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   ٢٠٠٠ حزيران
  

  وزارة األشغال العامة
  المديرية العامة للتنظيم المدني

_____  
  الحلقة الدراسية حول التنظيم المدني والبناء

_____  
  
  

   التعريف -أوالً 
   األهداف –ثانياً 
   المسؤوليات واآلليات –ثالثاً 

   المديرية العامة للتنظيم المدني -١-٣  
  ) ت البلديا(  السلطة المحلية -٢-٣  

  
   الوضع الراهن -رابعاً

   وضع تصاميم وأنظمة التنظيم المدني -١-٤  
   تنفيذ تصاميم التنظيم المدني -٢-٤  
   رخصة البناء -١-٢-٤    
   رخصة اإلفراز -٢-٢-٤    
   االستمالك ألجل المنفعة العامة -٣-٢-٤    
   ضم األراضي وفرزها في األماكن اآلهلة -٤-٢-٤    
  طق  استمالك المنا-٥-٢-٤    
   الشركات العقارية -٦-٢-٤    
   المؤسسات العامة -٧-٢-٤    
    
   تمويل تنفيذ تصاميم التنظيم المدني -٣-٤
   ضريبة التحسين الناتج عن تنفيذ أشغال عامة -١-٣-٤    
   مساهمة الفارز في تنفيذ األشغال -٢-٣-٤    
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   الربع المجاني -٣-٣-٤    
   الضرائب والرسوم البلدية -٤-٣-٤    
   مساهمة عامل االستثمار العام في التمويل -٥-٣-٤    

   مساهمة األبنية في المناطق غير المجهزة بالخدمات في إنشاء   -٦-٣-٤
  .            شبكة الخدمات العامة  

  
   السياسة  العقارية -٤-٤  
   تطبيق القانون -٥-٤  
   دور المواطن والرأي العام -٦-٤  

  
   الحلول –خامساً 
  لتي تحتاج إلى قوانين  المواضيع ا-١-٥  
   قانون البناء  -١-١-٥    
   قانون االستمالك -٢-١-٥    
   قانون البلديات  -٣-١-٥    
   قانون الرسوم والضرائب -٤-١-٥    
   قانون التنظيم المدني -٥-١-٥    
   السياسة العقارية -٦-١-٥    
   المواضيع التي تحتاج إلى مراسيم -٢-٥  

   المرسوم التطبيقي لقانون البناء -١-٢-٥
  نظام المقالع والكسارات  -٢-٢-٥
  المرسوم التنظيم للشركات العقارية   -٣-٢-٥
  التصاميم واألنظمة التوجيهية والتفصيلية  -٤-٢-٥

   المواضيع التي تحتاج الي مذكرات إدارية - ٣-٥
   نظام الضم والفرز -١-٣-٥   
   المواضيع التي تحتاج إلى تطبيق القانون دون الحاجة إلى أية نصوص قانونية -٤-٥

  .  دارية         أو إ
  

   منع المخالفات من أي نوع كانت  -  
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  الجمهورية اللبنانية
  وزارة األشغال العامة

  المديرية العامة للتنظيم المدني
______________  

  
  
  
  

  الحلقة الدراسية حول التنظيم المدني والبناء
_________________  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   ٢٠٠٠ حزيران    

   المهندس محمد فواز  
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   ٢٠٠٠  حزيران

  
  الحلقة الدراسية حول التنظيم المدني والبناء

  
  :  التعريف –أوالً 

يعرف التنظيم المدني بأنه مجموعة تدابير تقنية وإدارية واقتصادية واجتماعية تسمح بتطور متناسـق              
  . للتجمعات البشرية 

  
  :  األهداف –ثانياً 

  : يحقق التنظيم المدني األهداف التالية 
  : سب للتوسع العمراني المنطقي والمجدي اقتصادياً واجتماعياً وتأمين حاجات التوسع المتوقع هذا التح

  من األراضي  •
  من الشبكات والتجهيزات المختلفة  •
  من الخدمات  •

  .السهر كي  يأتي العمران متناسقاً ومتكامالً وظيفياً  -
 متناسبة مع التجهيـزات والخـدمات   السهر كي تأتي الكثافة السكانية حيث يقوم التوسع العمراني ،   -

  . العامة ، الموجودة او الملحوظة 
  .  الحفاظ على المواقع اآلثرية وإبرازها وعلى التراث المعماري وعلى التراث الثقافي بكل تعبيراته  -
  .الحفاظ على البيئة بمفهومها الشامل ، وخاصة على الثروات البيئية غير المتجددة  -
زراعية ، وعلى المواقع الطبيعية والحرجية ، وعلى كافة الموارد الطبيعية           الحفاظ على األراضي ال    -

 .  
  .الحؤول دون التدهور الذي يطال الشاطئ   -
  

   :المسؤوليات واآلليات  -ثالثاً
   المديرية العامة للتنظيم المدني ١-٣

  : تقوم  المديرية العامة للتنظيم المدني وبشكل متوازي بمهمتين اساسيتين هما 
   التصاميم وأنظمة التنظيم المدني والتخطيطات ومشاريع النصوص القانونية العائدة لها  وضع -
  . القيام بدور المكتب الفني للبلديات التي ليس لديها مكتب فني  -
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وبما ان األعمال البلدية واليومية تستغرق القسم األكبر من وقت اإلدارة التي تكون مضطرة الى تلبيـة                 
التنظيم " نهاء معامالتهم اإلفراديه فأن اإلدارة تضطر الى تأجيل الكثير من أعمال            طلبات المواطنين وإ  

األساسية والى عدم متابعة المشاريع السابقة بالشكل الكافي لمعرفة النتائج التي توصلت إليهـا              " المدني  
  . نظراً لضيق الوقت 

وتسليم العمـل   . صميم والتخطيط   لذلك يقتضي العمل على الفصل تدريجياً بين العمل البلدي وعمل الت          
  . البلدي تدريجياً الى البلديات المعنية وتفرغ إدارة التنظيم المدني لمهماتها األساسية 

  
  )البلديات (  السلطة المحلية – ٢-٣

" بلدية  " يتكون لدينا انطباع بأن      ) ١١٨/١٩٧٧المرسوم االشتراعي رقم    ( عندما نقراء قانون البلديات     
المحلية المسؤولة عن إدارة شؤون المدينـة وتتمتـع بالـصالحيات           " الحكومة  " لقرية هي   المدينة او ا  

  :الواسعة للقيام بهذه المهمة 
  

  . البلدية هي إدارة محلية تتمتع بالشخصية المعنوية وباالستقالل المالي واإلداري  •
    كل عمل ذي طابع او منفعة عامة ، في النطاق البلدي ، هو من اختصاص المجلس  •

  . البلدي
  :يتولى المجلس البلدي دون ان يكون ذلك على سبيل الحصر   -   

  البرامج العامة لألشغال والتجميل والتنظيفات والشؤون الصحية ولمشاريع المياه واإلنارة   •
  تخطيط الطرق وإنشاء الحدائق والساحات العامة ووضع التصاميم العائدة للبلدة والمخطط  •

  .م بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني        التوجيهي العا
  إنشاء األسواق والمنتزهات والمالعب والمتاحف والمستشفيات والمستوصفات والمالجئ   •

  .     والمساكن الشعبية والمجارير والنفايات وأمثالها 
  إنشاء أو إدارة ، بالذات او بالواسطة ، الوسائل المحلية للنقل العام  •
  : ى رئيس السلطة التنفيذية في البلدية ، على سبيل التعداد ال الحصر    يتول-   

  كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول في الشوارع وكل ما يتعلق بالتنظيف واإلنارة  •
  .       ورفع االنقاض  
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  . االهتمام باستدراك او منع ما من شأنه ان يمس الراحة والسالمة والصحة العامة  •
  تص بحماية صحة االفراد والصحة العامة واتخاذ التدابير بشأن مكافحة     كل ما يخ •

  .       األمراض الوبائية او السارية 
  كل ما يختص بحماية البيئة والمناظر الطبيعية واآلثار التاريخية واألماكن المشجرة ومنع     •

  .         التلوث 
  . إعطاء رخص البناء وإفادات إنجاز البناء  •

  

بكل معنى الكلمة ، بل إنها تتمتع       "   حكومة محلية   " نتج بأن البلدية هي ، بموجب هذه النصوص             نست
بصالحيات تفوق سلطة الدولة نفسها في بعض المجاالت كإعطاء رخصة البناء مـثالً حيـث تُعطـى                 

 النطاق  رخصة البناء او تُرفض او تُعطى ضمن شروط من قبل رئيس السلطة التنفيذية في البلدية داخل               
البلدي وال يمكن ألية سلطة اخرى ان تحل محله في هذا المجال ، ولكن التطبيق الفعلي والنتائج العملية                  

ألن القانون الذي منح من جهة قد قيـد مـن           " القانونية  " على األرض ال تتناسب مع هذه المسؤوليات        
  : جهات أخرى عديدة 

