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  المديرية العامة للتنظيم المدني

  بالتعاون مع نقابة المهندسين في بيروت

  والبعثة الثقافية الفرنسية وسفارة ايطاليا

  

  واقع وحاجات: التنظيم المجالي في لبنان

  ٢٠٠٠ حزيران واالول من تموز عام ٣٠ و ٢٩مؤتمر في 

  

  

  

  نتيجة اعمال المؤتمر

  

  

  

  

  



  ١

  

  
  :يجدر التوضيح

 محترفا وال يتضمن بالتالي النص الحرفي لما توصل إليه كل محترف            ٢٥ هو نتيجة عمل     بأن ما سأقوله   -١
  .ألن هناك اراء وردت هي نفسها في نتيجة عمل اكثر من محترف واحد وسنذكرها مرة واحدة

 قد يتضمن ما سأقوله بعض الترداد واالزدواجية في التعبير بالنظر لتعدد المواضيع وضيق الوقت ، فقد                 -٢
  . الورشة الخامسة حوالي الساعة الثانية بعد ظهر اليوم فنعتذر سلفا عن ذلكانتهت

 لقد تم تقسيم االقتراحات التي سأذكرها وفقا لنوعية العمل وليس وفقا للمحترف فقـد يتـضمن الفـصل                    -٣
  .الواحد خالصة مأخوذة من عدة محترفات وليس من محترف واحد

و المؤتمر بوضعها بالشكل الكامل والمناسب خالل األسبوع        أن ما سأقوله هو حصيلة مؤقتة وسيقوم منظم        -٤
القادم، لذلك نأمل من مقدمي الجلسات الذين قدموا خالصة عمل المحترف الذي عملوا معه بشكل مسودة                

إلى المديريـة العامـة للتنظـيم     floppy disk أن يقدموا هذه الخالصة مطبوعة بشكلها النهائي وعلى 
  . تموز٤ و ٣ين والثالثاء القادمين المدني خالل يومي االثن

  
  
  
  

 ٣٠ و   ٢٩خالل االجتماعات التي عقدت ضمن الندوة التي تنظمنها المديرية العامة للتنظـيم المـدني أيـام                 
 بالتعاون مع نقابة المهندسين في بيروت وبمـؤازرة مـن البعثـة الثقافيـة              ٢٠٠٠ تموز سنة    ١حزيران و 

من السفارة اإليطالية في لبنان تم بحث ومناقشة خمـسة وعـشرين            للسفارة الفرنسية في لبنان وبمؤازرة      
موضوعا تتعلق بمختلف نواحي التنظيم المدني في لبنان في خمسة وعشرين محترفا، ونلخص في ما يلـي                 

  :نتيجة أعمال هذه المحترفات

  :وضع تصاميم وأنظمة التنظيم المدني، رأى المنتدون ضرورة: اوال

لتكـون اإلطـار العـام     Amenagement du territoireب األراضي وضع الخطة الشاملة لترتي -١
وفي هذا السياق، يـتم     .  من قانون التنظيم المدني    ٤لتصاميم وأنظمة التنظيم المدني عمال بأحكام المادة        

تحديد المناطق اآلهلة وتلك التي تنوي السلطات العامة المركزية والمحلية تجهيزها خالل فترة محـددة،               
  .ء ضمنها، وذلك بانتظار إنجاز المخططات التفصيلية لمختلف المناطقفيحصر البنا

 من  ٧وضع التصاميم واألنظمة التوجيهية التي تحدد النطاق العام لترتيب كل منطقة وفقا ألحكام المادة                -٢
  .قانون التنظيم المدني، ولتشكل اإلطار العام للتصاميم واألنظمة التفصيلية

هلة ضمن إطار التصاميم التوجيهية وفقا ألحكـام        يلية لجميع المناطق اآل   وضع التصاميم واألنظمة التفص    -٣
  . من قانون التنظيم المدني٨المادة 

) التي انقضى على وضعها عشر سنوات على األقـل (إعادة النظر بالتصاميم واألنظمة التفصيلية القديمة        -٤
  . لزم األمرلبيان مدى تحقيقها الغايات التي وضعت من اجلها ثم تصحيح المسار إذا

