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*       ت�شتند هذه الورقة اإلى ورقٍة للمحامية والخبيرة القانونية كري�شتينا اأبي حيدر، وهذه بدورها اإلى نتائج اجتماع الخبراء الذي ُعِقد في المجل�س الأعلى للخ�شخ�شة وال�شراكة في 
بيروت، في 23 كانون الثاني/يناير 2019. توّلى مراجعة الورقة وتحريرها الدكتور اأندريه �شليمان، ممّثل »المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية« في لبنان بم�شاركة اآخرين 
يعملون في المنظمة. وقد توّلت »المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية«، بالتعاون مع »المنظمة الدولية لل�شلطات المحلية والأقاليم ال�شويدية«، تنظيم هذا الجتماع  الذي 
ا�شت�شافه المجل�س الأعلى للخ�شخ�شة وال�شراكة، وتراأّ�شه اأمينه العام، زياد حايك، كما �شارك فيه ممّثلون عن كلًّ من التحاد الأوروبي، والبنك الدولي، والوكالة الأميركية 

للتنمية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكل من بلديات بيروت، وقبريخا، وبكفيا-المحيدثة، وبتلون، واتحاد بلديات جزين.

 التقّدم املُحَرز يف لبنان على �سعيد ال�سراكة 
بني القطاعني العام واخلا�ص ودور ال�سلطات املحلّية*

ملّخ�ص تنفيذي
تتطّل��ع احلكوم��ة يف لبن��ان كم��ا املانح��ون الدولي��ون اإىل ال�ش��راكات بني 
القطاَع��ني الع��ام واخلا���س باعتباره��ا حب��ل النج��اة ال��ذي يحت��اج اإليه 
اقت�ش��اد الب��اد املتعّث ف�ش��ًا عن بنيته��ا التحتية املرتّدية. وقد �ش��َعت 
احلكوم��ة اللبناني��ة اإىل تطبيق الإ�شاحات املطلوب��ة من اأجل احل�شول 
عل��ى اأك��ث م��ن 11 مليار دولر من الأم��وال التي ج��رى التعّهد بتقدميها 
يف موؤمتر »�ش��يدر« الذي جرى عقده يف ني�ش��ان/اأبريل 2018، حيث قّدم 
لبن��ان خّطًة طموحًة لاإنفاق ال�ش��تثماري بهدف تطوي��ر بنيته التحتية. 
هذه اخلّطة، التي كان ُيفرَت�س اأن ميّول القطاع اخلا�س نحو 40 يف املئة 
من م�ش��اريعها املُقرَتحة، ترمي اإىل تلبية احتياجات ال�ش��لطات املركزية 

واملحلية يف الباد. 

وكانت احلكومة اللبنانية قد مّهدت ملوؤمتر »�ش��يدر« باإ�شدارها، يف اآب/
اأغ�شط���س 2017، ت�ش��ريعًا طال انتظاره، ينّظم ال�ش��راكة بني القطاَعني 
الع��ام واخلا�س )قانون تنظيم ال�ش��راكة بني القطاَع��ني العام واخلا�س 
الرق��م 48(، ويه��دف اإىل ج��ذب ال�ش��تثمار الأجنب��ي، م�ش��ّجًا للبن��ان 
خط��وًة باجت��اه املعاي��ر الدولي��ة اخلا�ش��ة بهذه ال�ش��راكة والت��ي تفر�س 
مزيدًا من ال�ش��فافية وامل�شاءلة والتناف�شية يف ال�شفقات العمومية. هذا 
ل كلَّ ما �ش��بقه من ت�ش��ريعاٍت تخت�ّس بال�شراكة بني  القانون، الذي يف�شُ

القطاَعني يف لبنان، ُيظِهر عددًا من املزايا اأبرزها:

واخلا�س	  العام  القطاَعني  بني  لل�شراكة  �شامل  قانويّن  اإطاٍر   توفر 
 يف لبنان.

�شمان ال�شفافية والتناف�شية.	 
جذب ال�شتثمار الأجنبي.	 
تقلي�س املخاطر على القطاع العام.	 
والتعاقد 	  لا�شتثمار  املرموقة  اخلا�س  القطاع  �شركات   طماأنة 

مع القطاع العام.
ْون حقوق القطاع العام يف مراقبة خربات القطاع اخلا�س والإفادة 	  �شَ

منها.
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بيد اأن الثغرات التي تعرتي هذا القانون تطرح حتّدياٍت على ال�ش��لطات 
املحلي��ة يف لبن��ان، الت��ي جت��د نف�ش��ها عاج��زًة ع��ن تلبي��ة احتياج��ات 
البني��ة التحتي��ة املحلي��ة على نح��ٍو واٍف يف الوقت الذي يتع��نّي عليها معه 
ال�شط��اع ب��دوٍر حيوّي يف تقوية التنمي��ة القت�شادية املحلية، وما ذاك 
لٌة اإداريًا من احلكوم��ة املركزية، وتعتمد عليها من الناحية  اإّل لأنه��ا ُمكبَّ

املالية.1

م��ن هن��ا كان ل بّد للقط��اع اخلا�س م��ن النخراط يف احلوكم��ة املحلية 
بحيث يت�شّنى له مواكبة الطلبات املحلية املتزايدة ودعم التنمية املحلية، 
عل��ى اأن ترتاف��ق هذه اخلطوة باإج��راء عدٍد من الإ�شاح��ات ال�شرورية 
على النظام املايل البلدي بهدف احلّد من اعتماد ال�شلطات املحلية على 

دعم املانحني واحلكومة املركزية.

عل��ى اأن ال�ش��لطات املحلية متّكنت، على الرغم م��ن العوامل املُقّيدة لها، 
م��ن حتقي��ق عدٍد من النجاحات يف جمال ال�ش��راكة بني القطاَعني العام 
واخلا�س، ي�شحّ اأن ت�شكّل مناذج حتُتذى يف م�شاريع ال�شراكة امل�شتقبلية 

التي ت�شمل ال�شلطات املحلية )اأنظر الق�شم 2(. من هذا القبيل:

للبيئة 	  �شديقٍة  م�شاريع  اإطاق  اإىل  جزين  بلديات  احتاد  مبادرة 
تعزيزًا لاقت�شاد املحلي.

املحلية 	  ال�شلطات  تت�شارك  اأن  ميكن  كيف  قربيخا  بلدية  اإثبات 
واجلهات املانحة معًا يف اإيجاد حلول للطاقة امل�شتدامة.

اإم�شاك بلدية بكفيا-املحيدثة واحتاد بلديات الفيحاء بزمام املبادرة 	 
لأزمة  املحلية  احللول  عن  منوذجًا  وتقدميهما  النفايات،  اإدارة  يف 

النفايات ال�شلبة يف لبنان.
جت��در الإ�ش��ارة اإىل اأن قان��ون تنظي��م ال�ش��راكة ب��ني القطاَع��ني الع��ام 
�شًا مل�شاريع ال�شراكة ال�شغرة العاجلة،  واخلا�س الرقم 48 لي�س خم�شّ
اأو الق�ش��رة الأجل، التي حتّبذها ال�ش��لطات املحلي��ة، حيث اإنه ل ين�ّس 
على اإجراءاٍت مب�ّش��طٍة لل�شراء العام تتنا�شب مع م�شاريع البنية التحتية 

التي عادًة ما تنفّذها ال�شلطات املحلية. 

اأنظر »المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية«. )2017(. »الخدمات العامة   1
البلدية  ال�شرطة  ال�شلبة،  النفايات  اإدارة  لبنان:  في  البلديات  اتحادات  في 

وال�شامة العامة، ال�شفافية والت�شاركية«. بيروت: كانون الأول/دي�شمبر 2017.
البلديات  تقوم  »هل   .)2019( الديمقراطية«.  عن  للتقرير  الدولية  »المنظمة   
وال�شامة  ال�شلبة،  النفايات  باإدارة  المتعّلق  الم�شح  نتائج  بواجباتها؟  لبنان  في 
تموز/يوليو  بيروت:  المحّلي«.  الم�شتوى  على  المواطنين  مع  والتوا�شل  العامة، 

.2019

وعليه، فاإن اإر�شاء بيئٍة مائمٍة لاإنفاق ال�شتثماري على امل�شتوى البلدي 
ُيحتِّم القيام بعدٍد من اخلطوات الكفيلة بتحقيق ال�شراكة مع م�شتثمري 

القطاع اخلا�س، ومنها:

بني 	  ال�شغرة  ال�شراكة  م�شاريع  على  املوافقة  اإجراءات  تب�شيط 
القطاَعني العام واخلا�س التي حتّبذها ال�شلطات املحلية.

تدريب ال�شلطات املحلية على تطوير فهمها لقانون تنظيم ال�شراكة 	 
بني القطاَعني العام واخلا�س الرقم 48.

التحتية 	  البنية  مل�شاريع  املوارد  ح�شد  على  املحلية  ال�شلطات  ح�ّس 
امل�شرتكة.

العام 	  القطاَعني  بني  ال�شراكة  تنظيم  حول  اجلديد  القانون  تدعيم 
واخلا�س مبزيٍد من تدابر ال�شفافية.

اإن ال�ش��فافية هي مفتاح جناح ال�ش��راكة بني القطاَعني العام واخلا�س، 
اإذ حتّف��ز عل��ى التناف���س والإن�شاف والكف��اءة. ولئ��ن كان القانون الذي 
و�شعه لبنان حول تنظيم ال�شراكة بني القطاَعني يّتخذ خطواٍت اإيجابيًة 
موؤّك��دة نحو �شمان ال�ش��فافية، فه��و ل ُيغني عن ب��ذل املزيد من اجلهود 
ل�شم��ان ال�ش��فافية يف اإط��اٍر تنظيم��ّي �ش��امٍل له��ذه ال�ش��راكة، ب��دءًا من 

احلكومة املركزية، و�شوًل اإىل ال�شلطات املحلية. هذه اجلهود ت�شمل:

احلكومية 	  غر  واملنظمات  املدين  املجتمع  هيئات  ا�شّطاع  ت�شهيل 
بدور املراقبة مل�شاريع ال�شراكة بني القطاَعني العام واخلا�س.

مبا 	  املهّمات  اأنواع  �شّتى  وتكليفهم  كاّفًة  امل�شلحة  اأ�شحاب  اإ�شراك 
فيها مهّمة التحاور مع ال�شكان.

ذلك 	  يف  مبا  وم�شاءلتها،  ونزاهتها  املُنّفذة  الهيئات  �شفافية  �شمان 
هيكلّياُتها التنظيمية واأنظمتها الداخلية اخلا�شة بال�شراء العام.