ات الداخلية والشؤون البلدية والقروية والماليـة       تخضع قرارات البلدية الى رقابة  أجهزة وزار        •
  " أجهزة المالك الدائم في الدولة "وال تصبح قراراتها نافذة إال بعد الموافقة عليها من قبل 

لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة مع ما ينتج عن ذلك من تأخير فـي             " الكبيرة  " تخضع البلديات    •
  .عملها 

بوضع " اإلدارة المركزية   "  لوضع التصاميم واألنظمة ، اذ تقوم        ان دور البلدية مهمش بالنسبة     •
المشروع وللبلدية مهلة شهر إلبداء رأيها فيه ، وإال صرف النظر عن رأيها كما يمكن عدم األخـذ      

  . برأيها 
ليس للبلدية أي دور في إقرار الضرائب والرسوم المالية فهي محددة بموجب القانون وموحـدة                •

  .ق في جميع المناط
 قرية ومجموعة سكانية ليس فيها بلديات أي ليس هناك سلطة محلية تهـتم              ١٠٠٠يوجد حوالي    •

   .بأمورها 
ان الحل المناسب يقضي بتغيير المفهوم الحالي للسلطة المحليـة لتـصبح مـسؤولة فعـالً وتُعطـى                  

مركزيـة بالنـسبة    الصالحيات التي تمكنها من القيام بمهامها فعالً ، والعمل تدريجياً على تـشجيع الال             
  : للعمل البلدي عن طريق 

  .إنشاء بلدية في كل قرية او مجموعة قرى لكي تشمل البلديات جميع السكان  -
  .إنشاء اتحادات بلديات في جميع المناطق  -
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إنشاء أجهزة فنية في هذه االتحادات يصار الى تدريبها على العمل بشكل جدي قبل مباشرتها العمل                 -
.  

األشغال البلدية بدءا بأشغال الهندسة المدنية من طرق وشبكات مجارير وأرصـفة            تسليمها تدريجياً    -
  .  وانتهاء برخص  البناء العادية …وإنارة عامة 

مراقبة عملها خاصة في الفترة االولى من عملها وتدريبها في حال الخطأ لقلة الخبرة او معاقبتهـا                  -
  . في حال سوء االستعمال 

  :  في وضع التصاميم وأنظمة التنظيم المدني وذلك بـ إعطاء البلدية دوراً أكبر -
  . تمديد مهلة الشهر المعطاة للبلدية إلبداء رأيها في مشروع التصميم والنظام  •
  تعرض البلدية المشروع في البلدة لمشاركة المؤسسات األهلية في مناقشة المشروع  •
ي جلسة المجلس  األعلى     مشاركة رئيس البلدية او من ينتدبه من أعضاء المجلس البلدي ف           •

للتنظيم المدني عند مناقشة مشروع التصميم والنظام العائدين للبلدة وذلك لشرح وجهة نظر             
  .البلدية ومبررات قرارها في حال وجود مالحظات لديها على المشروع 

  
   الوضع الراهن -رابعاً

  

اني والبناء هي غير مرضية مع      ان النتائج الفعلية على األرض في حقل التنظيم المدني والتوسع العمر          
األسف ، سواء كان ذلك في االستعمال غير المناسب لـألرض ، ولالمتـداد العـشوائي للعمـران أو                   
لألشكال غير المتناسقة للمدن والقرى ، أو لتشويه البيئة والمواقع الطبيعية أو عدم الحفاظ على اآلثـار                 

   … العامة أو لتلوث الماء والهواء والتربة والبحر واألبنية التراثية  أو التأخير في تنفيذ المشاريع
انه من الملفت للنظر التركيز الكبير من قبل مختلف المراجع على تحميل القوانين واألنظمة المسؤولية               
عن هذه النتائج ، إال ان نظرة هادئة مجردة تبين لنا بأن مواقع النقص الحقيقية هـي فـي الممارسـة                     

وان النصوص الحالية وان لم تكن كاملة ومثالية وبعضها يحتـاج الـى إجـراء     والتطبيق أحياناً كثيرة    
تعديالت أساسية فيه كما هو الحال بالنسبة لقانون البناء ، فإنها مع ذلك تمكن من الوصول الى الكثيـر                   

  من الغايات المرجوة في حال تطبيقها بالشكل المناسب  ، 
  

  : وسنعطي بعض األمثلة التي تبين ذلك 
    

  
  
  وضع تصاميم وأنظمة التنظيم المدني -١-٤
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              ٦٩/٨٣المرسـوم االشـتراعي رقـم       (  مـن قـانون التنظـيم المـدني          ٤ تنص المادة    -آ
على وضع التصاميم وأنظمة المدن والقرى ضمن الخطة الشاملة لترتيب          ) ١٩٨٣/ ٩/٩تاريخ  

    . Aménagement du Territoireاألراضي 
ان .  ي المناسب بحيث تشكل هذه الخطة إطاراً عاماً لعمل التنظيم المدني          وهو األسلوب المنطق  

( هذه الخطة الشاملة لم تُوضع بعد ولم يكن القانون هو الحائل دون وضعها بـل ان القـانون                   
  . قد فرض وضعها )  إنشاء مجلس اإلنماء واإلعمار ٥/٧٧المرسوم  االشتراعي رقم 

  
  : ظيم المدني تصاميم وأنظمة المدن والقرى الى  من قانون التن٦ تقسم المادة -ب

  تصاميم وأنظمة توجيهية  -
  تصاميم وأنظمة تفصيلية     -

يرسم التصميم والنظام التوجيهي النطاق العام      "  من قانون التنظيم المدني      ٧ بموجب المادة    -ج
المنـاطق  للترتيب ويحدد القواعد واالتجاهات األساسية لتنظيم المنطقة وعلى األخص امتـداد            

السكنية ، وهو يأخذ بعين االعتبار العالقة بين التجمعات الـسكنية والمنـاطق المجـاورة ثـم         
التوازن الذي يتوجب المحافظة عليه بين تطور مناطق امتداد العمران من جهـة والمحافظـة               

 كما يحدد هذا  . على المواقع الطبيعية والنشاطات الزراعية والمناطق الحرجية من جهة ثانية             
التصميم وجهة استعمال األرض بصورة إجمالية على ضـوء المـصلحة العامـة ، مواقـع                
النشاطات االنتاجية وكذلك مناطق امتداد السكن المناسبة واالحياء القديمة التي يتوجب تصحيح            

  . محيطها 
  " . ان التصميم التوجيهي يوجه وينسق مشاريع اإلدارات والمؤسسات العامة والبلديات 

  
   من قانون التنظيم المدني ٨جب المادة  بمو-د
ان التصميم والنظام التفصيلي يحدد ضمن إطار التصميم والنظام التوجيهي وفي حال وجوده             " 

، القواعد والشروط ألستعمال األرض ضمن المنطقة بما فيه إمكانية منع البناء ، ويعين علـى                
  : األخص 

ر القيمة الزراعية لألرض وإمكانيـة وجـود        حدود المنطقة اآلهلة بعد األخذ بعين  االعتبا        -١
  .تجهيزات هامة للزراعة المكثفة او للري 

  .وجهة االستعمال األساسية لألراضي او النشاطات االنتاجية في كل منطقة  -٢
عوامل االستثمار المسموحة للبناء في ضوء التجهيزات العامة المتوفرة او المزمع إنشاؤها             -٣

  . في المنطقة 
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ية التي يجب المحافظة  على طابعها الخاص عنـد تـرميم األبنيـة وعنـد             المناطق المبن  -٤
  . الترخيص ببناء جديد فيها وتحديد الشروط المناسبة لذلك 

  .حدود ووجهة استعمال شبكة الطرق التي يجب األبقاء عليها او تعديلها او إنشاؤها  -٥
 المطلـوب حمايتهـا أو      حدود األحياء او الشوارع او األبنية األثرية او المواقع الطبيعيـة           -٦

  . إبرازها ألسباب جمالية او تاريخية او بيئية 
  االراضي التي يجب المحافظة عليها لألستثمار الزراعي  -٧
 حدود وتنظيم الساحات والحدائق العامة والمالعب الرياضية  والجنائن والفسحات الحـرة             -٨

  . شاؤه المختلفة وما يجب االبقاء عليه من أماكن مشجرة أو تعديله أو إن
 المناطق ، وفي داخل هذه المناطق األجزاء الواجب إعدادها لنوع معين من االستعمال او               -٩

  . وكذلك المناطق التي يمنع فيها البناء بصورة مؤقته أو نهائية .لشكل خاص من السكن 
المواقع التي يجب االحتفاظ بها لألبنية والمصالح العامة واالنشاءات التـي تقتـضيها              -١٠

  . جتماعية الحياة اال
المناطق التي يمنع او يسمح فيها ، ضمن شروط معينة ، بإنشاء مؤسـسات صـناعية                 -١١

