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 ما مدى مرونة احتادات البلديات يف لبنان؟
نتائج امل�سح ح�ل القدرات امل�ؤ�ّس�سية الحتادات البلديات*

ملّخ�س تنفيذي
من��ذ �ن��دالع �ل�سر�ع �ل�س��وري ع��ام 2011 وتو�فد ما يربو على �ل���مليون 
ومئت��ي �أل��ف ن��ازٍح �إىل لبن��ان، وج��دت �ل�س��لطات �ملحّلي��ة نف�س��ها عل��ى 
�خلط��وط �الأمامي��ة يف مو�جه��ة �أزم��ة �لنزوح ه��ذه، ال�س��ّيما يف �ملناطق  
�لَطَرفي��ة �الأك��ر ه�سا�س��ًة من �لب��الد، حتاول مبا تي�ّس��ر لها من و�س��ائَل 
تاأمنَي م�س��توًى �أ�سا�س��يٍّ مقبوٍل من �خلدمات الأعد�د �لو�فدين �ملتنامية، 
يف مو�ز�ة ما يتعنّي عليها �لنهو�ص به من حتّديات �قت�سادية و�جتماعية 

وبيئية قائمٍة وم�ستجّدة.

وملّا كانت �ل�س��لطات �ملحّلية، من بلدياٍت و�حتاد�ت بلديات، ال متلك، يف 
ظّل �جلمود �لذي كانت �حلكومة �ملركزية يف لبنان ت�س��كو منه والتز�ل، 
�س��وى م��ا كان ُمتاح��ًا لها قبل موجات �لنزوح �ملذك��ورة من مو�رَد مل تعد 
تف��ي باحتياج��ات �ل�س��كان، عم��دت �جله��ات �لدولي��ة �ملانح��ة �إىل رف��د 
�ل�سلطات �ملحّلية مبو�رَد �إ�سافيٍة، من متويل بر�مَج ودعٍم عينيٍّ مبا�سر.

ير�س��م هذ� �لتقرير �سورًة ��س��تقر�ئيًة مل�س��هد �حلوكمة �ملحّلية يف لبنان 
م��ن منظ��ور �حت��اد�ت �لبلدي��ات.1 وهو ي�س��ّلط �ل�س��وء، بناًء على م�س��ٍح 
يت�سّمن ر�سدً� لقدر�ت 86 يف �ملئة من �حتاد�ت �لبلديات يف لبنان، على 
�العتبار�ت �لتي تنطلق منها �جلهات �ملانحة، ب�سّقيها �لوطنيِّ و�لدويّل، 
لدع��م �ل�س��لطات �ملحّلي��ة وم�س��اعدتها يف �حل��ّد م��ن تد�عي��ات �لن��زوح 

�ل�سوري �لذي بات يطرح على كاهل �ملجتمعات �ملُ�سيفة �أعباًء �جتماعيًة 
و�قت�سادي��ة فادح��ة، نظ��رً� �إىل كثافة �أعد�د �لنازحني �ل�س��وريني �لذين 
ينت�س��رون يف �ملناط��ق �ملُُدنية و�لريفية بن�س��بٍة ت�س��ل �إىل 85 يف �ملئة من 
جمموع �ل�س��كان �ملقيمني، يف بع�ص �ملناطق �للبنانية، مع كل ما ي�ستتبعه 

ذلك من �سغٍط على �أ�سو�ِق �لعمل وتوفرٍي للخدمات �الأ�سا�سية.

كان �له��دُف م��ن تاأ�سي���ص �حتاد�ت �لبلديات �إطالَق كل ما من �س��اأنه �أن 
يلّب��ي �حتياج��ات �لتنمية و�لتخطيط يف �ملناط��ق �لو�قعة �سمن نطاقها، 
م��ن بر�م��َج وم�س��اريَع و��س��تثمار�ٍت م�س��ركة. لك��ن �ملمار�س��ة ك�س��فت 
�سعوب��ات جّم��ة تعر���ص قي��ام �الحت��اد�ت بالدور �مل��وَكل �إليه��ا. ومع �أن 
معظم �الحتاد�ت يزعم �إنه ميلك روؤيًة ��سر�تيجيًة �أو �سكاًل من �أ�سكال 
�لتخطيط، فاإن ُثلثيها ماز�ل يفتقر، حتى �الآن، �إىل خطٍة ُمُدنيٍة �ساملة.

�إن �فتقار �الحتاد�ت �إىل �ملو�رد و�خلرب�ت �لد�خلية و�فتقادها �لتوجيه 
م��ن ِقَبل �لوز�ر�ت �ملخت�سة و�س��ائر �الإد�ر�ت �حلكومي��ة �ملعنية، ناهيك 
بالعقب��ات �لبريوقر�طي��ة، كّل ه��ذه �لعو�م��ل جتعل �الحت��اد�ت متيل �إىل 
�العتم��اد، ب�س��كٍل مف��رٍط، عل��ى �مل�س��اعد�ت �ملالي��ة �لدولي��ة و�لعدمي��ة 
�لتن�س��يق، م��ن �أجل توظيف خرب�ء وم�ست�س��ارين خارجي��ني يتوّلون مهاّم 

�لتخطيط �ملوؤّقتة.
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احتادات البلديات يف م�اجهة التحّديات1 
تو�ج��ه �حت��اد�ت �لبلدي��ات، ب�س��بب �سع��ف هيئاته��ا �الإد�ري��ة و�ساآل��ة 
مو�رده��ا �ملالي��ة و�لب�س��رية، حتّدي��اٍت �س��ائكًة عل��ى �سعي��د �إد�رة وج��ود 
�لنازح��ني وتوف��ري �خلدم��ات �لعام��ة �الأ�سا�س��ية ملو�طنيه��ا يف جم��االت 
�الأمن، و�إد�رة �لنفايات �ل�سلبة، و�ملياه، و�ل�سرف �ل�سّحي، و�ل�س��المة 

�ل�سّحية، و�لطاقة، و�لبنية �لتحتية.

تنا�س��ل غالبي��ة احت��ادات البلدي��ات م��ن اأج��ل احلف��اظ عل��ى قدرته��ا 
امل�ؤ�ّس�س��ية االأ�سا�س��ية، وقد �أظهر �مل�سح �فتقار االحتادات اإىل ال�حدات 
االإداري��ة االأ�سا�س��ية الت��ي يق�س��ي بها القان�ن حي��ث �إن 22 يف �ملئة من 
�الحت��اد�ت ال ميل��ك �أجهزًة �إد�ري��ًة ومالية، و37 يف �ملئ��ة يعمل من دون 
جه��از هند�س��ة، علمًا ب��اأن وجود ه��ذه �الأجهزة يف �الحت��اد�ت �سروري 
لتحقي��ق �الأه��د�ف �لتنموي��ة بطريق��ٍة منهجي��ٍة، قابل��ٍة للم�س��اءلة، كم��ا 
�أظه��ر �أن 41 يف �ملئ��ة منه��ا يفتق��ر �إىل هي��كٍل �إد�ري ر�س��مي )م��الك( 
ونظ��ام د�خل��ي يح��ّدد�ن �ملهاّم و�مل�س��وؤوليات �ملنوطة بكّل وح��دة �إد�رية 

منه��ا، على نحِو ما يفر�سه �لقانون.

ثم��ة عائ��ٌق �آخ��ر تو�جه��ه �حت��اد�ت �لبلديات؛ �أال ه��و النق���س املزمن يف 
ع��دد امل�ّظف��ن، حي��ث �أدىل 71 يف �ملئة منه��ا بحاجته �إىل عدٍد �أكرب من 
�سة و�إىل  �لعاملني. �أ�سف �إىل ذلك �فتقار �الحتاد�ت �إىل �أجهزة متخ�سّ
موّظف��ني يتمّتعون مبه��ار�ت تقنية متقّدمة، حيث تبنّي �أن ن�س��بة موّظفي 
�سني يف لبنان، �أو �لذين يعملون يف جماالت �ل�سحة  �الحتاد�ت �ملتخ�سّ
�لعام��ة و�لبيئ��ة و�إد�رة �لنفاي��ات و�ل�سيا�س��ات �الجتماعي��ة و�لتخطي��ط 
�ال�س��ر�تيجي، ال تتع��ّدى �ل���13 يف �ملئة، ما يح��ول دون تاأدية �الحتاد�ت 
دورً� قيادي��اًّ ب��ارزً� يف جم��ال �لتنمي��ة �ملحّلي��ة �القت�سادي��ة و�لتخطي��ط 
�ملُ��ُدين، ويق�سر عملها على تعجيل �مله��ام �الإد�رية �لروتينية و�لوظائف 
�الأ�سا�س��ية. عل��ى �أن معظ��م العامل��ن يف االحت��ادات ه��م م��ن ال�س��باب 
واملتعّلم��ن: 57 يف �ملئ��ة من �ملوّظفني �لبلديني تق��ّل �أعمارهم عن �ل�40 
عامًا، و41 يف �ملئة منهم من َحَملة �ل�سهاد�ت �لعليا، ما جعل ن�سبة روؤ�ساء 
�الحت��اد�ت �لذين يعرفون ملوظفيهم بامله��ارة يف جماالت �خت�سا�سهم 
تفوق �ل�50 يف �ملئة، ثلُثهم �أقّر باأن موّظفيهم مي�سكون بزمام �ملبادرة يف 
�لعم��ل، وهو �أمٌر يدعو �إىل �لتف��اوؤل ويرّجح قابلية �الحتاد�ت لالنخر�ط 

يف حركة �لتكنولوجيا �حلديثة و�كت�ساب �ملهار�ت �جلديدة.

�ل�1050 بلدية، يتعاون 75 في �لمئة منها �سمن 58 �تحاد  1  في لبنان ما يقارب 
لتقديم  وتن�سيقها  �لمو�رد  ح�سد  �سبيل  في   )2020 معطيات  )وفق  بلديات 
»�لمنظمة  �أنظر:  �لبلديات،  �تحاد�ت  دور  �لتفا�سيل حول  لمزيد من  �لخدمات. 
لبنان:  في  �لالمركزية  »�إ�سالح   .)2017( �لديمقر�طية«.  عن  للتقرير  �لدولية 
�لو�سع �لر�هن«. بيروت: »�لمنظمة �لدولية للتقرير عن �لديمقر�طية«. ني�سان/

�أبريل 2017.
�لعامة  »�لخدمات   .)2017( �لديمقر�طية«.  عن  للتقرير  �لدولية  »�لمنظمة   
�لبلدية  �ل�سرطة  �ل�سلبة،  �لنفايات  �إد�رة  لبنان:  في  �لبلديات  �تحاد�ت  في 
للتقرير عن  �لدولية  �ل�سفافية و�لت�ساركية«.بيروت: »�لمنظمة  �لعامة،  و�ل�سالمة 

�لديمقر�طية«. كانون �الأول/دي�سمبر 2017.

ع��الوًة عل��ى ذلك، لقد �س��ّلط 74 يف �ملئة من �حت��اد�ت �لبلديات �ل�سوء 
عل��ى �س��ّح امل���ارد املالية معت��ربً� �إياها نقط��ة �سعفه �الأ�سا�س��ية، و�لعقبة 
�لت��ي تعر���ص تطوي��ر قدر�ت��ه �لتقني��ة و�الإد�ري��ة و�لتخطيطي��ة ب�سورة 
�أب��دى ع��دد م��ن �الحت��اد�ت ت��رّددً� يف �الإف�س��اح ع��ن  �أ�سا�س��ية، كم��ا 
بيانات��ه �ملالي��ة، معت��ربً� �أنها معلوماٌت »ح�ّسا�س��ة«، م��ع �أن �لقانون ين�ّص 
ل، يف هذ� �ل�س��ياق، عجُز  عل��ى �س��رورة �الإف�ساح �ل�س��ّفاف عنها. ُي�س��جَّ
�الحت��اد�ت عن تاأدية مهاّم �لتخطيط �ملايل، ب�س��بب �عتمادها �ل�س��ديد 
عل��ى نظ��ام �لتعادل �مل��ايل �ملتمّثل يف �ل�سندوق �لبلدي �مل�س��تقّل، و�لذي 

تديره �حلكومة �ملركزية.

بالرغم من هذه �لقيود، �أعربت �الحتاد�ت �مل�سمولة بامل�سح عن تفاوؤلها 
ب��ن بلدياته��ا االأع�س��اء.  بالتما�س��ك واالن�س��جام والتع��اون الداخل��ي 
و�إذ� �أمك��ن �أن ُيع��زى �لعام��ل �ملذكور �إىل وجود ح���ّص بالوحدة �ملناطقية 
يتج��اوز �النق�س��امات �ل�سيا�س��ية و�لع�سبّي��ات �لتقليدي��ة �لقائم��ة ع��ادًة 
ب��ني ق��رى �الحت��اد �لو�حد ب��ل ويف د�خ��ل كلٍّ منها، فمما ال ري��ب فيه �أنه 
ي�س��ّكل �عر�فًا و��سحًا مبا تتمّتع به �الحتاد�ت من �س��رعيٍة دميقر�طية 

وم�سوؤوليٍة يف �سنع �ل�سيا�سات �سمن نطاقها �الإقليمي.

ت��سيات من اأجل امل�سّي قدماً
ال ب��ّد م��ن تزويد �الحتاد�ت ما حتتاجه من م�س��اعدٍة وخ��ربة يقت�سيهما 
�لتخطيط للحلول �ملن�سودة وح�سن تنفيذها. وتكون تقوية �الحتاد�ت من 
��ٍق وم�س��تدام ُيخرجها م��ن و�سعّية  خ��الل بن��اء قدراته��ا عل��ى نحٍ� من�سَّ
�الكتفاء بالتلّقي �ل�سلبي �إىل �لتعامل �ال�ستباقي �لفاعل مع ما تقّدمه لها 

�جلهات �لدولية �ملانحة من متويل وبر�مَج دعم.

بي��د �أن بن��اء �لق��در�ت ه��ذ� ال يك��ون ناجحًا م��ا مل تعمد �الحت��اد�ت �إىل 
�ّتخ��اذ ما يلزم من �إجر�ء�ت لتح�س��ني �أنظمتها �لد�خلية، كاأن جتمَع يف 
عمله��ا ب��ن تكن�ل�جيا املعل�مات ونظام املعل�م��ات اجلغرافية متهيداً 
الإر�س��اء اأُ�ُس���س احل�كمة االإلكرتونية وتعزيز ال�س��فافية، وحتر�َص على 
�إ�سف��اء �لطاب��ع �لر�س��مي عل��ى �س��رْي �أعماله��ا �لد�خلي��ة، وو�س��ع خطط 
�لتطوير ملوّظفيها �حلاليني، كما �أن يف م�س��تطاعها �الإفادة من �إمكانات 
قو�عده��ا �ل�س��عبية عل��ى نح��ٍو ميّكنها من ح�س��د �ملو�هب �ملتع��ّددة، عرب 
�س��ة، به��دف تق��دمي �لن�س��ح و�مل�س��اركة يف  جل��ان �ملو�طن��ني �ملتخ�سّ

ت�سميم �خلطط وتنفيذها.
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يقت�س��ي، يف م��و�ز�ة ذل��ك، بذل �جلهود �الآيلة �إىل �إر�س��اء اإط��اٍر قان�يّن 
وتنظيم��ّي اأك��َر متكين��اً عل��ى امل�س��ت�ى ال�طن��ي �نطالق��ًا م��ن مر�جعة 
�الإط��ار �لبلدي �حلايل، و/�أو �إقر�ر م�س��روع قان��ون �لالمركزية �الإد�رية 
�ملو�س��عة للع��ام 2014، �ل��ذي الي��ز�ل قيد �ملناق�س��ة يف �للجن��ة �لربملانية 
�لفرعية لالمركزية، بحيث يت�سّنى لل�سلطات �ملحّلية �الإفادة من وفور�ت 
دٍة بني �لبلديات �الأع�ساء متّكن  �حلجم باإيجادها حمّفز�ت و�آلياٍت موحَّ
م��ن دجمها وح�س��د مو�ردها. من هن��ا كانت �حلاجة ملّحة �إىل حت�س��ني 
�الآليات �ملوؤ�ّس�س��ية �لتي حتكم مالّية �لبلديات �أو، حّتى، تعديلها مبا يتيح 
�لتخطي��ط �ملايل �ل�س��ليم، كم��ا �إىل �سم��ان عد�لة حتوي��الت �ل�سندوق 

�لبلدي �مل�ستقّل لالحتاد�ت وح�سن توقيتها و�سفافيتها.

