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الالمركزية
والحوكمة المحلية في ليبي�ا

1. موجز تنفيذي
رغم مرور ست سنوات ما زالت ليبيا تعيش مرحلة انتقالية دقيقة صعبة ومتعرثة تشقها خالفات عميقة ورصاعات حادة. ويف مجال الالمركزية 

والحوكمة املحلية ورغم صدور عدد من النصوص ما زال الجدل حادا والخيارات مل تحسم. ومن خالل النصوص الجاري بها العمل وخاصة 

القانون رقم 59 لسنة 2012 والقرارات الالحقة له ومسودة املرشوع األخري للدستور املؤرخة يف 19 ابريل 2016 يبدو التوجه نحو خيار الدولة 

املوحدة القامئة عىل المركزية وصفت يف مرشوع الدستور املذكور ب “املوسعة« تكون يف منزلة وسطى بني املركزية والفيدرالية. 

ويف إطار السعي إلعادة بناء التنظيم اإلداري يف أفق جديد قائم عىل الدميقراطيةوالتوازن بني اإلدارة املركزيةواإلدارة املحلية يندرج القانون رقم 

59 لسنة 2012 بشأننظام اإلدارة املحلية والئحته التنفيذية وكذلك كم هائل من القرارات الحكومية والوزارية التي صدرت يف السنوات األخرية.

وينص القانون رقم 59 لسنة 2012 عىل صنفني من الحكومات املحلية هي املحافظات والبلدّيات التي«تتمّتع بالشخصّية االعتبارية والذّمة 

املالّية املستقّلة«. ويضيف أنه ميكن للمرّشع إنشاء أصناف أخرى من الحكومات املحلّية ما مل ينّص دستور البالد عىل خالف ذلك. اال أنه وقع 

ارجاء إرساء املحافظات لفرتة الحقة.

وصدرت خالل سنتي2014 و2015 قرارات عديدة تشمل عدة مجاالت ومسائل ويتعلق أهمها بالتنظيم املوحد للبلديات وكذلك بالهيكل 

التنظيمي وبالتنظيم الداخيل للبلديات والذي يتميز من خالل هذه القرارات بكرثة األجهزة اإلدارية وتعقد تركيبتها وثقلها. 

بصورة عامة،هناك بطئ يف استكامل البناءا ملؤسسايت للوحدات املحلية نتيجة لضعف االستقرار اإلداري والسيايس ،وعدم وجود رؤية اسرتاتيجية. 

ومن حيث االختصاصات يالحظ تداخل بني مختلف وحدات اإلدارة املحّلية من جهة وبينها وبني السلطة املركزية من جهةأخرى. كاميالحظ 

غياب التنوع يف اساليب الترصف يف املرافق العمومية وغموض يف مجاالت الضبط اإلداري والتعمري واألمالك العقارية. 

ومن ناحية املوارد فرغم افتقاد البلديات واملحافظات لسلطة جبائية واحتكار هذه السلطة من قبل السلطة املركزية، تبدو املوارد الذاتّية 

للبلدّيات مهمة  نسبيا تكمله اموارد محولة من الدولة ولكن ذلك المينع من أن العالقات بني اإلدارة املحلية والسلطة املركزية تتميز بتبعية 

املركزية  السلطة  بني  العالقة  تنظيم  انعكس عىل  مام  املحلية  والوحدات  املركزية  الدولة  ادارة  بني  وبالخلط  األخرية  لهذه  األوىل  من  قوية 

السلطة  مميزات  عليها  تغلب  قوية  لرقابة  املركزية  السلطة  األوىل ومامرسة  عن  الثانية  استقاللية  تتميز مبحدودية  التي  املحلية  واإلدارات 

الرئاسية وتفتقد لخصائص رقابة اإلرشاف سواء من حيث مجالها أو من حيث آلياتها.

وعموما تتميز هذه العالقة بالخلط بني الالمركزية والالمحورية وتبعا لذلك بني اإلرشاف والرقابة الرئاسية.