  . وتجارية وسواها وتوسيع مؤسسات موجودة 
المناطق الواجب ترتيبها بطريقة الضم والفرز وفقاً لقانون ضم األراضي وفرزها فـي              -١٢

  . ك المناطق او غيرها األماكن اآلهلية او بواسطة الشركات العقارية او بطريقة استمال
الشروط الفنية العائدة لمساحة وقياسات العقارات الموجودة الصالحة للبنـاء وشـروط             -١٣

  . اإلفراز في كل منطقة 
يحدد التصميم والنظام التفصيلي االرتفاقات لصالح السالمة العامة والصحة والسير والتجميـل             

علقة بتشييد وتوجيه األبنية او مجموعـات       والبيئة ويمكنهما على األخص من تحديد القواعد المت       
األبنية والمسافات بينها واستحداث المنظورات المعمارية والحفاظ عليهـا ، وأحجـام األبنيـة              

  . وارتفاعاتها القصوى والدنيا وعدد طوابقها وتراجعاتها ووجهة استعمالها وتنظيم محيطها 
  . نود المذكورة اعاله يمكن ان يتضمن التصميم والنظام التفصيلي جزءا من الب

يمكن وضع تصميم ونظام تفصيلي لمجموعة آهلة او لمنطقة دون ان يكون لها تصميم ونظـام    
  " توجيهي ويقوم التصميم والنظام التفصيلي في هذه الحالة مقام التصميم والنظام التوجيهي 

  
واألنظمـة   ان هذه النصوص  تمكن من الوصول الى نتائج جيدة إذا وضعت التصاميم                 –هـ  

  : بالشكل المناسب بموجبها ، ولكن ما يحصل بالفعل يختلف عن ذلك إذ
 من قانون التنظيم المدني هي قليلة جداً        ٧ان التصاميم التوجيهية الموضوعة بمفهوم المادة        •

وتكاد تنحصر بالتصميم التوجيهي لمنطقة بيروت المدينية الممتدة من نهر الدامور الى نهر             
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 ان يشمل هذا العمل مختلف المناطق ليكون التصميم التوجيهي إطاراً           والمفروض. الكلب  
للتصاميم التفصيلية مع المالحظة أنه حتى حيث وضعت هذه التصاميم التوجيهية لـم يـتم               

  . العمل بها بصورة عامة 
ان وضع التصاميم التفصيلية بالطريقة التي يتم بها عملياً ال ينسجم اغلب األحيان مع روح                •

 من قانون التنظيم المدني ، فال مناطق زراعية وال مناطق حرجيـة وال مواقـع                ٨ المادة
طبيعية محمية وال مواقع محمية لألمتداد العمراني في المستقبل ، بل هي كناية عن تقـسيم        

تختلف كل منها عن غيرها بنسبة عوامـل االسـتثمار الـسطحية            " مناطق ارتفاقية   " الى  
تفاع االقصى وشروط الضم والفرز دون أي تبرير علمي لهذا          والعامة وعدد الطوابق واالر   

. الفرق بين منطقة واخرى ودون ان يرمى هذا التصميم الى الوصول الى أهداف معينـة                
والمفروض  ان يكون هناك مبررات لتحديد عوامل االستثمار واشكال البناء وشروط الفرز        

      …واالنشاءات المسموحة 
.  عت منذ ما يزيد عن اربعين سنة وال تزال نافـذة كمـا هـي   ان بعض التصاميم  قد وض    •

وبما ان أموراً اقتصادية واجتماعية وحتى مفاهيما للتنظيم المدني قد تغيرت خـالل هـذه               
الفترة ، فانه من غير المقبول تجميد تصميم ونظام تنظيم مدني لمنطقة ما والعمل به الـى                 

لبيان مدى  ) مرة كل عشر سنوات مثال    ( خر  االبد ، بل يجب تقييم هذا التصميم من وقت آل         
  . تحقيقه للغايات التي وضع من اجلها ثم تصحيح المسار اذا اقتضى االمر 

 نستخلص مما سبق بأن نصوص قانون التنظيم المدني المتوفرة حالياً ، وان لم تكن مثالية ،                -و      
ضعها وفقاً لمفهوم قانون التنظيم     فانها تمكن من وضع تصاميم وأنظمة تنظيم مدني مناسبة اذا تم و           

  . المدني 
  
  
   تنفيذ تصاميم التنظيم المدني – ٢-٤   
  : يتم تنفيذ تصاميم التنظيم المدني بطريقتين    

تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية من قبل اإلدارة  على كل من يقوم بعملية ضم وفرز                 - أ
  .او بناء 

  : اسطة وسائل مختلفة وهي تدخل اإلدارة  المباشر لتنفيذ التصميم بو - ب
  )قانون االستمالك(١٩٩١/ ٥٨االستمالك الجل المنفعة العامة  بموجب القانون رقم  •
  ) .٧٠/١٩٨٣المرسوم االشتراعي رقم ( ضم االراضي وفرزها في االماكن اآلهلة  •
  ) من قانون التنظيم المدني ١٨المادة ( استمالك المناطق  •
  )  قانون التنظيم المدني  من٢١المادة ( الشركات العقارية  •
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واستطراد الشركات العقارية إلعادة ترتيب وضعية واعمـار منطقـة او اكثـر مـن               
  ) ١١٧/١٩٩١القانون رقم ( المناطق المتضررة في لبنان بسبب االحداث االمنية 

  ) من قانون التنظيم المدني ٢٢المادة ( المؤسسات العامة  •
   رخصة البناء -١-٢-٤
 وتعديالته يفـرض الحـصول علـى        ١٤٨/٨٣المرسوم االشتراعي رقم    ( ء   ان قانون البنا   -

ان طلب الرخصة وخرائط البناء يجب ان تكون موقعـة          . رخصة البناء قبل المباشرة بالعمل      
  . من مهندس ومسجلة في احدى نقابتي المهندسين 

  
لمؤسسات العامة   أن الرخصة المسبقة هي إلزامية لجميع األبنية حتى تلك العائدة لإلدارات وا            -

  . والبلديات ولألشخاص المعنويين 
  

بموجب إفادة من المهنـدس     ) السكن  ( كما يفرض قانون البناء الحصول على رخصة األشغال         
  . المسؤول تبين ان التنفيذ قد تم بأشرافه طبقاً للترخيص 

  
ومظاهرهـا  يمكن ان تُرفض رخصة البناء إذا كانت األبنية  بالنظر الى مواقعها وأحجامهـا               -

الخارجية واإلنشاءات المنوي تشييدها من شأنها ان تضر بالـصحة والـسالمة العـامتين او               
بالمنظورات الطبيعية او بالبيئة او بالمنظورات المعمارية او إذا كانت هذه األبنية تفرض على              

كما يمكن ان ترفض رخـصة البنـاء إذا كانـت           . الجماعات العمومية تنفيذ تجهيزات جديدة      
عقارات موضوع الطلب واقعة في مناطق يتعرض فيها البناء وشاغلوه للخطر كالفيضانات او             ال

  . األرض المعرضة لإلنزالق او االنهيارات 
  

ان العمل بهذه النصوص بالطريقة المناسبة تمكن اإلدارة من منع حصول المخالفات في األبنية              
 ، كما يمكن من الحد مـن امتـداد          إذ ال يمكن إعطاء رخصة األشغال في حال وجود المخالفة         

  . العمران والمحافظة على البيئة والمنظورات المعمارية وبالتالي على جمال المدينة او القرية 
  

إال ان الطريقة التي تتم بها دراسة رخصة البناء لم ولن تعطى النتيجـة المطلوبـة إذ تكتفـي                   
وط الغالفية من الناحية القانونية دون      السلطة العامة بالتأكد من ان حجم البناء يدخل ضمن الخط         

التطلع الى شكل البناء ومدى انسجامه مع األبنية المجاورة او البيئة الطبيعية المحيطـة بـه او             
  .منظور الشارع الذي يقع فيه البناء 



Note Synthese Mohammad Fawaz  ١١

انه من الضروري تغيير معايير الترخيص واالستعانة بكبار المهندسين المعماريين العاملين في            
  . اص لمساعدة اإلدارة بدراسة ملفات رخص البناء من النواحي المعمارية والبيئية القطاع الخ

كما تجدر اإلشارة الى التعقيدات الكثيرة في قانون وأنظمة البناء الحالية وإمكانية االجتهـادات              
الكثيرة فيها والتي ساهمت بوصول المدن والقرى اللبنانية الى هذا المستوى من البشاعة والتي              

اج الى إعادة نظر لتبسيطها من جهة ولتعديل البنود غير المناسبة فيها من جهـة ثانيـة ،                  تحت
 من قانون البناء التي تسمح بالبناء  في المنـاطق المـسماة             ١٧ومنها على سبيل المثال المادة      

