
دليـــــل المــــرأة 
للمجلس البلدي واإلختياري



مدخل إلى المجالس 
البلدية واإلختيارية

حقوق الطبع © ٢٠١٦
يجــوز  وال  محفوظــة.  الطبــع  حقــوق  جميــع 
استنســاخ أّي جــزء مــن هــذا المنشــور أو تخزينــه 
فــي نظــام إســترجاع أو نقلــه بــأي شــكل أو بأية 
وســيلة، إلكترونيــة كانــت أو آليــة، أو بالنســخ 
الضوئــي أو بالتســجيل، أو بأيــة وســيلة أخــرى، 
ــج  ــن برنام ــى إذن مســبق م ــدون الحصــول عل ب

األمــم المتحــدة اإلنمائــي.
ــوارد فــي هــذه المطبوعــة، ال  إّن المضمــون ال
يعّبــر بالضــرورة عــن آراء برنامــج األمــم المتحــدة 

اإلنمائــي أو عــن آراء الجهــات المانحــة.



المجلس البلدي
البلدية هي إدارة محلية مســتقلة عن اإلدارة المركزية تتمتع باإلســتقالل 
المالــي واإلداري فــي نطــاق صالحياتهــا لكنهــا تعمــل بإشــراف وتحت رقابة 

الحكومة المركزية. 
إن إختصــاص المجلــس البلــدي هــو كل عمــل ذي طابــع أو منفعــة عامــة فــي 
النطــاق البلــدي. تكــون لألنظمــة التــي يصدرهــا المجلــس فــي المســائل الداخليــة 

ــدي. ــزام ضمــن النطــاق البل ضمــن اختصاصــه صفــة اإلل



ويتولى المجلس البلدي، دون أن يكون ذلك على سبيل الحصر، األمور التالية:

الموازنة البلدية بما في ذلك نقل 
و فتح االعتمادات

تحديد معادالت الرسوم البلدية في 
الحدود المعينة في القانون

قطع حساب الموازنة

دفتر الشروط لصفقات اللوازم 
واألشغال والخدمات

القروض على أشكالها لتحقيق 
مشاريع معينة أنجزت دراستها

دفتر الشروط لبيع أمالك البلدية

العائــدات  بعــض  عــن  التنــازل 
والمســتقبلية  اآلنيــة  البلديــة 
للمقــرض أو للدولــة لقــاء كفالتها 
التــي  األقســاط  وإدراج  القــرض، 
الموازنــات  تســتحق ســنويًا فــي 
مــدة  طــوال  المتتاليــة  البلديــة 

القــرض هــذا 



المساهمة في المدارس الرسمية تسمية الشوارع في النطاق البلدي

المصالحات

وتقويمهــا  الطــرق  تخطيــط 
الحدائــق  وإنشــاء  وتوســيعها 

العامــة والســاحات 

قبول ورد الهبات واألموال 
الموصى بها

البرامــج العامة لألشــغال والتجميل 
الصحيــة  والشــؤون  والتنظيفــات 

ــارة ــاه واإلن ولمشــاريع المي

إنشاء األسواق 
والمنتزهات والمالعب 

والمتاحف والمستشفيات 
والمستوصفات والمكتبات 
ومصارف النفايات والمجارير

المجلس البلدي



يجوز للمجلس البلدي ضمن منطقته أن ينشأ أو يدير بالذات أو بالواسطة أو يساعد في تنفيذ األعمال والمشاريع التالية:

المدارس الرسمية ودور الحضانة 
والمدارس المهنية

المساهمة في المشاريع ذات 
النفع العام

المساكن الشعبية والحمامات 
والمغاسل العمومية والمسابح

إسعاف المعوزين والمعاقين 
ومساعدة النوادي والجمعيات

المستشفيات العمومية والمصحات 
والمستوصفات

حق التعاقد مع البلديات

العامــة  والمكتبــات  المتاحــف 
والســينما  التمثيــل  ودور 

واألنديــة والمالهــي 



ــالغ  ــخ إب ــع خــالل مــدة شــهر مــن تاري ــة، علــى أن يتخــذ قــرارًا فــي المواضي ــدي فــي األمــور التالي كمــا يجــب موافقــة المجلــس البل
األوراق المتعلقــة بهــذه المواضيــع وإال اعتبــر موافــق عليهــا ضمنــًا:

المجلس البلدي

األسواق العامة لبيع المأكوالت الوسائل المحلية للنقل العام
وبرادات لحفظها وبيادر الغالل 

مشاريع تقويم الطرق العامة الكبرى تنظيم حركة المرور والنقل العامتغيير حدود البلدةتغيير إسم البلدة
وتحديدها والتصاميم التوجيهية 

العامة في المنطقة البلدي



الرســمية  المــدارس  إنشــاء 
والمستشــفيات والمســتوصفات 
إلغاؤهــا أو  ونقلهــا  الحكوميــة 

طلبات رخص استثمار المحالت إنشاء مكاتب ومؤسسات خيريةالتدابير المتعلقة باإلسعاف العام
المصنفة، والمطاعم والمسابح 
والمقاهي والمالهي والفنادق



المجلس البلدي

 يتألف جهاز البلدية من: 

المجلس البلدييتوالهاسلطة تقريرية

رئيس/ة المجلس يتوالهاسلطة تنفيذية
البلدي



السلطة التقريرية: 
يتوالها المجلس البلدي

الســلطة  علــى  البلــدي  المجلــس  يشــرف 
التنفيذيــة ويضمــن حســن ســير العمــل داخــل 
البلديــة. ويتألــف مــن عــدد مــن األعضــاء يصــل 
عددهــم حتــى ٢٤ عضــوًا وذلــك حســب عــدد 
الســكان المســجلين فــي النطــاق البلــدي .

باإلقتــراع  البلــدي  المجلــس  إنتخــاب  يتــم 
المباشــر من الناخبين المســجلين، باتباع نفس 
القواعــد التــي تحكــم اإلنتخابــات البرلمانيــة.

مــدة واليــة المجلــس البلــدي هــي ٦ ســنوات. 
فــي إجتماعــه األول، ُينتخــب مــن بيــن أعضائــه 

باإلقتــراع الســري، الرئيــس ونائــب الرئيــس.

عدد أهالي البلدية المسجلين:

٢٠٠٠ شخص <

بين ٢٠٠١ و ٤٠٠٠ شخص

بين ٤٠٠١ و ١٢٠٠٠ شخص

بين ١٢٠٠١ و ٢٤٠٠٠ شخص

٢٤٠٠٠ شخص* >

بيروت )منذ عام ١٩٥٣( وطرابلس

أعضاء

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

*باستثناء ما هو وارد في الفقرة »و« من هذه المادة
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المجلس البلدي

يجتمــع المجلــس البلــدي مــرة فــي الشــهر علــى األقــل بنــاًء علــى 
دعــوة مــن رئيســه وكلمــا دعــت الحاجــة إلــى إجتماعــه وعلــى 
الرئيــس أن يعيــن فــي دعوتــه مواضيــع االجتمــاع. يجــب أن تكــون 
الدعــوة خطيــة، وأن ُترســل قبــل الجلســة بثالثــة أيــام علــى األقــل، 
إلــى محــل إقامــة العضــو أو المقــام المختــار منــه، ويمكــن تقصيــر 

هــذه المهلــة إذا اقتضــت الضــرورة.

ُيجــرى التصويــت بطريقــة اإلقتــراع العلنــي وال يجــوز التصويــت 
بالوكالــة. ُيلجــأ إلــى طريقــة اإلقتــراع الســري إذا طلــب ذلك الرئيس 
أو أكثريــة األعضــاء الحاضريــن أو إذا كان التصويــت يتعلــق بانتخــاٍب 
مــا. لرئيــس البلديــة أن يدعــو لحضــور جلســات المجلــس البلــدي أي 

موظــف أو أي شــخص آخــر الســتماعه.

لــكل ناخــب فــي الدائــرة البلديــة أو صاحــب مصلحــة أن يطلــب 
إعطــاءه علــى نفقتــه نســخة مــن قــرارات المجلــس البلــدي مصدقــًا 

عليهــا مــن الموظــف المختــص. 

يمكــن حــل المجلــس البلــدي بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاء علــى 
اقتــراح مفّصــل مــن وزيــر الداخليــة، أو نتيجــة لفقــدان مــا ال يقــل 

عــن نصــف أعضائــه ألســباب مختلفــة.