ومتثل مسودة الدستور تقدما مهام وتربز وضوحا أفضل يف الخيارات وتتضمن أحكاما ترتقي إىل مستوى الدساتري املتقدمة واملعايري الدولية 

لالمركزية يف الدول الدميقراطية وذلك عىل مستويات:

yy)توزيع االختصاصات بني مختلف أصناف اإلدارات املحلية )مبدأالتفريع

yyاملوارد املايل ةوالبرشية لإلدارة املحلية

yy)العالقات بني اإلدارة املحلية والسلطة املركزية )مبدأالتدبريالحروالرقابةالالحقة

yyالدميقراطية املحلية

ويتضمن التقرير مجموعة من املقرتحات والتوصيات متعلقة مبختلف املحاور واملسائل التي تعرض لها جزء منها يتعلق باملدى القصري وجزء 

آخر عىل املستوى املتوسط املدى.
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2. مقدمة

رغم مرور ست سنوات ما زالت ليبيا تعيش مرحلة انتقالية دقيقة صعبة ومتعرثة تشقها خالفات عميقة ورصاعات حادة وما زالت تنتظر 

املصادقة عىل دستور جديد و تنظيم انتخابات يفرتض أن تفضييإلىإرساء نظام سيايس و إداري دميقراطي وتعددي. ويف مجال الالمركزية و 

الحوكمة املحلية موضوع هذه الورقة ورغم صدور عدد من النصوص ما زال الجدل قامئا بينأنصار النظام الفدرايل وأنصار النظام الالمركزي يف 

إطار دولة موحدة. و من خالل النصوص الجاري بها العمل و خاصة القانون عدد 59 لسنة 2012 و مسودة املرشوع األخري للدستور املؤرخة 

يف 29 يوليو 2017  يبدو التوجه نحو خيار الدولة املوحدة القامئة عىل المركزية وصفت يف مرشوع الدستور األخري ب«املوسعة«تكون يف منزلة 

وسطى بني املركزية و الفيدرالية. 

و يجدر التذكري و التأكيديف هذا السياق عىل أن بناء تنظيم اإلدارة و الحوكمة املحلية القامئة عىل توازن بني الالمركزية و املركزية املعدلة يف 

إطار املحافظة عىل وحدة الدولة ميثل إحدى الدعائم الكربى لبناء نظام دميقراطي متوازن. فالعالقة بني الالمركزية و الدميقراطية وثيقة جدا 

ذلك أن عمق الالمركزية وصالبتها يعد محرار حيوية دميقراطية األنظمة السياسية و اإلدارية و صالبتها.

بشكل  بهاملواطنون  يشعر  بشكل  نتائجها  تربز  و  الدميقراطي  االنتقال  عملية  دميقراطيةتدعم  محلية  سلطات  من  تفتضيه  وما  فالالمركزية 

ملموس يف إطارعيشهم املبارشو يدعم إحساسهم باملواطنة و يساهم بقوة يف إرساء مرشوعية البناء الدميقراطي و يف ضامن القطع مع منظومة 

االستبداد و التسلط.

و تجدر اإلشارة إىل أن ليبيالديها تجربة تاريخية مهمة يف مجال تنظيم اإلدارة املحلية تعود إرهاصاتها اىل النصف الثاين من القرن التاسع عرش 

مع بروز التنظيامت التي أصدرها الباب العايل سنة 1867قبل أن تعيش منذ أواسط السبعينات مرحلة تركيز مفرط للسلطة.

وقد مثل غياب الحريات و التنمية العادلة و املركزية املفرطة و تعمق ظواهر القمع و الظلم أحد أهم مطالب القوى التي انتفضت ضد نظام 

الحكم الشمويل يف ليبيا سنة 2011 . و تعترب الالمركزية أحد األطر املثىل لتكريس ملموس للدميقراطية باعتبارها تجسد مبدأ دميقراطية القرب 

و املواطنة واملشاركة و هذه نقيض اإلقصاء و التفرد بالحكم. و هي أيضا إطار أمثل لسياسات تنمية عادلة و مرتبطة بالحاجيات الحقيقية 

للمواطنني و هذا نقيض التهميش.

و يف إطار السعي إلعادة بناء التنظيم اإلداري يف أفق جديد قائم عىل الدميقراطية و الجودة و التوازن بني اإلدارة املركزية و اإلدارة املحلية، 

يندرج القانون عدد 59 لسنة 2012 بشأننظام اإلدارة املحلية والئحته التنفيذية و كذلك كم هائل من القرارات الحكومية و الوزارية التي 

صدرت يف السنوات األخرية.

و يتكون القانونرقم 59 لسنة 2012 من 82 مادة موزعةعىل مثانية فصول و كملته الئحة تنفيذية صدرت بقرار ملجلس الوزراء رقم 130 لسنة 

2013 تتضمن 133 مادة موزعة عىل تسعة أبواب.