 التي اسـتباحت معظـم األراضـي اللبنانيـة          ٠,٨٠غير المنظمة بمعدل استثمار عام يساوي       
اء في المناطق الطبيعية المميزة وفي األراضي الزراعية وفي األحراج وسمحت           وأفسحت بالبن 

بالبناء حيث ال تجهيزات وال خدمات مما خلق مجمعات ال تحوي الحد األدنى من ضـرورات                
الحياة االنسانية وهي تكاد تعطل عملياً وضع تصاميم تنظيم مدني مناسبة ألن مالكي األراضي              

سيؤدي الى خفض عوامل االستثمار     " التنظيم  " دم تنظيمها إذا كان     في هذه المناطق يفضلون ع    
  . فيها 

  
   رخصة اإلفراز -٢-٢-٤

يخضع إفراز العقارات إلجـازة   ) ٦٩/٨٣المرسوم االشتراعي رقم ( ان قانون التنظيم المدني     
يمكن ان يرفض طلب اإلجازة المسبقة إذا كان اإلفراز من شأنه ان يـضر بالـسالمة    . مسبقة  

والصحة العامتين او بالمنظورات الطبيعية او إذا كان يفرض على الجماعات العامـة تحقيـق               
تجهيزات جديدة او إذا كان واقعاً في منطقة بعيدة عن المناطق اآلهلة او في منطقة حرجية او                 

  . ذات مناظر طبيعية مميزة ال تريد السلطات العامة امتداد البناء إليها 
ذاً احدى األدوات المهمة بيد السلطة العامة للتحكم بالتوسع العمرانـي           فرخصة اإلفراز تشكل إ   

  . ويجب التعامل معها بمثابة عملية تنظيم مدني وليست عملية تقسيم عقار الى قطع 
  

وبما ان هذه العملية تتم بموجب مذكرات إدارية متتالية قد يكون بعضها غير مناسـب أحيانـاً                 
ة ووضع االسس والمبادئ  المناسـبة لدراسـة طلـب إفـراز             فإنها تستدعي إعادة تقييم شامل    

العقارات بما فيها إمكانية عدم الموافقة على الطلب على ضوء موقعه ونوع البيئة المحيطة به                
واألشغال التي يجب فرضها على الفارز ومساهمته في تمويل تنفيذ أشغال الخدمات العامة التي              

  .  العمل ستخدم مشروع الفرز ووضع نظام عام لهذا
  
  :  االستمالك ألجل المنفعة العامة -٣-٢-٤
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وهو إجراء يمكن السلطات العامة من استمالك العقارات وأقسام العقارات  الالزمة لمشروع له              
صفة المنفعة العامة ، وهو عمل سهل تعود عليه المواطنون منذ فترة طويلة  إال ان القـانون                  

تلحق بالسلطات العامة أضراراً كبيـرة وغيـر        الحالي يتضمن بعض النصوص التي ألحقت و      
  : عادلة نذكر منها 

والتي تسمح للمالك السابق للعقار المستملك باسترداد       )  العدول عن االستمالك     ( ٣٣المادة    - أ
عقاره بإعادة المبلغ الذي سبق له ان قبضه مع إضافة الفائدة القانونيـة ، فيعمـد المالـك                  

 او ما قبلها مثالً ويسترد العقار       ١٩٧٤اللبنانية ما قبضه سنة     السابق للعقار بإعادة بالليرات     
والعدل يقضي   . ١٩٧٤الذي تساوي قيمته الحالية ربما مئات أضعاف ما كانت عليه سنة            

  . بان يكون االسترداد بالسعر الرائج بتاريخ االسترداد 
 ال تزال عالقة أمـام  التخمين باألسعار الرائجة حالياً لمعامالت االستمالك التي     ( ٦٢المادة   - ب

تبليـغ غيـر    ( ثغرة في المعاملة السابقة           " اكتشاف  " فيعمد المالك القديم الى     ) المحاكم  
فيجري تخمين حقوقه مجدداً بمليارات الليرات اللبنانية ،         ) …كامل ،  فقدان معاملة الدفع       

 بموجبـه او    والعدل يقضي باالستمرار بتطبيق أحكام القانون الذي جرت المعاملة أصـال          
  . إيجاد حلول اخرى اكثر عدالة من النص الحالي بالنسبة للسلطات العامة 

  
  
  

   )٧٠/٨٣المرسوم االشتراعي رقم ( ضم األراضي وفرزها في األماكن اآلهلة-٤-٢-٤
وهي عملية سهلة التطبيق ومناسبة للسلطات العامة ألنها تنظم مناطق التوسع العمراني وتوفر             

تمالك لمواقع الخدمات العامة ، كما انها مناسبة للمالكين إذ تـدخلهم جميعـاً              عليها نفقات االس  
ضمن عملية ضم وفرز واحدة بدالً من قيام كل مالك منهم بعملية الفرز منفرداً دون تنسيق مع                 

  . العقارات المجاورة ، باإلضافة الى انها ال تحتاج الى مبالغ مالية كبيرة للقيام بها 
  .اسب العمل بها على أوسع مدى ممكن لذلك أنه من المن

  
  )    من قانون التنظيم المدني ١٨المادة ( استمالك المناطق  -١

لم يعمل بها سوى مرة واحدة الستمالك المنطقة الصناعية في بعلبك دون ان تصل العملية الى                
  .  نهايتها ألن البلدية لم تقم بإنشاء شبكة الخدمات العامة وال بيع األراضي للصناعيين 

تستحق هذه الطريقة التطبيق الفعلي وقد تكون احدى الوسائل الفاعلة في حل مشكلة األسكان او               
    . في تشجيع إنشاء وتشغيل المناطق الصناعية 
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  )  من قانون التنظيم المدني ٢١المادة (  الشركات العقارية -٦-٢-٤
لة وسهلة التطبيـق وعلـى      لم يعمل بها حتى االن على الرغم من انها تشكل وسيلة عملية فاع            

   ( ١٩٦٢ أيلـول    ٢٤ من قـانون       ١٩ سنة على لحظها بموجب المادة       ٣٨الرغم من مرور    
 من المرسوم االشتراعي    ٢١، ثم ُأعيد النص عليها بموجب المادة          ) اول قانون للتنظيم المدني     

 سوليدير هي   ، مع المالحظة ان   ) قانون التنظيم المدني الحالي      ( ١٩٨٣/ ٩/٩ تاريخ     ٦٩رقم  
  .  حرفياً ٢١ وليس ضمن أحكام المادة ١١٧/٩٢شركة عقارية بموجب القانون رقم 

 المذكورة إطارا عاماً للشركات العقارية على ان تحـدد التفاصـيل بموجـب              ٢١تشكل المادة   
تجـدر  .  المـذكورة    ٢١من المـادة     ) ١٠( مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء كما نص البند         

تنظـيم  الـشركات     "  الذي نص علـى        ٢٩/١/١٩٦٥ تاريخ   ٩٥٩سوم رقم   اإلشارة الى المر  
 مـن قـانون التنظـيم المـدني الـصادر بتـاريخ             ١٩العقارية  المنصوص عليها في المادة       

 ، وهو ال يزال ساري المفعول قانوناً ، إال ان أحكام هذا المرسـوم كانـت قـد      ٢٤/٩/١٩٦٢
 من قانون التنظيم المدني الحالي والتي       ٢١ة  واجهت اعتراضات كثيرة في حينه ، كما ان الماد        

 من القانون السابق قد تضمنت تعديالت مختلفة ، مما يـستدعي  وضـع               ١٩حلت محل المادة    
 ، ثـم    ٩٥٩/١٩٦٥مشروع مرسوم تنظيمي جديد للشركات العقارية يحـل محـل المرسـوم             

  . التطبيق الفعلي لهذه الطريقة 
  

  )  من قانون التنظيم المدني ٢٢المادة (  لمؤسسات العامة -٧-٢-٤
حصلت  محاولة وحيدة للعمل بموجبها وهي مؤسسة اليسار لترتيب الضاحية الجنوبية الغربية             

ان التطبيق العملي للنصوص التي ترعـى       ) .  بئر حسن    –منطقة األوزاعي   ( لمدينة بيروت   
. كات العقاريـة    هذه المؤسسة هو صعب ومعقد وال تتمتع المؤسسة بحرية العمل المعطاة للشر           

ووضعه بالـشكل القابـل للتنفيـذ       " المؤسسات العامة   " أنه من المناسب إعادة درس موضوع       
  . بسهولة اكثر من النصوص الحالية 

  
   تمويل تنفيذ تصاميم التنظيم المدني  -٣-٤

يمكن قانونياً تمويل تصاميم التنظيم المدني من عدة مصادر إال ان التطبيق العملي يحتاج الـى                
  .  تدابير عمالنية لم تطبق فعلياً بعد أحياناً كثيرة 

  
 الـى   ٤٥ موضوع المواد من الـرقم        ضريبة التحسين الناتج عن تنفيذ أشغال عامة       -١-٣-٤

