
 سعادة السيدة سعاد بن عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس

سععععادة العععدحتور دحدعععد يدعدعععار رئعععيس بلديعععة تمعععوان ورئعععيس  ععع حة الدعععدن الدتوسعععمية 

Medcities 

 حضرة الزدالء رؤوساء البلديات وأعضاء الدجالس البلدية

 ايها السيدات والسادة

 أيها الحضور الكريم

 

قدير لبلدية تونس إلستضافتها الجلسة العامة السنوية بداية، إسمحوا لي بتوجيه الشكر والت

منطقة هذا الذي يسلط الضوء على االالمركزية للمدن في  نالشبكة المدن المتوسطية ومؤتمر 

المتوسط والشكر موصول أيضا" إلى شبكة المدن المتوسطية وفريق العمل على حسن 

ا ال بد من اإلشارة إلى أن بلدية إلى الشبكة وهن للمدن المنتسبة ستمرللدعم المو التنظيم 

 .الميناء هي من أوائل المدن المنتسبة إلى الشبكة

 



   2 

ماليته وعالقته  -صالحياته -فيما يلي سوف أقوم بشرح عن إتحاد البلديات في لبنان إنشاؤه

مرسوم إشتراعي رقم الصادر بموجب ال قانون البلدياتمع البلديات األعضاء وذلك بحسب 

 كم سوف أتطرأ إلى واقع إتحاد بلديات الفيحاء. وتعديالته 03/6/1711تاريخ  111

ستقالل المالي، تحاد البلديات من عدد من البلديات، ويتمتع بالشخصية المعنوية واإلإيتألف 

 .البلديات ويمارس الصالحيات المنصوص عليها في قانون 

 

 راح وزير الداخلية وذلك:قتإعلى  تحاد البلديات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء  إينشأ 

 إما بمبادرة منه -

ما بناء على طلب البلديات -  وا 

قتراح وزير الداخلية وبمبادرة أو إعلى  تحاد بمرسوم بناء  ويجوز ضم بلديات أخرى إلى اإل -

 على طلب البلديات. بناء  

يحدد في مرسوم الحل ومع  تحاد البلديات بنفس األصول المعتمدة إلنشائه.إيحل  -

 تحاد البلديات.إاظ بحقوق الغير الشروط التي تجري فيها تصفية حتفاإل

 تحاد ومركزه.تحاد البلديات اسم هذا اإلإيحدد في مرسوم إنشاء  -
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 تحاد بانتهاء والية المجالس البلدية التي يتألف منها.تنتهي والية مجلس اإل -

ويشمل  24/4/1712تاريخ  4205تم إنشاء إتحاد بلديات الفيحاء بموجب المرسوم رقم 

 20نطاق مدينتي طرابلس والميناء وتم ضم مدينة البداوي إلى اإلتحاد بموجب المرسوم رقم 

كما إنضمت مؤخرا" مدينة القلمون إلى اإلتحاد بموجب المرسوم رقم  11/11/1712تاريخ 

 .13/31/2315تاريخ  143

 ي والقلمون.مدن: طرابلس، الميناء، البداو  5وهكذا يضم إتحاد بلديات الفيحاء 

كلمتر مربع مع إجالي عدد السكان يقدر بحوالي  00تشكل مساحة مدن اإلتحاد حوالي 

 نصف مليون نسمة.

 

تحاد ومن سلطة تنفيذية يتوالها تحاد من سلطة تقريرية تسمى مجلس اإليتألف جهاز اإل

 تحاد.اإل رئيس مجلس

 ويمكن للمجلس البلدي بناء   تحادتحاد من رؤساء البلديات التي يضمها اإليتألف مجلس اإل

 تحاد.لرئيس أن يتمثل بأحد أعضائه طيلة مدة والية اإلا القتراح
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تحاد جهاز موظفين يرأسه مدير ويتألف يعاون رئيس السلطة التنفيذية في إدارة شؤون اإل

مثل الجهاز الهندسي والصحي، الجهاز المالي واإلداري، جهاز الشرطة  من عدة أجهزة

 .وغيرها....

الهندسي والصحي، الجهاز  الفني الجهاز أجزة هم : 6تألف إتحاد بلديات الفيحاء من ي

الطب البيطري والمسلخ، جهاز المكافحة ورش المبيدات، جهاز  ،المالي، الجهاز اإلداري 

 جهاز فوج اإلطفاء.