و قد تم تعديل هذا القانون مبقتىض قانون رقم 9 لسنة 2013.

و عىل أساس هذا القانون و الئحته التنفيذية و رغم نقائصهام صدر بالخصوص ما يزيد عن20 قرارا   تنظيميا تتعلق مبسائل جزئية كتنظيم 

املقابر و األسواق و املسالخ و الدعاية و اإلعالن و الشواطئ و املسابح و النقل العام و سيارات األجرة و الفضاء العام و املياه و الرصف الصحي 

و تراخيص البناء. 
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وتتعلق أهم هذه القرارات بالهيكل التنظيمي و بالتنظيم الداخيل للبلدية و تنفيذه. 

و رغم أن هذه القرارات التي صدرت أساسا سنوات   2013 و 2014و 2015 ال متثل تقدما جوهرياو ال تغيرياعميقا فإنها تعاين من هشاشة 

و ضعف كبريين ناتجني عن عدم االستقرار السيايس و تغري الحكومات حيث تم إلغاء الغالبية الساحقة منها بقرار رقم 111 صادر عن وزير 

الحكم املحيل سنة 2015 و لكن هذا اإللغاء مل يطبق يف عديد املناطق و يتواصل العمل بالنصوص امللغاة إىل اليوم.

وانطالقا من مختلف هذه النصوص، يركز هذا التقرير عىل تحليل وضع الالمركزية و الحوكمة املحلية يف ليبيا و تطورها منذ 2012 يف جزء أول. 

و يف جزء ثان سيتم الرتكيز عىل املسودة األخرية ملرشوع الدستور ملا تضمنه من تطور مهم و إضافات جوهرية. و يختتم التقرير بتقديم 

مجموعة من التوصيات.

3. تطور اإلطار التشريعي و الترتيبي منذ سنة 2012

من الرضوري أوال التذكري بأهم إضافات و نقاط ضعف القانون رقم 59 لسنة 2012 و الئحته التنفيذية1 ثم إىل أهم جوانب القرارات التي 

صدرت عىل أساسهام منذ سنة 2013.

1.3  الوحدات المحلة

ينص القانون رقم 59 لسنة 2012 عىل صنفني من الوحدات املحلية هي املحافظات والبلدّيات التي«تتمّتع بالشخصّية اإلعتبارّية و الذّمة املالّية 

املستقّلة«. ويضيف أنه ميكن للمرّشع إنشاء أصناف أخرى من الوحدات املحلّية ما مل ينّص دستور البالد عىل خالف ذلك.

هذه الوحدات تتمّتع بالشخصّية القانونّية اّلتي متّيزها فيام بينها كام متّيزها عن الّدولة، و تتمّتع أيضا بنظام الالّمركزّية أي باستقاللّية الّترّصف 

اإلداري و املايل.

املحلّية هم ممثلوها  الوحدات  القامئني عىل شؤون هذه  فإّن  الترّصف،  استقاللية  و  القانونّية  الشخصّية  لها  إدارّية  ألّنها تشّكل وحدات  و 

املنتخبون )أعضاء مجالس املحافظات و مجالس البلدّيات و كذلك املحافظ و عميد البلدّية( اّلذين ُيفرتض خضوعهم إلرشاف الّدولة )رقابة 

اإلرشاف تهّم العالقة بني ممثيل الّدولة والّسلطات اإلدارّية الالّمركزّية عكس الّسلطة الرّئاسّية اّلتي متارس من رئيس عىل مرؤوس يف نطاق نفس 

الذات العمومّية(. لكن يالحظ يف هذا املجال خلط خطريعىل استقاللية الوحدات املحلية بني رقابة اإلرشاف املرتبطة بالالّمركزّية و بني الّسلطة 

الرّئاسّية التي متثل أحد أهأمركان املركزية اإلدارية. ويكفي االشارة مثال إىل أّن املاّدة 23 من قانون نظام اإلدارة املحلّية تنّص عىل أّن املحافظ 

يف عالقته بالبلدّيات له »حّق إصدار... التعليامت... واجبة التنفيذ«. إّن حّق توجيه التعليامت هو من صلب مامرسة الّسلطة الرّئاسّية و من 

شأنه إفراغ استقالليةالوحدات املحلّية من كّل محتوى. كام أّن لهذه الوحداتاملحلّية أعوانها و أجهزتها اإلدارّية و أموالها الخاّصة بها. كام لها 