يفرض ضريبة تحسين علـى     " والذي  ) قانون االستمالك    ( ٥٨/٩١ من القانون رقم     ٥٨الرقم  
 تعود حصيلة   …الزيادة في قيمة العقارات الناتجة مباشرة عن تنفيذ مختلف األشغال     العامة                
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لدية التي تم تنفيذ االشـغال      ضريبة التحسين الى الخزينة او الى صندوق المؤسسة العامة او الب          
  " .لحسابها 

) بأستثناء المجارير واألرصفة   " ( األشغال العامة   " على  الرغم من ان هذا النص يشمل جميع          
فإن التطبيق الفعلي لم يتم إال في حاالت قليلة ولم يكن له تأثير يذكر في مالية البلـديات ممـا                    

  .تطبيق نظراً لسالمة المبدأ يدعو الى البحث في األسباب لتالفي صعوبات ال
  
  : مساهمة الفارز في تنفيذ األشغال -٢-٣-٤

يجب ان يفرض قرار اإلجازة     "  من قانون التنظيم المدني انه       ٣٠تنص الفقرة الثانية من المادة      
على الفارز  تحقيق شبكة الطرق ويمكن ان يفرض على الفارز وفقاً ألهمية مـشروع الفـرز                 

 األشغال وعلى األخص شبكة مياه الشرب ، شبكة تـصريف الميـاه             والغاية منه تحقيق بعض   
المستعملة ، شبكة اإلنارة ، إنشاء مساحات لمواقف السيارات إنشاء فسحات حرة او مـشجرة               
كما يمكن ان يفرض ايضاً مساهمة  الفارز ، إما نقداً وإما بتقـديم األراضـي مجانـاً لتنفيـذ                    

  " .  اإلفراز التجهيزات العامة التي تتوافق وحاجات
  

من تقسيم طوبوغرافي للعقار على خريطة المـساحة        : لقد طورت اإلدارة كثيراً عملية اإلفراز       
الى مشروع فعلي مع أشغال على االرض ، إال انها مع ذلك ال تزال بعيدة عن مساهمة الفارز                  

وضع االسس  انه من المناسب    . فعالً بما يتناسب وحاجات مشروعه والفائدة التي سيجنيها منه          
  " . الواضحة لهذه المساهمة وفقاً ألهمية المشروع والغاية منه  

  
  " الربع المجاني  " -٣-٣-٤

كانت السلطات العامة   ) قانون االستمالك السابق     ( ٤/١٩٥٤بموجب المرسوم االشتراعي رقم     
امة وهو  من مساحة العقار عند إنشاء او توسيع الطرق والساحات الع         % ٢٥تقتطع مجاناً لغاية    

  "  . بالربع  المجاني " ما كان معروفاً لدى السلطات العامة ولدى المواطنين              
إذا كانت مـساحة  " على أنه ) قانون االستمالك  ( ٥٨/١٩٩١ من القانون رقم   ٣٧تنص المادة   

الجزء المصاب بالتخطيط أقل من ربع مساحة العقار ضـمت الـى االمـالك العموميـة دون            
 اذا تبين بعد تنفيذ التخطيط ان ضريبة التحسين التي ستفرض على الجزء البـاقي               … تعويض

من العقار اقل من قيمة ما ضم منه الى االمالك العمومية دون تعويض ، كان لصاحب العقار                 
  " . ان يطلب من لجنة االستمالك تحديد الفرق والزام اإلدارة المستملكة بإعادته إليه 
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عمليـاً اذ اصـبح     " الربع المجاني   "  قد الغى    ٥٨/١٩٩١من القانون رقم     ٣٧ان نص المادة      
االقتطاع دون تعويض هو عمل مؤقت لحين إجراء المقاصة بـين قيمـة ضـريبة التحـسين                 

أن السلطات العامة ال تزال تقتطع      . المتوجبة وقيمة المساحة المقتطعة من العقار دون تعويض         
ار المصاب بالتخطيط إال انه لم يتم حتى االن تخمين          من مساحة العق  % ٢٥دون تعويض لغاية    

قيمة ضريبة التحسين إلجراء المقاصة ومعرفة المبالغ المتوجبة على السلطات العامة من جراء             
  . ذلك 

وقد تـشكل القـسم     ( وبما ان تكاليف االستمالك تشكل قسماً كبيراً من تكاليف تنفيذ المشروع            
سيشكل عائقاً إضافياً لتنفيذ المشاريع العامـة       " الربع المجاني   " ء  فأن إلغا ) االكبر أحياناً كثيرة    

  . مما يستدعي إعادة التقييم لهذا التدبير 
  
  الضرائب والرسوم البلدية -٤-٣-٤

ان موضوع الضرائب والرسوم البلدية يحتاج الى إعادة نظر شـاملة تنطلـق  مـن نقطتـين                  
  : اساسيتين 
رائب والرسوم البلدية مع الوقت دون الحاجة الـى          إيجاد وسيلة لتطوير قاعدة الض     -آ

استصدار قانون في كل مرة تصبح هذه الضرائب والرسوم منخفضة القيمـة نتيجـة              
  . ارتفاع االسعار 

 إعطاء البلدية صالحية تحديد نسب الضرائب والرسـوم علـى ضـوء واقعهـا               -ب
كون البلدية في بلـدة     فت. وإمكاناتها وبرنامجها للعمل وضمن إطار عام يحدده القانون         

غنية في كسروان او في المتن الشمالي قادرة على تحديد نسب للـضرائب والرسـوم               
  . تختلف عن ما هو معمول به في قرية في البقاع الشمالي مثالً 

       
   مساهمة عامل االستثمار العام في التمويل  -٥-٣-٤

 األقل عدالة بـين مختلـف التـدابير         قد يكون تحديد عامل االستثمار العام لعقار ما هو التدبير         
واالجراآت التي تتخذها السلطة العامة ألن رفع عامل االستثمار يزيد قيمة العقار البيعية فتزيد              
ثروة المالك دون قيامه بأي جهد شخصي ودون ان يترتب عليه أية ضريبة  كما يؤدي خفض                 

  . ب عن ذلك أي تعويض لمالكه عامل االستثمار العام لعقار آخر الى خفض قيمته دون ان يترت
أنه من المناسب البحث عن طريقة تفرض على مالك العقار مساهمة مالية تُدفع للبلدية وترتبط               

في حال رفع عامل االستثمار العام ، او عندما يزيد عامل االستثمار            ( بعامل االستثمار العام ،     
ات غير المبنيـة عنـدما يزيـد    العام عن رقم معين ، او ان تُفرض ضريبة سنوية على العقار       
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) عامل االستثمار العام عن رقم معين ورفع هذه الضريبة كلما زاد عامل االستثمار العام مثالً                
 .  
  
 مساهمة األبنية في المناطق غير المجهزة بالخدمات في إنشاء شـبكة   الخـدمات                -٦-٣-٤

  العامة 
على أنه يمكن ان     ) ١٤٨/١٩٨٣م  المرسوم االشتراعي رق  (  من قانون البناء     ١٣تنص المادة   

يفرض على طالب الرخصة عند منحه إياها تحقيق أشغال مختلفة وعلى األخص شبكة طرق ،               
شبكة مياه ووصلها بالشبكة العامة أو إنشاء خزان لجمع مياه الـشتاء لألسـتعمال المنزلـي ،                 

جودهـا او إنـشاء     وصل البناء بشبكة المجارير  العامة في حال و        ( تصريف المياه المستعملة    
،  اإلنارة ، ترتيب وتجهيـز المـساحات         )حفرة صحية بالتصميم والحجم المناسب لحاجة البناء      

المخصصة للمالعب وللمواقف والفسحات الحرة او المـشجرة او غـرس أشـجار جديـدة ،                
ـ              شييد المساهمة اما نقداً وأما بتقديم األراضي مجاناً لتنفيذ التجهيزات العامة المتعلقة بحاجات ت

  . هذه األبنية 
تحدد هذه األحكام الخاصة في رخصة البناء وتذكر صراحة في قرار منحها وال تسلم رخـصة       

  . إال بعد قيام صاحب الرخصة بتنفيذ الموجبات المفروضة  ) السكن ( األشغال 
  

ان العمل بهذا النص يوفر على السلطات العامة مبالغ ال يستهان بها كما يساعد ضـمنا علـى                  
حد من االمتداد العشوائي للعمران اذ قد يصرف طالب الرخصة النظر عن البناء في موقـع                ال

اال ان العمـل بهـذا      . بعيد عن العمران اذا كان سيتكلف هو بدل وصول الخدمات العامة إليه             
النص يحتاج الى وضع اسس واضحة يجري العمل بها في جميع الحـاالت المماثلـة اجتنابـاً           

  .  واخرى للتمييز بين رخصة
  

   امكانات مختلفة -٧-٣-٤
 قد يكون هناك إمكانات اخرى كثيرة تساهم في تمويل تنفيذ تصاميم التنظيم المدني ال مجـال                