 

 :أهمها مواضيع  عدة تحاد ويقرر فياإليتداول مجلس 

المشاريع العامة ذات المنافع المشتركة التي تستفيد منها جميع البلديات األعضاء أو  -

تحاد واحد سواء كانت هذه المشاريع قائمة أو إكثر من أبعضها أو التي تشمل نطاق 

مرتقبة، كالطرق والمجارير والنفايات والمسالخ واإلطفاء وتنظيم المواصالت والتعاونيات 

 فها.واألسواق الشعبية وخال

 التنسيق بين البلديات األعضاء وبت الخالفات الناشئة بينها. -

 الحساب القطعي.و  تحادإقرار موازنة اإل -

 تحاد.إقرار نظام ومالكات موظفي اإل -
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 تحاد وصالحياته.إقرار الخطة اإلنمائية ضمن نطاق اإل -

 القروض بجميع أشكالها لتحقيق مشاريع معينة أنجزت دراستها. -

 

 م المشاريع الحيوية التي يقوم إتحاد بلديات الفيحاء مؤخرا" هي:من أه

 إنشاء وتشغيل مطمر صحي لمدن الفيحاء

 تشغيل معمل معالجة النفايات الصلبة

 مشروع كنس وشطف الطرقات وجمع النفايات وترحيلها من مدن الفيحاء

 إنشاء مسلخ جديد ومتطور لمدن الفيحاء

 ترميم المسلخ الحالي

 الشوارعطرقات و اليل وتزفيت تأهمشروع 

 مشروع إنشاء أرصفة ووسطيات

 شراء آليات لزوم شفط المجارير وجهاز اإلطفاء

 مشروع فرز النفايات من المصدر وذلك من خالل هبة من شركاء في مقاطعة كاتالونيا

 وغيرها من المشاريع التي تستفيد منها مدن الفيحاء كافة.
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أحد المشاريع المشتركة فيما بينها أو رفض أحدها  تحاد علىفي حال اختالف مجالس اإل

البحث فيه، يرفع الموضوع إلى وزير الداخلية الذي يبت بالخالف بموجب قرار معلل له 

 تحادات المعنية.صفة اإللزام القانوني لإل

تحاد ضمن نطاق صالحياته لها صفة اإللزام إن جميع القرارات التي يتخذها مجلس اإل

إذا تمنعت إحدى البلديات األعضاء عن تنفيذ قرارات مجلس  ات األعضاء.القانوني للبلدي

تحاد أن يوجه لطلب رئيس مجلس اإل أو بناء   عفوا   تحاد فعلى القائمقام أو المحافظ إمااإل

ال حل محل خإلى البلدية المختصة أمرا  خطيا  بوجوب التنفيذ  الل مهلة عشرة أيام وا 

 تحاد.تنفيذ قرار مجلس اإل في القرار الذي يضمن حسن المجلس البلدي أو رئيس البلدية

 

 تتكون مالية االتحاد من:

عشرة بالمئة من الواردات الفعلية للبلديات األعضاء كما هي محددة في جدول الحساب  -

القطعي للسنة السابقة وال تدخل في حساب الواردات األمانات والنقد المدور والقروض 

 والمساعدات.
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إضافية من موازنة البلديات األعضاء المستفيدة من مشروع معين ذو نفع  نسبة مئوية -

تحاد على ضوء تكاليف المشروع على أن تخضع هذه النسبة مشترك يحددها مجلس اإل

 لموافقة وزير الداخلية.

 تحاد.ختصاص مجلس اإلإالمساعدات والقروض، وكامل عائدات المشاعات الداخلة في  -

 عائدات الصندوق البلدي المستقل. تحاد منما يخصص لإل -

في  تحاد على أن تدرج المبالغ المخصصة لذلك سنويا  مساهمة الدولة في موازنة اإل -

تحادات بقرار من وزير الداخلية وتخصص لوضع الموازنة العامة. توزع األموال بين اإل

 يفية منها.دراسات أو تنفيذ مشاريع مشتركة أنجزت دراستها وإلنعاش المناطق وخاصة الر 

 الهبات والوصايا. -

بشكل داعما   لمؤتمرنا هذا،، متمنيا  النجاح حسن إصغائكمكل الشكر لكم على 

التي قد تصدر عنه على أمل إقرار قانون لكل التوصيات النهائية كامل 

 .الالمركزية اإلدارية في لبنان

 الدتوسميةددن العا ت و ع تم، 