ميزانّية خاّصة. و كّل جامعة لها تسمية و نطاق جغرايف محّدد يقيم فيه متساكنوها. و يف هذا الّصدد تنّص املاّدة 4 من القانون عىل ما ييل :« 

1 ملزيد من التفاصيل ميكن اإلطالع عىل التقرير املتعلق بتحليل النصني والذي أعده املركز الدويل للتنمية املحلية والحكم الرشيدCilg-VNG Internationalيف  2014
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أ( تنشأ املحافظات و يحّدد نطاقها الجغرايف، و تعنّي مقارّها ويتّم تسميتها و دمجهاو إلغاؤها بقانون. ب( تنشأ البلدّيات و فروعها و يحّدد 

نطاقها الجغرايف، و تعنّي مقارّها، و تسميتها، و دمجها و إلغاؤها بقرار من مجلس الوزراء بناء عىل اقرتاح الوزير«.

ميكن املالحظة أّن تعيني مقّر املحافظة أو تسميتها مثال ال يحتاج إىل تدّخل املرّشع بقانون، بل يكفي فيه صدور قرار وزاري.

رغم أّن املحافظات و البلدّيات وحدامتحلّية تتمّتع بالشخصّية القانونّية و استقاللية الترّصف، فهي تبقى مؤّسسات إدارّية : فهي عىل عكس 

الّدول املتحّدة يف إطار الّدولة االتحادية أو الفدرالّية، ليس لها دستور و ال سلطة ترشيعّية و ال محاكم تبّت يف الّنزاعات باسمها. الوحداتاملحلّية 

لها فقط جهاز إداري تتوىّل بواسطته إدارة الشؤون املحلّية. كام أّن إدارة الوحدات املحلّية تخضع يف تنظيمها إىل دستور الّدولة وقوانينها 

ولوائحها التنفيذّية، فالالّمركزّية هي شكل من أشكال التنظيم اإلداري و الرتايب  يف إطار الّدولة املوّحدة.

لكّن الّصبغة اإلدارّية للوحدات االدارية املحلّية ال تنفي البعد الّسيايس لالّمركزّية املحليةالذي يتجّسد من خالل االنتخابات اّلتي تنّظم إلفراز 

ممثيل هذه الوحدات. فانتخاب مجالس املحافظات و البلدّيات يكرس للدميقراطّية املحلّية و ميكن متساكني هذه الوحدات من إدارة شؤونهم 

املحلّية عن طريق ممثليهم املنتخبني. 

2.3 هياكل التأطير والمساندة

ووفق القانون املذكور، يدعم الوحدات املحلية و يساعدها عىل تحسني آداءها هيكالن خصوصيان هاماملجلس األعىل لإلدارة املحلّية و املجلس 

األعىل للتخطيط اإلقليمي.

واملجلس األعىل لإلدارة املحلّية هو هيئة استشارية يقترص دوره عىل إبداء الرأي و رفع التوصّيات إىل الجهات املختّصة )املاّدة 73 من الالّئحة 

إىل  يدعى  أن  القانون(.و ميكن  من   42 )املاّدة  البلدّيات  عمداء  و  املحافظون  أعضاؤه  و  املحيّل  الحكم  وزير  املجلس  يرتأس  و  التنفيذّية(. 

اجتامعات املجلس كّل من يرى رئيس املجلس فائدة يف حضوره كالوزراء مثال، لكن دون أن يكون لهم حّق التصويت)املاّدة 68 من الالّئحة 

التنفيذّية(. 

وحسب املاّدة 42 املذكورة آنفا يف فقرتها 2، »يختّص املجلس بالّنظر يف كّل ما يتعّلق بشؤون مكّونات نظام اإلدارة املحلّية من حيث دعمها 

وتطويرها«. لكن من أهّم هذه االختصاصات إبداء الّرأي يف الخطط و الربامج املتعّلقة باألقاليم االقتصادية و املحالة عليه من املجلس األعىل 

للتخطيط اإلقليمي)املاّدة 72من الالّئحة التنفيذّية(، و كذلك التدّخل بالّطرق الوّدية لفّض النزاعات اّلتي قد تقع بني املحافظات و البلدّيات 

)املاّدة 71من الالّئحة التنفيذّية(.