بالمئة وعامل  % ٤٠تعديل شروط البناء في المناطق غير المنظمة والتي تسمح بعامل استثمار سطحي              -٥
 وبثالثة طوابق تتحول عمليا إلى خمسة والتي تشكل عائقا أساسـيا أمـام وضـع                ٠،٨٠استثمار عام   

  .تصاميم التنظيم المدني
دولة والبلدية والمواطنين وبشكل اكثـر تحديـدا        تحويل التصاميم التفصيلية إلى نصوص تعاقدية بين ال        -٦

وضع سقف للمساحات القابلة للبناء بثالثة اضعاف المساحات المبنية عند وضع التصميم على أال تصبح               
مناطق االمتداد قابلة للبناء إال بعد إنجاز عدد محدد من التجهيزات الموضوعة، من قبل كل من البلديـة                  

  .والدولة



  ٢

  هيز وديناميات توزع السكان والنشاط سياسات التج-ثانيا

  :رأى المنتدون
القيام بإعداد مسح عام وشامل لألراضي اللبنانية بهدف الوصول إلى إنشاء وحدات إنمائية على غـرار                 -١

  .التقسيمات اإلدارية لوضع سياسات إنمائية مندمجة
  .في مختلف القطاعاتمعرفة أو تحديد اإلمكانات والقدرات والطاقات الموجودة والكامنة وتطويرها  -٢
وضع آليات مالئمة تتيح مشاركة كل الفعاليات المعنية على المستويين المحلي والـوطني إضـافة إلـى       -٣

  .القطاع الخاص والعام واألهلي
تدعيم الهيئات األهلية والمهنية القائمة والتي قيد اإلنشاء بصالحيات تتيح لهـا المـساءلة والمداخلـة                 -٤

  .ة المحليةوالمقاضاة في قضايا التنمي
ضرورة التنسيق فيما بين السياسات اإلنمائية القطاعية ووضعها في إطار استراتيجية وطنيـة شـاملة،                -٥

  .تتيح العدالة التوزيعية للموارد والصالحيات فيما بين القطاعات في مقابل توزيع الصالحيات
  .محلية والوطنية تشجيع آليات التقييم والمعايير والمواصفات ودمجها في الخطط اإلنمائية ال -٦
  :وتجهيزها بالبنى التحتية وذلك ل) مناطق النشاط(إنشاء مناطق صناعية  -٧

  .تأمين أراضي صناعية بأسعار متهاودة في متناول جميع الصناعيين 
  .تجهيز الوسائل الفعالة لمنع التلوث البيئي للصناعات 
  .تأمين سياسة إنمائية للصناعة لتجاري األسواق العالمية 
يزات التعليمية في المناطق بالنشاطات االقتصادية مباشرة وتحويل القائم منها بهـذا            ربط التجه  

  .االتجاه
  :تشجيع الزراعة ب -٨

حماية األراضي الزراعية، بدءا من مرحلة الفرز، مرورا بعمليات الضم والفرز وصوال إلـى                - أ
  .التجهيز والحد من البناء

  . الري ومنع البناء فيهاربط تمويل مشاريع الري بتصنيف األراضي في محيط-ب
  .االهتمام بإيجاد اإلحصاءات ومتابعتها الدورية إذ ال يمكن العمل العلمي للتنمية بدون إحصاءات -٩

  :البنية األساسية في إدارة العمران: ثالثا

  :النقل -١
  .وضع سياسة نقل يتم على أساسها التنسيق بين النقل واالمتداد العمراني  - أ
  .١٩٩٩ذي عقد في مركز االسكوا سنة األخذ بنتائج مؤتمر النقل ال  - ب
 علـى محـيط    traffic impact فيما يتعلـق بدراسـة   ٩٦\٥٢٣العمل بما نص عليه القانون   - ت

  .المشاريع العمرانية
إعداد مخططات نقل شاملة للنقل ضمن جميع المدن اللبنانية التي يزيد عـدد سـكانها عـن                   - ث

  . نسمة٥٠٠٠٠
  . اقتصادية وبيئيةإخضاع مشاريع النقل الكبرى لدراسة جدوى  - ج
  .إنشاء أجهزة على مستوى المدينة الكبرى لالشتراك في التخطيط   - ح

  :المياه-٢
بالنسبة  لمياه الشرب يفرض على رخص البناء في المواقع البعيدة عن المجموعات السكانية                - أ