�أخ��ريً�، �إن �إر�س��اء حوكم��ٍة حمّلي��ٍة المركزيٍة يفر�ص قي��ام عالقة عمٍل 
�سل�سٍة مع هيئات احلك�مة املركزية، ال�سيما وز�رِة �لد�خلية و�لبلديات، 
وجمل���ِص �الإمناء و�الإعمار، ومكتِب وزير �لدولة ل�س��وؤون �لتنمية �الإد�رية، 
كم��ا ي�س��تدعي قيام �الحتاد�ت بتوثيق �لتعاون م��ع بلدياتها �الأع�ساء من 

جهة، وهيئات �ملجتمع �ملدين و�الأهلي من جهة �أخرى.

هك��ذ� يتع��نّي عل��ى �أ�سحاب �مل�سلح��ة و�جلهات �ملعنية عل��ى �ل�سعيدين 
حت�س��ني  �إىل  ته��دف  بر�م��ج  �سياغ��ة  �إىل  �ل�س��عُي  و�ل��دويل  �لوطن��ي 
�ل�سيا�س��ات �لعامة واالأُُطر التنظيمية، وممار�س��ُة ال�سغِط الهادف اإىل 
ة واملنخرطة يف خمتلف  ت��سيح �سالحيات االإدارات الر�س��مية املخت�سّ

م�ست�يات احلكم.
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1. خلفية ومنهجية

�أم��ا حتليل �لق��درة �ملالية لالحتاد�ت فقد ��س��تند �إىل �لبيان��ات �ملتعّلقة 
باالإير�د�ت و�لنفقات منذ �لعام 2013 حتى �لعام 2015، علمًا باأن بع�ص 
�لبيان��ات �ملالية �لتي ُجِمَعت يف خالل �مل�س��ح كان��ت مبنّيًة على تقدير�ت 
�ملُجيب��ني �لت��ي ُيحتَمل، عن ق�س��ٍد �أو غرِي ق�سد، �أال تكون دقيقة، �س��ّيما 
و�أنه، متى تعّذرت مقابلة �أحد روؤ�ساء �الحتاد�ت، كانت ِفَرق �مل�سح حُتال 
�إىل �أحد �ملوّظفني ممن تنعك�ص �أحيانًا درجات معرفتهم �ملتفاوتة يف ما 
ي�سدر عنهم من تقدير�ٍت �رجتالّيٍة و�أجوبٍة ع�سو�ئية �إن مل يكن يف تعّذر 

قدرتهم على �الإجابة �أو �متناِعهم عن �لت�سريح.

��ر، يف �ملقابل، عن ��س��تقاء معلوم��اٍت �أخرى من  عل��ى �أن �مل�س��ح مل يق�سّ
م�سادر �أّوليٍة، كالوثائق �ملوؤر�سفة �لتي ي�سّح �لركون �إليها.

هاٍت  وعليه، فاإن قر�ءة نتائج �مل�سح، يف �سوء �لقيود �ملذكورة، تعك�ص توجُّ
عامة وت�سّور�ت ر�ئجة �سمن نطاق �حلكم �ملحلي يف لبنان.

ج��ري بني ت�س��رين �لثاين/ يعر���ص ه��ذ� �لتقري��ر نتائج م�س��ٍح تقييم��ّي �أُ
نوفمرب 2016 وني�س��ان/�أبريل 2017، يتناول عّينًة من 49 �حتاد بلدياٍت 
يف لبن��ان، م��ن �أ�س��ل 56 �حت��ادً� �آن��ذ�ك، �أي م��ا ن�س��بته 86 يف �ملئ��ة من 
�الحتاد�ت �للبنانية. وقد قبلت �الحتاد�ت �ملذكورة  بامل�س��اركة يف �مل�سح 

بعد مو�فقٍة ر�سميٍة من وز�رة �لد�خلية و�لبلديات.

ُن�ِس��َرت �لِف��َرق �ملُكلَّف��ة �لقي��ام بعملية �مل�س��ح يف �مليد�ن من �أج��ل �إجر�ء 
مقاب��الت مع عدٍد من �مل�س��وؤولني �ملحّليني �ملُنتَخبني )روؤ�س��اء �حتاد�ت، 
و�أع�ساء يف جمال���ص �حتاد�ت(، ُي�س��اف �إليهم بع�ص �ملوّظفني �لعاملني 
يف �الحت��اد�ت. وكان��ت �لغاي��ة م��ن �لتقيي��م حتدي��د �لق��درة �ملوؤ�ّس�س��ية 
و�الإد�ري��ة،  و�ملالي��ة،  �ملادي��ة،  بالظ��روف  يتعّل��ق  م��ا  يف  لالحت��اد�ت 
و�لتوظيفية، �إ�سافًة �إىل �لقدر�ت �خلا�سة بالتخطيط و�لتنفيذ و�لعو�مل 
�ملحيط��ة )�جلغر�في��ا و�لدميغر�في��ا(. وق��د رّك��ز �لتقيي��م عل��ى عن�سر 
�لفاعلي��ة، بو�سف��ه �ل�س��َمة �لرئي�س��ة للحوكم��ة �ل�س��ليمة، �أك��ر منه على 
�س��ماٍت �أخرى، وذلك من قبيل �ال�ستجابة الحتياجات �لنا�ص يف خمتلف 

�ملجاالت �لقطاعية.

وقد ُجِمَعت بيانات �مل�س��ح ��س��تنادً� �إىل ��س��تبياٍن ترّكز على �ملو�سوعات 
�الآتية:

تاريخ �إن�ساء �الحتاد، وحجم �لع�سوية فيه.	 
�لبيانات �جلغر�فية.	 
�لبيانات �لدميغر�فية.	 
عدد �لوحد�ت �ل�سكنية وغري �ل�سكنية.	 
�ملقاّر �لرئي�سة و�ملعّد�ت �ملُتاحة.	 
�ملو�رد �ملالية.	 
�متالك خّطٍة �ساملة، ومدى �ال�ستعد�د حلاالت �لطو�رئ، و�ملهار�ت 	 

�ملتعّلقة باإد�رة �مل�ساريع.
ذة يف �ل�سنو�ت �خلم�ص �ملا�سية، و�سركاء �لتعاون.	  �مل�ساريع �ملُنفَّ
 	.)SWOT( حتليل نقاط �لقّوة و�ل�سعف، و�لُفَر�ص، و�ملخاطر

جت��در �الإِ�س��ارة �إىل �أن معظ��م م�س��ادر �لبيان��ات �ملتعّلقة بعدد �ل�س��كان 
�ملقيم��ني، وع��دد �لنازح��ني قبل �حل��رب �ل�س��ورية وبعده��ا، وباملو�زنات 
�ل�س��نوية وقطوع��ات �حل�س��اب و�لبيان��ات �ملالي��ة، وموؤّه��الت �ملوّظف��ني 
وفئاته��م �لُعْمرية، هي بياناٌت �س��فهية تعتمد على مدى دّقة �ملعلومات �أو 

مة من �الأ�سخا�ص �لذين جرت مقابلتهم. �لتقدير�ِت �ملُقدَّ
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يتنام��ى عدد �الحت��اد�ت بالتو�زي مع عدد �لبلدي��ات يف لبنان، من 600 
بلدي��ة تقريب��ًا يف �أو�ئ��ل ت�س��يعينيات �لق��رن �ملا�س��ي، �إىل م��ا يزي��د على 
�الأل��ف بلدي��ٍة �ليوم. و�لو�قع �أن عدد �لبلدي��ات �ملتز�يد يتيح للمجتمعات 
�ملحّلي��ة يف مناط��ق لبن��ان �لَطَرفية ق��ْدرً� �أكرَب من �ال�س��تقاللية يف تلبية 

�الحتياجات �ملحّلية، عرب �ملجال�ص �ملُنتَخبة دميقر�طيًا.

بي��َد �أن ه��ذ� �ملنحى �س��هد �أي�سًا ت�س��كيل بلدياٍت �أ�سع��َف و�أ�سغَر حجمًا، 
تعج��ز عن حتقيق هدفها �الأ�سا�س��ي، م��ا حّث على �إن�س��اء �حتاد�ٍت تتيح 

جتميع مو�ردها.3

يبلغ عدد �ل�س��كان �ملُقيمني ب�س��كٍل د�ئٍم يف نطاق �الحتاد�ت �لتي طالها 
�مل�س��ح نحَو 2،5 مليون ن�س��مة، �أي ما ن�سبته 65 يف �ملئة تقريبًا من �سكان 
لبنان، ناهيك بال�س��كان �ملو�س��مّيني �لذين ت�سّمهم �الحتاد�ت، وعددهم 
يق��ارب �ل���800 �أل��ف ن�س��مة. بذل��ك ميك��ن �لق��ول �إن ثالثة �أرباع �س��كان 
لبن��ان يعتم��دون عل��ى م�س��اريع �لتنمية و�خلدم��ات �لعامة �لت��ي تقّدمها 
�حتاد�ت �لبلديات، مع �للفت �إىل �أن �الأرقام �ملذكورة ال ت�سمل �لنازحني 
�ل�س��وريني، �لذين ُيقّدر عدده��م ب�1،2 مليون ن�س��مة، و�لذين ي�ساعفون 

م�سوؤوليات �ل�سلطات �ملحّلية.

»�إ�سالح  �لديمقر�طية«:  عن  للتقرير  �لدولية  »�لمنظمة  �إ�سد�ر�ت  �أنظر   3
�تحاد�ت  �لعامة في  و»�لخدمات  لبنان )ني�سان/�أبريل 2017(،  �لالمركزية في 

�لبلديات في لبنان« )كانون �الأول/دي�سمبر 2017(.

 2. االأهمية املتزايدة الحتادات البلديات 
    يف لبنان، وامل�س�ؤوليات املُلقاة على عاتقها
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الر�سم 1. تنامي احتادات البلديات يف لبنان منذ العام 2000 )وفق عّينة امل�سح(

�س��ّجل عدد �حتاد�ت �لبلديات يف لبنان تز�يدً� �س��ريعًا منذ �لعام 2000 
�إىل �أن غ��د� 75 يف �ملئ��ة م��ن �لبلديات من�سويًا حت��ت ر�ية �الحتاد�ت ملا 
ت�س��ّكله هذه �الأخ��رية من فر�سة لتحقيق �أهد�ف �لتنمية على �مل�س��تويني 
�ملحّل��ي و�الإقليم��ي،2 م��ا ينه�ص دلي��اًل على �أهميتها �س��و�ٌء بالن�س��بة �إىل 

�ل�سكان �أو �إىل �حلكومة �ملركزية �أو �إىل �ملنظمات �لدولية �ملانحة.

�أول م��ا �ُس��ِمح بت�س��كيل �الحتاد�ت يف �لع��ام 1977 على �أث��ر �إقر�ر قانون 
�لبلديات، حيث �أُن�ِس��َئت ع�سرة �حتاد�ت خالل �حلرب �الأهلية )1975-
ت  1990(، ن�سفه��ا كان يف حمافظ��ة جب��ل لبن��ان، �لت��ي لطامل��ا �عُت��رِبَ
منطق��ًة متمّيزة، و�لن�س��ف �الآخر يف �ملناطق �لطَرفية. �إن دّل ذلك على 
�س��يء فعلى م��ا تتمّتع به هذه �الحتاد�ت من مرون��ٍة وظيفية، وقدرٍة على 
ح�س��د �ملو�رد وحتفيِز �لتنمية �ملحّلية، يف وقٍت كان ن�س��اط �لبلديات فيه 
ق��د توّقف ب�س��بب ��س��تفحال �لن��ز�ع يف �لبالد وت��و�يل �إخفاق��ات �لدولة 

وتقاع�سها عن مهامها.

ومن��ذ ذلك �حلني مل ن�س��هد ن�س��اأة �أّي �حتاٍد، حت��ى �إذ� كان �لعام 1998 
�أُجرَيت �النتخابات �لبلدية الأول مرة بعد �لعام 1963 وعاد �إىل �ل�سلطات 
�ملحلّية �س��ابُق ن�س��اطها، ما �أحدث طفرًة جتّلت يف  ت�سكيل 73،5 يف �ملئة 

من �حتاد�ت لبنان منذ �لعام 2000 )�لر�سم 1(.

�تحادً�،  و�لبالغ عددها 49  �لم�سح،  �لم�سمولة في  �التحاد�ت  �أن  �عتبرنا  ما  �إذ�   2
باب  من  �سّح،  فقد   ،)2018 معطيات  )وفق   1038 �أ�سل  من  بلديًة   658 ت�سّم 
�إن �التحاد�ت �لحالية و�لبالغ عددها 58، ت�سّم 75 في �لمئة  �ال�ستقر�ء، �لقول 

من �لبلديات في �لبالد، �أي ما مجموعه 779 بلدية. 
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الر�سم 2. تقديرات االحتادات ح�ل الزيادة يف اأعداد ال�سكان ال�س�رين

�أم��ا �ملناط��ق �لت��ي يتو�ج��د فيه��ا معظ��م �لنازح��ني يف لبن��ان، فهي تلك 
�لو�قع��ة يف �الأطر�ف و�ملمتّدة على طول �حلدود مع �س��وريا، و�لتي كانت 
والت��ز�ل ُتعترَب �الأكر تهمي�س��ًا وه�سا�س��ًة، وت�س��مل كاّلً من ع��كار وحز�م 

�لفقر �ملحيط بطر�ب�ص، و�لفيحاء، و�ل�سّنية، و�سهل �لبقاع.

مم��ا ال يرق��ى �إلي��ه �ل�س��ّك �أن ه��ذ� �لتغيري �لدميغ��ر�يف �ملفاجئ ي�س��ّكل 
حتّدي��ًا ب��ارزً� لقدر�ت �الحتاد�ت، �لتي بات عليه��ا �أن تقّدم كّمًا متز�يدً� 
م��ن �خلدم��ات مبعزل ع��ن �أّي زيادٍة �سريبي��ة مو�زية. ِزد عل��ى ذلك �أن 
�لنمّو �ل�سكاين �أّدى �إىل �إنتاج مزيٍد من �لنفايات �ل�سلبة ومياه �ل�سرف 
ة، ما �أنه��ك قدرة �الحتاد�ت عل��ى �إد�رة �لنفايات  �ل�سح��ي غ��رِي �ملعاجَلَ
�ل�سلبة، ناهيك باأن ��ستقر�ر �لنازحني يف �ملناطق �لزر�عية د�خل خيٍم 
وم�ساكَن غرِي ر�سمية �سّكل �سغطًا على ��ستخد�م �الأر��سي وحّول �لعديد 
من �ملناطق �لريفية �إىل جتّمعاٍت يغلب عليها �لطابع �لع�سو�ئي بعيدً� من 

�أّي تخطيٍط ُمدين.