اعتماد اآليات �شكاوى خا�شٍة بعمليات ال�شراكة بني القطاَعني العام 	 
واخلا�س.
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1.  �َسعي لبنان اإىل اإيجاد حلول مل�ساكل 
القطاع العام عرب ال�ستثمار اخلا�ص

ف ال�ش��راكة ب��ني القطاَعني الع��ام واخلا�س باأنها اتف��اٌق طويل  ُتع��رَّ
الأم��د ما بني الإدارات العامة وال�ش��ركات اخلا�شة، يخ�ّس الأ�شول 
واخلدم��ات العام��ة الت��ي ت�ش��عى اإىل الإف��ادة م��ن فاعلي��ة القط��اع 

اخلا�س وخربته وموارده.

منخف�س

مرتفع

ال�شراكة بني القطاَعني العام واخلا�س

عقود اخلدمة

عقود البناء والت�شغيل ونقل امللكية

عقود الإدارة

عقود البناء والتمّلك والت�شغيل ونقل امللكية 

عقود البناء والتمّلك والت�شغيل

عقود الإيجار

الت�شغيل وال�شيانة

عقود المتياز

اخل�شخ�شة

 الر�سم 1. اأنواع ال�سراكة بني القطاَعني العام واخلا�ص 
بح�سب درجة انخراط القطاع اخلا�ص

اتفاق��ات  اإىل  الأجنبي��ة  املانح��ة  واجله��ات  اللبناني��ة  تنظ��ر احلكوم��ة 
ال�ش��راكة بني القطاَع��ني العام واخلا�س على اأنها حب��ل اإنقاذ القت�شاد 
املتع��ّث يف لبن��ان. ه��ذه التفاقات التي يتحّمل فيه��ا الطرف من القطاع 
اخلا���س قدرًا كبرًا من املخاطر وامل�ش��وؤولية الإدارية، توّفر جملة مزايا 

لكّل من احلكومة املركزية والبلديات املحلية.

دخ��ل لبنان موؤمتر »�ش��يدر« يف باري���س، يف ني�ش��ان/اأبريل 2018، �ش��عيًا 
وراء امل�ش��اعدات الأجنبي��ة من اأج��ل معاجلة اأو�شاع��ه القت�شادية التي 
ب��داأت تتده��ور عِق��َب احل��رب الأهلي��ة )1975-1990( حي��ث �ش��رعت 
احلكومة ُتراكم الديون يف حماولٍة منها لإ�شاح بنيتها التحتية، اإىل اأن 
بلغ��ت ن�ش��بة الدين الع��اّم اإىل الناجت الإجمايل املحل��ي 153 يف املئة عام 
2018، م��ا جع��ل لبنان يتخّب��ط يف حالٍة من العج��ز القت�شادي املتزايد 
بفعل الف�شاد وانعدام ال�شتقرار ال�شيا�شي، وغياب التخطيط اجلدي يف 
ظّل بروقراطيٍة عدمية الفاعلية، وبنية حتتية مل ت�ش��هد اأّي حت�ّش��ٍن منذ 

عقود رغم الإنفاق احلكومي الباهظ يف هذا املجال.

لق��د �شّن��ف تقرير التناف�ش��ية العاملي للعام 2018، ال�ش��ادر عن املنتدى 
القت�ش��ادي العامل��ي، نوعي��ة البنية التحتي��ة يف لبن��ان يف املرتبة 95 من 
اأ�ش��ل 140 بلدًا، يف ح��ني احتّلت البنية التحتية مَلرافِقه املرتبة 102، مبا 
فيه��ا اإم��دادات املياه والكهرباء، حي��ث ل ي�شاهي تزايد اأعداد ال�ش��ّكان 
يف املناطق املُُدنية ذات الكثافة ال�ش��كانية املرتفعة �ش��وى تدهور الأ�شول 

الثابتة، من مباٍن ومن�شاآٍت وجتهيزات.

هذه امل�ش��اكل الهيكلية تتفاقم على م�ش��توى ال�شلطات املحلية التي تعجز 
عن ال�شتجابة لحتياجات البنية التحتية املحلية يف لبنان جّراء النق�س 

يف عدد موّظفيها ويف مواردها املالّية.

ذل��ك م��ا ح��دا احلكوم��ة اللبنانية، خ��ال موؤمتر »�ش��يدر«، عل��ى تقدمي 
برنام��ج طم��وح لاإنف��اق ال�ش��تثماري يرم��ي اإىل تطوير البني��ة التحتية 
املادي��ة واإع��ادة تاأهيله��ا على نح��ٍو يتيح تاأم��ني املياه النظيف��ة وال�شرف 
ال�شّحي والطاقة باأ�شعاٍر معقولة، ويجعل املدن اأكث ا�شتدامًة وقدرًة على 
ال�شم��ود. وقد نال لبن��ان من الدول املمثَّلة يف املوؤمت��ر تعّهدًا باحل�شول 
على ما يفوق ال�11 مليار دولر لتطبيق برناجمه هذا، �ش��ريطة اأن تبادر 

احلكومة اإىل تنفيذ عدٍد من الإ�شاحات املطلوبة، اأّوًل.

م يف »�ش��يدر« يلح��ظ، عل��ى وج��ه التحدي��د،  وملّ��ا كان الربنام��ج املُق��دَّ
اعتماد قانون تنظيم ال�شراكة بني القطاَعني العام واخلا�س الرقم 48 
للع��ام 2017، الذي يقّدم الإطار القانوين الازم ل�ش��تثمارات القطاع 
اخلا���س يف البني��ة التحتي��ة، فق��د كان م��ن املتوّق��ع اأن مي��ّول القط��اع 
اخلا���س ما يقارب ال�40 يف املئة من م�ش��اريع البني��ة التحتية املُقرَتحة 
�شمن برنامج الإنفاق ال�ش��تثماري عن طريق اتفاقات ال�شراكة ما بني 

القطاَعني العاّم واخلا�ّس.
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اجلدول 1. منافع ال�سراكة بني القطاَعني العام واخلا�ص يف لبنان

ي�ش��تطيع القط��اع اخلا���س تزويد القط��اع العام ب��كّل ما يفتق��ر اإليه من 
تكنولوجيا ومعرفة ومهارات.

يّت�ش��ف القطاع اخلا�س مبرونٍة اأكرب، كم��ا يتمّتع مبوارد وكفاءاٍت تفوق 
ل بقوانني عّفى عليها الزمن. تلك التي يتمّتع به القطاع العام املكبَّ

ي�ش��تطيع القط��اع اخلا���س اأن ي�ش��اعد يف تخفي��ف الأعب��اء املالي��ة عل��ى 
الإدارة العامة بتحّمله الأعباء الأّولية اأو الديون التعاقدية للم�شاريع.

ميكن لل�شراكة بني القطاَعني العام واخلا�س اأن متّول امل�شاريع للبلديات 
املحرومة من موارد التمويل املهّمة.

ميكن اأن ت�ش��اهم ال�ش��راكة بني القطاَعني العام واخلا�س يف حّل مع�شلة 
منح القرو�س املحظورة على ال�شلطات املحلية. 

مّما ل يرقى ال�ش��ّك اإليه اأن القانون الرقم 48 ي�شمن ال�ش��فافية يف �شّتى 
مراح��ل املناق�ش��ات العمومي��ة، وي�ش��ع اخلط��وط العري�ش��ة التنظيمي��ة 
لعقود احلكومة اللبنانية املرَُبمة مع م�ش��تثمري القطاع اخلا�س من اأجل 
بن��اء البنية التحتية واإدارتها. لكن الثغ��رات التي تعرتيه تطرح حتّدياٍت 
على ال�ش��لطات املحلية التي يتعنّي عليها ال�شطاع بدوٍر حيوّي يف تقوية 

التنمية القت�شادية املحّلية.

م��ن هن��ا �شرورة اّتخاذ عدٍد من اخلطوات الكفيلة باإر�ش��اء بيئٍة مائمٍة 
لاإنف��اق ال�ش��تثماري عل��ى امل�ش��توى البل��دي، بال�ش��راكة مع م�ش��تثمري 

القطاع اخلا�س:

التي 	  ال�شغرة،  ال�شراكة  م�شاريع  على  املوافقة  اإجراءات  تب�شيط 
حتّبذها ال�شلطات املحلية، بني القطاَعني العام واخلا�س.

تدريب ال�شلطات املحلية على فهم اأف�شل لقانون تنظيم ال�شراكة بني 	 
القطاَعني العام واخلا�س الرقم 48.

التحتية 	  البنية  مل�شاريع  املوارد  ح�شد  على  املحلية  ال�شلطات  حّث 
امل�شرتكة.

العام 	  القطاَعني  بني  ال�شراكة  تنظيم  حول  اجلديد  القانون  تدعيم 
واخلا�س مبزيٍد من تدابر ال�شفافية.

اإن قانون تنظيم ال�ش��راكة بني القطاَعني العام واخلا�س الرقم 48، وهو 
الأّول ال��ذي يلحظ اإطارًا قانونيًا �ش��امًا لهذه ال�ش��راكة يف لبنان، يجعل 
هذا الأخر اأقرب اإىل املعاير الدولية بعد عقَدين من املحاولت املتعّثة 

لتطبيق ال�شراكة بني القطاَعني تخفيفًا للدين العام.

ومب��ا اأن ال�ش��راكات بني القطاَعني العام واخلا���س هي عقوٌد عامة، فقد 
اأمك��ن ا�ش��تخا�س اأف�ش��ل املمار�ش��ات يف ه��ذا املج��ال من جلن��ة الأمم 
املتح��دة للقان��ون التج��اري ال��دويل الت��ي ت��رى اأن ال�شفق��ات العمومي��ة 
ح�ش��نة الت�شميم ت�ش��ّجع امل�ش��اركة وحت��ّث على التناف���س وحتّقق اأق�شى 
درج��ات الفاعلية، كما توّف��ر معاملًة من�شفًة لأ�شح��اب امل�شلحة وتعّزز 

النزاهة وحتّقق ال�شفافية.