المجهزة بالشبكات ومن ضمن الترخيص االستثنائي لها، أن يكون تمديد شبكة المياه جزءا من              
  . البناء وفقا لشروط محددةرخصة

أن تكون السلطة التي تؤمن مياه الشرب هـي         ) المجارير(بالنسبة لتصريف المياه المستعملة       - ب
نفسها التي تأخذ مياه الصرف وان يتم هذا العمل بأسرع ما يمكن وضمن خطة متكاملة لحماية                

يسمح بتغطية الكلفة   الصحة العامة وحماية مصادر المياه من التلويث ومن ضمن نظام للتعرفة            



  ٣

التجهيزية والتشغيلية وبترشيد استخدام الموارد المائية النـادرة وبمعالجـة التلـوث البيئـي              
  . والصحي

  .بالنسبة لمحطات التكرير، اعتماد سلم ألولويات إلنشائها قائم على حماية المياه الجوفية  - ت
مـن تـصميم مـشروع      بالنسبة لمياه األمطار أن يكون مشروع تصريف مياه األمطار جزءا             - ث

  .التنظيم المدني
بالنسبة للفيضانات أن يصار إلى تحديد المواقع المعرضة للفيضان ومعالجة مشاكل كل منهـا                - ج

  .على ضوء واقعها

  :الخدمات والتجهيزات العامة-٣

  .وضع معايير لخدمات تتناسب مع حاجات المواقع وتشكل مرجعا للمساءلة والمراجعة  - أ
لحظ موقع للخـدمات    ) ومنها اإلفرازات ( بمختلف أنواعها وأحجامها     إلزام المشاريع التنظيمية    - ب

  .العامة والمساهمة في كلفتها بشكل يتوافق مع المعايير الموضوعة

  :اقتصاد التجهيزات والبنى التحتية-٤

ضرورة ربط تنفيذ المشاريع بتأمين مداخيل من استعمال التجهيزات تؤمن تسديد الكلفة بعـد                - أ
  .نفيذ، وعدم االكتفاء بتوفر التمويل شرطا لتنفيذهاالتأكد من جدوى الت

إيجاد صيغ لتغطية تكاليف بعض المشاريع باالشتراك مع البلديات أو مع المستهلكين، ووضع               - ب
  .صيغ التمويل على هذا األساس

إيجاد النصوص القانونية لوضع رسوم بلدية لجمع النفايات وشبكات الصرف الصحي لتمكين              - ت
  .بعض واجباتها تجاه المواطنينالبلديات من تنفيذ 

  .معالجة موضوع تشغيل وصيانة التجهيزات لتسوية كلفة المشاريع والحفاظ عليها  - ث
  

  :المواقع الحساسة في الجبال والوديان والشواطىء: رابعا

  :رأى المنتدون
  .ةاعتماد سياسة بيئية واضحة ووضع البيئة في غرفة العناية الفائقة وإنشاء المجلس الوطني للبيئ -١
  :بالنسبة للشواطىء -٢

فتح تواصل الشاطىء لجميع المواطنين والتأكيد على صفة الملكية العامة لألمالك العموميـة               - أ
  .البحرية

عدم إعطاء أية تراخيص جديدة إلشغال األمالك العامة البحرية حصرا، ومنع  تأجير األمـالك                 - ب
 وإعطاء المتعدين الحـاليين     العامة البحرية بصورة نهائية أو متعارضة مع القوانين واألنظمة،        

مهلة زمنية يقومون خاللها بدفع الرسوم عن اإلشعال تتناسب مع الواقع، ويصار في نهايتهـا               
إلى تسليم المشروع إلى البلدية المختصة ليكون مشروعا بلديا عاما و إعادة تكـوين األمـالك                

  .العمومية على نفقة أصحاب المشاريع المتاخمة لها
لموضوعة إلعادة تنظيم الشواطىء الشمالية وإعطاءها الـصفة القانونيـة،          إنهاء الدراسات ا    - ت

  .ووضع الدراسات لبقية أقسام الشاطىء
إلزام كل مشروع يقع بجانب الشاطىء بوضع دراسة مسبقة النعكاساته على البيئـة تكـون                  - ث