ُي�س��ار يف هذ� �ل�س��ياق �إىل �أننا و�جهنا �سعوبة يف حتديد توّزع �لنازحني 
�ل�س��وريني عل��ى خمتل��ف �الحتاد�ت عل��ى نحٍو دقي��ق، الأن ه��ذه �الأخرية 
كان��ت، يف غي��اب كّل �آلي��ٍة �إح�سائي��ٍة عل��ى �مل�س��توى �لبل��دي، تق��ّدم عن 
�لزي��ادة �حلا�سل��ة يف �أع��د�د �ل�س��كان �ل�س��وريني تقدي��ر�ٍت قّلما تعك���ص 

�ل�سورة �لفعلية على �أر�ص �لو�قع )�لر�سم 2(.

مة م��ن ِقَبل �الحت��اد�ت، وذلك  ينبغ��ي �لتعاط��ي بح��ذٍر مع �الأرق��ام �ملُقدَّ
جلملة �أ�س��باب، �أبرزها: 1- �اللتبا�س��ات �حلا�سلة ب�س��اأن حجم �ل�سكان 
يف �لنطاق �الإد�ري لالحتاد و�ملنطقة �جلغر�فية �ملحيطة به؛ 2- مبالغة 
�الحتاد�ت عادًة يف تقدير �أعد�د �لنازحني �سعيًا منها �إىل �جتذ�ب مزيد 
م��ن �مل�س��اعد�ت �لدولي��ة. من هنا ترّيُثن��ا يف �الأخذ مبز�ع��م �الحتاد�ت 
�لت��ي ح��ّددت ن�س��بة �لزي��ادة يف �أعد�د �ل�س��كان �ل�س��وريني بثالثَة ع�س��ر 
�سعف��ًا، وتقديُرنا �أاّل تكون قد جاوزت �ل�س��بعة �أو �لع�س��رة �أ�سعاف، تبعًا 

لو�سع كل منطقة.



7 I ما مدى مرونة احتادات البلديات يف لبنان؟

 3.  حتليل نقاط القّ�ة وال�سعف، 
)SWOT( والفر�س، واملخاطر

تبنّي �أن �لتما�سك �لد�خلي و�لتعاون بني �لبلديات �الأع�ساء يف �الحتاد�ت 
هو من �أبرز نقاط �لقّوة �ملُ�سار �إليها )�لر�سم 4(، حيث مل�سنا �سبه �إجماع 
عل��ى �عتب��ار �لطاب��ع �لتع��ّددي �ملذهب��ي للعديد م��ن �الحت��اد�ت م�سدَر 
فائدة ال عائقًا �أمام �لتنمية �ملحّلية. وهكذ�، �حتّل �لتنّوع �ملذهبي �ملرتبة 
.SWOT لثالثة بني �لفر�ص �لتي ذكرها �مل�سوؤولون �ملُنتَخبون يف حتليل�

وح�س��بما �أفاد روؤ�س��اء �الحتاد�ت، ف��اإن �لبلديات �الأع�س��اء تتحّلى بروح 
�لت�سام��ن و�اللتز�م �مل�س��رك باالأهد�ف �لتنموية. وغن��يٌّ عن �لبيان �أن 
حل���ّص �لوحدة ه��ذ� �أثرً� �إيجابّيًا مبا�س��رً� يف عملية �حلوكمة، �إذ ي�س��هل 
معه �ّتخاذ �لقر�ر�ت وتنفيذها ب�س��رعٍة على م�ستوَيي �الحتاد و�لبلديات 
�الأع�س��اء، وم��ا ر�أين��اه ه��و �أن �لق��ر�ر�ت غالب��ًا م��ا ُتتََّخ��ذ باالإجم��اع يف 
دالل��ٍة على م��دى �نفتاح �مل�س��وؤولني �لبلدي��ني يف خمتل��ف �ملناطق، وعلى 
ح�س��ن نو�ياهم يف عقد �ل�سر�كات و�مل�س��اريع �مل�سركة وتعزيزها ملا فيه 

م�سلحة �ملجتمع �ملحّلي. 

يف �سياق ر�سم خريطة �لقدر�ت، �ُسِئل روؤ�ساء �الحتاد�ت عن �آر�ئهم حول 
نق��اط �لقّوة و�ل�سع��ف، كما عن �لُفَر�ص �لتي ت�س��نح لهم و�ملخاطر �لتي 
تو�جههم، فاأثبتو� 22 فر�سًة يف مقابل 96 نقطة �سعف؛ و90 نقطة قّوة، 
و79 خطرً� )�لر�سم 3(. ويف ذلك داللة و��سحة على �أن ما ي�سطدم به 
�مل�س��وؤولون �ملحّليون �ملُنتَخبون من عقب��ات د�خلية وخارجية يفوق بكثري 

�لفر�ص �ملُتاحة حلّل ما يو�جههم من حتّديات.

 


الفرص
%8

%31
%33

%28

الر�سم 3. نتائج حتليل نقاط القّ�ة وال�سعف، والفر�س، واملخاطر 
)SWOT(

نقاط �ل�سعف

�لُفَر�ص 

�ملخاطر

نقاط �لقّوة

 

 القّوة: نقاط SWOTل . تحلي4الرسم 
 

53%

14% 12%
7% 7% 4%

التماسك الداخلي الموارد البشرية 
الكفوءة

وجود خّطة تنموية الشفافية ةالمرونة واالستمراري الوعي البيئي

الر�سم 4. حتليل SWOT: نقاط القّ�ة

�لب�س��رية �لوعي �لبيئي         �ملرونة و�ال�ستمر�رية            �ل�سفافية              وجود خطة تنموية                                          �لتما�سك �لد�خلي �مل��و�رد 
�لكفوءة
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 الفرص: SWOT. تحليل 6الرسم 

 

  المخاطر والتحّديات: SWOT. تحليل 7الرسم 
 

27%

22%

16% 15%

11%

إدارة النفايات الصلبة
ومياه الصرف الصّحي

أزمة الالجئين السوريين البيروقراطية
والروتين اإلداري

غياب التوجيه الحكومي صادياالقت-التخلّف االجتماعي

الر�سم 7. حتليل SWOT: املخاطر والتحّديات 

�أزمة �لالجئني �لتخلف �الجتماعي-�القت�سادي     غياب �لتوجيه �حلكومي              
�ل�سوريني

�إد�رة �لنفايات �ل�سلبة 
ومياه �ل�سرف �ل�سحي

�لبريوقر�طية 
و�لروتني �الإد�ري

م��ن جملة �ملخاط��ر و�لتحّديات �خلارجية �لتي ج��رى ر�سدها يف حتليل 
SWOT، �إد�رُة �لنفاي��ات �ل�سلب��ة ومياه �ل�س��رف �ل�سّحي، وهي �الأكر 

�س��يوعًا، تليها �لزيادة �ل�سكانية �لهائلة جّر�ء تدّفق �لنازحني من �سوريا 
)�لر�س��م 7(. �أم��ا �لتحّدي��ات على �سعي��د �حلوكمة �لد�خلي��ة فتتمّثل يف 
�لعو�ئ��ق �الإد�ري��ة، و�فتق��اِد دع��م �ل��وز�ر�ت �ملخت�س��ة، ورثاث��ِة �الأنظمة 

�لبريوقر�طية �لتي جتاوزها �لزمن.

كذل��ك �أظهر حتليل SWOT �أن �مل�س��وؤولني �ملُنتَخب��ني يعّلقون �آمااًل كبرية 
م من ِقَب��ل �جلهات و�لدول �ملانحة )�لر�س��م 6(، لكن  عل��ى �لدع��م �ملُقدَّ
�لالف��ت ه��و �أن �أحدً� مل يوِرد �لتعاون �لدويل �سم��ن نقاط �لقّوة، مع �أنه 

ظاهرٌة مافتئت تتنامى منذ بد�ية �حلرب �ل�سورية.

 

45% 45%

9%

التعاون مع المنظمات 
المحلية والدولية

الفرص االقتصادية التنّوع المذهبي

الر�سم 6. حتليل SWOT: الفر�س

�لتنوع 
�ملذهبي

�لتعاون مع �ملنظمات 
�ملحلية و�لدولية

�لفر�ص 
�القت�سادية 

يف �ملقابل، ي�سّكل غياب �ملو�رد �ملاّدية �أكر �لنقاط �سعفًا وفق ما �سّرحت 
به �الحتاد�ت )�لر�س��م 5(. وقد �أظهرت نتائج �مل�سح �أن �الحتاد�ت على 
��س��تعد�د لتنفي��ذ �أعمال �لبنية �لتحتي��ة و�ل�سيانة �لروتيني��ة، ال بل �إنها 
ل �لقيام بذلك يف حال �أُتيَحت لها فر�سة �ال�ستح�سال على �ملعّد�ت  تف�سّ
�لالزمة. �إال �أنها �أبدت �هتمامًا �أقّل باحلوكمة �الإلكرونية و�ال�ستح�سال 
عل��ى �ملع��ّد�ت �لت��ي ت�س��اعد يف �إ�سف��اء �لطابع �لرقم��ي عل��ى عملّياتها. 
ح�س��بنا مث��ااًل عل��ى ذل��ك �أن 10 يف �ملئ��ة فق��ط م��ن �حت��اد�ت �لبلديات 
َي�س��تخدُم نظاَم �ملعلوم��ات �جلغر�فية، مع �أنه �أد�ٌة �أ�سا�س��ية يف تخطيط 

�لبلد�ت ووجوه ��ستخد�م �الأر��سي وت�سنيفها، وجباية �ل�سر�ئب.

 
 

74%

15%

5% 5%

غياب الموارد 
الماّدية

غياب الموارد 
البشرية

غياب خّطة 
استراتيجية

غياب التماسك 
الداخلي

الر�سم 5. حتليل SWOT: نقاط ال�سعف

غياب �لتما�سك 
�لد�خلي

غياب خّطة 
��سر�جتية

غياب �ملو�رد 
�لب�سرية

غياب �ملو�رد 
�ملادّية
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 4. قدرات احتادات البلديات: 
     نظرة تف�سيلية

ن�س��بة �الحت��اد�ت �لت��ي تق��ّر بفاعلّية �لنظ��ام �ملذكور ال تتع��ّدى �ل�6 يف 
�ملئ��ة، م��ع �أن��ه �أد�ٌة �أ�سا�س��يٌة يف عملي��ة �لتخطيط ال�س��تخد�م �الأر��سي 
وت�سنيفه��ا وجباي��ة �ل�سر�ئ��ب ومر�قب��ة �ملر�فق �لبلدية، و�س��وى ذلك 
مم��ا ميك��ن �أن ي�س��اعد يف ح��ّل م�س��كالت �الحت��ادت �الأ�سع��ف، بن��وٍع 
. �إن م�س��وؤويل �الحت��اد�ت غالب��ًا م��ا يتذّرع��ون بتكلفت��ه �ملرتفعة  خا���صّ
رو� تقاع�س��هم عن ��س��تخد�مه، رمبا الأنه��م مل يكّونو� بعد فكرًة  كي يربِّ
و�في��ة ع��ن �ملز�يا �لعملية لهذ� �لنظ��ام، �أو الأنهم �أِلفو� منطًا من �لعمل 
ب��ات ي�سع��ب عليهم �الإقالع عنه، علمًا ب��اأن �حلوكمة �الإلكرونية باتت 

�س��رطًا �سرورّيًا لتطبيق �مل�س��اءلة و�سمان �ل�سفافية.

�سئي��ٍل  �هتم��اٍم  �س��وى  �إذن،  �مل�س��ح،  يف  �مل�س��اِركة  �الحت��اد�ت  ُتب��ِد  مل 
بتح�س��ني �أنظمة �الإد�رة �لد�خلية و�عتماد �حلوكمة �الإلكرونية، يف حني 
�أنه��ا كادت تع��رّب باالإجم��اع ع��ن حاجته��ا �إىل مع��ّد�ت متّكنها م��ن تاأدية 
�خلدمات �الأ�سا�س��ية، نظري �آليات �ل�س��رطة و�الإ�س��عاف، و�أخرى تخّولها 

�لقيام باأعمال �لبنية �لتحتية )�جلدول 1(.

اجلدول 1. اأ�سناف املعّدات املطل�بة

�ملجموع�ل�سنف
81�ساحنات

�ساحنات بناء، منها جّر�فات، وحّفار�ت، ور�فعات، 
36ومد�حل �إ�سفلت

21غري حمّدد
18�ساحنات نفايات، �ساحنات لتنظيف �لطرق

5�ساحنة ل�سيانة �ل�سرف �ل�سّحي
1�ساحنات مياه

30�آليات
11�سيارة �سرطة

10�سيارة �إ�سعاف
5�سيارة خدمات رباعية �لدفع

4�سيار�ت �إطفاء
22لو�زم ومعّد�ت مكتبية

6حاويات نفايات
3نظام معلومات جغر�فية

142�ملجموع

�إن قدرة �الحتاد�ت �ملوؤ�ّس�س��ية، من مو�رَد ب�س��ريٍة ومالية و�أ�سوٍل ماّدية، 
ه��ي �لت��ي حت��ّدد �إمكاناته��ا يف جم��ايَل توفري �خلدم��ات �لعام��ة �لفّعالة 
وحتقي��ق �الأه��د�ف �لتنموية عل��ى نحٍو منهج��ّي وخا�سٍع للم�س��اءلة. وقد 
خّولتن��ا نتائ��ج �مل�س��ح �أن نك��ّون فك��رة و�قعي��ة عن �س��رْي �الأد�ء �ملوؤ�ّس�س��ي 
وم��ا يعت��ِور ق��درة �الحت��اد�ت م��ن ثغ��ر�ت، كم��ا ع��ن فر���ص �لتخطي��ط 
�ال�س��ر�تيجي، على م�ستوى �الحتاد�ت، لتح�س��ني �حلوكمة �ملحّلية. ومع 
�أنه��ا رّك��زت �إىل ح��ّد بعيد عل��ى �لق��در�ت �الإد�رية، فق��د ت�سّمنت نظرًة 
يف �جلو�نب �لتفاعلية للحوكمة �ل�س��ليمة، على غر�ر �ل�سفافية وم�ساركة 

�ملو�طنني، و�جلو�نب �لقطاعية لعملية تقدمي �خلدمات.

4.1 احتياجات االحتادات املاّدية
يف م��ا يتعّل��ق باالحتياج��ات �ملاّدي��ة، �أعرب��ت �الحت��اد�ت ع��ن رغبتها يف 
�حل�س��ول عل��ى �ملع��ّد�ت �ل�سرورية لتنفي��ذ �أعمال �لبني��ة �لتحتية، فيما 

�أبدت �هتمامًا �أقّل باحلوكمة �الإلكرونية و�لرقمنة.

و�إذ� كان��ت �الحت��اد�ت متل��ك كّله��ا �أجه��زة كمبيوت��ر، فاإن ��س��تخد�مها 
��م يف �لعم��ل �الإد�ري �لبل��دي حي��ث الت��ز�ل حمّط��ات �لكمبيوت��ر  ال ُيعمَّ
قائم��ًة بذ�ته��ا ون��ادرً� م��ا يت��ّم ربطه��ا بتكنولوجي��ا �ملعلوم��ات �أو بنظ��اٍم 
الإد�رة �لبيان��ات م��ن خالل �س��بكٍة د�خلي��ة )�إنر�نت( وخ��ادٍم مركزّي. 
تزع��م �الحتاد�ت �أنها ت�س��تخدم �لربيد �الإلك��روين، لكننا ال منلك على 
��س��تخد�مها �أنظم��ة �لربيد �الإلكروين �ملوؤ�ّس�س��ية �لد�خلية �أّي دليل، بل 
�إن روؤ�س��اء �لبلديات و�ملوظفني غالب��ًا ما يلجوؤون، وبوترية غري منتِظمة، 
�إىل ��ستخد�م عناوين بريدهم �الإلكروين �ل�سخ�سي �أو تلك �لعائدة �إىل 
م�س��اعديهم و�أقربائهم، يف عملهم �لبلدي، �عتقادً� منهم باأن �ملر��س��لة 
�الإلكرونية هي »طريقٌة غري ر�س��ميٍة يف �لعمل«، يجاريهم يف ظّنهم هذ� 
غالبّي��ة �مل�س��وؤولني و�ملوّظف��ني �لبلديني، ما ُيبقي �ملر��س��الت و�ملعامالت 
�الإد�ري��ة ورقي��ًة، يف �لغال��ب، تت��ّم عرب �لفاك���ص �أو �لربيد �ملُ�س��لَّم باليد، 

وبالتايل، �أكر ُعر�سة للتلف و�خلطاأ.