اإن جلن��ة الأمم املتح��دة القت�شادي��ة لأوروبا، اإذ تنطلق من املمار�ش��ات 
املذك��ورة، تو�ش��ي ب�ش��رورة توّخ��ي تعزي��ز املرون��ة، يف جمي��ع م�ش��اريع 
ال�ش��راكة بني القطاَعني العام واخلا�س، وحت�شني الفاعلية القت�شادية، 
وت�ش��جيع اإمكانية تكرار التجارب الناجحة، وتطوير املزيد من امل�شاريع، 

واإ�شراك اأ�شحاب امل�شلحة كاّفة.2

اإ�شاف��ًة اإىل ذل��ك، تو�شي منظمة ال�ش��فافية الدولية بن�ش��ر املعلومات يف 
كّل مرحل��ٍة م��ن مراحل دورة ال�ش��راء الع��ام، بدءًا بتقيي��م الحتياجات، 
و�شوًل اإىل التدقيق يف امل�شاريع، ما يوجب اّطاع اأ�شحاب امل�شلحة على 
القرارات الكربى دومنا ا�شتثناء، والتما�س تعليقات اجلمهور يف جل�شات 

ال�شتماع عمًا باإر�شادات ال�شفافية اخلا�شة باملنظمة.3

لجنة الأمم المتحدة القت�شادية لأوروبا. )2017(. »معيار لجنة الأمم المتحدة   2
القت�شادية لأوروبا ب�شاأن نهج عدم الت�شامح مع الف�شاد في ال�شفقات العمومية 
 UNECE Standard on a( والخا�س«  العام  القطاَعين  بين  ال�شراكة  في 
 Zero Tolerance Approach to Corruption in PPP Procurement).

على  الّطاع  جرى   .https://www.unece.org/ppp/standards.html

المرجع في 8 ت�شرين الثاني/نوفمبر 2019.
العمومية:  ال�شفقات  في  الف�شاد  من  »الحّد   .)2014( الدولية.  ال�شفافية  منظمة   3
 (Curbing Corruption in Public Procurement: عملي«   دليل 
A Practical Guide). https://www.transparency.org/whatwedo/

publication/curbing_corruption_in_public_procurement_a_

practical_guide. جرى الّطاع على المرجع في 8 ت�شرين الثاني/نوفمبر 2019.
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2.  هل مّت ا�ستخال�ص الدرو�ص؟ جتربة احلكومات 
اللبنانية يف ال�سراكات بني القطاَعني العام واخلا�ص

بيد اأن عدم اكتمال الإطار القانوين املذكور مل يُحل دون اإقرار احلكومات 
اللبنانية عددًا من م�ش��اريع ال�شراكة بني القطاَعني العام واخلا�س، من 

طريق عقود الإدارة،4 والبناء والت�شغيل ونقل امللكية، والمتياز.5

قب��ل اإ�ش��دار القانون الرقم 48، كان يف مقدور ال�ش��ركات ال�ش��تح�شال 
عل��ى ال�ش��راكات ب��ني القطاَعني الع��ام واخلا���س بال�ش��تناد اإىل قوانني 
و�شيا�شاٍت حمّددٍة لقطاعات كربى، منها املياه، والت�شالت، والطران 
امل��دين، علم��ًا ب��اأن نظ��ام املناق�ش��ات )املر�ش��وم الرق��م 2866 للع��ام 
1959(، وقان��ون املحا�ش��بة العمومي��ة )املر�ش��وم الرق��م 14969 للع��ام 
1963(، ق��د �ش��ّكا دعام��ًة لاإطار التنظيم��ي حتى الع��ام 2017، حيث 
مّكن القانون الرقم 228 الذي مّت اإقراره عام 2000  من اإن�ش��اء املجل���س 

الأعلى للخ�شخ�شة لتنظيم عمليات اخل�شخ�شة. 

في عقود الإدارة/الت�شغيل وال�شيانة، وفقًا للبنك الدولي، »تقوم الجهة المانحة   4
ق�شيرٍة  زمنيٍة  لفترٍة  الأن�شطة  من  مجموعٍة  اإدارة  في  المقاول  باإ�شراك  للعقد 
ن�شبيًا )من �شنَتين اإلى 5 �شنوات(. وغالبًا ما تكون عقود الإدارة محّددة المهام، 
الدولي.  البنك  اأنظر:  المخرجات«.  على  ترّكز  مما  اأكثر  المدخات  على  ترّكز 
 (Management/Operation وال�شيانة«  الإدارة/الت�شغيل  »عقود   .)2019(
ال�شراكة  القانونية حول  المعلومات   .(and Maintenance Contractمركز 

https://ppp.worldbank.org/public- والخا�س.  العام  القطاَعين  بين 
private-partnership/agreements/management-and-

الثاني/ ت�شرين   8 في  المرجع  على  الّطاع  جرى   .operating-contracts

نوفمبر 2019.
القطاع  من  المانحُة  الجهُة  »تعطي  الملكية،  ونقل  والت�شغيل  البناء  م�شروع  في   5
لفترٍة محّددٍة من  اأو نظاٍم  وت�شغيل من�شاأٍة  الحقَّ في تطوير  �شركًة خا�شًة  العام 
الزمن«، حيث »يح�شل الم�شّغل عمومًا على اإيراداته من خال ر�شٍم ُيفَر�س على 
المن�شاأة/الحكومة، بدًل من ر�شوٍم ُتفَر�س على الم�شتهلكين«. اأما المتياز فيمنح 
»�شاحب المتياز الحّق طويل الأمد في ا�شتخدام اأ�شول المن�شاأة كلها... بما في 
ذلك الم�شوؤولية عن العمليات وبع�س ال�شتثمار. [...] وفي المتياز يح�شل �شاحب 
عاقٍة  على  فيكون  الم�شتهلك،  من  مبا�شرًة  اإيراداته  معظم  على  عادًة  المتياز 

مبا�شرٍة بهذا الأخير«.
البناء-الت�شغيل-نقل  وم�شاريع  »المتيازات،   .)2018( الدولي.  البنك   
(Concessions, Build-Operate- والت�شميم-البناء-الت�شغيل«  الملكية، 
 Transfer (BOT) and Design-Build-Operate (DBO) Projects).

والخا�س.  العام  القطاَعين  بين  ال�شراكة  حول  القانونية  المعلومات  مركز 
https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/

المرجع  على  الّطاع  جرى   agreements/concessions-bots-dbos.

في 8 ت�شرين الثاني/نوفمبر 2019.

بع��د انتهاء احلرب الأهلية، ع��ام 1990، افتقرت احلكومة اللبنانية اإىل 
الق��درات الازم��ة لتوفر اخلدم��ات العامة واإعادة بن��اء البنية التحتية 
رة، ما اأف�شح املجال اأمام كلٍّ من منظمات املجتمع املدين والقطاع  املُدمَّ
اخلا���س لا�شّطاع ب��دوٍر يف تقدمي اخلدمات العامة، واإن على اأ�شا���سٍ 

غر ر�شمّي اإىل حّد كبر.

من��ذ اأواخر ت�ش��عينيات الق��رن املا�شي، �ش��َعت احلكوم��ات اللبنانية اإىل 
تفعيل اتفاقات ال�ش��راكة بني القطاَعني العام واخلا�س ا�ش��تجابًة للدين 
العام املتنامي ب�ش��كٍل �ش��ريع، اإل اأنه مل يتّم اإحراز اأّي تقّدم من الناحية 

القانونية لت�شهيل مثل هذه التفاقات وتنظيمها.

قب��ل اإقرار قانون تنظيم ال�ش��راكة بني القطاَعني الع��ام واخلا�س الرقم 
48، كان��ت امل�ش��اريع امل�ش��رتكة ب��ني القطاَع��ني تفتق��ر اإىل ال�شمان��ات 
املرعّية لتقلي�س املخاطر وتوفر ال�شفافية التي ي�شعى اإليها امل�شتثمرون 
الأجان��ب واملوؤ�ش�ش��ات املالية الدولي��ة بغية حتقيق اجل��دوى املتوّخاة من 

م�شاريعهم وتقلي�س املخاطر.

 ال�سراكات بني القطاَعني العام واخلا�ص يف لبنان 
 منذ العام 1990

تويّل �شركة »�شوكلني« جمع النفايات ومعاجلتها
 تويّل �شركة »�شوليدير« تخطيط منطقة و�شط بروت، 

واإعادة تطويرها
منح �شركة »اأونديا« ONDEA عقد اإدارة م�شلحة مياه طرابل�س

منح امتيازاٍت لتو�شيع مطار بروت الدويل
تويّل موؤ�ش�شة »ليبان بو�شت« ت�شغيل قطاع الربيد

 تويّل �شركة Phoenicia Aer Rianta ت�شغيل ال�شوق احلّرة
يف مطار بروت

تويّل �شركة »مابا�س« MAPAS ت�شغيل مرفق مغارة جعيتا ال�شياحي
تيليك��وم«،  »فران���س  ل�ش��ركات  اخللي��وي  الهات��ف  �ش��بكة   من��ح 

و»موبيل ليبان«، و»ليبان�شل«
ت�شغيل �شركة »كارادينيز« Karadeniz باخرة طاقة
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هذا القانون يرمي اإىل الآتي:

�شمان التناف�شية.	 
حماية م�شالح امل�شتهلكني وحقوق املواطنني العاملني ل�شالح الهيئات 	 

احلكومية اخلا�شعة للخ�شخ�شة.
احلفاظ على الأموال العامة.	 
الهيئات احلكومية 	  واإدارة  ملكية  امل�شاركة يف  املواطنني فر�شة  منح 

املخ�شخ�شة. 
جذب ال�شتثمار اخلا�س.	 

للحكوم��ة   ،2014 ع��ام  ال�ش��ادر   ،288 الرق��م  القان��ون  �ش��مح  كذل��ك 
بالرتخي���س ملعام��ل الكهرب��اء. عل��ى اأن��ه، بالرغ��م م��ن ر�ش��مه خطوطًا 
عام��ًة للخ�شخ�ش��ة بالنظ��ر اإىل كّل حال��ٍة على حدة، مل يح��ّدد الهيئات 
احلكومي��ة التي ينبغ��ي اإخ�شاعه��ا للخ�شخ�شة. اأما القرو���س والهبات 
املالي��ة املمنوح��ة للحكوم��ات اللبناني��ة يف موؤمت��رات املانح��ني الدولي��ة، 
املعروفة بباري�س 1 )2001(، وباري�س 2 )2002(، وباري�س 3 )2007(، 
فقد جاءت م�ش��روطًة باإجراء اإ�شاحاٍت وتنفيذ م�ش��اريع خ�شخ�شة مل 

ق اأيٌّ منها. ُيطبَّ

 اإخفاقات ال�سراكات بني القطاَعني العام واخلا�ص 
يف لبنان

اإن التفاق��ات الت��ي اأبرمتها احلكومات اللبنانية يف جمال ال�ش��راكة بني 
القطاَعني العام واخلا�س مل ت�شلم يف معظمها من النتقاد لأنها مل حتّقق 
اأهدافه��ا املن�ش��ودة يف تعزيز القت�ش��اد، واإعادة تاأهي��ل البنية التحتية، 
وتاأم��ني اخلدمات اجلّيدة للمواطنني. وتعود ج��ذور تلك الإخفاقات اإىل 

�شبَبني رئي�َشني هما:

دة لكلٍّ من الإعداد للم�شاريع، وعملية ت�شميم 	  غياب الإجراءات املُوحَّ
العقود.