  لتعدادها حصراً في هذا التقرير الموجز والتي يمكن بحثها في الدراسات التفصيلية   
  

  السياسة العقارية    -٤-٤
 الحديث للتنظيم المدني ويعتبر العقار الخاص سلعة تجاريـة          ال يوجد في لبنان سياسة عقارية بالمفهوم      

عادية يعمل المالك على رفع نسبة األرباح العائدة منها الى أقصى حد ممكن مما يعيق عمـل التنظـيم                   
  . المدني ويعرقل تنفيذ المشاريع العامة
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إمتيازات مشجعة بالمقارنة مع    وبما ان الثروة العقارية تشكل ركناً أساسياً في االقتصاد اللبناني وتتميع ب           
فالضرائب العقارية ليست مرتفعة او المـساهمة الماديـة مـن قبـل             ( القطاعات االقتصادية األخرى    

، وبمـا أن اكثـر مـن ثلـث           ) المستفيدين من شبكات الخدمات العامة قليلة وكثيراً ما تكون معدومة           
أن حوالي ثلث التوظيـف المـالي مـن         القروض المصرفية في لبنان هي مغطاة بالرهن العقاري كما          

الخارج وخاصة أموال المغتربين اللبنانيين هو في هذا القطاع فقد وضع لبنان وعلـى مـدى العقـود                  
  :الماضية أدوات تساعد على ضمان هذه التوظيفات وتشجع مشاريع التحسين العقاري ومنها 

  اعتبار الملكية الخاصة مضمونة بموجب الدستور  -
  نظيم السجل العقاري مسح األراضي وت -
  وضع قانون البناء  -
  وضع قانون التنظيم المدني  -

  إال ان الواقع يظهر وجود نواقص كثيرة وكبيرة 
  

من مساحة االراضي اللبنانية وأعمال التحديد      % ٥٠فأعمال المسح النهائي ال تغطي سوى        •
  بعد ،تقريباً لم تصل إليها أعمال المساحة % ٢٠منها ويبقى % ٣٠والتحرير تغطي 

مـن  % ٢٠والتصاميم وأنظمة التنظيم المدني التوجيهة والتفصيلية ال تغطي أكثـر مـن              •
   )…مساحة األراضي اللبنانية 

  
مما يحد من إمكانية السلطة العامة في توجيه استعمال األرض لما فيه المصلحة الوطنية وفـي حمايـة      

  . الثروات الطبيعية 
  

غير مباعة وغيـر    ( مية األبنية المنشأة وغير مستعملة      اما بالنسبة لقطاع البناء فأن واقع ك       •
 والتي يقـدر مـصرف لبنـان قيمـة          ١٩٩٦ وحدة سنة    ٢٢٠ ٠٠٠مؤجرة والمقدرة بـ    

) للمكاتب او للـسكن     ( ونوع هذه األبنية    ) التوظيفات فيها بسبعة مليارات دوالر أميركي       
لمواد المستعملة في اإلنشاء    مساحة المسكن وأنواع ا   ( ومواقع هذه األبنية ومستوى فخامتها      

المتروك على عواهنه  ال يكفي لتأمين  التوازن  بـين            " اقتصاد السوق   "  تُظهر  بأن     …) 
العرض والطلب ويعرض قطاع البناء للصعوبات االقتصادية وللنقص في التـسويق وقـد             

د قـي   مما ساع " الطلب" ال يتناسب مع حاجة وإمكانات      " العرض  " تبين بالفعل بأن نوع       
  .الوصول الى الجمود الحالي في قطاع البناء 

أن ارتفاع أسعار األراضي يرفع تكاليف إنشاء المشاريع العامة وينعكس سلباً على مختلف              •
تكاليف السكن بسبب ثمن األرض وتكاليف إنشاء الطرق والنقل والمشاريع          ( نواحي الحياة   
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النتاج الزراعي والـصناعي بـسبب      العامة المختلفة بسبب تكاليف االستمالك  وتكاليف ا       
   ) …ارتفاع ثمن األرض 

فقط من مساحة األراضي اللبنانيـة هـي         % ٥تجهل األكثرية الساحقة من اللبنانيين بأن        •
مناطق مدينية في الوقت الحاضر ، وتروج عن عدم معرفة بأن لبنـان فقيـر بـاألرض                 

ر األراضي مع مـا ينـتج       الصالحة للبناء مما ينعكس مضاربات عقارية وارتفاع في أسعا        
  . عنها بالنسبة للوطن او المواطن 

  
أن عدم تدخل السلطة العامة او تخفيف دورها يخفف انضباط العمل في السوق العقاري ، والمطلـوب                 
هو زيادة فاعلية الدولة لتحسين التنسيق بين السلطات العامة وأصحاب المشاريع ومـالكي األراضـي               

  : ان الوصول الى هذه الغاية يحتاج الى .راضي على المستوى الوطني ولوضع استراتيجة استعمال األ
  
وضع الخطة الشاملة ألستعمال األراضي الذي سيشكل إطاراً عامـاً لتـصاميم التنظـيم المـدني                 -١

  . التوجيهية والتفصيلية والذي يتحدث عنه لبنان منذ عقود دون ان يصل إليه بعد 
ضي الالزمة إلنشاء المشاريع العامة وللتوسـع العمرانـي         تحضير المستقبل بالمحافظة على األرا     -٢

   …المنظم ولسكن ذوي الدخل المحدود وللمناطق الصناعية وللمناطق الحرة و
  . إكمال أعمال المساحة لتغطي كافة األراضي اللبنانية  -٣
أو إنشاء مؤسسة عامة عقارية تقوم باستمالك األراضي للمحافظة عليها كمواقع طبيعية او تراثيـة             -٤

أثرية ، أو ألن البناء عليها يشكل خطراً على السكان كالمواقع المعرضة لفيضان المياه أو النزالق                
التربة أو لالنهيارات ، أو ألن السلطة العامة بحاجة إليها كوسائل إنمائيـة كالمنـاطق الـصناعية                 

  . والمناطق الحرة 
ري والبناء ويتـابع تطـور الـسوق        إنشاء مركز لألبحاث يجمع وينسق المعلومات في الحقل العقا         -٥

العقاري ويسهل مهمة من يريدون التوظيف في هذا القطاع بوضع المعلومـات المتـوفرة لديـه                
  .بتصرفهم 

  .وضع نظام ضرائبي يتوافق مع أهداف اإلنماء االقتصادي واالجتماعي  -٦
ة والمناظر الطبيعية   تحديد مفهوم المصلحة العامة لتشمل التراث واألحياء المدينية والمواقع الطبيعي          -٧

  . الجميلة والمواقع التي تشكل خطراً على السكان 
  .تطوير وسائل الرقابة لمنع المخالفات واالعتداءات على الملك العام  -٨
اتخاذ اجراءات سريعة في بعض المواقع الحساسة والمعرضة اكثر من غيرها للضياع كالشواطئ               -٩

  .البحرية واالحراج واألبنية التراثية 
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د األدوار لكل من المؤسسات والهيئات العاملة في الحقل العقاري بشكل واضـح لكـي ال                تحدي -١٠
يكون هناك تشابك في الصالحيات وال تهاون من قبل أحد عن القيام بـدوره معتبـراً أن المهمـة                   

  . موضوع البحث تقع على عاتق آخرين 
  .                 لمدينة طرح السؤال بوضوح والحصول على جواب واضح من يدفع تكاليف ترتيب ا -١١
      

  
  

  تطبيق القانون  -٥-٤
يشكل عدم تطبيق القانون أحد األسباب الرئيسية للوضع الراهن غير المرضي في حقل التنظيم              

  : المدني والبناء 
فمخالفات البناء تكاد تكون هي القاعدة في العمل ، وقد تكون المخالفة أكبر من األصل في                 -١

الحال في منطقة عرمون جنوبي مدينة بيروت مثالً حيث تم إنشاء           بعض األحيان كما هي     
أبنية من خمسة عشر طابقاً بينما يحدد النظام المصدق في المنطقة العدد األقصى المسموح              

  . به بثالث طوابق 
ان التقيد بأحكام قانون البناء يؤدي الى انتفاء مخالفات البناء ألن القانون يفرض الحصول              

مسبقة قبل المباشرة بالعمل ، كما يفرض الحصول على رخصة األشـغال           على الرخصة ال  
بعد انتهاء العمل  بناء على إفادة خطية من المهندس المسؤول بان البنـاء تـم                ) السكن  ( 

أن وجود مخالفة بالبناء يحـول قانونـاً دون إعطـاء رخـصة            . بأشرافه وفقاً للترخيص    
 يستطيع المالك إجراء أية معاملة عقاريـة عليـه          البناء فال " تجميد  " األشغال ويؤدي الى    

او اشراكه بالمياه والكهرباء والهاتف،  كما يحكم القـانون علـى المخالفـة        ) فرز او بيع  (
  . بالهدم 