ذل��ك ال ينفي، بالطبع، وجود بع�ص �ال�س��تثناء�ت له��ذ� �لنهج يف �لعمل، 
كم��ا يف �حت��اد بلدي��ات جزي��ن حي��ث ت�س��ّكل �س��بكة �الإنر�ن��ت و�لربي��د 

�الإلكروين جزءً� ال يتجّز�أ من �لعمل �الإد�رّي �لروتيني.

يف �س��وء م�س��توى �لرقمن��ة �ملنخف�ص ه��ذ� ويف غياِب �الإط��ار �لقانويّن 
�ملُل��ِزم للحوكم��ة �الإلكرونية،4 ندرك ملاذ� ال ي�س��تخدم نظاَم �ملعلومات 
�جلغر�في��ة �س��وى 10 يف �ملئة فقط من �الحت��اد�ت. لكن �لالفت هو �أن 

�سدر قانون �لمعامالت �الإلكترونية بعد �إجر�ء �لم�سح )�لقانون �لرقم 81 تاريخ   4
10 ت�سرين �الأول/�أكتوبر 2018(.
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21%
29%

45%
50%

34%

58% 57%

36%
40%

50%

7% 7%

19%

8%7%
2%

14%
10%

6%

الهرمل-البقاع وبعلبك لبنان الشمالي وعكار لبنان الجنوبي والنبطية جبل لبنان المتوّسط الوطني

ملكية إيجار اقتراض استضافة ال جواب

الر�سم 8. و�سع املقاّر التي ت�سغلها احتادات البلديات

لكن نتائج �مل�س��ح �س��ّجلت غيابًا ملحوظًا لالأجهزة �ملطلوبِة قانونًا �سمن 
�إد�ر�ت �الحت��اد�ت، م��ا يوؤّث��ر �س��لبًا يف ق��درة ه��ذه �الأخ��رية عل��ى �إد�رة 
�ملو�رد �لب�س��رية وتاأمني �خلدمات؛ فقد غ��اب �جلهاز�ن �الإد�ري و�ملايل 
ع��ن 22 يف �ملئ��ة م��ن �الحت��اد�ت، كم��ا غاب جهاز �لهند�س��ة ع��ن 37 يف 
�ملئة منها، ما جعل ُخم���ص �الحتاد�ت تقريبًا يوؤّدي مهاّمه �لبريوقر�طية 
�لروتينية ب�سعوبة، كما �س��لب ربَعها �لقدرة على �ال�سّطالع بدوٍر رئي���ٍص 

يف �لتخطيط �ملُدين.

كذل��ك يفر���ص �لقان��ون على �الحت��اد�ت و�سع هي��اكل تنظيمي��ًة حتّدد 
�لعالق��ات ب��ني خمتل��ف �الأجه��زة وتو�ف��ر خطوط��ًا و��سح��ًة للت�سل�س��ل 
�الإد�ري، يف �لوق��ت �ل��ذي �أظه��ر مع��ه �مل�س��ح �أن 59 يف �ملئ��ة فق��ط من 
�حت��اد�ت �لبلدي��ات يف لبنان ميلك هي��كاًل تنظيميًا )مالك(، ما يعني 
�نعد�م �لبنية �لبريوقر�طية فيها )�لر�س��م 9( �نعد�مًا يلزم عنه، على 
نط��اق و��س��ع، غي��اب �الأنظم��ة �لد�خلي��ة و�إج��ر�ء�ت �لت�س��غيل �ملوّحدة 
�لت��ي تتي��ح تنظي��م �الأن�س��طة د�خ��ل �الأجه��زة. ل��ذ� كان م��ن �لبديه��ي 
�أاّل تتمّك��ن �ل�س��لطات �ملحّلي��ة م��ن حتقي��ق �أهد�فه��ا �لتنموي��ة على نحٍو 

منهجّي وخا�سٍع للم�س��اءلة.

جتدر �الإ�س��ارة، �أي�سًا، �إىل �أن معظم �ملقاّر �لتي ت�س��غلها �الحتاد�ت ال 
تع��ود ملكيته��ا �إىل هذه �الأخرية، ما يهّدد قدرة �الحت��اد�ت على �لعمل 
وي�س��ّكل عقب��ًة ك��ربى يف وج��ه ��س��تد�متها؛ فق��د ب��نّي �مل�س��ح �أن 49 يف 
�ملئ��ة م��ن �الحت��اد�ت ي�س��تاأجر مكاتبه يف مو�ز�ة 8 يف �ملئ��ة ال يدفع �أي 
�إيج��ار، و8 يف �ملئ��ة يحّل �سيفًا على طرٍف ثالث ع��ادًة ما يكون �لبلدية 
�الأكرب حجمًا يف �الحتاد )�لر�س��م 8(،5 حيث يتعّذر �لتمييز، يف �أغلب 
�الأحي��ان، ب��ني �أن�س��طة �الحت��اد و�أن�س��طة �لبلدي��ة �ملُ�سيفة �لت��ي ينفرد 

باإد�رتها جمتمعة. رئي�سها 

4.2 الهياكل التنظيمية الحتادات البلديات
ال متل��ك �حت��اد�ت �لبلديات ما يكفي من �لوح��د�ت �الإد�رية لال�سّطالع 
بامله��اّم �لروتيني��ة، ناهي��ك بافتقارها �إىل �لبنية �لتحتي��ة �لبريوقر�طية 

�الأ�سا�سية.

ين���صّ قان��ون �لبلدي��ات عل��ى �أن تتاأّل��ف �الحت��اد�ت من �س��لطة تقريرية 
لٍة باإد�رة �الحتاد )�جلهاز  مُمثَّلٍة مبجل���ص �الحتاد، و�سلطة تنفيذية مُمثَّ
�لوظيف��ي(. وتتاأّل��ف هذه �الأخ��رية، مبوجب �لقانون، م��ن جهاز لكلٍّ من 
�ملالّي��ة، و�الإد�رة، و�لهند�س��ة و�ل�سح��ة، و�ل�س��رطة، وم��ن مدي��ر �إد�رّي 
ي�س��ّكل هم��زة و�س��ٍل ب��ني �ل�س��لطتني �لتقريري��ة و�لتنفيذي��ة، وكالهم��ا 

برئا�سة رئي�ص �الحتاد.

ثمة حالة و�حدة، ال غير، ي�ست�سيف فيها مبنى �التحاد �سركٌة خا�سٌة يملكها رئي�ص   5
�التحاد.

        �ملتو�سط �لوطني              جبل لبنان          لبنان �جلنوبي و�لنبطية          لبنان �ل�سمايل وعكار           �لبقاع وبعلبك-�لهرمل

ملكية�إيجار�إقر��ص�إ�ست�سافةال جو�ب
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4.3 امل�ارد الب�سرية الحتادات البلديات
تع��اين �حت��اد�ت �لبلدي��ات يف �أرج��اء لبنان كلِّه��ا نق�سًا مزمن��ًا يف عدد 
موّظفيه��ا، م��ع �لعل��م �أن معظ��م ه��وؤالء ينح�س��ر عمله��م �سم��ن �الإد�رة 
�لد�خلية لتاأمني �خلدمات �الأ�سا�س��ية. لك��ن �ملالحظ هو �أن �الحتاد�ت، 
يف منح��ًى ُيَع��ّد �إيجابي��ًا، ت�سّم قوًة عاملًة �س��ابًة ومتعّلمة، حتظى بتقدير 

معظم روؤ�ساء �الحتاد�ت.

تعتق��د غالبي��ة �الحتاد�ت �لتي طالها �مل�س��ح، �أي 71 يف �ملئ��ة منها، �أنها 
تفتق��ر �إىل موّظف��ني )�جل��دول 2(، م��ع �أن تو�ف��ر �لع��دد �ملطل��وب م��ن 
�ملوظّف��ني ال يل��زم عن��ه، بال�س��رورة، ر�س��ًى ع��ن م�س��تويات �لتوظي��ف، 
فق��د َتب��نيَّ �أن �الحت��اد�ت يف حمافظَت��ي جب��ل لبن��ان ولبن��ان �ل�س��مايل، 
حيث متو�ّس��ط عدد �ملوّظفني هو �الأعلى، هي �الأقّل ر�سًى عن م�س��تويات 
�لتوظي��ف لديه��ا، �إما الأن م�س��تويات �لتوظيف �الأعلى تعك���ص �حتياجاٍت 
موؤ�ّس�س��يًة �أك��رب ل��دى �الحت��اد�ت، و�إم��ا الأن �خليب��ات تاأت��ي عل��ى ق��در 

�الأهد�ف و�لطموحات.

�لو�ق��ع �أن �لهي��اكل �لتنظيمي��ة رهٌن بعم��ر �الحتاد�ت ومو�رده��ا �ملالية؛ 
�لع��ام 2005، و�لت��ي ت�س��ّكل ن�س��ف ع��دد  �س��ة قب��ل  فاالحت��اد�ت �ملوؤ�سَّ
�الحت��اد�ت �الإجم��ايّل، متل��ك هي��اكل تنظيمي��ة، خالفًا لن�سفه��ا �الآخر 
�ل��ذي جرى تاأ�سي�س��ه بعد ذلك �لعام، كما يف ع��كار، حيث 87،5 يف �ملئة 

من �الحتاد�ت ال ميلك �أّي هيكل.

عل��ى �أن �عتم��اد هي��كل تنظيمّي يفِر���ص �أن تكون لالحت��اد �لقدرة على 
توظي��ف موّظف��ني ثابتني بدو�ٍم كامل، مع م��ا ينطوي عليه هذ� �لتوظيف 
م��ن مناف��ع و�سمانات �جتماعي��ة، لذ� كان��ت �الحت��اد�ت �الأ�سعف متيل 
لًة �العتماد عل��ى �لعّمال  �إىل جتّن��ب مث��ل هذه �اللتز�م��ات �ملالي��ة، مف�سّ

�ملتعاقدين و�الأجر�ء، مياومنَي و�سهريني.

عام��ٌل �آخر ُيعيق �عتم��اد �لهياكل �لتنظيمية، وهو �لقي��ود �لبريوقر�طية 
�لنا�سئة من خ�سوع هذه �لهياكل قانونًا ملو�فقة وز�رة �لد�خلية و�لبلديات، 
�لتي ت�ستغرق وقتًا طوياًل، �سّيما و�أن �ملديرية �لعامة لالإد�ر�ت و�ملجال�ص 
�ملحّلي��ة �لتابعة لل��وز�رة  تعاين نق�سًا مزمنًا يف �ملو�رد �ملالية و�لب�س��رية 

يف حني �أنها م�سوؤولٌة عّما يزيد على �ألف �سلطٍة حمّلية.

عل��ى �لرغ��م من هذه �لقيود، ي�س��تطيع جمل���ص �الحتاد، �مل�س��وؤول قانونًا 
ع��ن �عتم��اد �لهياكل �الإد�رية، �أن يبني هيكل �الحتاد مرحلّيًا، على مدى 

�سنو�ت واليته �ل�سّت.
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اجلدول 2. تقييم روؤ�ساء االحتادات مل�ست�ى الت�ظيف يف احتاداتهم

بعلبك-�لبقاع                     �ملحافظة
�لهرمل

لبنان �لنبطية
�جلنوبي

�ملتو�ّسط لبنان �ل�سمايلعكارجبل لبنان
�لوطني

 متو�ّسط عدد �ملوّظفني 
9،44،78،46،510،94،610،38يف �الحتاد�ت

27%224230013م�ستوى توظيف كاٍف
71%543278635م�ستوى توظيف غري كاٍف

2%01000001ال جو�ب
7774108649100�ملجموع

�إن �لنق���ص �ملزم��ن يف عدد �ملوّظفني )�لر�س��م 10( ُيع��زى يف جزء منه 
�إىل �لع��بء �مل��ايل �لناج��م ع��ن �ملوّظف��ني �لد�ئم��ني �لذي��ن ي�س��تفيدون 
م��ن تقدمي��ات �ل�سمان �الجتماع��ي و�لتعوي�سات و�ملناف��ع، وهو ما يدفع 
�الحتاد�ت �إىل �لتعاقد مع �أفر�د موؤّقتني على �أ�سا�ص �سهري �أو �سنوي �أو، 

حّتى، عند �حلاجة.

كذل��ك ت�س��ّكل �لبريوقر�طية عقبًة �أمام تعي��ني �ملوّظفني، نظرً� �إىل طول 
�مل��دة �لزمنية �لتي ت�س��تغرقها �إج��ر�ء�ت �لتوظيف، و�لت��ي قد ت�سل �إىل 
ث��الث �س��نو�ت ب�س��بب تر�كم �الأعمال غ��ري �ملُنَجزة لدى هيئ��ات �لرقابة 
�الإد�ري��ة، ف��ال غ��رَو �إن ر�أين��ا م�س��توى �لتوظي��ف يرتب��ط بعم��ر �الحت��اد 
فينخف�ص يف �الحتاد�ت �حلديثة �لعهد ويرتفع كلما تقّدمت يف �لزمن.

ُيظِهر �مل�سح وجود 8 موّظفني يف �ملتو�ّسط يف كل �حتاد، وهو رقم منخف�ٌص 
للغاية، ال ميّيز بني عقود �ملوظفني �لد�ئمني وعقود �مل�ستخدمني �ملوؤقتني 
�ملح��ّددِة �مل��ّدة. وملا كان ُيحَتَمل �أن يكون بع�ص �ملُجيبني قد �أ�س��قطو� من 
ح�س��ابهم �ملوّظف��ني غري �مَلَهرة و�أولئك �ملُ�س��َتخَدمني بعق��وٍد موؤقتة، فقد 

�أمكن �أن يزيد عدد �لعاملني �لفعليني على �ملُعَلن.

م�ستوى �لتوظيف

 


عقد محّدد المدة 
قابل للتجديد 

(شهري أو سنوي)
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اجلدول 3. ت�ّزع م�ّظفي االحتادات بح�سب الفئة ال�ظيفية 

بعلبك-�لبقاع                    �ملحافظة
�لهرمل

لبنان �لنبطية
�جلنوبي

لبنان عكارجبل لبنان
�ل�سمايل

%�ملجموع

4851834624915339�أمن/�سرطة
112104184328121عامل غري ماهر

9816417786918�إد�رة
147914064110،5هند�سة*

74631124379مالية
001310382�سحة

001010020،5�سوؤون �جتماعية
>000010010،5�سوؤون قانونية

663359261093762392100�ملجموع
* مهند�سون زر�عيون �أو مدنيون، خرب�ء طوبوغر�فيا... �إلخ.

ُيذك��ر، يف ه��ذ� �ل�س��ياق، �أن �الحت��اد�ت �مل�س��اِركة يف �مل�س��ح �أعربت عن 
حاجتها �إىل مزيد من �ملوّظفني ذوي �ملهار�ت �الإد�رية و�لهند�س��ية، و�أن 
�حلاجة �إىل موّظفني �أمنيني �أتت يف �ملرتبة �لثالثة من �الحتياجات �ملُعربَّ 
عنه��ا، م��ا يوؤّك��د �أن �الحت��اد�ت تنا�سل من �أج��ل �لنهو�ص مب�س��وؤولياتها 

�الأ�سا�سية.