السلطة التنفيذية: 
يتوالها رئيس/ة المجلس البلدي

ينتخــب المجلــس البلــدي مــن بيــن أعضائــه، رئيســًا ونائــب رئيــس بطريقــة اإلقتــراع الســري وباألكثريــة المطلقــة ولمــدة واليــة المجلــس 
البلــدي، وذلــك فــي أول جلســة يعقدهــا، فــي الموعــد والمــكان اللذيــن يحددهمــا المحافــظ أو القائمقــام، ضمــن مهلــة شــهر مــن 

تاريــخ إعــالن نتيجــة اإلنتخــاب.
يجتمــع المجلــس البلــدي مــرة فــي الشــهر علــى األقــل بنــاء علــى دعــوة مــن رئيســه وكلمــا دعــت الحاجــة إلــى اجتماعــه وعلــى الرئيــس 

أن يعيــن فــي دعوتــه مواضيــع االجتمــاع. يتولــى رئيــس الســلطة التنفيذيــة علــى ســبيل التعــداد ال الحصــر، األعمــال التاليــة: 

إدارة دوائر البلدية وضع مشروع موازنة البلديةتنفيذ قرارات المجلس البلدي
واإلشراف عليها



السلطات الرقابية
تمــارس رقابــة علــى البلديــات مــن قبــل الحكومــة المركزيــة ألنهــا ال تتمتــع إال بقــدر مــن اإلســتقالل. هنــاك قيــود لألعمــال، بحيــث يجــب 
أن تحتــرم القوانيــن والمبــادئ العامــة للقانــون. ال ينبغــي أن يكــون هنــاك إســاءة اســتخدام للســلطة أو تعــارض مــع المصالــح العليــا 

للدولــة.
مــن أجــل حمايــة المصلحــة العامــة، وضعــت آليــة للرقابــة اإلداريــة. تمــارس الرقابــة اإلداريــة علــى قــرارات المجلــس البلــدي الســلطات 

التاليــة: القائمقــام، المحافــظ ووزيــر الداخليــة.

إدارة أموال البلدية وعقاراتها 
والقيام بالتالي بجميع األعمال 

الالزمة لصيانة حقوقها

تأمين السير وتسهيل التجول 
في الشوارع والساحات والطرق 

العمومية وكل ما يتعلق بالتنظيف 
واإلنارة ورفع األنقاض واألقذار، وكل 

ما يختص بحماية البيئة والمناظر 
الطبيعية واآلثار التاريخية وصيانة 
األشجار واألماكن المشجرة، ومنع 

التلوث

إعطاء رخص البناء ورخص السكن 
وإفادات إنجاز البناء إلدخال الماء 
والكهرباء والهاتف بعد موافقة 

الدوائر الفنية المختصة.

المجلس البلدي

)تستثنى بلدية بيروت حيث ان المحافظ هو من يمتلك السلطة التنفيذية 
تطبيقا للمادة ٦٧ من قانون البلديات(



يتألــف المجلــس اإلختيــاري فــي المــدن والقــرى مــن مختــار وثالثــة أعضــاء. أمــا فــي 
ــت  ــار بالتصوي ــب المخت ــن. ُينتخ ــدون أعضــاء إختياريي ــار ب ــاب مخت ــم انتخ ــاء فيت األحي
العــام المباشــر وكذلــك األعضــاء اإلختياريــون المحــدد عددهــم فــي قــرار دعــوة 
ــة هــي ســت ســنوات. ــن وأعضــاء المجالــس اإلختياري ــة المختاري الناخبيــن. إن والي

المجلس اإلختياري



المجلس اإلختياري
يقــوم المختــار بإنجــاز مــا يســتطيع مــن معامــالت لتســهيل أمــور المواطنيــن، فضــاًل عــن الوثائــق الرســمية والمســتند المــادي، الــذي 
ُيبنــى عليــه كل الشــؤون اإلداريــة كالــوالدة والــزواج والطــالق والوفــاة وإفــادات الســكن والســفر، فالمختــار يعــّرف عــن النــاس الذيــن 
يقيمــون فــي محلتــه. كمــا يقــوم المختــار وفقــًا للقوانيــن واألنظمــة النافــذة بمهــام متصلــة بــاإلدارة العامــة واألمــن العــام، األحــوال 

الشــخصية، الشــؤون الماليــة، الشــؤون العقاريــة، الشــؤون الزراعيــة، الشــؤون الصحيــة والمعــارف والفنــون الجميلــة.