للقوانني 	  وفقًا  واأ�شولها  املناق�شة  اإجراء  ب�شروط  التقّيد  عدم 
القطاعيٍة اأو تلك املخت�شة مب�شاريع.

195919631993200020022017 ثمانينيات القرن 
التا�شع ع�شر

المتيازات
نظام املناق�شات 
)املر�شوم الرقم 

2866 للعام 
)1959

قانون املحا�شبة 
العمومية )املر�شوم 

الرقم 14969 
للعام 1963(

القانون الرقم 
1993/218 املنّظم 

ملناق�شات �شبكة 
الهاتف اخلليوي

تنظيم عمليات 
اخل�شخ�شة - 
القانون الرقم 
 1993/218

تنظيم قطاع 
الكهرباء - القانون 
الرقم 2002/462

قانون تنظيم 
ال�شراكة بني 

القطاَعني العام 
واخلا�س الرقم 

2017/48

قانون الت�شالت 
الرقم 2002/431

قانون الطران 
املدين الرقم 
2002/481

الر�سم 2. تطّور الإطار القانوين لل�سراكات بني القطاَعني العام واخلا�ص يف لبنان
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ت�ش��ّكل �ش��بكة الكهرب��اء يف لبن��ان اأح��د الأمثل��ة الداّل��ة على ما �ش��بق 
م��ن حتّديات اعرت�ش��ت خ�شخ�شة قط��اٍع مهّم من اقت�ش��اد الباد؛ 
فالقان��ون الرق��م 462 ال��ذي ي�شع اإط��ارًا خل�شخ�شة قط��اع الطاقة، 
وقد اأُِقّر عام 2002، جرى ت�شنيفه تبعًا ملراحل ثاث: الإنتاج، والنقل 

)لإبقائه مرفقًا عامًا(، والتوزيع.

ين���سّ القان��ون املذكور على اإن�ش��اء الهيئة الناظمة لقط��اع الكهرباء، 
وه��ي هيئٌة وطني��ٌة تتمّتع با�ش��تقاليٍة تقني��ٍة واإداريٍة ومالي��ة، العامة، 
وب�شاحي��ة اإ�ش��دار تراخي���س لإنت��اج الكهرب��اء على م��دى 50 عامًا 
وتوزيعها بطريقة املناق�شات ما يوؤّدي اإىل  ت�ش��جيع املناف�شة يف قطاع 

الكهرباء، و�شمان �شفافية ال�شوق.

لك��ّن اإن�ش��اء الهيئ��ة مل يتّم حت��ى اليوم، ول اأُح��ِرز اأيُّ تق��ّدٍم يف جمال 
تنظي��م خ�شخ�ش��ة قط��اع الطاقة، بل اإن هذا العر���س الأخر ليزال 
حتت رحمة مالكي موّلدات الكهرباء اخلا�شة غر ال�شرعّيني، والذين 
تت�ش��امح احلكومة اللبنانية معهم ب�شبب عجز موؤ�ش�شة كهرباء لبنان، 

اململوكة من الدولة، عن تاأمني الكهرباء 24 �شاعًة يف اليوم.

وهك��ذا، فطامل��ا مل ُتن�ش��اأ الهيئ��ة الناظمة لقطاع الكهرب��اء بعد، يبقى 
اإنتاج الكهرباء وتوزيعها يف لبنان حكرًا ملوؤ�ش�شة كهرباء لبنان العائدة 
اإىل الع��ام 1964. اإن اإن�ش��اء الهيئ��ة اأ�شا�ش��يٌّ لإقام��ة عاق��اٍت ب��ني 
القطاَع��ني الع��ام واخلا�س يف قطاع الكهرب��اء، و�شمان عقد اتفاقاٍت 

ناجعٍة يف هذا املجال.

عل��ى الرغ��م من الف�ش��ل يف تطبي��ق الإط��ار القانوين القائ��م اخلا�س 
بقط��اع الكهرب��اء، ُبِذَل��ت حم��اولٌت عدي��دة خل�شخ�ش��ة القطاع بني 

العاَمني 2012 و2018:

خدمات 	  لتقدمي  لبنان،  كهرباء  موؤ�ش�شة  اأبرمت   ،2012 العام  يف 
التوزيع، عقودًا مّدتها 4 �شنوات، مع ثاث �شركاٍت خا�شٍة ُكّلَفت 
ذلك  يف  مبا  و�شيانتها،  الباد  يف  الكهرباء  توزيع  �شبكة  بت�شغيل 
اإعداد الفواتر، وو�شع عّداداٍت جديدة. وقد جرى التجديد لهذه 
مة من  العقود على الرغم مما تعّر�شت اإليه خدمات التوزيع املُقدَّ

انتقادات.
لبنان 	  كهرباء  موؤ�ش�شة  منحت   ،2013 اأيلول/�شبتمرب  من  ابتداًء 

�شركة »كارادينيز« الرتكية القاب�شة عقد ت�شغيل حمّطاٍت عائمٍة 
للطاقة من اأجل دعم اإنتاج الكهرباء يف لبنان.

وق��د �ش��اهم اإق��رار القان��ون 288 للع��ام 2014، ال��ذي اأج��از للقط��اع 
اإط��اق �ش��راكاٍت يف جم��ال الطاق��ة  اخلا���س تولي��د الكهرب��اء، يف 
املتج��ّددة بني القطاَعني العام واخلا�س، حيث ُمِنَحت ثاث �ش��ركاٍت 
عق��ودًا لبناء توربين��ات رياٍح )اأو طواحني هوائية(، يف حمافظة عكار 
الواقعة يف اأق�شى �شمال لبنان. يف غ�شون ذلك، اأطلقت وزارة الطاقة 
واملياه طلب اإبداء اهتمام ال�ش��ركات لإن�ش��اء مزارع للطاقة ال�شم�شية، 
وحمطاٍت للطاقة الكهرومائية، على اأن ت�شرتي موؤ�ش�شة كهرباء لبنان 
الإنت��اج من ال�ش��ركات ف��ور فوزها بالعق��ود، وذلك عرب اتفاٍق ل�ش��راء 

الطاقة.

��ق القان��ون الرق��م 462، فل��ن يك��ون هن��اك اأيُّ  عل��ى اأن��ه، م��ا مل ُيطبَّ
اإط��اٍر قانويّن ينّظم ال�ش��راكة بني القطاَعني الع��ام واخلا�س يف قطاع 
الكهرباء اأو يتيح لهيئاٍت غِر موؤ�ش�شة كهرباء لبنان بتوليد الكهرباء.

درا�سة حالة: الإخفاق يف خ�سخ�سة قطاع الكهرباء يف لبنان
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3.  �َسعي ال�سلطات املحلية اإىل ال�سراكات 
اخلا�سة على الرغم من القيود

م��ة من م�شرف لبن��ان املركزي.  و�شوله��ا اإىل القرو���س املدعوم��ة املُقدَّ
ه��ذا الأخ��ر ي�ش��اعد يف متوي��ل ال�ش��تثمارات الت��ي ق��د تك��ون مفي��دًة 
لل�ش��لطات املحلي��ة، مب��ا يف ذل��ك م�ش��اريع توف��ر الطاق��ة، وتكنولوجي��ا 
الطاقة املتجّددة، والطاقة اخل�شراء املُراعية للبيئة، كما يقّدم معّدلٍت 
مدعوم��ًة لتلك ال�ش��تثمارات، ومتوي��ٍل منخف�س التكلفة، وا�ش��تحقاقاٍت 
ت��راوح ب��ني متو�ّش��طة وطويل��ة الأج��ل، اإ�شاف��ًة اإىل اإعف��اءاٍت م�شرفي��ة 
جزئّية من الحتياطي املطلوب لتمويل تلك امل�شاريع بتكاليف منخف�شة.

لقد مّت و�شع اخلّطة الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة املتجّددة، وهي 
اآلّي��ة متوي��ٍل وطني��ٍة اأطلقها م�ش��رف لبنان املرك��زي، بهدف متويل 
م�شاريع الطاقة اخل�شراء. هذه اخلّطة متنح قرو�شًا طويلة الأجل، 
من دون فوائد، للم�شتخدمني من ال�شكان وامل�شتخدمني التجاريني، 
غ��ر الهادف��ني اإىل الربح، واأي�شًا، اإىل ال�شناعي��ني، كي ُي�شار اإىل 
ا�ش��تثمارها يف م�ش��اريع كفاءة الطاقة والطاقة املتجّددة. وقد حلظ 
التعمي��م الرقم 399 ال�شادر عن م�شرف لبنان يف ت�ش��رين الأول/

اأكتوب��ر 2015، اخلّط��َة الوطنية لكفاءة الطاق��ة والطاقة املتجّددة، 
ا�ش��تجابًة لحتياجات ال�ش��لطات املحلية، مو�ّش��عًا نط��اق اآلية متويل 

امل�شاريع ال�شديقة للبيئة، لي�شمل القرى واملناطق الريفية.

كذل��ك، تقّدم اخلطة اآليٌة اأخرى من اآليات م�شرف لبنان التمويلية 
ال�شديق��ة للبيئ��ة، قرو�شًا مدعومًة مل�ش��اريع حت�ش��ني نوعي��ة الهواء 
واملي��اه، مب��ا يف ذل��ك حمّط��ات معاجل��ة مي��اه ال�ش��رف ال�شّح��ي، 
واأنظم��ة تخزين مياه الأمطار، وهند�ش��ة املناظ��ر الطبيعية، اإ�شافًة 
اإىل اأنظم��ة �َش��ْقف املباين بالقرميد وتلبي���س جدرانها باحلجر على 

الطراز التقليدي.