�س��ة يف  جت��در �الإ�س��ارة �إىل �أن �حلاج��ة �إىل �خل��ربة �لتقني��ة �ملتخ�سّ
جماالٍت من نوع �لتخطيط �ال�سر�تيجي )�لذي طالب به �حتاد بلديات 
�لهرم��ل وح��ده(، و�لتنمي��ة �ملحّلي��ة، و�إدر�ة �مل�س��اريع، و�الإد�رة �لبيئية، 

و�ل�سحة �لعامة، و�إد�رة �لبيانات، كانت منخف�سًة ب�سكٍل ملحوظ.

و�إذ� كان��ت �الحت��اد�ت كلُّه��ا تعت��رب م�س��توى �لتوظي��ف فيه��ا غ��ري و�ٍف 
وتطال��ب مبزي��ٍد من �ملوّظفني يف جميع �لفئات، فالالفت �أن �أعلى ن�س��بة 
م��ن �حتياج��ات �لتوظيف ه��ذه تكمن يف عكار )45 يف �ملئ��ة( �لتي ت�سّم 
�أدن��ى ن�س��بة م��ن �ملوّظفني، م��ا يظهر فد�ح��ة �ل�سعف �ملوؤ�ّس�س��ي يف هذه 

�ملنطقة حتديدً�.

�أم��ا يف م��ا يتعّلق بالن�َس��ب �جَلندرية، فق��د تبنّي �أن �لرجال ي�س��ّكلون 79 
يف �ملئ��ة من �لقّوة �لعاملة )�لر�س��م 11(. وهو منحًى ين�س��جم مع �لبنية 
�جلندري��ة �الإجمالّي��ة للقّوة �لعاملة �للبنانية، �لتي ت�س��ّكل �لن�س��اء 25 يف 

ه��ذه  ن�س��اط  �أن  �لبلدي��ات  �حت��اد�ت  �لعامل��ة يف  �لق��وة  تركيب��ة  ُتب��نّي 
�الأخ��رية �أك��ر ما يتجّلى يف �الإد�رة �لد�خلية، و�ل�س��المة �لعامة، وتنفيذ 
�الأ�س��غال �لعامة �الأ�سا�س��ية )�جلدول 3(، يف حني تنُدر �ملهار�ت �لتقنية 
�س��ة و�ل�سروري��ة لتاأمني �خلدمات �لعام��ة، كالتخطيط �ملُدين،  �ملتخ�سّ
و�ل�سح��ة، و�لبيئ��ة. �أم��ا �لوظائ��ف �لت��ي تتطّلب مه��ار�ٍت مثل �لهند�س��ة 
و�ل�سحة، و�ل�سوؤون �الجتماعية فتاأتي يف �ملرتبة �الأدنى وال ت�سّكل �إال 13 
يف �ملئة فقط من �لقوة �لعاملة، علمًا باأن عمل �الحتاد�ت، يف غياب هذه 
�ملهار�ت �لتقنية �ملتقّدمة، مينعها من �لقيام مببادر�ت رئي�سة يف جمال 
�لتنمي��ة ويق�س��ر دورها على ممار�س��ة �الأعمال �الأ�سا�س��ية وتاأدية �ملهاّم 

�الإد�رية �لروتينية.

يف �ملقاب��ل، ت�س��تقطب �لوظائف �الأمنية يف �الحت��اد�ت �لعدد �الأكرب من 
�ملوّظف��ني )بن�س��بة 39 يف �ملئ��ة تقريب��ًا(، كم��ا يف �حت��اد�ت �لبقاع حيث 
ي�س��كل �ملوّظف��ون �الأمني��ون 73 يف �ملئ��ة م��ن �إجم��ايل موّظفيه��ا، تليه��ا 
�حتاد�ت عكار بن�سبة 65 يف �ملئة. وال ي�سّح �أن نعزَو هذه �لن�سب �ملرتفعة 
�إىل �ملخاطر �الأمنية �لتي تهدد �لبقاع وعكار الأن ملنطقة بعلبك-�لهرمل 
�لن�سي��ب �لو�ف��ر منه��ا، مع ذل��ك ال تتعّدى ن�س��بة �ملوّظف��ني �الأمنيني يف 

�حتاد�تها �ل�15 يف �ملئة.

�لفئة �لوظيفية
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�ملئة منها، وفقًا مل�س��ٍح �أجر�ه �لبنك �لدويل عام 6.2017 ولعل ما يف�ّس��ر 
طغي��ان �لعن�س��ر �لذكري على �لوظائف �لبلدية ه��و طبيعة �لوظائف يف 
�حت��اد�ت �لبلدي��ات �للبنانية، حيث يهيمن �لرجال ع��ادًة على �لوظائف 
�ملرتبط��ة ثقافي��ًا بالق��ّوة �لعامل��ة �لذكري��ة )�الأم��ن و�لهند�س��ة و�لعمالة 
غ��ري �ملاهرة(، و�لتي ت�س��تقطب معظم �لق��وى �لعاملة يف �الحتاد�ت، يف 
ح��ني يب��دو �حل�سور �لّن�َس��وّي �أكر و�سوحًا يف �ملج��االت �ملالية و�الإد�رية 
و�ل�سّحية، ويف جمال �ل�سوؤون �الجتماعية، و�إن بن�سبٍة ال تتعّدى �ل�30 يف 

�ملئة من جمموع �لعاملني يف �لقطاعات �ملذكورة.
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%79

الر�سم 11. الرتكيبة اجَلندرية مل�ّظفي االحتادات

ثمة نقطة �إيجابية؛ �أال وهي �أن معظم �لقوى �لعاملة يف �حتاد�ت �لبلديات 
هي عنا�سر �ساّبة )75 يف �ملئة من �ملوّظفني هم دون �الأربعني من �لعمر(. 
وغالبًا ما يكون �ملوّظفون يف مرحلة �لعمر هذه تّو�قني �إىل �لتغيري وقابلني 
الكت�ساب �ملهار�ت من خالل �لتوجيه وتطوير �لقدر�ت. ذلك ما ت�سهد عليه 
�لبيانات �ملتاحة، و�لتي �أظهرت �أن 71 يف �ملئة من موّظفي �الحتاد�ت هم 
م��ن َحَملة �ل�س��هاد�ت �لثانوية، بل و�س��هاد�ت �لتعليم �لع��ايل7 �لتي يّت�سل 
73 يف �ملئ��ة منه��ا مبه��امَّ �إد�ري��ٍة �أ�سا�س��يٍة كاإد�رة �الأعم��ال، �أو هند�س��يٍة 
كالطوبوغر�في��ا و�لهند�س��ة �ملعماري��ة )�جل��دول 4(، ويف مو�ز�ته��م قّل��ٌة 
م��ن �ملوّظفني �لذين ميلك��ون موؤّهالٍت تقنيًة يف جماالٍت حم��ّددة، كاإد�رة 
�لنفايات و�ملالية و�ل�سيا�س��ات �الجتماعية، ما ي�س��ري �إىل وجود قّوٍة عاملٍة 
تّت�سف بالدينامّية و�نفتاح �لذهنية على �لتقنيات و�أ�ساليب �لعمل �حلديثة.

بعد« بلوغها  يتّم  لم  للنّمو  �إمكاناٌت  لبنان:  في  »�لن�ساء  الز�ريني،  فيليب   6 
 ،)Women in Lebanon: Unreached Potential for Growth(

https://  .2019 �آذ�ر/مار�ص   7 لالإعالم،  �لمتحدة  �الأمم  مركز  بيروت، 
 www.unicbeirut.org/un-news-editorial-women-lebanon/ 

)29 ت�سرين �لثاني/نوفمبر 2019(.
43 في �لمئة من روؤ�ساء �التحاد�ت لم يقّدمو� جو�بًا عند �سوؤ�لهم عن �لم�ستوى   7

�لتعليمي لموّظفيهم.

اجلدول 4. م�ؤّهالت العاملن يف االحتادات

%�لعدد�لدر��سة
31%21�إدر�ة �الأعمال، و�الإد�رة �لعامة، و�ملحا�سبة

 �لهند�سة )�لزر�عية، �ملدنية(، 
28%19و�لهند�سة �ملعمارية

21%14�لعلوم �الجتماعية
10%7علوم �لكمبيوتر

4%3�لطوبوغر�فيا
4%3�ل�سحة �لعامة

100%67جمموع �الأجوبة

اجلدول 5. عدد املهند�سن يف كّل حمافظة

عدد �ملهند�سني �ملوّظفني �ملحافظة
%بعقود حمّددة �ملّدة

20%7جبل لبنان
20%7بعلبك-�لهرمل

15%5�لنبطية
15%5لبنان �جلنوبي

12%4عكار
12%4لبنان �ل�سمايل

6%2�لبقاع
100%34�ملجموع

�إن تو�فر عدٍد قليٍل من �ملهند�سني �ملوّظفني يف �الحتاد�ت بعقوٍد حمّددة ِ�ملّدة 
ين��ّم عل��ى وجود نقاط �سعٍف م�س��توطنة يف جمال �لتوظيف )�جل��دول 5(، 
ف �الأ�س��خا�ص بعقوٍد موؤّقتة، حتى يف وظيفٍة �أ�سا�س��يٍة  حيث غالبًا ما ُيوظَّ

مثِل �لهند�سة، ما يهّدد ��ستد�مة �الأجهزة يف هذ� �لقطاع.

و�لو�ق��ع �أن ما يقارب ثلَثي روؤ�س��اء �الحتاد�ت �ملُ�س��تجوبني، �أي 64 يف �ملئة 
منهم، �أعرب عن ثقته يف قدرة موّظفيه على �أد�ء مهاّمهم، يف حني �سّنف 

10 يف �ملئة منهم موّظفيه دون م�ستوى �ملهارة �ملطلوب )�لر�سم 13(.

رجال

ن�ساء
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األمن

%9

%14 %32

%31

الر�سم 12. احتياجات التدريب يف احتادات البلديات

�سي حمّفزً� على حت�س��ني �س��روط  من �ملمكن �أن ي�س��ّكل �لتدريب �لتخ�سّ
عم��ل �ملوّظف��ني نظ��رً� �إىل �الإمكان��ات �ملهني��ة �لعالي��ة ن�س��بيًا ملوّظف��ي 
�الحت��اد�ت �لذين �س��ملهم �مل�س��ح. وقد رّك��زت �حتياج��ات �لتدريب على 
و�لتخطي��ط،  �مل�س��اريع،  دورة  �إد�رة  مث��ل  �الأ�سا�س��ية،  �الإد�ري��ة  �مله��اّم 
وتكنولوجيا �ملعلومات، و�ملحا�س��بة، و�لتخطيط �ملايل )�لر�سم 12(، و�إن 
يكن هناك 30 �حتادً� من �الحتاد�ت �ل�49 �مل�س��مولة بامل�س��ح، مل يف�سح 

عن حاجته �إىل �أّي تدريب.

4.4 قدرة االحتادات املالية
يبق��ى حتقيق �ال�س��تقر�ر �ملايل هاج���َص �الحتاد�ت �لت��ي، و�إن يكن هيكل 
�إنفاقه��ا متو�زن��ًا، باالإجمال، التز�ل قدرتها �ملالي��ة �الإجمالية متو��سعة؛ 
فقد �حتّل نق�ص �ملو�رد �ملرتبة �الأوىل )�لر�سم 14( من بني جميع نقاط 
�ل�سعف �لتي �أعربت عنها �الحتاد�ت �مل�ساركة يف �مل�سح، �إذ �أعلن 85 يف 
�ملئ��ة منه��ا �أن و�سعه �مل��ايل يحّد من قدرته على تنفيذ م�س��اريع �لتنمية، 
وتوظي��ف �لعّم��ال �الأكّف��اء، وتطوير بنيت��ه �لتنظيمية. كم��ا �أو�سح معظم 
روؤ�ساء �الحتاد�ت �أن �الإير�د�ت ال تغّطي �لنفقات �الأ�سا�سية، مثل تكاليف 
�لت�س��غيل، و�أعمال �لبنية �لتحتية �لروتينية، و�ال�ستثمار يف �مل�ساريع على 

نطاٍق �أو�سع.

%14

تكنولوجيا �ملعلومات 

 . تقييم رؤساء االتحادات لكفاءة موّظفيهم13الرسم 

 

 نظرًا إلى اإلمكانات عمل الموّظفين  شروط  تحسينزًا على حفّ مالتخّصصي التدريب  من الممكن أن يشّكل

43% 43%

75%

10%
25% 33% 29%

29%
14%

57%

25%

40%
17% 27%

29%
20% 8%

29%

14%

14%

10%
10%

29% 10%

63%

50%
22%

10% 13% 4%

البقاع بعلبك الهرمل النبطية لبنان الجنوبي جبل لبنان عكار لبنان الشمالي يالمتوّسط الوطن

مهارات عالية وروح مبادرة  مهارات عالية مهارات موجودة ولكن من دون محفّزات
مهارات مفقودة ال جواب غير متوافر

الر�سم 13. تقييم روؤ�ساء االحتادات لكفاءة م�ّظفيهم

مهار�ت موجودة ولكن من دون حمّفز�ت
غري متو�فر

        �ملتو�سط �لوطني    لبنان �ل�سمايل           عكار               جبل لبنان          لبنان �جلنوبي     �لنبطية          بعلبك-�لهرمل           �لبقاع

مهار�ت عالية
ال جو�ب

مهار�ت عالية وروح مبادرة
مهار�ت مفقودة

�الإد�رة، �إد�رة دورة 
�مل�ساريع، �لتخطيط

�الأمن

�ملحا�سبة، 
�لتخطيط �ملايل

�الإطار �لقانوين
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البقاع الهرمل-بعلبك  النبطية يلبنان الجنوب جبل لبنان عكار لبنان الشمالي المتوّسط 
الوطني

ال جواب اإليرادات تغّطي قسماً كبيراً من األنشطة التنموية
اإليرادات تغّطي أنشطة تنموية معقولة اإليرادات تغّطي النفقات األساسية واألنشطة التنموية األساسية
اإليرادات تغّطي النفقات األساسية اإليرادات ال تغّطي النفقات األساسية
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البقاع الهرمل-بعلبك  النبطية يلبنان الجنوب جبل لبنان عكار لبنان الشمالي المتوّسط 
الوطني

ال جواب اإليرادات تغّطي قسماً كبيراً من األنشطة التنموية
اإليرادات تغّطي أنشطة تنموية معقولة اإليرادات تغّطي النفقات األساسية واألنشطة التنموية األساسية
اإليرادات تغّطي النفقات األساسية اإليرادات ال تغّطي النفقات األساسية

�الإير�د�ت ال تغطي �لنفقات �الأ�سا�سية
�الإير�د�ت تغطي �لنفقات �الأ�سا�سية و�الأن�سطة �لتنموية �الأ�سا�سية
�الإير�د�ت تغطي ق�سمًا كبريً� من �الأن�سطة �لتنموية

�الإير�د�ت تغطي �لنفقات �الأ�سا�سية
�الإير�د�ت تغطي �أن�سطة تنموية معقولة
ال جو�ب

                 لبنان �ل�سمايل       عكار            جبل لبنان      لبنان �جلنوبي     �لنبطية        بعلبك-�لهرمل      �لبقاع
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البقاع الهرمل-بعلبك  النبطية يلبنان الجنوب جبل لبنان عكار لبنان الشمالي المتوّسط 
الوطني

ال جواب اإليرادات تغّطي قسماً كبيراً من األنشطة التنموية
اإليرادات تغّطي أنشطة تنموية معقولة اإليرادات تغّطي النفقات األساسية واألنشطة التنموية األساسية
اإليرادات تغّطي النفقات األساسية اإليرادات ال تغّطي النفقات األساسية

�ملتو�سط 
�لوطني

الر�سم 14. تقييم القدرة املالية الحتادات البلديات وفقاً لروؤ�سائها

نظريًا، ُتَعّد �لوحد�ت �لعقارية �ملبنّية موؤ�ّسرً� �أ�سا�سيًا �إىل حجم �لو�رد�ت 
�ل�سريبي��ة للبلديات �الأع�ساء ومدى م�س��اهمة هذه �الأخرية يف �الحتاد. 
و�إذ� كان يح��ّق للبلديات جباية 36 ر�س��مًا مبا�س��رًة م��ن �ملكّلفني، فاإن ما 
يزي��د عل��ى 80 يف �ملئ��ة من هذه �الإي��ر�د�ت ياأتيها من ثالثة ر�س��وم هي: 
ر�سم على �لقيمة �لتاأجريية للوحد�ت �ل�سكنية وغري �ل�سكنية؛ ر�سم على 
�إن�ساء �ملجارير و�الأر�سفة، و�سيانتها؛ ر�سم على رخ�ص �لبناء، ما يجعل 
�ل�سحة �ملالية للبلديات قائمًة على قطاع �لعقار�ت، �لذي غالبًا ما يكون 

�أكر تطّورً� يف �ملناطق �ملتمّدنة منه يف �ملناطق �لريفية.

