  إلى  يتعيّن تنسيق التدريبات الموجهة 

واستخدامها على أفضل   تحديد مهارات موظّفيها  تتمّكن الجهة التنفيذية البلدية من  الموظّفين لكي 

 المشاريع التنموية.لتنفيذ  وجه 

اإلنتخابات أمر ضروري لضمان  باإلضافة إلى ذلك، إن تدريب المنتخبين في لحظة تولّيهم المنصب بُعيد

لتوحيد المهارات كذلك كاٍف على الالمركزية والتشريعات البلدية وقدرات البلديات، و  الع المنتخبين بقدرٍ إط

 المؤسسة البلدية.  ضمنالمشتركة 

الثانية:  .2 قانوني  التوصية   وضع إطار 

ضمن في البلديات يسمح بإنشاء إدارة بلدية    34الموظفينتنظيم وإدارة  قانون ل  إعدادفي    ثانيةتتمثل التوصية ال

 المسائل التالية بشكل أفضل:  ترقّبلوبوضع قواعد قانونية    ،قانوني إطارٍ 

وضيح قانوني  ، وما يقتضي ذلك من تالخدمة المدنية المحليةالعاملين في  توضيح فئات الموظفين   ❖

المياومين فئة  عالشروط توظيف  األصل توجيهات  في  توجد  يجب  .  الخصوص ولكن  بهذا  مة 

 )كالنظام الداخلي للمياومين(؛  35تحديدها وتكييفها

 في البلديات )مع ذكر الرتب المناسبة للموظفين الثابتين(؛    طار رسمي للوصف الوظيفيإعداد  إ ❖

ر الوظيفي والمناصب المخصصة للموظفين المتعاقدين؛ ❖  التطو 

التوظيف   ❖ نطاق  أساس  توسيع  التنافسيةعلى  الثابتين    المباريات  الموظفين  جميع  ليشمل 

  ؛36والمتعاقدين

 لجميع الموظفين البلديين؛  لي والمستمرمبدأ التدريب اإللزامي األو   ❖

كفاءة   ❖ على  لتدريب البلديات اللبنانية(    )البرنامج تدريب البلديات اللبنانيةمركز  االعتماد   الوطني 

CEFOM    البلديين،  موظفياللتدريب المدنية ن  الخدمة  مجلس  يوفّرها  التي  للتدريبات  تكميالً 

 للموظفين، وتكييف هذه التدريبات مع السياق البلدي؛  

 
تنظيم الخدمة المدنية لعام     34 تطبيقي لقانون البلديات لعام  أو أن يتخذ شكل مرسوم   1959يمكن أن يكون هذا القانون مكّمالً لقانون 

1977. 
 من قانون البلديات شروط توظيف الشرطي المتعاقد والشرطي الثابت.    85إلى    83المواد من تحدد    35
 .أصالً في بعض الوظائف الفنية كوظيفة المهندس ةموجود المبارياتإّن  36
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 الجهات  دعم  عم ؛ يمكن تصّور العديد من آليات التمويل، ال سيما  تمويل تدريبات الموظفينلآلية   ❖

 المانحة. ويمكن لدراسات الحقة أن تحدد ذلك؛

فالعقد هو الذي يحدد موظفين المتعاقدين، . أما بالنسبة للللموظفين الثابتين مراجعة أحكام التعويض ❖

 هذه اإلجراءات.

 (؛على أساس األداء الفردي العقود الرتب أو معايير تمديدلتقدم في )معايير ا  شروط التقدم الوظيفي ❖

أو على األقل تأمين آلية بديلة أخرى  إلحاق موظفي البلديات بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي ❖

 ، صندوق تأمين خاص، إلخ(.صندوق تعاضدمتجانسة )

الثالثة: .3 البلدي  التوصية   تطوير أدوات العمل 

بين البلديات  الموارد البشريةإدارة    تطوير أدواتفي    لثةالتوصية الثاتتمثّل  مشتركة    ، كضرورة تكون 

 موظفي السلطات المحلية، وهي على الشكل التالي:  أداءعلى   الحترافيإلضفاء الطابع ا

 إطار مرجعي ثابت ومشترك للبلديات يحدد: ❖

قائمة المهن في البلديات )أي مجموعة الوظائف ذات المهارات المتشابهة واألنشطة   •

 ؛مانة سر البلديةأكالمديرية العامة للخدمات أو  المستحدثة  بما فيها المهن  المشتركة(

 المطلوبة ومستوى المسؤولية؛  التقائمة الوظائف والمؤهّ  •

 كل منصب.الفئة الوظيفية المناسبة ل •

الوظيفي  نظام داخلي موحّ  ❖ للبلديات، يوضع على أساس اإلطار المرجعي  مشتركة  يشّكل قاعدة  د 

التوظيف لجميع الفئات الوظائفية. يجب أن تكون هذه القاعدة المشتركة قابلة للتكيف  مستويات    ويحدد

 ؛ مع أحجام وموارد البلديات وكذلك مع إمكانية تبادل الموظفين بين البلديات أو مع االتحادات البلدية

 توصيفات وظيفية نموذجية. ❖

الرابعة: .4 الموظفين  التوصية  إدارة   تعزيز 

لإلدارات والمجالس تعزيز إدارة الموظفين البلديين تحت إشراف المديرية العامة  على    رابعةالتوصية التقوم  

 :من خالل، المحلية

 سياسة إدارة الموارد البشرية بمختلف أبعادها؛  توجيهتعريف و ❖

ومجلس الخدمة   (OMSAR)الدخول في حوار مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية   ❖

وتعويضات الموظفين الثابتين ثم وضع القواعد    تحديد الرواتبلصياغة النصوص القانونية والمدنية  

من الموظفين البلديات ومواردها   الخاصة بشؤون الفئات األخرى  بعين اإلعتبار حجم  مع األخذ 

 ؛ليةالما

 الموظفين في البلدية؛ تحديد عدد ❖

 توظيف؛متابعة عمليات ال ❖

التدريب األ ❖ الفئات مجتمعة(وّ تطوير سياسة  البلديين )جميع  للموظفين  والمستمر  بناءً على لي   ،

 .تدريب البلديات اللبنانيةاقتراحات مركز 
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الواقعحتياجات  اال  تحديد .5 إلى  وترجمتها   التدريبية 

الداخلية    تخطيط كيفية  األخيرة فيالخامسة و تتمثّل التوصية نقل االحتياجات التدريبية البلدية إلى وزارة 

االحتياجات ويقوم سنوياً بتحديث     (CEFOM)تدريب البلديات اللبنانية  مركزوالبلديات. يمكن أن يجمع 

 عليها في ما بعد وزارة الداخلية والبلديات.    وافقخطة التدريب الوطنية التي ت

 التدريب على الشكل التالي:    ةتدريب البلديات اللبنانيمركز تالي ينسّق  وبال

 م المناهج التدريبية األولية للموظفين والمنتخبين.يصمّ  ❖

التدريب القائمة التي  ❖   أو ترغب في تطوير تدريبية برامج  توفّريبرم شراكات مع مراكز ومعاهد 

 برامج تدريبية خاصة بها؛

خطة إطار  تلبية االحتياجات المحددة في    نمعاهد التدريب األخرى ع  تعذُّرم التدريب في حال  قد يقدّ ❖

 التدريب الوطنية.

 .إدارة موظفين عليا لإلدارات المحليةإنشاء    بهدفمناهج محددة    وضعوأخيراً، سيتم  
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