لتزال الأن�ش��طة واملوارد البلدية متمّيزًة وفريدًة من نوعها، بالرغم من 
خ�شوعه��ا لرقاب��ة احلكومة املركزية، حي��ث تتوىّل بلدي��اٌت كثرٌة تنفيذ 
م�شاريع بال�شراكة مع �شركاٍت خا�شة، �شواء بال�شتناد اإىل متويل اأجنبي 
اأو على اأ�شا�س مبادراٍت ذاتية. ويف ما يلي درا�شاُت حالٍت تعر�س مناذج 

جناٍح يف جمال ال�شراكة بني القطاَعني العام واخلا�س.

يتع��نّي على ال�ش��لطات املحلي��ة يف لبنان اأن ت�شّطلع ب��دوٍر حيوّي يف تقوية 
�شة  التنمية القت�شادية املحلية، ل�ش��يما واأن عددًا من القوانني املُخ�شَّ
للبلدي��ات يجيز لها ممار�ش��ة مروحٍة وا�ش��عٍة من امله��ام )اأنظر اجلدول 
3(. بيد اأّن تقيُّد ال�شلطات املحلية باحلكومة املركزية اإداريًا، واعتمادها 
عليها من الناحية املالية ي�ش��لبانها كل قدرة على اإمتام اأب�ش��ط مهامها، 

كتقدمي اخلدمات وال�شتثمار يف التنمية.

الواقع اأن معظم ال�شلطات املحلية يعاين م�شاكل ماليًة واإداريًة م�شرتكة، 
حي��ث يواج��ه عدٌد ل ُي�ش��تهان به منه��ا �شائقًة مالية، ويفتق��ر اإىل العدد 
الكايف من املوّظفني، ناهيك باأن غالبية هذه ال�شلطات �شغرة احلجم، 
ينق�شه��ا طاق��م عمٍل موؤّه��ل، ول متلك الق��درة على التوظي��ف. ِزد على 
ذل��ك اأن امل��وارد املالي��ة احلالية حم��دودٌة وغر كافيٍة لتلبي��ة احتياجات 
ع من قبل  البني��ة التحتي��ة املحلية، كما اإن الإيرادات غر املبا�ش��رة ل ُتوزَّ

احلكومة املركزية بانتظام.

قب��ل اإقرار قانون تنظيم ال�ش��راكة بني القطاَعني الع��ام واخلا�س الرقم 
48، كان��ت ال�ش��لطات املحلي��ة ق��ادرًة على ت�شميم م�ش��اريع �ش��راكٍة بني 
القطاَع��ني العام واخلا�س، وعر�شه��ا للمناق�شة، مبوجب اإطاٍر تنظيمّي 

قوامه قواننُي ور�شوٌم تعود اإىل العام 1963.

ول غ��رَو، فاإن املادة 50 م��ن قانون البلديات تن�ّس على اأن لهذه الأخرة 
واحتاداته��ا احل��قَّ القان��وين يف اإقام��ة م�ش��اريع م�ش��رتكٍة م��ع القط��اع 
اخلا���س، فيم��ا تن���سّ امل��ادة 49 م��ن املر�ش��وم نف�ش��ه عل��ى اأن البلديات 
تتوىّل، على �ش��بيل املثال ل احل�شر، تنفيذ م�ش��اريع البنية التحتية على 

نطاق وا�شع. 

للبلدي��ات فت��ح ح�ش��اباٍت م�شرفي��ة، وال�ش��تفادة م��ن  واإذا كان يح��ّق 
امل�ش��اعدات املالية والهبات والقرو�س، ا�ش��تنادًا اإىل املادة 86 من قانون 
البلدي��ات، ف��اإن قراراته��ا يف هذا املج��ال تخ�شع لرقابٍة اإداري��ٍة من ِقَبل 
هيئات احلكومة املركزية، وحتديدًا، وزارِة الداخلية والبلديات. كذلك، 
تخ�ش��ع موازن��ات البلدي��ات ومالّيتها لرقاب��ة وزارة الداخلي��ة والبلديات 
الداخلي��ة  ووزي��ر  القائمق��ام، واملحاف��ظ،  م��ن  بوا�ش��طة كلٍّ  الإداري��ة، 

والبلديات، على التوايل، طبقًا للمواد 59-62 من قانون البلديات.

وملّ��ا كان��ت ال�ش��لطات الرقابي��ة ل جتي��ز للبلدي��ات واحت��ادات البلدي��ات 
�شاحي��ة احل�ش��ول عل��ى القرو�س للم�ش��اريع امل�ش��رتكة ب��ني القطاَعني 
الع��ام واخلا���س، جت��د ال�ش��لطات املحلي��ة نف�ش��ها اأمام قي��وٍد حتول دون 
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اجلدول 2. الإطار ال�سابق لقوانني ال�سراكة بني القطاَعني العام واخلا�ص املَُعّدة لل�سلطات املحلية

املحا�ش��بة قانون البلديات، املر�شوم ال�شرتاعي الرقم 1977/118. اإج��راءات  يح��ّدد  )ال��ذي   1982/5595 الرق��م   املر�ش��وم 
يف البلديات واحتاداتها غر اخلا�شعة لرقابة ديوان املحا�شبة(.

قانون املحا�ش��بة العمومية للع��ام 1963 )للبلديات واحتاداتها اخلا�شعة 
لرقابة ديوان املحا�شبة(.

 قان��ون الر�ش��وم والع��اوات البلدية الرق��م 1988/60 كما ج��رى تعديله 
يف القانون الرقم 14 ال�شادر يف 1990/8/20.

اجلدول 3. ال�سراكات بني القطاَعني العام واخلا�ص مبوجب قانون البلديات للعام 1977 

املادة 50املادة 49

تخطيط الطرق وتقوميها وتو�شيعها، واإن�شاء احلدائق وال�شاحات العامة، 
وو�شع الت�شاميم العائدة اإىل البلدة.

املدار�س الر�شمية واملهنية، ودور احل�شانة.

اإن�ش��اء الأ�ش��واق، واملنتزهات، واأماكن ال�ش��باق، واملاعب، واحلّمامات، 
واملتاحف، وامل�شت�شفيات، وامل�شتو�شفات، واملاجئ، واملكتبات، وامل�شاكن 

ال�شعبية، واملغا�شل، واملجارير، وم�شارف النفايات، واأمثالها.

امل�شاكن ال�شعبية، واحلّمامات، واملغا�شل العمومية، وامل�شابح.

تنظي��م النق��ل باأنواعه، وحتديد تعرفاته، عن��د القت�شاء، �شمن النطاق 
البلدي، ومع مراعاة اأحكام القوانني النافذة.

املتاحف، واملكتبات العامة، ودور التمثيل وال�شينما، واملاهي، والأندية، 
واملوؤ�ّش�ش��ات  والريا�شي��ة،  العمومي��ة  املح��ال  م��ن  وغره��ا  واملاع��ب، 

الجتماعية والثقافية والفّنية.

الو�شائل املحلية للنقل العام.اإبرام العقود لعقد اتفاقات مع البلديات.

مراقب��ة �ش��ر املراف��ق العام��ة، واإعداد تقارير عن �ش��ر العم��ل فيها اإىل 
الإدارات املعنّية.

امل�شت�ش��فيات العمومي��ة، وامل�شّح��ات، وامل�ش��تو�شفات، وغ��ر ذل��ك م��ن 
املن�شاآت واملوؤ�ّش�شات ال�شّحية.

الأ�شواق العامة لبيع املاأكولت، وبّرادات حفظها، وبيادر الغال.
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اجلدول 4. القرارات البلدية اخلا�سعة للرقابة الإدارية )املواد 59-62 من قانون البلديات(

وزير الداخلية والبلدياتاملحافظالقائمقامغر خا�شع للرقابة الإدارية
قبوٌل اأو رف�س للهبات والأموال 

املو�شى بها غر املرتبطة باأعباء.
املوازنة البلدية؛ فتح العتمادات 

ونقلها.
القرارات املتعلقة ب�شراء اللوازم، 

والأ�شغال، واخلدمات، اإذا ما 
تخّطت قيمتها ال�80 مليون لرة 

لبنانية.

القرارات ال�شادرة عن جمل�س 
بلدية بروت وحمافظ مدينة 

بروت.

القرارات املتعلقة ب�شراء اللوازم، 
والأ�شغال، واخلدمات، اإذا ما 

جتاوزت قيمتها ال�30-80 مليون 
لرة لبنانية.

القرارات املتعلقة بالأ�شغال 
الئتمانية، و�شراء اللوازم 

با�شتخدام الفواتر، اإذا ما 
جتاوزت قيمتها ال�50 مليون لرة 

لبنانية.

القرو�س.

قبول اأو رف�س للهبات والأموال 
املو�شى بها غر املرتبطة باأعباء.

اإن�شاء الوحدات البلدية 
وتنظيمها، وحتديد ماكها 

واخت�شا�شها، اإ�شافًة اإىل �شل�شلة 
رتب املوظفني ورواتبهم.

اإن�شاء الحتادات املوؤلَّفة من 
جمال�س بلدية عّدة بهدف القيام 

مبهام م�شرتكٍة مل�شلحة العامة.
اإ�شقاط الأماك البلدية العامة 

اإىل اأماك بلدية خا�شة، ب�شرط 
اعتبار الطرقات والف�شات 
الواقعة �شمن نطاق البلدية 

ممتلكاٍت بلدية، با�شتثناء الطرق 
الدولية.

دفاتر ال�شروط املتعّلقة باللوازم، 
والأ�شغال، واخلدمات.

دفاتر ال�شروط لبيع املمتلكات 
البلدية.
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امل�ساريع ال�سديقة للبيئة يف جزين
عق��د احت��اد بلدي��ات جزي��ن يف حمافظ��ة لبن��ان اجلنوبي �ش��راكًة مع 
القط��اع اخلا���س يف عدٍد من امل�ش��اريع التي �ش��اهمت يف اإيجاد فر�س 
عم��ٍل حملي��ة، والت��ي �ش��ملت ال�ش��ياحة والزراع��ة البيئّيَت��ني، بتنفي��ٍذ 
وت�ش��غيٍل م��ن �ش��ركاٍت خا�ش��ة. وكان »بيت الغاب��ة«، ال��ذي افُتِتح عاَم 

2012، باكورة تلك امل�شاريع التي تلتها م�شاريع مماثلٌة اأخرى.

ُنّفَذت امل�شاريع املذكورة على م�شتوى املنطقة، اإذ ي�شّم احتاد بلديات 
جزين 29 بلدية، مع العلم باأن الحتاد كان، يف معظم هذه ال�شراكات، 
��ٍة له يف امل�ش��روع امل�ش��رتك، فيم��ا ينح�شر  يق��ّدم اأر�ش��ًا مبثاب��ة ح�شّ

ا�شتثمار ال�شريك من القطاع اخلا�س بتنفيذ امل�شروع وت�شغيله.