وفق��ًا للم�س��ح، يق��ع �لع��دد �الأك��رب م��ن �لوح��د�ت �ملبنّية يف جب��ل لبنان، 
نا  وال�س��يما منطقة بريوت �لكربى �ملحيطة بالعا�سمة - وهي �الأكر متدُّ
- ثم يف حمافظَتي عكار ولبنان �ل�س��مايل، ال�س��ّيما حول طر�بل�ص، ثانية 

�أكرب �ملدن �للبنانية.

�إن ��س��تقر�ر �الحت��اد�ت �مل��ايل ال يتوّق��ف عل��ى عمره��ا ب��ل عل��ى حج��م 
�أ�سولها و�سماتها �لبنيوية كما على فاعلية �لتكاليف و�حلوكمة �ل�سليمة. 
وق��د �أجاز له��ا �لقانون �لت�سّرف بجمل��ة �إير�د�ت تي�س��ريً� ملهاّمها. هذه 

�الإير�د�ت هي:

ع�سرة يف �ملئة من �إير�د�ت كّل بلدية ع�سو.	 
ة �الحتاد من �ل�سندوق �لبلدي �مل�ستقّل.	  ح�سّ
�الإير�د�ت من �أ�سول �الحتاد وممتلكاته.	 
�لهبات و�لو�سايا.	 
�مل�ساعد�ت و�لقرو�ص.	 
�الأرباح من م�ساريع �الحتاد �لتي ت�ساهم فيها �لبلديات �الأع�ساء.	 

ملّ��ا كان قان��ون �لبلدي��ات للعام 1977 يفر�ص على ه��ذه �الأخرية �أن تدفع 
الحتاد�تها م�ساهمًة �سنويًة بن�سبة 10 يف �ملئة من �إجمايل �إير�د�ت �لعام 
�ل�سابق، فقد لزم �أن تتاأّثر �لقوة �ملالية الحتاد�ت �لبلديات، �إىل حدٍّ ما، 

بقوة �لبلديات �الأع�ساء فيها.
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اجلدول 6. عدد ال�حدات ال�سكنية وغري ال�سكنية �سمن نطاق احتادات البلديات امل�سم�لة بامل�سح، يف مقابل اإجمايل امل�ساهمات مل�ازنة 
االحتادات من البلديات االأع�ساء 2013-2015 )مليار لرية لبنانية(

                      نوع �لوحدة    
                            �ملبنّية

عدد %غري �سكنية%�سكنية
�الحتاد�ت

�إجمايل 
�مل�ساهمات

متو�ّسط 
�مل�ساهمات

48.70093.0811170،3100،044�لبقاع
28.00053.4191270،8000،114بعلبك-�لهرمل

63.747113.7041371،9940،285�لنبطية

بيانات غري لبنان �جلنوبي
بيانات غري 1متو�فرة

440،2850،071متو�فرة

221.687399.48134105،2290،523جبل لبنان
99.020172.8151080،8780،109عكار

100.897184.5601665،3360،894لبنان �ل�سمايل
570.55210027.6601004914،8640،303�ملجموع

�ملحافظة

 (مليار ليرة لبنانية) 2015-2013السنوات  خالل. إيرادات اتحادات البلديات 15الرسم 
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�أن م�س��اهمات  �أن �لبيان��ات �لت��ي مّت جمعه��ا يف �مل�س��ح �أظه��رت  عل��ى 
�لبلديات ال تقا�ص حكمًا بعدد وحد�تها �ملبنّية. مثال ذلك �أن م�ساهمات 
بلديات �ل�سمال الحتاد�تها تفوق م�ساهمات بلديات جبل لبنان، بالرغم 
من ��ستمال هذه �الأخرية عددً� �أكرب من �لوحد�ت �ملبنّية )�جلدول 6(.

ميكن �أن ُيعزى غياب �الرتباط �ملبا�س��ر هذ� �إىل عامَلني: �أولهما، �سعف 
�لو�س��ائل �لقانوني��ة �لت��ي تتيح للبلدّي��ات �إرغام �ملتهّربني م��ن �ل�سر�ئب 
على �سد�دها. و�لثاين، �فتقار �لبلديات �إىل ما يكفي من �ملو�رد �لب�سرية 
ر روؤ�ساءها �إما �إىل �إجر�ء ت�سويات مع  لتح�سيل تلك �ل�سر�ئب، ما ُي�سطَّ
�ملكّلف��ني �أو �المتن��اع عن جباي��ة �ل�سر�ئب من بع���ص �الأحياء ما مل يكن 

من �ل�سكان بالكامل.

مثل ذلك يح�سل �أي�سًا يف �الحتاد�ت �لتي تفتقر �إىل �لو�س��ائل �لقانونية 
لتح�سي��ل م�س��تحّقاتها يف ح��ال تخّل��ف �إح��دى �لبلديات عن �مل�س��اهمة، 
حي��ث نادرً� ما يك��ون تعليق ع�سوية بلديٍة غرِي ُم�س��اِهمٍة �أو �إلغاوؤه  خيارً� 
عمليًا �أو ناجعًا. وهذ� ما يف�ّسر �سبب �ملطالبة �ملعتادة لروؤ�ساء �الحتاد�ت 
بتعدي��ل قانون �لبلديات، مبا ميّكن �الحتاد�ت من حت�سيل م�س��تحّقاتها 

ة �لبلديات �الأع�ساء يف �ل�سندوق �لبلدي �مل�ستقّل. من ح�سّ

ته��ا يف �ل�سندوق  حت�س��ل �الحت��اد�ت عل��ى معظ��م �إير�د�ته��ا م��ن ح�سّ
ل من �الحتاد�ت �ل�49  �لبلدي �مل�ستقّل، وقد و�سل �ملبلغ �لر�كمي �ملُح�سَّ
�لت��ي �س��ملها �مل�س��ح ب��ني �لعاَم��ني 2013 و2015 �إىل 76،911 مليار لرية 
لبناني��ة )�لر�س��م 15(. لكن، ملا كانت �لبيان��ات �ملتعلقة مبحافظة لبنان 
�جلنوبي تفتقر �إىل �لدقة �ملطلوبة، فقد ��ستحال حتديد ن�سبة �الإير�د�ت 
�ملحّولة من �ل�سندوق �لبلدي �مل�س��تقل من �إجمايّل �إير�د�ت �الحتاد�ت، 

و�إن يكن قد �سبق حتديدها من قبل بع�ص �لباحثني ب�70 يف �ملئة.8

بيروت:  لبنان«.  في  �الإد�رية  »�لالمركزية   .2014 للدر��سات.  �للبناني  �لمركز   8
�لمركز �للبناني للدر��سات، �ص. 24.

جت��در �الإ�س��ارة �أي�س��ًا �إىل وج��ود تباي��ن ملحوظ ب��ني �ل�سيغة �لر�س��مية 
ة كل �حتاد من �ل�سندوق �لوطني �مل�س��تقّل، وبني  �لتي حتّدد حجم ح�سّ
عة فعلّيًا9؛ فوز�رة �ملالية ووز�رة �لد�خلية و�لبلديات حتّدد�ن  �ملبالغ �ملوزَّ
ة �ملذكورة، خالفًا ملا يق�سي به �لقانون، بن�سبة 40 يف �ملئة ��ستنادً�  �حل�سّ
�إىل ع��دد �لبلدي��ات �الأع�س��اء، و60 يف �ملئة ��س��تنادً� �إىل حجم �ل�س��كان 
�مل�سّجلني )وهو لي�ص بال�سرورة �لعدد �لفعلي للمقيمني(. وهكذ�، فغالبًا 
ة �ل�سندوق �لبلدي �مل�ستقّل عر�سًة للم�ساومات �ل�سيا�سية.  ما تكون ح�سّ
ِزد عل��ى ذل��ك �أن �حلكومة �ملركزية تت�سّرف باأمو�ل �ل�سندوق لتعوي�ص 
عجز ميز�نية �لدولة، بالرغم من �أن �لقانون يحّظر ��ستخد�م �ل�سندوق 

لل�سوؤون غري �لبلدية.

��ة �ل�سندوق �لبلدي �مل�س��تقّل لكّل �حت��اٍد قريبًة من  ع��ادًة م��ا تكون ح�سّ
�ص الحتاد�ت حمافظة  �ملتو�ّسط �لوطني، با�ستثناء �ملبلغ �الأ�سغر �ملُخ�سَّ
���ص الحت��اد�ت �س��مال لبن��ان �ل��ذي ي�سّم  ع��كار، و�ملبل��غ �الأك��رب �ملُخ�سَّ

طر�بل�ص، ثانية �أكرب مدن لبنان من حيث عدد �ل�سكان )�لر�سم 16(.

�أما متو�ّس��ط �الإي��ر�د�ت �الأخرى �مل�س��تحّقة لالحت��اد�ت، فيناهز �ل�690 
مليون لرية لبنانية. هذه �الإير�د�ت ت�ستند �إىل ثالثة عو�مل رئي�سة:

ربحّية �الأ�سول و�ملمتلكات �خلا�سة باالحتاد.	 
قدرة �الحتاد على جذب �مل�ساعد�ت �ملالية و�لقرو�ص، �لتي نادرً� ما 	 

تو�فق عليها �حلكومة �ملركزية.
فيها 	  ت�ساهم  و�لتي  �الحتاد،  ينّفذها  �لتي  �مل�سركة  �مل�ساريع  ربحّية 

�لبلديات �الأع�ساء.

�لمرجع نف�سه، �ص. 30-29.  9 �ملتو�سط لالإحتاد

ح�سة �الإحتاد

 ( )مليار ليرة لبنانية 2015-2013وق البلدي المستقّل . حّصة االتحادات في الصند16الرسم 
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وق��د �أظه��ر �مل�س��ح �أن �الحت��اد�ت يف حمافظَت��ي �لنبطية وجن��وب لبنان 
حتظ��ى مبتو�ّس��ط �الإي��ر�د�ت �الأعل��ى من �مل�س��اعد�ت �لتنموي��ة �لدولية، 
فيم��ا تب��دو �الأرق��ام �أدن��ى م��ن �ملتو�ّس��ط �لوطن��ي بكث��ري يف حمافظَت��ي 
�لبق��اع وع��كار، �للتني ت�س��ت�سيفان �أع��د�دً� كبريًة م��ن �لنازحني. لذ� مل 
يعك���ص �مل�س��ح �لتدّفق �لكبري للم�س��اعد�ت �لدولية �إىل �ملناطق �لطَرفية 
�ل�سعيف��ة، وهي �الأكر تاأّث��رً� باأزمة �لنازحني. وقد يكون �لتباين �ملذكور 
ناجم��ًا ع��ن �نع��د�م �لدّق��ة يف �لتقدي��ر�ت �ملالية �لت��ي قّدمه��ا �ملجيبون 
عن �مل�س��ح بغي��ة �لتحايل على �لقي��ود �ل�سارمة �لت��ي تفر�سها �حلكومة 

�ملركزية على �لهبات و�مل�ساعد�ت �لدولية.

كذل��ك نظ��ر �مل�س��ح يف �أربع��ة �أن��و�ٍع رئي�س��ٍة م��ن نفقات �الحت��اد�ت هي: 
م�س��اريع �لبني��ة �لتحتي��ة و�لتنمي��ة؛ �لنظاف��ة �لعام��ة و�إد�رة �لنفاي��ات؛ 
�لنفق��ات �الإد�رية و�لت�س��غيلية؛ �مل�س��اعد�ت �الجتماعية و�مل�س��اهمات يف 

�الأن�سطة �لثقافية و�ملجتمع �ملدين.

م��ن �لثاب��ت �أن هي��اكل �الإنف��اق يف �الحت��اد�ت تتاأّث��ر بطريق��ة �إد�رته��ا 
و�أ�س��اليب �حلوكم��ة فيه��ا - مب��ا يف ذل��ك ج��دوى �الإنف��اق - �أك��ر م��ن 
�سات  �رتباطها بال�سكان �أو بحجم �إجمايلِّ �إير�د�تها. وقد جاءت خم�سّ
�الإنفاق �الإجمالية لالحتاد�ت متو�زنة كما بدت ن�سبة �لتكاليف �ملوؤ�ّس�سية 
)�الإد�رة و�الأج��ور( �إىل تل��ك �ملتعّلق��ة بامل�س��اريع مطابقًة ملعاي��ري �إعد�د 

�ملو�زنة �ملقبولة )�لر�سمان 18-17(.  

 


مساعدات

%6

%29

%32

%30

الر�سم 18. هيكل اإجمايلِّ االإنفاق يف احتادات البلديات 2015-2013

�إن �لنفق��ات �الإد�رية تتناق�ص بن�س��بة تز�يد كفاءة �حلكم، ب�س��كل عام. 
و�ملالحظ هو �أن �لتكاليف �لت�سغيلية و�الإد�رية مل تتاأّثر ح�سرً� باالأجور، 
�أو  �لتوظي��ف  ُحكم��ًا مب�س��تويات  تاأث��رت  �الحت��اد�ت  �إد�رة  تكالي��ف  وال 
بحجم �إجمايّل �الإير�د�ت )�لر�س��م 19(، ف�ساًل عن �أن متو�ّسط �الإنفاق 
�لت�س��غيلي لالحت��اد�ت يف لبنان يق��ع �سمن �ملعايري �ملقبول��ة، �أي ما دون 

�ل�40 يف �ملئة، با�ستثناء �حتاد�ت جبل لبنان.

%3

�إجمايل �لنفقات: 84،728 مليار لرية لبنانية

 

 2015-2013اإلنفاق في اتحادات البلديات  إجمالي   . هيكل 18الرسم 
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بنية تحتية نظافة إدارة مساعدات غير ذلك

الر�سم 17. هيكل االإنفاق يف احتادات البلديات 2015-2013

غري ذلك

 �سمال لبنان                 عكار                   جبل لبنان             جنوب لبنان          �لنبطية              بعلبك-�لهرمل             �لبقاع

نظافة بنية حتتية�إد�رةم�ساعد�ت

غري ذلك
م�ساعد�ت

�إد�رة

نظافة

بنية حتتية
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متو�ّسط �الإير�د�ت لالحتادمتو�ّسط �لتكاليف �الإد�رية لالحتاد

الر�سم 19. التكاليف االإدارية يف مقابل م�ست�يات الت�ظيف وحجم االإيرادات يف احتادات البلديات 2013-2015 )مليار لرية لبنانية(

تتاأّث��ر �لنفق��ات �ملّت�سل��ة بالنظاف��ة �لعامة - و�لتي ت�س��مل ع��ادًة �الإنفاق 
عل��ى �إد�رة كلٍّ م��ن �لنفايات �ل�سلبة ومي��اه �ل�سرف �ل�سّحي - بجدوى 
�إنف��اق �الحتاد�ت، ب�سورة �أ�سا�س��ية. هذ� �الإنفاق ي�س��ّكل 30 يف �ملئة من 
�إجم��ايّل ميز�ني��ات �الحتاد�ت )�جل��دول 7(، �لتي نادرً� ما ت�س��تثمر يف 

�لقطاع��ات �ملذك��ورة، تاركًة للبلديات �الأع�س��اء حّرية �لت�سّرف يف هذ� 
�ل�س��اأن. كذل��ك �أظهر �مل�س��ح عدم وج��ود �أيِّ تر�بٍط بني عدد �ل�س��كان �أو 

حجم �الإير�د�ت، وبني �الإنفاق على �لنظافة �لعامة.