  .جزءا من طلب الترخيص
الرمول من الشاطىء بمـا  منع أخذ . عدم تنفيذ طرق مالصقة أو موازية وقريبة من الشاطىء    - ج

  .فيه تحت سطح الماء ولعمق عشرين مترا
  .وضع خطة وتنفيذها لحماية الشاطىء من التلوث  - ح



  ٤

  .عدم إنشاء مرافىء ليس لها تبرير اقتصادي  - خ
  :بالنسبة للجبال والوديان -٣

  .عدم إنشاء أي طريق إلى منطقة ما قبل وضع تصميم ونظام تنظيم مدني لها  - أ
لمناسبة لحماية أعالي الجبال التي تغذي خزانات الميـاه الجوفيـة           وضع التصاميم واألنظمة ا     - ب

  .والينابيع لحمايتها من التلويث
نهر بيروت، نهر الكلب، نهر إبراهيم، نهر       (وضع التصاميم واألنظمة المناسبة لحماية األودية         - ت

  .بدءا باألودية األكثر تعرضا) …الجوز، نهر ابو علي، نهر الليطاني
 والكسارات تحدد طريقة اختيار مواقع مناسبة للترخيص وتحـدد شـروط            وضع نظام للمقالع    - ث

  .االستثمار وكيفية ترتيب ارض المقلع بعد انتهاء االستثمار
مسؤولية (وضع نظم ملزمة لتأهيل مواقع  المقالع القديمة وتحديد مسؤولية تمويل هذا  العمل   - ج

أو الجديدة تستعمل عائـداتها لهـذا       مستثمر المقلع المقفل وضريبة على المقالع قيد االستثمار         
  ).الغرض

  :حماية التراث: خامسا

  :رأى المنتدون ضرورة
  تحديد األماكن التراثية وتحديد إطار حماية تنظيمية مع شروط الترتيب المناسب لحمايتها،-١
ركزية إعطاء المواطن صاحب الملك التراثي الحوافز لكي يتفاعل مع رغبة الهيئات المحلية والسلطات الم             -٢

  .في إعادة تأهيل وإبراز هذه األماكن
إيجاد الصيغة التي تمكن من التعامل مع المواطن لحمله على استثمار المال التراثي بالتوجـه الـصحيح                 -٣

  .للتكامل مع مختلف مكونات هذا المجمع التراثي
همية التراث ليصبحوا   إشراك طالب العمارة في الجامعات في العمل الميداني وتفعيل التوعية لديهم حول أ            -٤

  .جنودا مدافعين عن التراث
إيجاد التفاعل بين حقوق المالك وواجباته ليقبل المالك بالواجبات إذ يـؤدي التأهيـل عـادة إلـى رفـع       -٥

  .المستوى االجتماعي وإدخال العناصر التي ترغب في السياحة الثقافية ضمن األماكن التراثية
  

  :يع البناءرفع المستوى الهندسي لمشار: سادسا

  .منع البناء المرتفع المعزول عبر تطبيق صارم للمخططات التوجيهية -١
  .السماح فقط ببناء طابقين في المواقع الطبيعية ضمن عوامل استثمار منخفضة -٢
  .تحديد مواد االكساء واأللوان -٣
  .إلغاء االستثناء من االلتزام بالخطوط الغالفية -٤
  .بنية ضمن المحيط الطبيعي لناحية األلوان والنباتإعادة إدماج وتناسق المجمعات الكبرى الم -٥
  .استبدال مفهوم المجموعات الكبرى بمفهوم المدن الجديدة ذات اإلدارة الذاتية -٦
تراجعات موحدة وإلغاء طابق األعمدة مع تحديد ارتفاع أقصى وإلغـاء القـوانين             (تطبيق قواعد حجمية     -٧

  )البناءالتي تعطي إمكانية لخرق نظام المنطقة أو قانون 
  ).مثل رخصة البناء(فرض إنهاء األبنية غير المنجزة ضمن مهلة زمنية  -٨
  .تجديد  الفكر المعماري عن طريق إخضاع المشاريع العامة إلى مباريات -٩
  .تحسين النوعية في العمارة للمباني العامة على أن تكون مثاال -١٠