وق��د جرى توقي��ع مذّكرات تفاهٍم بني الطرَف��ني، حيث فر�س الحتاد 
�ش��روطه واأنظمت��ه على القط��اع اخلا�س، مثل حظ��ر تدخني الرنجيلة 

يف مباين تلك املواقع، و�شرورة التقّيد باملمار�شات ال�شديقة للبيئة.

يع��ود الف�شل يف جناح هذه امل�ش��اريع اإىل و�ش��ع الحتاد خطَط اأعماٍل 
وا�شح��ًة جلذب امل�ش��تثمرين، واإ�ش��راكه املجتمع املحلي يف امل�ش��اريع، 

وت�شجيعه ال�شفافية من خال عقد ا�شت�شاراٍت عامٍة حولها.

ت�ش��ّكل بلدي��ة قربيخا يف جن��وب لبنان مث��اًل ُيحتذى يف ال�ش��راكة بني 
ال�ش��لطات املحلية واملانح��ني بغية اإيجاد حلول للطاقة امل�ش��تدامة. اإن 
�ش��كان قربيخا يتمّتعون، منذ العام 2018، بتغطيٍة كهربائيٍة كاملٍة يف 
الي��وم، بف�ش��ل مزرعٍة للطاقة ال�شم�ش��ية بقدرة 250 كيل��وواط، مّولها 
الحت��اد الأوروب��ي ونّفذها برنام��ج الأمم املتح��دة الإمنائي، وتديرها 
البلدي��ة الت��ي قّدمت الأر�س املطلوبة للم�ش��روع. وقد بّين��ت العّدادات 
الذكّي��ٌة املو�شوع��ة يف 150 من��زًل لتزويده��ا بالطاق��ة اخل�ش��راء، اأن 
املزرعة توّفر الطاقة بكثافٍة متغّرة يف اأثناء انقطاع التيار الكهربائي.

ي�ش��تخدم برنام��ج الأمم املتح��دة الإمنائ��ي يف قربيخ��ا تقني��ة قيا���س 
ال�ش��تهاك ال�شايف، حيث ميكن لفرٍد اأو ملجموعة اأفراٍد متلك األواَح 
 طاقٍة �شم�ش��ية، ا�ش��تخدام طريقة »الفوترة ال�شافي��ة« لطرح اإنتاجها 

م��ن الطاقة من ا�ش��تهاكها. يف املقابل، تعمد موؤ�ش�ش��ة كهرباء لبنان 
اإىل قيا���س ال�ش��تهاك املنزيل با�ش��تخدام ع��ّداٍد ثنائ��ّي الجتاه، مع 
احت�ش��اب �ش��ايف الف��ارق على امل�ش��تخدم الذي يق��وم بت�ش��ديده، فاإذا 
تخّطى اإنتاج الطاقة ال�شم�ش��ية ا�شتهاك القرية، مّت الترّبع بالفائ�س 

ل�شبكة موؤ�ش�شة كهرباء لبنان.

ف�ش��ًا ع��ن الطاب��ع ال�شدي��ق للبيئ��ة ال��ذي يتمّي��ز ب��ه هذا امل�ش��روع، 
�شاهمت طريقة القيا�س ال�شايف يف خف�س ا�شتهاك ال�شكان للطاقة 
بن�ش��بة 30 يف املئ��ة، يف من��وذٍج ُيَع��ّد ناجح��ًا لكيفي��ة معاجل��ة نق���س 
الإمداد بالكهرباء، وخف�س انبعاثات الكربون يف الوقت نف�ش��ه. ميكن 
ل�ش��لطاٍت حمليٍة اأخرى اأن حتذو حذو قربيخا باعتماد هذا النموذج، 

واأن ت�شتبدل املانحني الدوليني، اإذا لزم الأمر، بالقطاع اخلا�س. 

مزارع الطاقة ال�سم�سية ت�سيء بلدة قربيخا على مدار ال�ساعة

اجلدول 5. م�ساريع احتاد بلديات جزين

م�شنع التفاحم�شنع الزيتونبيت ال�شنوبربيت الغابة

م�شروع �شياحي بيئي ي�شّلط 
ال�شوء على غابات بلدة بكا�شني. 

يتاأّلف من اأكواخ، ومطاعم، 
وقاعات للموؤمترات، كما يقّدم 
اأن�شطًة مثل امل�شي يف الطبيعة.

م�شروع زراعي بيئي يرمي اإىل 
دعم املنتجات الزراعية املحلية، 

كبذور ال�شنوبر والع�شل.

م�شروع زراعي بيئي لدعم 
تعاونية مزارعي الزيتون املحلية 

يف تنويع منتجاتها من الزيتون 
وت�شويقها.

ط له لبناء  م�شروع خُمطَّ
م�شنٍع للتفاح على غرار م�شنع 

الزيتون.
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�شحيح اأن قانون الإدارة املتكاملة للنفايات ال�شلبة، ال�شادر يف ت�شرين 
الأول/اأكتوب��ر 2018، ميّه��د الطريق لتفاقات ال�ش��راكة ب��ني القطاَعني 
الع��ام واخلا���س من اأجل معاجلة اأزمة النفاي��ات ال�شلبة يف لبنان، على 
امل�شتوَيني املحلي والإقليمي، لكن القانون، اأي�شًا، مينح احلكومة املركزية 

�شاحية جتاوز ال�شلطات املحلية واإقامة امل�شاريع اخلا�شة بها.

الواق��ع اأن القان��ون يعتم��د عل��ى مب��داأ الامركزي��ة، ُملقي��ًا عل��ى عات��ق 
ال�ش��لطات املحلي��ة م�ش��وؤولية اإدارة النفاي��ات ع��رب و�ش��ع خمّط��ٍط عام، 

حملي واإقليمي، ي�شتند اإىل الأُُطر التي حّددتها وزارة الطاقة.

ويف �ش��وء ال�شعوب��ات التي تواجهها احلكومة املركزية يف جمال ال�ش��عي 
اإىل اإيجاد احللول امل�ش��تدامة، برزت ال�ش��لطات املحلية اإىل الواجهة كي 
تثبت جدوى ال�شراكة بني القطاَعني العام واخلا�س يف معاجلة حتّديات 

اإدارة النفايات املحلية.

ل��ت بلدي��ة بكفّيا-املحيدث��ة يف ق�ش��اء امل��ن، بالتعاون مع  وبالفع��ل، تو�شّ
البلديات املجاورة، اإىل نظاٍم خا�س بها لإدارة النفايات، يقوم على فرز 
8 اأطن��ان م��ن النفايات ومعاجلتها يوميًا يف من�ش��اأة فرٍز ت�ش��ّغلها �ش��ركٌة 

خا�شة، وذلك ابتداًء من اآذار/مار�س 2016.

اأم��ا يف �ش��مال لبن��ان فاإن ال�ش��لطات املحلي��ة ل تتوانى عن ممار�ش��ة دوٍر 
داع��ٍم للحكوم��ة املركزي��ة الت��ي ت�ش��يطر عل��ى م�ش��اريع اإدارة النفاي��ات 
ال�شلب��ة، ب�ش��كٍل فّع��ال، من خ��ال معمل معاجل��ة النفاي��ات ال�شلبة يف 
طرابل���س ال��ذي ُيعدُّ الأكرب يف لبنان، حيث جتتم��ع النفايات الواردة من 
احتاد بلديات الفيحاء، الذي ي�شّم بلديات طرابل�س، واملينا، والبداوي، 
والقلم��ون، في�ش��ار اإىل فرزها ومعاجلتها ما بني ت�ش��بيخ واإعادة تدوير. 
يت��وىّل اإدارة ه��ذا املعم��ل، الذي افُتِت��ح يف حزيران/يوني��و 2017، مكتب 
وزي��ر الدول��ة ل�ش��وؤون التنمي��ة الإداري��ة، وقد اأن�ش��ئ مبنحٍة م��ن الحتاد 
الأوروبي، وُعِهد باأمر ت�شغيله اإىل اإحدى ال�شركات اخلا�شة، حتى لي�شّح 
اعتباره اأوىل املبادرات الناجحة لإقامة �شراكةٍ، يف جمال اإدارة النفايات 

ال�شلبة، بني القطاَعني العام واخلا�س.

وملّ��ا كان القان��ون ل يجيز لل�ش��لطات املحلية فر�س ر�ش��وٍم اإ�شافيٍة فقد 
اأمكن ا�ش��رتداد التكاليف مل�ش��اريع اإدارة النفايات، ب�شكٍل غر مبا�شٍر، 
يف اإط��ار عق��د �ش��راكٍة ب��ني القطاَع��ني الع��ام واخلا���س، بحي��ث يتوىّل 
مق��ّدم اخلدم��ة حت�شيل الر�ش��وم لق��اء قيامه بجم��ع النفايات وفرزها 

ومعاجلتها.
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4.  التح�سينات والتحّديات: تقييم القانون اجلديد لتنظيم ال�سراكة 
بني القطاَعني العام واخلا�ص يف ال�سلطات املحلية اللبنانية

لكن القانون املذكور ليزال، على الرغم من هذه التح�شينات، ي�شكو من 
اأوج��ه ق�شوٍر ي�شُعب معها على ال�ش��لطات املحلي��ة اأن جتنَي منه الفائدة 
�شًا مل�شاريع ال�شراكة ال�شغرة اأو الطارئة اأو  املن�ش��ودة، لأنه لي�س خُم�شَّ
الق�شرة الأجل، تلك التي حتّبذها ال�شلطات املحلية، كما ل ين�ّس على 
��طٍة لل�ش��راء العام تتاءم مع ما تنّفذه ال�ش��لطات املحلية  اإجراءاٍت ُمب�شَّ

عادًة من م�شاريع.

يجي��ز القان��ون لل�ش��لطات املحلي��ة اأن تخت��ار اإط��اق م�ش��اريع ال�ش��راكة 
ب��ني القطاَع��ني العام واخلا���س ا�ش��تنادًا اإىل الإطار الت�ش��ريعي القائم، 
ول�ش��يما قان��وِن البلديات للع��ام 1977، وهي قواننُي، كم��ا ذكرنا اأعاه، 
��دًة اإداري��ًا باحلكوم��ة املركزي��ة، وُمعتمدًة  ت��رتك ال�ش��لطات املحلية ُمقيَّ

عليها من الناحية املالية.