اجلدول 7. النفقات املتعّلقة بالنظافة العامة والبنية التحتية مقارنًة بعدد ال�سكان وحجم االإيرادات 2013-2015 )مليار لرية لبنانية(

بعلبك-�لبقاع                   �ملحافظة
�لهرمل

لبنان �لنبطية
�جلنوبي

لبنان عكارجبل لبنان
�ل�سمايل

�ملجموع

253.35484.91032.66188.50080.000198.000255.000959.764�ل�سكان
متو�ّسط �الإنفاق على 

0،2480،2440،7540،8900،3120،5400،9440،518�لنظافة �لعامة
متو�ّسط �الإنفاق على 

0،6850،3550،5780،8190،3890،5460،8460،570�لبنية �لتحتية

1،3601،9703،0712،6113،6251،7084،4722،694متو�ّسط �إير�د�ت �الحتاد
متو�ّسط �الإير�د�ت من 

0،6480،4920،6760،6840،1410،0370،6160،337�مل�ساعد�ت �لدولية

�ملتو�ّسطات
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ثمة قاعدة عامة موؤّد�ها �أن �الإنفاق �حلكومي يكون �أجدى و�أكر فاعلية 
�إذ� م��ا ترّك��ز على �لبنية �لتحتية وم�س��اريع �لتنمية و�ملر�فق �لعامة �أكر 
من��ه عل��ى �لنفقات �الإد�رية. ومن �ملوؤ�ّس��ر�ت �الإيجابية �أن هذ� �لنوع من 
�الإنف��اق ي�س��ّكل نح��َو ثل��ث ميز�نية �الحت��اد�ت يف لبنان. وملّ��ا كنا ال جند 
دً� بني عدد �ل�سكان �أو حجم �الإير�د�ت من جهة، وبني حجم  تر�بطًا موؤكَّ
�الإنف��اق عل��ى �لبنية �لتحتية م��ن جهة �أخرى، فقد �أمكن �ال�س��تنتاج باأن 
ه��ذ� �الأخري يعك���ص م��دى �لتخطيط �ال�س��ر�تيجي يف �الحتاد وم�س��توى 

ن�ساطه، �إىل حّد بعيد.

�الجتماعي��ة،  �مل�س��اعد�ت  تق��دمي  لالحت��اد�ت  �لقان��ون  يجي��ز  كذل��ك 
و�مل�ساهمة يف �الأن�سطة �لثقافية، ودعم �جلمعيات �ملحّلية، وقد ذهب ما 
يقارب �لت�س��عة يف �ملئة من نفقات �الحتاد�ت �إىل مثل هذه �الأن�س��طة، ما 
ُيَع��ّد رقم��ًا مقبواًل، علمًا باأنه ما من تر�بٍط مبا�س��ر بني �إنفاق �الحتاد�ت 

على �مل�ساعد�ت وبني عدد �سّكانها �أو �إجمايّل حجم �إير�د�تها.

عموم��ًا، يبقى �إنف��اق �الحتاد�ت متو��سعًا قيا�س��ًا �إىل م��دى �حتياجاتها 
�لتنموي��ة، بدلي��ل �أن �إجم��ايلِّ �إنفاق �الحتاد�ت يف جم��ال �لبنية �لتحتية 
و�س��ل بني �لعاَمني 2013 و2015، �إىل 27،938 مليار لرية )18،6 مليون 

دوالر(، وهو مبلٌغ ُيَعّد �سئياًل.

4.5 التخطيط واإدارة امل�ساريع يف االحتادات
كم��ا �زد�د ع��دد �الحت��اد�ت وَك��رُب حجمها تعاظ��م دوره��ا يف �لتخطيط 
�الإقليم��ي وجم��ال �لتنمية. وقد ت�ساعفت م�س��اعي �الحت��اد�ت، يف �إطار 
�أزم��ة �لنازحني، �إىل �لتما���ص دع��م �جلهات �ملانح��ة و�ملنظمات �لدولية 
م��ن �أج��ل �إجن��از م�س��اريعها �لتنموي��ة، �إال �أن �الإط��ار �لقان��وين يج��ّرد 
�الحتاد�ت من قدرتها على و�سع �خلطط �ل�ساملة �ملُدنية و�لريفية، عد� 
ما ت�سكو منه �الحتاد�ت من عجز وق�سوٍر كثريً� ما يفّوتان عليها فر�سة 
��س��تثمار ما ُيقّدم لها من م�س��اعد�ت وخرب�ت د�عمة تي�سريً� ملهاّمها يف 

جمال �لتخطيط.

���ص دور �الحتاد�ت يف �لتخطيط �الإقليمي  �لو�ق��ع �أن قانون �لبلديات يكرِّ
�لذي ال ت�ستطيع �حلكومة �ملركزية وال �لبلديات �ال�سّطالع به، �إذ ين�ّص 
عل��ى وج��وب حف��اظ �الحتاد�ت، ولي���ص �لبلدي��ات، على جهاز �لهند�س��ة 
�ل��ذي ال غن��ى عن��ه يف عملي��ة �لتخطيط. لك��ن �لقانون نف�س��ه ين�ّص، يف 
�ملقاب��ل، عل��ى عن�س��ر �ملركزي��ة �لذي يوج��ب تنفيذ �لتخطي��ط مبو�فقة 
كلٍّ من وز�رة �الأ�س��غال �لعامة و�لنقل، و�ملديرية �لعامة للتنظيم �ملُدين، 
وبالتن�سيق معهما. و�أكر ما عّزز �ملركزية �ملذكورة قانوُن �لتنظيم �ملُدين 
للع��ام 1983، �ل��ذي �أتاح للمديرية �لعام��ة للتنظيم �ملُدين �أن ت�سع خّطًة 
�ساملة، من جانٍب و�حد، وحتيلها �إىل �ل�سلطات �ملحّلية �ملعنّية للمو�فقة 

عليها يف غ�سون �سهٍر و�حد قبل �أن ت�سبح �سارية �ملفعول.

�إن �فتق��ار معظ��م �ل�س��لطات �ملحّلي��ة �إىل �لدر�ي��ة يف �لتخطي��ط �ملُدين، 
وغي��اب جه��از �لهند�س��ة يف 37 يف �ملئ��ة من �الحت��اد�ت، يجعالن ميز�ن 
�لق��وى ميي��ل تلقائّيًا �إىل م�سلح��ة �حلكومة �ملركزي��ة. حتى يف �حلاالت 
�لن��ادرة �لت��ي يح�سل فيه��ا �أن تطعن �ل�س��لطة �ملحّلية باق��ر�ح �ملديرية 
�لعامة للتنظيم �ملُدين، فاإن جمل�ص �لوزر�ء، �لذي ماز�ل ميلك �سالحية 

بّت �خلالف، اليلبث �أن يرّجح كّفة �قر�ح �ملديرية.

ثم��ة، �إذً�، عقب��ة قانوني��ة �أمام متكني �الحتاد�ت. وهذ� ما يف�ّس��ر �فتقار 
66 يف �ملئ��ة م��ن �الحت��اد�ت �إىل خّطٍة ريفيٍة �أو ُمدنيٍة )�لر�س��م 20(، يف 
حني �أن �لبلديات ُتبلي بالًء �أف�سل يف هذ� �مل�سمار، بحيث ميتلك 55 يف 
�ملئة منها خططًا �ساملة )�لر�سم 21(. ويف ذلك دليٌل و��سح على �إبقاء 
�لتخطيط عند حدود �مل�س��توى �لبلدي بداًل من �الرتقاء �ملفر�ص به �إىل 

�مل�ستوى �الإقليمي.

لك��ن �لالف��ت ه��و �أن 10،2 يف �ملئ��ة من �الحت��اد�ت، فقط، ي��درج غياب 
�لتخطي��ط �ال�س��ر�تيجي �سمن نق��اط �ل�سعف )�لر�س��م 5(، يف مقابل 
22،5 يف �ملئ��ة منه��ا يح�س��ي قدرته على �لتخطيط يف ع��د�د نقاط قّوته 
)�لر�س��م 4(. وم��رّد ذل��ك، يف ر�أين��ا، �إم��ا �إىل غياب �لوع��ي يف ما يتعّلق 
باأهمية �لتنمية �ال�س��ر�تيجية، و�إما �إىل �لت�س��كيك يف �أهمّيتها نظرً� �إىل 
ما يعر�ص �الحتاد�ت من عقبات متنعها من �لقيام بوظائفها �الأ�سا�سية.

�أعلن 87 يف �ملئة من �حتاد�ت �لبلديات �لتي زعمت باأنها متتلك خططًا 
�س��املة، �أن ه��ذه �الأخرية تتما�س��ى مع �ملخّطط �لتوجيه��ي �لعام لرتيب 
�الأر��س��ي �للبناني��ة �ل��ذي �أقّرت��ه �حلكوم��ة �ملركزي��ة ع��ام 2009. لك��ن 
ه��ذه �خلط��ط نادرً� م��ا حتظى بالتنفيذ ب�س��بب تدّخالت �ل�سيا�س��يني �أو 
�لكارتي��الت �لعقاري��ة �لتابع��ة لها، و�لت��ي تتحّكم ب�س��عر �الأر��سي طمعًا 

مب�ساعفة �أرباحها على ح�ساب قو�عد �لتخطيط �ملكاين.

ولي���ص �أدّل عل��ى ه��ذ� �الإخفاق يف تنفي��ذ �خلطط من عملية ��س��ت�سد�ر 
رخ�ص �لبناء، حيث �أ�س��ار 31 يف �ملئة من �الحتاد�ت �لتي �س��ملها �مل�سح 
�إىل �أن �لرخ�ص �ملذكورة ُتعطى بناًء على خّطٍة �ساملة )�لر�سم 22(، يف 
حني قال 35 يف �ملئة من �الحتاد�ت �إن �ل�سوؤ�ل يف غري حمّله، �إما ب�سبب 
�فتق��اد �الحتاد �إىل جهاز �لهند�س��ة، و�إما لعج��ز �الحتاد�ت عن معاجلة 

طلبات �حل�سول على �لرخ�ص.
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الر�سم 22. تقّيد رخ�س البناء باخلّطة ال�ساملة

وقد مّت �لك�سف عن ثغرًة �أكرب يف �لتخطيط، �أال وهي �أن ن�سبة �الحتاد�ت 
�لتي زعمت �أنها �أجرت بحثًا يف �العتماد�ت �لو�جب ر�سدها يف �ملو�زنة 
م��ن �أج��ل و�سع خّطة تاأّه��ٍب للطو�رئ وحتّقق��ت من تو�ف��ر �ملبالغ �ملالية 
لديه��ا ال تتع��ّدى �ل���8 يف �ملئ��ة فقط من جمم��وع �الحتاد�ت �مل�س��اِركة يف 
�مل�سح )�لر�سم 23(، علمًا باأن �أّيًا منها مل يقّدم بيانات تثبت قدرته على 

تنفيذ �خلّطة �ملزعومة.

م��ن �ملحتم��ل �أن ُيع��زى �سع��ف �ال�س��تعد�د ه��ذ� حل��االت �لط��و�رئ يف 
�سية �أو،  �الحت��اد�ت �إىل �نعد�م �لتمويل �أو �الفتق��ار �إىل �خلربة �لتخ�سّ
حت��ى، �لنق���ص يف عدد �لعاملني يف �الحتاد�ت. وال عجب، الأن و�سع مثل 
ه��ذه �خلّط��ة مو�سع �لتنفيذ يتطّلب عادًة م��ا ال يتو�فر ملعظم �الحتاد�ت 
م��ن ق��در�ٍت موؤ�ّس�س��يًة عالية و�س��بكِة عالقات متينة م��ع كل من �الأجهزة 

�الأمنية للدولة، و�ملوؤ�س�سات �ال�ست�سفائية، و�ل�سليب/�لهالل �الأحمر.

مثل هذ� �لتحّدي يو�جهه �لتخطيط ل�س��ائر �مل�ساريع وتنفيذها، حيث �إن 
45 يف �ملئة من �الحتاد�ت �مل�سمولة يف �مل�سح، ي�سّنف مهار�ته يف جمال 
�لتخطيط للم�س��اريع �سعيفًة �أو غائبًة بالكامل، يف حني يبدو 38 يف �ملئة 

منها و�ثقًا من مهار�ته يف هذ� �ملجال.

ياأت��ي ذل��ك بالتز�من مع �س��عي �جله��ات �ملانحة و�ملنظم��ات �لدولية �إىل 
�إقامة �س��ر�كاٍت مع �الحتاد�ت وتنفيذ م�س��اريَع م�سركٍة معها يف جمايَل 
�لتنمية و�لبنية �لتحتية. وقد �أظهر �مل�سح �أن �الحتاد�ت �لتي �سنحت لها 
فر�س��ة �لتع��اون مع �ملنظمات �لدولية و�ملحّلي��ة، �حتّلت �ملرتبة �الأوىل يف 
هذه �لفئة بن�سبة 45 يف �ملئة. ومع تز�يد �لتمويل �الأجنبي دعمًا لل�سلطات 
�ملحّلي��ة وتلك �لتابعة للحكوم��ة �ملركزية، ملعاجلة �أزمة �لنازحني، �أعرب 
�مل�س��وؤولون �ملحّلي��ون �ملُنتَخب��ون ع��ن ��س��تعد�دهم للتن�س��يق م��ع جمي��ع 
�ل��وز�ر�ت، و�حت��اد�ت �لبلدي��ات �ملج��اورة، ومنّظم��ات �ملجتم��ع �مل��دين 

�ملحّلية.

م��ن  بالرغ��م  �ملنتَخب��ني،  �مل�س��وؤولني  ه��وؤالء  �أن  �أظه��ر  �مل�س��ح  �أن  بي��د 
��ستعد�دهم لتح�سني و�سعهم، ماز�لو� غري قادرين على �لتعامل �ملجدي 
مع ما يتطلعون �إليه من بر�مج متويل وم�ساعد�ت دولية، ما ي�ستدعي، يف 

ر�أينا، تطويرً� م�ستد�مًا لقدر�ت �الحتاد�ت، وتقويتها موؤ�ّس�سيًا.

متو�فرة

ال جو�ب

غري متو�فرة

ال جو�ب

ال خطط

خطط كاملة

بع�ص �خلطط

ال جو�ب
تقيد تام

غري منطبق
تقيدكبري

تقيد قليل
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م��ا ينبغ��ي �أن ُتعط��اه �الحت��اد�ت، يف �لو�ق��ع، ه��و �مل�س��اعدة و�خل��ربة 
�لتع��اون  فر���ص  و�أن  ال�س��يما  �خلا�س��ة،  حلوله��ا  الإيج��اد  �ل�سرورّيَت��ان 
قائم��ة م��ع �لوكاالت �لدولي��ة و�جلهات �ملانحة لتقدمي م��ا يلزم من دعم 
لال�س��ر�تيجيات �مل�س��تد�مة بيئي��ًا يف جم��ايَل �إد�رة �لنفاي��ات وتنمي��ة 
�القت�س��اد �ملحّلي. على �أن دعمًا �إ�سافيًا يفر�ص تقدميه مل�س��اريع تتعّلق 
بال�س��ياحة �لبيئي��ة وتعزي��ز �الإرث �لثق��ايف و�لديني، وتطوير �ل�سيا�س��ات 

�ل�سناعية، خ�سو�سًا تلك �لتي ترّكز على �ل�سناعة �لزر�عية.