  :الحد من االمتداد العشوائي للعمران: سابعا

  .المساحة النهائية للمناطق المحددة لتاريخهإنجاز وضع خرائط -١



  ٥

  .تطوير نظام الفرز الخاص ووضع التشريع العائد له أسوة بقانون البناء-٢
  .ضرورة توضيح الغاية من اإلفراز-٣
  .فرض شروط تنظيمية على العقار المطلوب إفرازه وفقا لطبيعته ولموقعه -٤
لقابلة لالستخدام الزراعي أو المنوي استـصالحها       منع اإلفرازات في األراضي الزراعية المستخدمة أو ا        -٥

  .تحديد هذه المناطق الزراعية) وزارة الزراعة مثال(أو ريها بهدف البناء والطلب إلى اإلدارات 
عن طريق تيسير إعطاء القروض اإلسكانية في حال        (تشجيع اإلفراز في األراضي الصالحة  للبناء فقط          -٦

  ). مناطقوقوع المسكن المنوي شراؤه في هكذا
على سبيل  ( إعادة النظر ببعض المخططات التوجيهية القديمة التي سمحت بالبناء في السهول الزراعية              -٧

  )…زحلة والبقاع األوسط، مرجعيون، سهل الخيام: المثال 
  .إلغاء كل إفراز لم يجر إنجاز وإشغال أبنية في نطاقه ضمن عشر سنوات -٨
الى مـساحات تكـون     . م.م١٢٠٠ المساحة الدنيا لإلفراز من      تعديل(إعادة النظر بقرار المجلس األعلى       -٩

  ).متوافقة مع معطيات وواقع المناطق المراد اإلفراز فيها
  

  :امالك الدولة العامة وامالك الدولة الخاصة: ثامنا
  :رأى المنتدون ضرورة

  .وضع مسح عام ألمالك الدولة وتسجيلها في السجل العقاري تسهيال إلدارتها-١
ساحة األمالك العامة بفتح مجال المقايضة بين أمالك األفراد الخاصة أمالك الدولة خاصـة فـي                زيادة م -٢

  .المدن
  .وتخصيصها لوظيفة معينة ضمن تصميم ونظام تنظيم مدني) تصنيف كمي ونوعي(تصنيف المشاعات -٣
  .تشجيع البلديات على زيادة األمالك العامة بطريقة االستمالك -٤
  .لى الملك العامازالة التعديات ع-٥
  .استعمال التصوير الجوي الستخدامه في إدارة األمالك العامة ثم في آليات التخطيط-٦
  .ادخال نظام المعلوماتية الجغرافية-٧
  .تحديث التشريع العقاري وخاصة المتعلق منه بإدارة أمالك الدولة العامة والخاصة-٨
دد معين بالمراجعة القضائية فيما خص التعدي علـى         إعطاء الحق للجمعيات وللمواطنين متى اجتمعوا بع      -٩

  .األمالك العامة
  

  :توزيع اعباء ادارة العمران: تاسعا
  :مصادر تمويل غير ضريبية-١

  .مساهمة الفارز في تنفيذ األشغال-أ
  .مساهمة األبنية الجديدة في إنشاء الخدمات العامة-ب
من عامل االستثمار العام المسموح به يزيد       إمكانية وضع رسم يسدد للبلدية مقابل استخدام قسم         -ج

  .عن حد أدنى
إدخال حق الشفعة لمصلحة البلديات والدولة على عمليات البيع والتفرغ العقـاري خـالل فتـرة                -د

  .محددة من تاريخ التسجيل
  
  :مصادر ضريبية-٢

  .تفعيل ضريبة التحسين-أ
 أن توزع عائداتها بـين الدولـة        فرض ضريبة عقارية على القيمة غير المبنية للعقارات، على        -ب

والبلديات، مع إعفاء المكلفين الذين تتوجب عليهم مبالغ دون حد أدنى تشجيعا للزراعـة وحمايـة                
  .للمناطق الطبيعية والحرجية

  .إعادة النظر بمبادىء توزيع العائدات المخصصة للبلديات-٣
ق البلدي بين حد أقـصى وحـد أدنـى          السماح للبلديات بهامش في تحديد الضرائب المحلية ضمن النطا        -٤

  .يحددهما القانون



  ٦

وتخصيـصها  ) …للمحميات،للتراث المبنى   (إنشاء مؤسسات مالية عامة متخصصة في التمويل العقاري         -٥
  .بقسم محدد من عائدات الضريبة العقارية