يح��قُّ لل�ش��لطات املحلي��ة، اأي�ش��ًا، اأن ت�ش��عى اإىل م�ش��اريع ال�ش��راكة ب��ني 
القطاَع��ني الع��ام واخلا���س وفقًا لاإط��ار التنظيم��ي املن�شو�س عليه يف 
القانون الرقم 48. هذا الأخر يعهد اإىل جمل�س الوزراء �شاحيَة اإعطاء 
املوافق��ة النهائية على م�ش��اريع ال�ش��راكة بني القطاَع��ني العام واخلا�س 
على امل�شتوى الوطني، وموا�شفاِتها املالية والتقنية، يف حني يتمّتع روؤ�شاء 
البلديات واحتادات البلديات مبثل هذه ال�شاحيات للم�ش��اريع املحلية. 
اإل اأن ه��ذه امل�ش��اريع، حامل��ا تت��ّم املوافق��ة عليه��ا، تخ�ش��ع، ه��ي اأي�ش��ًا، 
��دة التي تخ�شع  لاإج��راءات البروقراطي��ة، واإجراءات الرتخي�س املُعقَّ
ذة على امل�شتوى الوطني، ما يجعل امل�شار �شاّقًا وطويًا  لها امل�شاريع املُنفَّ
اإىل حّد اأن اإجراء ال�شفقات العمومية يف م�شاريع ال�شراكة بني القطاَعني 
العام واخلا�س قد ي�ش��تغرق اأربع اأو خم���س �ش��نواٍت قبل املبا�شرة بتنفيذ 
امل�ش��روع، كائنًا ما كان حجمه. ومن املحتَمل، ب�ش��بب هذه املّدة الطويلة 
والتكالي��ف الباهظة، اأّل ُيبدَي امل�ش��وؤولون البلديون - املُنتَخبون لوليٍة ل 
تتعّدى مّدُتها ال�ش��ّت �ش��نوات - اهتمامًا ُيذَكر بال�شراكات بني القطاَعني 

العام واخلا�س.

عو�ش��ًا م��ن ذل��ك، يلجاأ هوؤلء عادًة اإىل امل�ش��اريع الق�ش��رة الأجل ذات 
الرب��ح ال�ش��ريع، والتي تزيد من فر�س اكت�ش��ابهم تقدي��ر ناخبيهم. على 
ر اإىل التخطيط ال�شليم للخدمات العامة والبنية التحتية  اأنه، اإذا مل ُي�شَ
املُُدنية على امل�ش��توى البلدي، وعلى املدَيني املتو�ّش��ط والطويل، ي�شعب، 
ب��ل ُي�ش��تبعد، اأن ت�ش��تفيد ال�ش��لطات املحلي��ة يف لبن��ان من الإط��ار الذي 

يوّفره لها قانون تنظيم ال�شراكة بني القطاَعني العام واخلا�س.

يلح��ظ قان��ون تنظي��م ال�ش��راكة ب��ني القطاَع��ني الع��ام واخلا���س الرقم 
48 العدي��د م��ن املزاي��ا، مقارن��ًة مبجموع��ة القوان��ني اللبنانية ال�ش��ابقة 
��ت موؤّقتًا لهذه ال�ش��راكة على امل�ش��توى الوطن��ي، واإن كانت  �شَ الت��ي ُخ�شّ
ت�ش��وبه ثغراٌت تط��رح اأكَث من حتدٍّ لل�ش��لطات املحلي��ة؛ فالقانون الرقم 
48، ال�ش��ادر يف اآب/اأغ�شط���س 2017، يلح��ظ اإط��ارًا قانوني��ًا �ش��امًا 
لتفاق��ات ال�ش��راكة ب��ني القطاَعني الع��ام واخلا�س يف لبن��ان، يف خطوٍة 
ُتَع��ّد متقّدمًة عل��ى القوانني القائمة، اإذ ي�شع خطوط��ًا عري�شًة تنظيميًة 
للعق��ود احلكومي��ة املرَُبمة مع م�ش��تثمري القطاع اخلا�س م��ن اأجل بناء 
واإدارة البني��ة التحتي��ة يف قطاع��اٍت عّدة، ول�ش��يما الكهرباء، والطران 

املدين، والت�شالت.

لقد مّت، مبوجب هذا القانون، تعديل ت�شمية »املجل�س الأعلى للخ�شخ�شة«، 
���س يف الع��ام 2000،  بحي��ث اأ�شحى »املجل���س الأعلى للخ�شخ�شة  املوؤ�شَّ
وال�ش��راكة«، ال��ذي ُيفرَت�س به، بع��د اأن ُمِنح �شاحياٍت وا�ش��عًة يف اإدارة 
عملية اإعداد م�ش��اريع ال�شراكة بني القطاَعني العام واخلا�س، وعر�شها 
للمناق�شة، اأن يوؤّدي دور املنا�شر لل�شراكة بني القطاَعني العام واخلا�س 

على امل�شتوى الوطني، مُمّثًا احلكومَة اللبنانيَة بكامل اأطيافها.

عاوًة على ذلك، ينتقل القانون الرقم 48 بالباد نحو املعاير الدولية، 
اإذ ي�شمن ال�شفافية والتناف�شية من خال املناق�شات العامة وال�شفقات 
العمومي��ة. وذل��ك اأن ال�ش��فافية عن�ش��ٌر اأ�شا�ش��ي لنجاح كل �ش��راكٍة بني 
القطاَع��ني الع��ام واخلا���س، كما جلذب ال�ش��تثمار اخلا���س الذي يتيح 

تعبئًة اأ�شرَع لراأ�س املال.

كذلك يلحظ القانون حت�ش��يناٍت اأخرى مقارنًة بالإطار ال�شابق لل�شراكة 
مًا لتحقي��ق الغايات  ب��ني القطاَع��ني العام واخلا���س، بحكم كون��ه ُم�شمَّ

الآتية:

العمل، وزيادة 	  اإتاحة فر�س  اإمكان  الأجنبية مع  جذب ال�شتثمارات 
الإيرادات، وحتفيز النمّو القت�شادي.

والتعاقد 	  اخلا�س  القطاع  يف  لا�شتثمار  اخلا�شة  ال�شركات  طماأنة 
معه.

القطاع 	  على  املخاطر  وتقلي�س  اخلا�س،  القطاع  اإىل  املخاطر  نقل 
العام.

ْون حقوق القطاع العام يف مراقبة خربات القطاع اخلا�س والإفادة 	  �شَ
منها.
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تهّيئ ال�شلطة املحلية 
ملّف امل�شروع الذي 

يت�شّمن درا�شة جدوى 
مبدئية.

مُيَنح امل�شروع 
املوافقات الازمة 

مبوجب قانون 
البلديات.

ت�شع اللجنة التوجيهية 
اللم�شات الأخرة 

على طلب ا�شتدراج 
العرو�س، ثم تر�شله 
اإىل املجل�س الأعلى 

للخ�شخ�شة  وال�شراكة 
للموافقة عليه.

تقّيم الأمانة العامة 
للمجل�س الأعلى 

للخ�شخ�شة 
وال�شراكة امل�شروع، 

ثم ترفع تو�شيتها اإىل 
هذا املجل�س.

ترفع اللجنة 
التوجيهية تقريرها 
حول نتائج التاأّهل 
الأّويل اإىل املجل�س 

الأعلى للخ�شخ�شة 
وال�شراكة.

مُيَنح طلب ا�شتدراج 
العرو�س املوافقات 

الازمة مبوجب 
قانون البلديات.

ع درا�شات  تو�شَ
اجلدوى، وترفع 
الأمانة العامة 

تو�شياتها اإىل املجل�س 
الأعلى للخ�شخ�شة 

وال�شراكة.

تن�شر اللجنة 
التوجيهية نتائج 

التاأّهل الأّويل.

يوافق املجل�س الأعلى 
للخ�شخ�شة على 

نتائج التقييم، وميكن 
اأن يطلب من اللجنة 
التوجيهية التفاو�س.

يعر�س رئي�س 
ال�شلطة املحلية 

امل�شروع على املجل�س 
الأعلى للخ�شخ�شة 

وال�شراكة. 

ُتطِلق اللجنة 
التوجيهية، مب�شاعدة 
فريق العمل، عملية 

املناق�شة )طلب 
اإبداء الهتمام، 

وطلب عر�س 
الأ�شعار(.

بعد موافقة املجل�س 
الأعلى للخ�شخ�شة، 
يحيل رئي�س الوزراء 
امللّفات اإىل رئي�س 
ال�شلطة املحلية 
للموافقة عليها.

يف حال وافق املجل�س 
الأعلى للخ�شخ�شة 

وال�شراكة على 
ل  امل�شروع، ُت�شكَّ

اللجنة التوجيهية 
وفريق العمل.

يوافق املجل�س 
الأعلى للخ�شخ�شة 
وال�شراكة على نتائج 

التاأّهل الأّويل.

تدير اللجنة التوجيهية 
املناق�شة، وتقّيم 

العرو�س، ثم تر�شل 
النتائج اإىل املجل�س 

الأعلى للخ�شخ�شة، 
مو�شيًة مبقّدم العر�س 

الذي ترتئيه منا�شبًا.

بعد موافقة املجل�س 
الأعلى للخ�شخ�شة 

وال�شراكة، يحيل 
رئي�س الوزراء امللّف 
اإىل رئي�س ال�شلطة 
املحلية للموافقة.

ت�شع اللجنة التوجيهية 
وفريق العمل م�شّودة 

طلب ا�شتدراج 
العرو�س، ثم يت�شاوران 

مع الأطراف املعنّية 
لني  واملُقر�شني املُوؤهَّ

مبدئيًا.

يوّقع رئي�س ال�شلطة 
املحلية على اتفاق 

ال�شراكة بني 
القطاَعني العام 

واخلا�س.