علــى المختــار أن يســجل جميــع المعامــالت الــواردة إليــه والصــادرة عنــه فــي ســجل يختــم صفحاتــه ويوّقعهــا المحافــظ أو القائمقــام 
وعليــه أن يســجل فــي مركــز القضــاء إمضــاؤه والخاتــم الخــاص الــذي يصنــع وفقــًا لنمــوذج موّحــد تضعــه وزارة الداخليــة، وإذا فقــد هــذا 

الخاتــم عليــه أن يســتحصل علــى غيــره مــن وزارة الداخليــة.

المجلس اإلختياري



إّن وظائــف المختاريــن مجانيــة وإنمــا يجــوز لهــم أن يســتوفوا 
رســومًا تحــّدد قيمتهــا بمرســوم عــن الشــهادات األصليــة التــي 

يعطونهــا:

 لمعاملة سفر ●
ألجل إجراء معامالت حصر اإلرث ●
ألجل إجراء عقد رهن أو عقد بيع ●
ألجل التصديق القانوني على اإلمضاء ●
ألجل إعطاء شهادة تختص بإثبات حجز األمالك ●
ألجل تسجيل قائمة جرد التركة ●
لتثبيت حصر األمالك ●
بوقوعات النفوس ●
لألفراد ضمن األنظمة المرعية ●

إذا ارتكــب المختــار أو عضــو مجلــس اإلختياريــة جريمــة تتعلــق 
بالوظيفــة فللقائمقــام أو المحافــظ أن يأمــر بإجــراء تحقيــق بحقــه 
ُيرفــع إلــى وزيــر الداخليــة الــذي يرخــص بإجــراء تحقيــق عدلــي أو 
يكــّف يــد المختــار أو عضــو مجلــس اإلختياريــة عن القيــام بالوظيفة 
إلــى أن يبــّت القضــاء باألمــر وال يعــود إلــى الوظيفــة إال إذا ُحكــم 

ببراءتــه أو بعــدم مســؤوليته.



المصادر
وزارة الداخلية والبلديات:

قانون االنتخابات البلدية )المرسوم االشتراعي ١١٨/١٩٧٧ وتعديالته(
قانون رقم ٦٦٥ سنة ١٩٩٧ )تعديالت على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين(

قانون المختارون والمجالس اإلختيارية )صادر في ٢٧/١١/١٩٤٧(
www.elections.gov.lb

الهيئة الوطنيـة لشـؤون المرأة اللبنـانيـة:
نتائج المشاركة النسائية في االنتخابات البلدية في لبنان ٢٠١٠   

www.nclw.org.lb/Statistic

التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس حول إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضّد المرأة - سيداو ٢٠١٤  

المجلس النسائي اللبناني - برنامج االمم المتحدة االنمائي:
دليل المرأة في اإلنتخابات البلدية واإلختيارية ٢٠١٠

http://lcw-cfl.org/home



يعتبــر برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي شــبكة التنميــة العالميــة التابعــة لألمــم المتحــدة 
وهــو يدعــو إلــى التغييــر وإلــى تحقيــق نفــاذ البلــدان إلــى المعرفــة والخبــرة والمــوارد مــن 

أجــل مســاعدة الشــعوب علــى التمتــع بحيــاة أفضــل.

 

ــى  ــي، إل ــع لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائ ــة، التاب ــات اللبناني يهــدف مشــروع دعــم اإلنتخاب
تعزيــز قــدرات أصحــاب المصلحــة مــن أجــل إنتخابــات شــفافة وشــاملة فــي لبنــان. ضمــن منهــج 
متعــدد العناصــر، ويســعى إلــى دعــم وزارة الداخليــة والبلديــات فــي تنظيــم وإدارة االنتخابات، 
واإلشــراف علــى الحمــالت االنتخابيــة، وتوفيــر مبــادرات تثقيــف الناخبيــن، باإلضافــة إلــى دعــم 
حــل النزاعــات اإلنتخابيــة، وخلــق مبــادرات لتحســين فــرص مشــاركة  النســاء فــي العمليــة 

اإلنتخابيــة. مشــروع دعــم اإلنتخابــات اللبنانيــة هــو بتمويــل مــن اإلتحــاد األوروبــي.

www.lebanon-elections.org

LEAP - Lebanese Elections Assistance Programme               @UNDPLEAP UNDPLebanon             UNDP_Lebanon                UNDPLebanon

www.lb.undp.org