ل بها وتقييمهـا  جمع القوانين واألنظمة المتعلقة بالضرائب والرسوم البلدية في مستند واحد لتسهيل العم -٦
  .وإعادة النظر بها

  
  :فاعلية االجراءات التنظيمية في مواجهة الضغوط والمخالفات والتسويات:  عاشرا

  :رأى المنتدون
وضع دراسة عن أسباب عدم تقيد المواطنين بالقوانين وأنظمة التنظيم المدني فـي مختلـف المنـاطق                 -١

  .وتحليل نتائجها وتقديم االقتراحات لمعالجتها
المجموعات الكبرى، المشاريع السياحية، الفنـادق      (دراسة االستثناءات من أحكام القانون وتقييم نتائجها        -٢

  .وتقديم االقتراحات على ضوئها) …الفخمة
طابق االعمدة، الطابق الـسفلي االول،      :تعديل نصوص قانون البناء التي تستدرج المواطن إلى المخالفة          -٣

  …الثكنة
  .اء بالنسبة لمسؤولية المهندستفعيل قانون البن-٤
البلـديات وقـوى    (وضع حد نهائي لمخالفات البناء وقيام أجهزة الدولة المسؤولة عن ضبط المخالفات             -٥

  .بمسؤولياتها، وإلغاء كلمة  تسوية من مفردات قطاع البناء في لبنان) االمن الداخلي

  :رفع مستوى اإلنشاء في األبنية: حادي عشر 

  :ء في األبنية عن طريقرفع مستوى اإلنشا
  . استصدار قانون يلزم بتقديم كفالة مصرفية للشاري على المبنى الذي يشتريه لمدة عشر سنوات-١
 من اجل تعييـر أجهـزة المختبـرات     Calibration Laboratories إنشاء مختبرات للمعايرة    -٢

  .المعتمدة ومختبرات المصانع
  . مساعدة وتفعيل ليبنور-٣
 التعويض عن حوادث العمل في ورش البناء لدفع المتعهد على تأمين شروط الـسالمة خـالل                 رفع قيمة -٤

  .اإلنشاء
  

  :ادارة العمران العمالنية: ثاني عشر

  .ايجاد آلية تنفيذ تسمح بتطبيق ضريبة التحسين وعلى األخص تخمين التحسين -١
  .التطبيقدراسة الصعوبات التي تواجه عمل المؤسسات العامة لحلها ووضع آليات  -٢
  .تشجيع السلطات العامة على تنفيذ بعض التصاميم بطريقة استمالك المناطق -٣
  .تحديث المرسوم التطبيقي لقانون الشركات العقارية -٤
الزراعي والسياحي (إيجاد سبل تدخل للحد من ارتفاع أسعار العقارات التي تشكل عائقا في وجه اإلنماء  -٥

  .وتزيد مشكلة اإلسكان تعقيدا) والصناعي
تطوير األسواق المالية والبورصة للحد من كون العقارات هي االستثمار الوحيد وخلق أسواق لتطـوير                -٦

  .البلد واستبدال العقارات بضمانات أخرى
  

  :كلفة الحق بالبناء: ثالث عشر 
بين بما أن أنظمة التنظيم المدني تؤثر بشكل مباشر على القيمة البيعية لألراضي فهناك عالقة نسبية مباشرة                 

  .عامل االستثمار وثمن العقار
وبما أن التعويض عن النقص في قيمة العقارات على مستوى الوطن في حال تخفيض عوامـل االسـتثمار                  
تدبير دونه صعوبات عملية إذا اتخذ منفردا دون إجراءات مواكبة وغير مبرر إال في حـاالت خاصـة عنـد                    

نتدون ضرورة البحث عن حلول تـؤمن نوعـا مـن    فقد رأى الم) رخصة بناء(وجود حقوق محددة مكتسبة  



  ٧

العدالة بين مالكي العقارات ألن الوصول إلى تنظيم مدني جدي وجيد صعب المنـال دون تخفيـف الـضغط                   
  :الناشئ عن الضغوط العقارية، وذلك بـ