والسلطات العامة هي اول المخالفين ألحكام قانون البناء في بعض األحيـان ألنهـا تقـوم        -٢
 على الرغم من ان قانون البنـاء يفـرض          بإنشاء األبنية العائدة لها بدون ترخيص مسبق      

  . الحصول على الرخصة المسبقة للبناء بما فيه تلك العائدة للسلطات العامة 
البحرية على طول الـشاطئ اللبنـاني هـي         " ويمكن القول بأن جميع المشاريع السياحية        -٣

ك مخالفة للقانون ، فاألقلية من بينها التي حصلت على ترخيص ، مسبق بأشـغال االمـال               
العامة البحرية قد خالفت شروط الرخصة ، واألكثرية الباقية منها  لم تحـصل علـى أي                 
ترخيص أصالً فهي إذاً معتدية على االمالك العامة البحريـة ،     أي مخالفـة ألحكـام                    

  .القانون 
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كما يمكن القول بأن جميع المقالع على األراضي اللبنانية هي مخالفة للقانون ألن من سبق                -٤
 بينها أن حصل على ترخيص بأستثمار المقلع قد خالف شروط الرخـصة بطريقـة               له من 

الحفر  اوالً ، ثم بعدم ترتيب األراضي بعد انتهاء األشغال ثانياً ، أما المقالع الباقية فإنها لم                  
  . تحصل على أية رخصة أصالً 

  
لـى  أن أكثرية المؤسسات المصنفة لم تحصل على رخصة اإلنشاء أصالً ومن حـصل ع              -٥

رخصة المسبقة من بينها ال يتقيد عادة بالشروط المفروضة وعلى األخص طريقة تصريف             
الـسطحية  ( المياه المستعملة والتخلص من النفايات الصلبة وعدم تلويث الهواء والميـاه            

  .وعدم انتقال الضجيج  ) والجوفية 
على االوتوسـتراد     والعقارات المالصقة لألوتوستراد تفتح المداخل والمخارج المباشرة         -٦

خالفاً للقانون فتتحول االوتوسترادات من طرق للسير السريع وفقاً للقانون الى بولفـارات             
  . تجارية والى مواقف للسيارات فتؤدي الى عرقلة السير 

واألبنية المنشأة في المناطق غير المجهزة بشبكات للمجارير نادراً ما تقوم  بإنشاء الحفرة               -٧
اً ، بل تعمد عادة اما الى إنشاء حفرة ذات قعر مفقود وأما الى حفـر                الصحية المناسبة فني  

بئر عميقة تصرف اليها المياه المبتذلة فتلوث المياه الجوفية ، وأما أن تقوم بصرفها فـي                
  . الطبيعية او لسقاية النبات فتشوه الطبيعة وتعرض الصحة العامة للخطر 

 يحرم المشاة من حقهم في مكـان آمـن          واستعمال األرصفة في المدن كمواقف للسيارات      -٨
  .لالنتقال 

  وبدون االستمرار في هذا السرد يمكن القول بأن تطبيق أحكام القانون يؤدي الـى اجتنـاب                
  . الكثير من النتائج السيئة الحالية في حقل التنظيم المدني والبناء 

  
   دور المواطن والرأي العام ٦-٤

 وفي نظر القوى االجتماعية واالقتصادية والسياسية عمـالً         يعتبر التنظيم في نظر الرأي العام     
سلوطياً يفرض على المواطنين ارضاء العتبارات هندسية وجمالية ، وبمثابة نوع من أنـواع              

ويتنادى ممثلـو المـواطنين     " اذاه  " القمع المفروض ، فيسعى كل صاحب مصلحة  للحد من           
  " . قيوده " والفعاليات الى التخفيف من  

ا نرى بأن العمل التنظيمي يصطدم مباشرة بقناعة المواطنين أوال بأن حقـوقهم الخاصـة ،                كم
والسيما ما يتصل منها بحق الملكية العقارية ، وهي حقوق مطلقة ال تخضع إال آلليات السوق                
، وبقناعتهم ثانياً بأن واجبات الدولة تفرض عليها تأمين البنى التحتية والخدمات الالزمة لهـذه               

مالك العقارية جميعاً ، أيا كانت استعماالتها وقد ترسخت هاتان القناعتان في لبنـان بـشكل              األ
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ولما كانت الملكية العقارية واسعة اإلنتشار بين اللبنانيين ، واألمـالك           . متزايد منذ اإلستقالل    
ل العقارية تشكل جزءا أساسياً من ثروة األسر والمؤسسات ، ولما كان الملك العقـاري يـشك               

الضمانة الرئيسية لإلفتراض وقطاع البناء يشكل قسماً رئيسياً من النشاط اإلقتصادي ، باتـت              
اإلعتبارات التنظيمية المختلفة تبدو للمواطن قيوداً ظالمة لمجرد تصادمها مع مصالح األفـراد             

  . وإن أقروا بقيمتها في كل ما ال يطال مصالحهم 
  

دم صوابية كال الفرضيتين اللتين تشكالن أساس القناعات        أن التجربة تثبت بما ال يقبل الشك ع       
  : السائدة لدى اللبنانيين ، مواطنين وفعاليات 

فآلية السوق التلقائية غير قادرة على تأمين توازن استخدام المجال بشكل يخـدم المـصالح                •
 bien( الخاصة والمصالح العامة بطريقة مجدية ، وذلك ألن ثمة سـلعاً اجتماعيـة        

collectifs (               يستفيد منها كل مواطن وهي تمثل حاجات ضرورية بالنسبة لكل واحد لكـن
ال أحد يدفع كلفة إنشائها وصيانتها واستخدامها ، ألنها بطبيعتها مشتركة وال تنطبق عليها               
قواعد التملك الفردي كالهواء والمياه والشواطئ والتربة والنبات او لمواقع طبيعية واآلثار            

  .وغيرها 
وال يجوز أن تقوم الدولة المركزية والسلطات المحلية بكافة أعباء إنشاء السلع العمرانيـة               •

العامة كالطرقات والحدائق والشبكات المختلفة والمرافق الخدماتيـة التربويـة والـصحية            
واإلدارية واألنشطة اإلقتصادية والنمو المديني وصيانتها وتـشغيلها دون ان تكـون لهـا              

لة فيؤدي التمادي في هذا المنحى إلى إعطاء دعم اقتـصادي فعلـي للتملـك               إيرادات مقاب 
الخاص للسلع اإلجتماعي انتفاعاً ، ولتحميل الدولة كلفة استهالكها الخاص إضراراً  وآلية             
المالية العامة التقليدية غير قادرة  على مجاراة حاجات الطبيعة والعمران محافظة وتجهيزا             

   ال ومستديم وتشهد أوضاع المالية العامة للدولة وأوضاع ماليـة          وصيانة وتشغيال بشكل فع
  البلديات المتردية على ذلك بشكل ساطع 

فأمام فداحة األضرار التي أصابت المعطى البيئي الطبيعي والتاريخي والعمراني في لبنان             •
 ،  

المركزيـة  وأمام التأزم الحاد الذي بات يطال المقدرات المالية واإلدارية للسلطات العامـة              •
والمحلية  ويشل طاقتها على التعاطي المجدي مع شؤون التجهيز والصيانة والتشغيل فـي              

  مختلف المرافق العامة ، 
وتزايد تكـاليف الـسلع     ) األرض والنقل باألخص  ( وأمام ارتفاع تكاليف عناصر اإلنتاج       •

لى النـشاط    والخدمات العامة والخاصة التي تدخل في إنتاجها الى حد بات يشكل ضغطاً ع            
  .اإلقتصادي بمختلف قطاعاته ، وال سيما قطاع البناء ، وكابحا للنمو بشكل عام 
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مع ( لم تعد المراهنة على تجديد دراسات أو تحديث أنظمة وتبسيطها كافية كما يتبين مما سبق                              
لك قد حـصل    ، بل يجب اإلقرار ان ذ     ) التوافق على ضرورة تحديثها وتحسينها واستكمالها وتبسيطها        

وبات لزاماً التصدي لألسباب الفعلية التي حالت ، وما زالت تحـول دون نجـاح     . بالرغم عنها جميعاً    
العمل التنظيمي على اختالف مستوياته في لبنان منذ االستقالل وال بد من ان ينطلق الجهد من تحديـد                  

ى التي تعيق أداءه تبطل فعلـه        فهم دقيق للعمل التنظيمي ولشرعيته من جهة ، ولطبيعة المصالح والقو          
من جهة أخرى ، كي تصبح معالجة السلوك الفعلي السائد ممكنة من خالل تعديل المعايير التي تـتحكم              
بهذا السلوك بدالً من تجاهلها وتركها تترسخ في األذهان وال بد من أن يدخل مفهوم التنظيم في وعـي                   