املجل�س الأعلى للخ�شخ�شة وال�شراكةاللجنة التوجيهيةال�شلطة املحلية )البلدية اأو احتاد البلديات(
فريق العملالأمانة العامة للمجل�س الأعلى للخ�شخ�شة وال�شراكة

الر�سم 3. تعّقد مناق�سات ال�سلطة املحلية يف م�ساريع ال�سراكة بني القطاَعني العام واخلا�ص، مبوجب قانون تنظيم ال�سراكة بني القطاَعني 
العام واخلا�ص الرقم 48. امل�سدر: املجل�ص الأعلى للخ�سخ�سة وال�سراكة، 2019.
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5. التطّلع ُقُدماً

اإن ا�ش��تفادة ال�ش��لطات املحلية يف لبنان من اإمكانات م�شاريع القطاَعني 
الع��ام واخلا���س تفر���س القيام ببع���س اخلط��وات ال�شروري��ة، كاإجراء 
اإ�شاح��اٍت يف مالّية ال�ش��لطات املحلية، مقرونًة بانخ��راٍط فّعاٍل للقطاع 
اخلا�س، ملا من �ش��اأن ذلك اأن ي�ش��اعد ال�ش��لطات املحلي��ة يف ال�شّطاع 
ب��دوٍر بات��ت احلاج��ة اإلي��ه ملّح��ًة يف التنمي��ة القت�شادي��ة املحلي��ة. هذه 
الإ�شاح��ات حت��ّرر ال�ش��لطات املحلي��ة م��ن اعتماده��ا عل��ى املانح��ني 
الدولي��ني واحلكوم��ة املركزي��ة يف لبن��ان، م��ع العلم ب��اأن ال�ش��راكات بني 
القط��اع اخلا���س وال�ش��لطات املحلية، اإذا م��ا ُعِقدت وفق��ًا لإطاٍر قانوين 

واإجراءات �شراٍء عام �شّفافة تعود بالفائدة على املواطنني املحليني. 

اأم��ا اإر�ش��اء البيئ��ة املوؤاتي��ة لاإنف��اق ال�ش��تثماري على امل�ش��توى البلدي، 
بال�شراكة مع م�شتثمري القطاع اخلا�س، في�شتدعي تعزيز قانون تنظيم 

ال�شراكة بني القطاَعني العام واخلا�س الرقم 48 بعدٍد من اخلطوات.

تب�شيط عملية املوافقة على م�شاريع ال�شراكة ال�شغرة احلجم بني 	 
القطاَعني العام واخلا�س، تلك التي حتّبذها ال�شلطات املحلية، من 
اإر�شاداٍت حول ال�شراكة بني القطاَعني العام واخلا�س،  خال �شْوغ 
ي�شهل  ومنّظمة،  �شهلٍة  بطريقٍة  ال�شراكة  هذه  تطبيق  عملية  ت�شرح 
على ال�شلطات املحلية فهُمها، كما ُي�شتح�شن اأن توّفر هذه الإر�شادات 
مناذج لعقوٍد وقراراِت جمال�َس اإدارة، واأن ت�شمل ق�شمًا خا�شًا متعّلقًا 

بال�شلطات املحلية.
بني 	  ال�شراكة  تنظيم  قانون  فهم  على  املحلية  ال�شلطات  تدريب 

اإىل تعّقد  اأف�شل نظرًا  العام واخلا�س الرقم 48 ب�شورٍة  القطاَعني 
يجب  اأنه  واخلا�س، مبعنى  العام  القطاَعني  بني  ال�شراكة  اإجراءات 
كامل  فهم  اأجل  من  وتدريبها  املحلية  ال�شلطات  وعي  م�شتوى  رفع 
تواجهها  التي  ال�شعوبة  اإن  و�شّيئاته.  بح�شناته  القانون  لتفا�شيل 
ال�شلطات املحلية يف اإجراء ال�شفقات العمومية التقليدية، وافتقارها 
العام  القطاَعني  ال�شراكات بني  التقنية لانخراط يف  املهارات  اإىل 
واخلا�س، يفر�شان اإن�شاء معهٍد وطنيٍّ للتدريب اأو اإفراد ق�شٍم �شمن 
املجل�س الأعلى للخ�شخ�شة وال�شراكة، اأو بالتن�شيق معه، ي�شاعد يف 

بناء كفاءات امل�شوؤولني واملوّظفني البلديني.

ال�شلطات 	  ت�شجيع  ينبغي  املوارد  ح�شد  على  املحلية  ال�شلطات  حّث 
بال�شتفادة من  امل�شرتكة،  امل�شاريع  قيادة  اأجل  من  للتكاتف  املحلية 
قانون تنظيم ال�شراكة بني القطاَعني العام واخلا�س الرقم 48، ملا 
وملّا  املقرتحة.  امل�شاريع  تكاليف  توزيع  ي�شاهم يف  اأن  �شاأن ذلك  من 
من  الفقرة  املحلية  ال�شلطات  من  به  ُي�شتهان  ل  عدد  هناك  كان 
الناحية املالية، والغنّية بالأرا�شي، فمن املمكن ا�شتخدام الأرا�شي 

واملمتلكات البلدية جلذب ال�شتثمارات.
العام 	  القطاَعني  بني  ال�شراكة  تنظيم  حول  اجلديد  القانون  تعزيز 

ال�شفافية  ُتَعّد  ال�شفافية.  ل�شمان  الإجراءات  من  مبزيٍد  واخلا�س 
ت�شّجع  اإذ  واخلا�س،  العام  القطاَعني  بني  ال�شراكات  جناح  مفتاح 
تنظيم  قانون  اأن  الوا�شح  ومن  والكفاءة.  والإن�شاف  التناف�س 
خطواٍت  يّتخذ   48 الرقم  واخلا�س  العام  القطاَعني  بني  ال�شراكة 
من  مزيد  اإىل  قائمة  احلاجة  لكن  ال�شفافية،  �شمان  نحو  اإيجابيًة 
املرا�شيم والتدابر التي ُتراعي املعاير الدولية املتعّلقة بال�شفافية. 
من  يتدّرج  ومتينًا  وا�شحًا  تنظيميًا  اإطارًا  تتطّلب  الأخرة  هذه 

احلكومة املركزية و�شوًل اإىل ال�شلطات املحلية.
ينبغي، كذلك، ت�شهيل م�شاركة املجتمع املدين واملنظمات غر احلكومية 
يف الرقابة �شمن م�ش��اريع ال�شراكة بني القطاَعني العام واخلا�س، حيث 
يج��در بال�ش��لطات املحلي��ة اأن حتر���س على اإ�ش��راك اأ�شح��اب امل�شلحة 

كاّفة، والت�شاور معهم، ل�شيما املواطنني املتاأّثرين منهم بامل�شاريع.

�شحي��ح اأن القانون الرقم 48 يرّكز على الإجراءات ال�شامنة لل�ش��فافية 
يف اختي��ار �ش��ركاء من القط��اع اخلا�س، لكنه ل يتطّرق ب�ش��كٍل واٍف اإىل 
�ش��فافية الهيئ��ات املُنّفذة يف احلكومة اللبنانية. م��ن هنا �شرورة القيام 
بخط��وات تكف��ل اإ�شف��اء ال�ش��فافية عل��ى دور الهيئ��ات املُنّف��ذة، ل�ش��يما 
املجل���س الأعل��ى للخ�شخ�ش��ة وال�ش��راكة، وعل��ى هيكلّياته��ا التنظيمية، 
واإج��راءات ال�ش��راء الع��ام اخلا�ش��ة به��ا، لأن من �ش��اأن ذلك اأن ي�ش��ّجع 
�س اعتماد اآلياٍت  امل�ش��اءلة وي�شّهل احرتاف الهيئات ونزاهتها، كما ُيفرَتَ
م�ش��تقّلٍة لتق��دمي ال�ش��كاوى يف م�ش��اريع ال�ش��راكة ب��ني القطاَع��ني الع��ام 

واخلا�س من اأجل مكافحة الغ�سّ والف�شاد املُحتملَني.



 نبذة عن املنّظمة الدولّية للتقرير 
عن الدميقراطّية

للتقري��ر ع��ن الدميقراطّي��ة« ه��ي منّظم��ة  الدولّي��ة  »املنّظم��ة  اإّن 
اأملاني��ا.  برل��ني،  يف  م�ش��ّجلة  الرب��ح،  تبغ��ي  ل  م�ش��تقّلة  حيادّي��ة 
للمواطن��ني،  ال�شيا�ش��ّية  امل�ش��اركة  بتعزي��ز  املنّظم��ة  ه��ذه  ُتعن��ى 
وم�ش��اءلة الهيئ��ات احلكومّي��ة، وتطوي��ر املوؤ�ش�ش��ات الدميقراطّي��ة 
يف اأرج��اء الع��امل كّل��ه، كم��ا ت�ش��اهم يف اإيج��اد الو�ش��ائل املحلّي��ة 
الكفيل��ة بتعزي��ز ح��ّق املواطن��ني العامل��ي يف امل�ش��اركة يف احلي��اة 
ال�شيا�ش��ّية لبلدانه��م، وف��ق م��ا ن���سَّ عليه الإع��ان العاملي حلقوق 
 الإن�ش��ان والعه��د ال��دويل اخلا���س باحلق��وق املدنّي��ة وال�شيا�ش��ّية.

 http://www.democracy-reporting.org

نبذة عن املنظمة الدولية لل�سلطات املحلية 
والأقاليم ال�سويدية

ال�ش��ويدية« ه��ي  لل�ش��لطات املحلي��ة والأقالي��م  الدولي��ة  »املنظم��ة 
مكتب تابع »للجمعية ال�ش��ويدية لل�ش��لطات املحلية والأقاليم«، التي 
ترّك��ز عل��ى تطوي��ر احلوكم��ة املحلي��ة يف اأرج��اء الع��امل كاّفة، ويف 
البلدان املتاأّثرة ب�ش��ّدة بالأزمة ال�ش��ورية، مثل لبنان وتركيا. تعمل 
املنظم��ة، يف اإطار م�ش��روعها »املرون��ة يف احلوكم��ة املحلية«، على 
تعزي��ز احلكم الر�ش��يد، واملرون��ة، واملواَطنة الفاعل��ة يف حمافظة 
املحلي��ة،  ال�ش��لطات  ق��درات  تقوي��ة  م��ن خ��ال  اللبناني��ة،  ع��كار 
ودع��م احل��وار الوطني حول ال�شيا�ش��ات العمومي��ة يف هذا املجال، 
واإ�ش��راك اجلماع��ات املحلي��ة يف �شن��ع الق��رار عل��ى ال�شعيدي��ن 

والإقليمي. البلدي 
http://sklinternational.se/

ت ه��ذه الورق��ة بدع��م من »الوكالة ال�ش��ويدية للتعاون الإمنائي ال��دويل«. اإن حمتويات الورقة هي من م�ش��وؤولية« املنظمة الدولي��ة للتقرير عن  اأُِع��دَّ
الدميقراطية« و»املنظمة الدولية لل�ش��لطات املحلية والأقاليم ال�ش��ويدية« ح�شرًا، ول تعرّب بال�شرورة عن وجهات نظر »الوكالة ال�ش��ويدية للتعاون 

الإمنائي الدويل«.
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