يها استعمال الوسائل الضريبية كالضريبة السنوية على القيمة غير المبنية للعقارات المسموح بالبناء عل             -١
  .او دفع ثمن عامل االستثمار الذي يزيد عن حد معين او فرض الضريبة على الزيادة في قيمة العقارات

 الحؤول دون ارتفاع أسعار األراضي من خالل العمل بحق الشفعة من قبل السلطة العامة أو اسـتمالك                  -٢
  .اسبةاألراضي من قبل البلدية من خالل صندوق عقاري تموله الضرائب العقارية المن

 السماح بنقل عامل االستثمار في حاالت حماية األبنية أو األحياء التراثية أو إعطاء إعفاء مقابل مـن                  -٣
  .الضرائب العقارية في حال محافظة المالك على أبنيته وصيانتها وفقا لمعايير تصنيفها تراثية

فة تنفيذ شبكات الخـدمات   وبشكل عام، مساهمة مالك العقارات ضمن المنطقة المسموح فيها البناء بكل     -٤
  .العامة أو بتنفيذها على نفقته مباشرة

  .مع إمكانية استعمال أكثر من وسيلة واحدة من بينها

  :السكن المرتجل: رابع عشر

  :يقتضي العمل على إدخال السكن المرتجل ضمن المجموعة العمرانية وبالشكل المناسب وذلك
  .خلق فسحات وأماكن عامة -١
  .د الشاغلين إلنشاء هيئات تهتم بحماية البيئة ولترميم الواجهات وتحسينها االستفادة من تعاض -٢
  . تمويل أشغال التأهيل من التحسين في األراضي المحررة ضمن نطاق المنطقة -٣
 حل مشكلة الملكية العقارية المشغولة من قبل الغير بطريقة االستمالك أو بوسائل أخرى كمثل  -٤

  .اءات مقابل الضرر الحاصلتخصيص عوائد ضريبية أو إعطاء إعف
  . التعلم من الواقع عند وضع أنظمة التنظيم المدني لكي ال يكون النظام بعيدا عن حاجات سكان المنطقة -٥
  

  :االدارة:  خامس عشر

بما أن اإلدارة هي العنصر األساسي في وضع التصاميم واألنظمة والسهر على تنفيذها فقـد رأى المنتـدون     
  :لزيادة كفاءة اإلدارة لتمكينها من القيام بمهامها وعلى األخصضرورة إعطاء االولوية 

تقييم مهام مختلف الوحدات اإلدارية العاملة في قطاع البناء والتنظيم المدني وإعادة النظـر بهـا وفقـا                  -١
  .لنتائج هذا التقييم

  .اجة إلى ذلكتدريب الموظفين وبشكل مناسب ولفترة زمنية كافية وتكرار هذا التدريب كلما دعت الح-٢
  .إعادة النظر بدور المجلس األعلى للتنظيم المدني وبتشكيله-٣
  .دمج مكاتب التنظيم المدني المحلية بالمكاتب البلدية-٤
  .تطبيق المركزية إدارية على مستوى البلدية واتحاد البلديات-٥
  .ت البلديةتحديد مكان إقامة المواطنين وإشراك المقيمين ضمن النطاق البلدي باالنتخابا-٦
  .مصالحة المواطن مع الدولة عبر السلطات المحلية-٧
  .اعتماد الشفافية في العمل المحلي-٨
  .توجيه المواطن وإبراز المصلحة العامة الن للمواطن وللجمعيات األهلية دور كبير-٩
  .مؤازرة القضاء لتطبيق القانون-١٠

  :المتابعة:خامس عشر 

ي الذي يؤثر على جميع نواحي الحياة  حتى االجتماعية منها والذي ينعكس             بالنظر ألهمية عمل التنظيم المدن    
بشكل او بآخر على جميع المواطنين دون استثناء، كما ينعكس على البيئة بمقياسها الواسع، ويـؤثر علـى                  
مستقبل لبنان الجمالي والبيئي واالقتصادي والسياحي والصناعي والزراعي، رأى المنتدون عـدم االكتفـاء              



  ٨

قد هذه الندوة وبنشر أبحاثها ونتائج عملها، بل يرون ضرورة وضع اآللية المناسبة لمتابعة العمل إليصال                بع
 .اقتراحاتها إلى مرحلة التنفيذ خدمة للوطن والمواطن