ح بأن تندرج ممارسته كجزء أساسي وطبيعي من        المواطنين بشكل يعطيه في نظرهم شرعية أكيدة تسم       
اهتماماتهم ومن تعاطيهم اإلجتماعي واإلقتصادي  والسياسي لذا أصبح ضرورياً اإلحتكام الـى آليـات           
محددة مختلفة عن آليات السوق تضع شروطاً وضوابط عامة تؤطر عمل األطراف الخاصة في كل ما                

  : الخارجية  وهذا يفترض العمل على ثالثة مستويات يتصل بالسلع اإلجتماعية والمنافع واألضرار 
  

توعية الجمهور والبلديات والسياسيين على أهمية التنظيم المديني وعلى ضـرورته لكـل              •
منهم وحاجة كل منهم إليه ، كي ال يبقى العمل التنظيمي عمال فرضياً يشعر الكثيرون أنه                

  . تعد على مصالحهم 
ية في مواقع محددة تتسم بالحساسية تبياناً إلمكانية المعالجة         تنفيذ عدد من العمليات النموذج     •

وإبرازا لشروطها وآلياتها ،كي ال يبقى النجاح في العمل التنظيمي ضرباً مـن ضـروب               
  . الخيال الجمالي 

إعادة النظر باألسس التي تحكم فعلياً عالقة المصالح الخاصة بالمصلحة العامة فيما خص               •
ووضـع   ) biens collectifs naturels et construits( عية والمبنيـة السلع اإلجتماعية الطبي

اآلليات القانونية والتنظيمية والمالية التي تعيد التوازن بينهما ، كي ال يبقى العمل التنظيمي              
  .خارجاً عن آليات السوق وعن آليات القرار السياسي 

  
   الحلول   –خامساً 

  :قاً لطريقة المعالجة   يمكن تقسيم الحلول الى أربع فئات وف
  بموجب قوانين -
  بموجب مراسيم  -
  بموجب مذكرات إدارية تنظيمية  -
  . تطبيق القانون دون الحاجة الى اية نصوص قانونية او إدارية  -
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   المواضيع التي تحتاج الى قوانين -١-٥
  )  وتعديالته ٨٣ /١٤٨المرسوم االشتراعي رقم (  قانون البناء ١-١-٥

 سنة على العمل بـه وإدخـال التعـديالت          ١٨اء الى تقييم جديد بعد انقضاء       يحتاج قانون البن  
  :   الالزمة عليه وتوضيح ما يسمح بااللتباس وإلغاء ما ال حاجة له ، وعلى سبيل المثال 

  ضرورة تقيد األبنية العائدة إلى اإلدارات العامة بالزامية  الرخصة القانونية   -
  ناءات من الرخصة ووضع األنظمة التطبيقية الالزمة إخراج إستصالح األراضي من اإلستث -
  توضيح المقصود باإلنشاءات المؤقته وشروطها   -
  وضع شروط دقيقة إلعطاء رخص اإلسكان المؤقتة والجزئية   -
إلزامية إقامة اإلنشاءات فور اإلنتهاء من الحفريات او ردمها مجدداً من قبـل المالـك او                 -

  . نية محددة البلدية على نفقته وضمن فترة زم
  لحظ استعمال المعوقين لالبنية  -
  إعادة بناء الخرجات وإدخالها في عوامل اإلستثمار  -
  تخفيض عامل اإلستثمار في المناطق غير المنظمة -
إدخال في معدل اإلستثمار جميع اإلنشاءات ما عدا المواقف والشرفات في المباني السكنية              -

 .  
لمبان تراثية الى عقـارات أخـرى فـي المنطقـة      نقل عوامل ومعدالت اإلستثمار العائدة       -

  . اإلرتفاقية ذاتها أو النطاق البلدي ذاته 
  إستثناء أبنية المكاتب من تطبيق مبدأ مدى وقوع النظر  -
  "  المجمعات الكبرى " تقييم موضوع  -

  
   قانون االستمالك -٢-١-٥

 سنوات تقريباً   ٩ انقضاء   الى تقييم جديد بعد    ) ٥٨/٩١القانون رقم   ( يحتاج  قانون االستمالك     
  : على العمل به وإدخال التعديالت الالزمة عليه وعلى سبيل المثال 

  شروط استرداد العقارات المستملكة وغير المستعملة من قبل السلطة العامة  لمشروع عام    -
  .موضوع الربع المجاني عند تنفيذ الطرق والساحات العامة  -
  . تج عن تنفيذ مشاريع عامة موضوع ضريبة التحسين العقاري النا -
 تعديل المرسوم االشتراعي    ١٩٩١طريقة معالجة قضايا االستمالك القديمة بعد أن تم سنة           -

  ) قانون االستمالك السابق  ( ٤/١٩٥٤رقم 
  
   قانون البلديات  -٣-١-٥
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المرسـوم االشـتراعي رقـم      ( بعد ثالث وعشرين سنة على العمل به يحتاج قانون البلديات           
  : الى إعادة نظر بغاية )  ١١٨/٧٧

  تعديل النصوص التي بينت التجربة العملية ضرورة تعديلها  -
  .للتمكن من إنشاء بلديات تغطي جميع االراضي اللبنانية وتشمل جميع السكان  -
إعطاء البلديات الصالحيات التي تمكنها من القيام بمهامها وتنـسجم مـع التوجـه نحـو                 -

  .الالمركزية اإلدارية 
  
  قانون الرسوم والضرائب البلدية  -٤-١-٥

  : إعادة النظر بقانون الضرائب والرسوم البلدية بغاية 
ان تكون قيمة الضرائب والرسوم متحركة وربطها بمؤشرات من الممكن تعـديلها وفقـاً               -

  .الرتفاع غالء المعيشة وال يصار في كل مرة الى استصدار قانون جديد 
 الضرائب والرسوم ضمن نطاقها على ضوء حاجاتها        ان يكون للبلدية دور في تحديد قيمة       -

  .وإمكانات السكان 
إعادة النظر بطريقة توزيع عائدات الضرائب والرسوم التي تقوم الدولة بجبايتها لمـصلحة              -

البلديات فتعطى البلديات الفقيرة حصة تتناسب وحاجاتها والمشاريع الضرورية لديها وليس           
  . المبداء من معه يعطي ويزادبالنسبة الى ميزانيتها وال يكون 

  
   قانون التنظيم المدني – ٥-١-٥
  إدخال التعديالت المناسبة لتوضيح دور البلديات في تصاميم وأنظمة التنظيم المدني  -
المجلس الـوطني   " إعادة النظر بتكوين وصالحيات المجلس األعلى للتنظيم المدني ليصبح           -

  "  . للتخطيط 
  

    السياسة العقارية-٦-١-٥
  إقرار السياسة العقارية  

  
   المواضيع التي تحتاج الى مراسيم  -٢-٥
   المرسوم التطبيقي لقانون البناء -١-٢-٥

توضيح النقاط الغير الواضحة وتعديل ما دلت التجربة عدم صوابيته وإضافة ما تدعو الحاجـة     
  . إليه 
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   نظام المقالع والكسارات -٢-٢-٥
المرسوم االشـتراعي   (  من قانون التنظيم المدني      ٢٦للمادة  وضع وتصديق المرسوم التطبيقي     

والذي يحدد شروط وقواعد الترخيص إلنشاء واستثمار المقالع والكسارات فـي            ) ٦٩/٨٣رقم  
المشاعات وفي األمالك الخصوصية وفي األمالك العمومية والخصوصية للدولة وللمؤسـسات           

  .واإلدارات العامة والبلديات 
  
   التنظيمي للشركات العقارية  المرسوم-٣-٢-٥

 من  ٢١من المادة   ) ١٠(وضع وتصديق المرسوم التنظيمي للشركات العقارية عمالً بنص البند          
   .٩٥٩/٦٥قانون التنظيم المدني ليحل محل المرسوم رقم 

  
   التصاميم واألنظمة التوجيهية والتفصيلية -٣-٢-٥

لف المناطق اللبنانية وتـصديقها بموجـب       وضع التصاميم واألنظمة التوجيهية والتفصيلية لمخت     
  . مراسيم في مجلس الوزراء 

  
   المواضيع التي تحتاج الى مذكرات إدارية -٣-٥
    نظام الضم والفرز-١-٣-٥

  تحديث نظام الضم والفرز    
  
 المواضيع التي تحتاج الى تطبيق القانون دون الحاجة الى أية نصوص قانونيـة او               -٤-٥

  إدارية   
  
  وضع الخطة الشاملة لترتيب األراضي  -١-٤-٥
   منع مخالفات البناء -٢-٤-٥
   منع التعدي على االمالك العامة -٣-٤-٥
  . إقفال االوتوسترادات بوجه العقارات المجاورة لها -٤-٤-٥
   تقيد السلطات العامة بالزامية الحصول على رخصة البناء -٥-٤-٥
  . ناسب  فرض إنشاء الحفرة الصحية بالشكل الم-٦-٤-٥