على �أن تنفيذ �مل�ساريع �لتنموية، يف �أّي قطاع كانت، يقت�سي �لتحّلي بحّد 
�أدنى من �ملهار�ت يف جمال �إد�رة �مل�ساريع، �إىل جانب �ملهار�ت �لقيادية 
�سة،  و�الإد�رية، كما ي�س��تدعي وجود موّظف��ني ذوي معرفٍة تقنيٍة متخ�سّ
�س��و�ء �أكان ذلك يف جمال �إد�رة �لنفايات �أو �ال�س��تقر�ر �الجتماعي، �أم 

يف �أيِّ جماٍل �آخر.

كذل��ك يتطّل��ب تنفي��ذ �مل�س��اريع عالق��ة عمٍل مرن��ة بني ه��ذه �الحتاد�ت 
وبني هيئات �حلكومة �ملركزية و�ملجتمع �ملدين �ملحّلي، وبدرجٍة �أقّل، مع 
�ص للم�س��روع.  �لبلدي��ات �لت��ي غالبًا ما تتلّق��ى جزءً� من �لتمويل �ملخ�سّ
وال يخف��ى عل��ى �أحد �أن �أ�س��لوب �لعمل هذ� قد يكون �سعبًا، ال�س��يما و�أن 
رو�تب موّظفي �الحتاد�ت �لعاملني بدو�ٍم كامل لي�ست مغرية للمحرفني 
��ني باإد�رة �مل�س��اريع، و�أن �إج��ر�ء�ت �لتوظيف بطيئ��ة. لذ� كانت  �ملخت�سّ
�الحتاد�ت تلجاأ �إىل توظيف م�ست�س��ارين خارجي��ني لقاء �أجر يتقا�سونه 

عن كل م�سروٍع على حدة.

�أم��ا تدري��ب موّظفي �الحتاد على تويّل م�س��وؤوليات �إد�رة �مل�س��اريع، فقد 
ال يك��ون �حل��ّل �لناج��ع، هو �الآخ��ر، �إذ من �ملحتم��ل �أن ُيثقل عليهم عبء 
�لعم��ل يف ظ��ّل �لنق���ص �ملزمن يف ع��دد �ملوّظفني، �إال �أنه قد ي�س��اعدهم 
ني باإد�رة �مل�س��اريع، لتنفيذ هذه  يف دع��م �ملحرف��ني �خلارجيني �ملخت�سّ

�الأخرية.

4.6 م�ساركة امل�اطنن وو�س�لهم اإىل املعل�مات
ل��دى  �س��ائكًة  نقط��ًة  �ملعلوم��ات  وم�س��اركة  �ل�س��فافية  مو�س��وع  الي��ز�ل 
�مل�س��وؤولني �ملحّلي��ني �ملُنتَخب��ني، حي��ث �إن �أق��ّل م��ن 7 يف �ملئ��ة فق��ط من 
�الحت��اد�ت �مل�س��مولة بالبح��ث يعت��رب �ل�س��فافية م�س��در قّوة، وه��و رقٌم 
�س��ديد �النخفا���ص �إذ� م��ا �أدركنا �أن قان��ون �لبلديات )�مل��و�د 45، و55، 
و76(، وقان��ون �حل��ّق يف �لو�سول �إىل �ملعلومات )�لرقم 28، �ل�سادر يف 
10 �س��باط/فرب�ير 2017(، يفر�س��ان على �الحتاد�ت ن�س��َر معلوماتها، 
م��ن ق��ر�ر�ت ومو�زن��ات وقطوع��ات ح�س��اب، ومناق�س��ات ناج��زة، عد� 

�لبيانات �ملالية و�الإد�رية �الأخرى.

�إن �إخالل م�سوؤويل �الحتاد�ت بو�جب �الإف�ساح عن �ملعلومات هذ� ي�سي 
بانع��د�م �لثق��ة ب��ني �الحت��اد�ت و�ل�س��كان، حي��ث �إن �مل�س��وؤولني غالبًا ما 
يرّبرون تهّربهم باحتمال ��ستغالل �ل�سكان و�جلهات �لفاعلة يف �ملجتمع 
�مل��دين و�ملجموع��ات �ملعار�س��ة قو�ن��نَي �ل�س��فافية للت�س��كيك يف �أد�ئه��م 

و�إثارة �جلدل.
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و�إذ� كانت بع�ص �الحتاد�ت تفتخر باّتباعها �أ�سلوب حوكمٍة �سّفاف، فاإن 
مفه��وم �ل�س��فافية لديها قّلما يك��ون مطابقًا للمق�س��ود؛ فالقانون يوجب 
ن�س��ر �ملعلومات �لعامة حكمًا، يف ح��ني �أن معظم �الحتاد�ت يحّبذ �إتاحة 
�لوثائق مبوجب طلٍب خّطي، وهو �إجر�ء بطيٌء قد ال ي�سل �إىل خو�تيمه، 
الأن حمتوى �لوثائق �ملالية �لعامة غالبًا ما ُيعترَب »ح�ّسا�سًا« ونادرً� ما يتّم 

�الإفر�ج عنه.

ال نغف��ل، بالطب��ع، وج��ود بع���ص �ال�س��تثناء�ت، كم��ا يف �حت��ادي بلديات 
�ل�سني��ة )�س��مال لبنان( وجبل �ل�س��يخ )�لبق��اع( حيث ُتن�س��ر �لقر�ر�ت 
بطريق��ٍة منهجّي��ة، وبلدّيت��ي زحلة و�لربب��ارة �للتني �ن�سّمت��ا موؤّخرً� �إىل 

�لبلديات �ملُطّبقة لقانون �حلّق يف �لو�سول �إىل �ملعلومات.

�سة، �لتي ت�س��عى  ُي�س��ار، �أي�س��ًا، يف ه��ذ� �ل�س��ياق �إىل �أن �للجان �ملتخ�سّ
�إىل �إ�س��ر�ك �ملجتمع��ات �ملحّلي��ة ع��رب �س��ّم �ل�س��كان �إليه��ا، ق��ادرٌة على 
�ال�سطالع بدوٍر مهّم يف جمال دعم �ل�س��لطتني �لتقريرية و�لتنفيذية يف 
�الحت��اد. �س��وى �أن �لعادة مل ت��درج، بعد، على �للج��وء �إىل هذه �للجان، 

�لتي غالبًا ما تنح�سر باأ�سخا�ص من د�خل �الحتاد.

ومع �أن قانون �لبلديات ُيلِزم �الحتاد�ت باإن�ساء جلان مناق�سات وجلان 
��س��تالم �الأ�س��غال و�خلدم��ات و�لل��و�زم، فاإن 37 يف �ملئ��ة من �الحتاد�ت 
�مل�س��اركة يف �مل�س��ح م��از�ل يفتق��ر �إىل �للج��ان �الأ�سا�س��ية �ملذك��ورة، يف 
دالل��ٍة عل��ى عدم �كتم��ال �ملاأ�س�س��ة د�خل تل��ك �الحت��اد�ت. كذلك جتيز 
�س��ٍة حمّددِة  �مل��ادة 53 م��ن �لقان��ون لالحت��اد�ت ت�س��كيل جل��اٍن متخ�سّ
�مله��ام، ومفتوح��ٍة �أمام موّظف��ي �الحتاد�ت و�خلرب�ء و�جله��ات �لفاعلة 
يف �ملجتمع��ات �ملحّلي��ة، و�ملتطّوع��ني �ملتنّوع��ي �خللفي��ات. ه��ذه �للج��ان 
توؤّدي دورً� ��ست�سارّيًا يف جمال �سنع �ل�سيا�سات، وتعمل لدعم �الحتاد�ت 
يف مروح��ٍة و��س��عٍة م��ن �الأن�س��طة ت�س��مل يف جمل��ة م��ا ت�س��مل �لتخطيط 
�ال�س��ر�تيجي، و�ال�س��تجابة حل��االت �لطو�رئ، و�مل�س��اهمة �لتقنية، كما 
ميكنه��ا �أن تك��ون �أد�ًة مرن��ًة وفّعال��ًة يف عملّي��ة �إ�س��ر�ك �ملجتم��ع �ملحّلي 
وك�سب ثقته، و�أن ت�ساهم يف �لتعوي�ص عن �لق�سور �ملزمن يف �لتوظيف، 
م��ن خ��الل تق��دمي �لدع��م و�مل�س��اعدة. بي��د �أن �إن�س��اء مثل ه��ذه �للجان 
و�إد�رته��ا يوج��ب حتّلي جمال���ص �الحتاد�ت باأ�س��لوٍب قي��ادّي ُيقّر مبنافع 

�حلوكمة �لت�ساركية.

�لو�قع �أن �الحتاد�ت ُتبدي ترّددً� كبريً� يف �لتما�ص �مل�ساعدة من �للجان 
�س��ة �لت��ي ال يفر�سه��ا �لقانون ب�س��كٍل �سريح؛ فلجنة  �لتطّوعي��ة �ملتخ�سّ
�الأ�س��غال �لعام��ة، �لت��ي ُتَع��ّد �للجن��ة �الأك��ر �س��يوعًا من ب��ني كل �للجان 
»�الختيارية«، موجودة يف 61 يف �ملئة من �الحتاد�ت �مل�س��مولة يف �مل�سح، 
يف ح��ني �أن جلان��ًا �أخرى، كلجان �لبيئة و�ل�سّح��ة و�ملر�قبة، تبقى دونها 
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�سة تردّد �الحتاد�ت يف  ف�ساًل عن ذلك، تك�سف تركيبة �للجان �ملتخ�سّ
�إ�س��ر�ك �ملجتم��ع �ملحّلي و�إتاحة فر�ص �مل�س��اهمة �أم��ام �ملو�طنني �لذين 
ال يخدم��ون �سمن بريوقر�طية �الحتاد�ت، حيث �إن �أع�ساء �الحتاد�ت، 
يف 90 يف �ملئ��ة م��ن �الحت��اد�ت �لتي �س��ملها �مل�س��ح، يدخلون يف ت�س��كيلة 
�للج��ان، يف ح��ني ياأت��ي 18 يف �ملئة م��ن �الحتاد�ت �الأخ��رى باأع�ساء من 
خارجه��ا. �أم��ا �أع�س��اء �الحت��اد�ت �سمن حمافظَت��ي ع��كار و�لبقاع فال 

ي�ساركون يف �للجان، على �الإطالق.

جت��در �الإ�س��ارة، يف هذ� �ملج��ال، �إىل �أن �أّيًا من �الحتاد�ت �لت�س��عة �لتي 
طالها �مل�س��ح، و�لتي ُت�سِرك �أع�ساء خارجيني يف �للجان �ملحّددة �ملهام، 
مل يح�س��ب �إ�س��ر�ك �ملجتم��ع �ملحّلي ه��ذه يف عد�د نقاط �لق��ّوة، �عتقادً� 
من��ه باأنه ال ي�س��هم �س��وى �إ�س��هامًا طفيف��ًا يف فاعلية �سنع �لق��ر�ر، �إن مل 

يكن ي�سّر بها.

نخ��رج م��ن كل ما تق��ّدم ب�سرورة �عتماد حوكمٍة �س��املٍة وت�س��اركيٍة على 
�مل�س��توى �لبل��دي، ال�س��ّيما و�أن �ل�س��كان �ملقيم��ني لي�س��و�، بال�س��رورة، 
لني لالقر�ع يف تلك �ملناطق، الأن �ملو�طن يف لبنان يرث عن و�لده  ُم�سجَّ
�سة، �لتي ُت�س��ِرك  م��كان قي��ده عند �لوالدة، ما يعن��ي �أن �للجان �ملتخ�سّ
�ل�س��كان، ق��ادرة مبدئّي��ًا عل��ى ردم �لفجوة ب��ني من يحّق له��م �القر�ع، 
وم��ن ال يح��ّق لهم ذل��ك، علمًا باأن �للجان �ملذكورة ميكن �أن تّتخذ �س��كل 

جمال�ص ظّل �أو جمال�ص �سبابية، �أو، حتى، جمال�ص �أحياٍء ومتطّوعني.
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 نبذة عن املنّظمة الدولّية للتقرير 
عن الدميقراطّية

للتقري��ر ع��ن �لدميقر�طّي��ة« ه��ي منّظم��ة  �لدولّي��ة  »�ملنّظم��ة  �إّن 
�أملاني��ا.  برل��ني،  يف  م�س��ّجلة  �لرب��ح،  تبغ��ي  ال  م�س��تقّلة  حيادّي��ة 
للمو�طن��ني،  �ل�سيا�س��ّية  �مل�س��اركة  بتعزي��ز  �ملنّظم��ة  ه��ذه  ُتعن��ى 
وم�س��اءلة �لهيئ��ات �حلكومّي��ة، وتطوي��ر �ملوؤ�س�س��ات �لدميقر�طّي��ة 
يف �أرج��اء �لع��امل كّل��ه، كم��ا ت�س��اهم يف �إيج��اد �لو�س��ائل �ملحلّي��ة 
�لكفيل��ة بتعزي��ز ح��ّق �ملو�طن��ني �لعامل��ي يف �مل�س��اركة يف �حلي��اة 
�ل�سيا�س��ّية لبلد�نه��م، وف��ق م��ا ن���صَّ عليه �الإع��الن �لعاملي حلقوق 
 �الإن�س��ان و�لعه��د �ل��دويل �خلا���ص باحلق��وق �ملدنّي��ة و�ل�سيا�س��ّية.

 http://www.democracy-reporting.org

 نبذة عن احتاد البلديات اله�لندية
)VNG International( للتعاون الدويل

ين�س��ط �حت��اد �لبلدي��ات �لهولندي��ة للتع��اون �ل��دويل يف �ل�س��بكات 
�الأوروبي��ة و�لعاملي��ة ملنظم��ات �حلك��م �ملحّلي عل��ى نحٍو فاع��ٍل، وقد 
نّف��ذ، ب��ني �لعاَم��ني 2016 و2018، برنام��ج مرون��ة �حلك��م �ملحّل��ي 

)LOGOReP( يف لبنان، بتكليٍف من وز�رة �خلارجية �لهولندية.

http://vngi.nl/

ي�س��تند هذ� �لتقرير �إىل تقييٍم لقدر�ت �حتاد�ت �لبلديات يف لبنان، �أجر�ه �حتاد �لبلديات �لهولندية للتعاون �لدويل يف �إطار برنامج مرونة �حلكم 
 �ملحّل��ي. وق��د توّل��ت متويل �الأن�س��طة كّله��ا وز�رة �خلارجية �لهولندي��ة، �لتي حتتفظ بحقوق �لن�س��ر كاملًة لكلٍّ م��ن تقييم �لقدر�ت و�ملن�س��ور �الأ�سلي، 

على �ل�سو�ء.
http://www.logorep.nl/

http://vngi.nl/
http://www.logorep.nl/
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املنظمة �لدولية للتقرير عن �لدميقر�طية - مكتب لبنان

بناية فرحات، �سارع ق�سر �لعدل
بريوت / لبنان

�لهاتف: 504/5 427 1)0( 961+
�لفاك�ص: 504 427 1)0( 961+

info.lebanon@democracy-reporting.org 

www.democracy-reporting.org/lebanon