)املاّدة 73من  املحيّل  الحكم  الرّئيس أي وزير  يرّجح صوت  الحارضين، لكن عند تساوي األصوات  بأغلبّية  املجلس و توصياته  آراء  وتصدر 

الالّئحة التنفيذّية). تتحدث هذه املاّدة و التيتليها عن »قرارات« تصدر عن املجلس. لكن يتبنّي من قراءة جميع األحكام املتعّلقة باملجلس أّن 

هذا األخري هيئة استشارية تصدر عنه مجرّد آراء(. وهو ما يسمح للوزير بالتأثري يف بعض الشؤون املحلّية التي قد تكون حّساسة ولها عالقة 

الجغرايف و تعيني مقارها و تسميتها  املحافظات والبلدّيات وتحديد نطاقها  املحلّية، كمسألة توزيع االختصاصات بني  الوحدات  باستقاللية 

ملجلس الوزراء الرشوع يف إنشاء البلديات قبل املحافظات«.
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غري أن هذه اإلشكاليات ستضل مؤجلة.  فهذا املجلس مل يقع إرساؤه لحد اآلن. حيث تجدر املالحظة يف هذا اإلطار إىل أن القانون رقم 9 

لسنة 2013 أخذ بواقع عدم وجود محافظات و أضاف مادة جديدة للقانون رقم 59 لسنة 2012 تحت رقم 80 مكرر تنص عىل أنه »إىل حني 

صدور قانون بشأن املحافظات تؤول مؤقتا االختصاصات و الصالحيات املسندة ملجلس املحافظة إىل مجلس البلديةو عميد البلدية«.و استثنى 

النص التعدييل الفقرة )ج( من املادة 12 والتي تخص املصادقة عىل ميزانية املحافظة،الفقرة )ب( من املادة 13 والتي تخص إنشاء الجامعات 

والكليات واملعاهد العليا، حيث تم اسناد تلك االختصاصات الواردة بالقانون رقم )59( اىل رئاسة مجلس الوزراء. 

و من الواضح أن هذا التعديل جاء أخذا بعني االعتبار للصعوبات و الجدل و النزعات القبلية و اإلقليمية التي تعرقل إنشاء املحافظات و اختيار 

مقراتها و تأجيل إرساء املحافظات ألجل غري معلوم.

و من جهة أخرى تجدر املالحظة أن املسودة األخرية من الدستور تحذف العمداء من عضويةاملجلس األعىل لإلدارة املحلّية و هو ما يعني أنه 

يف غياب إرساء املحافظات و إبعاد العمداء فإن هذا املجلس لن يتكون و لن يعمل عىل املدى القريب.و يبقى مرهونا بتوحيد كامل تراب 

البالد تحت سلطة حكومة واحدة و برملان موحد.

اإلقليم  أن مفهوم  يبدو  اإلقتصادّية.و  األقاليم  لدى  اإلقليمي  التخطيط  فيتكّون من مجموع مجالس  اإلقليمي  للتخطيط  األعىل  املجلس  أّما 

لها املساحة و عدد  اقتصادية  تنفيذ سياسات  ايجاد اطار جغرايف ميكن من وضع و  أو أكرث يرتبط بفكرة  الذي يشمل محافظة  االقتصادي 

السكان و الحجم و اإلمكانيات الكافية حتى تكون ذات فعالية و قدرة كافية عىل تحقيق التنمية ورفع تحديات املنافسة.  و بهأيضا إىل جانب 

املحافظني و عمداء البلدّيات املعنّيني، خرباء. و تكون رئاسة املجلس األعىل للتخطيط اإلقليمي بالّتناوب سنوّيا بني محافظي املحافظات املكوّنة 

لألقاليم )املاّدة 45 من قانون نظام اإلدارة املحّلية(. و يختّص املجلس أساسا بالتنسيق بني خطط املحافظات و متابعةتنفيذ الخطط وعرض ما 

يصدر عنه من توصيات عىل املجلس األعىل لإلدارة املحلّية )املاّدة 46 من قانون نظام اإلدارة املحّلية(.

هذا املجلس أيضا ظل هيكال هالميا دون تكريس عىل أرض الواقع.و هو يحتاج اىل دراسات معمقة ومتعددة االختصاصات تشمل الجوانب 

االقتصادية و االجتامعية و الثقافية حتى يتم ارساؤها عىل أسس صلبة و تكون مالمئة لسياسات تنموية لها ما يكفي من االنسجام و الفعالية 

املالية والشؤون  الوزارات األخرى املعنية كالوزارات املكلفة باالقتصاد و  بالتنسيق مع عدد من  و االستدامة. و ميكن لوزارة الحكم املحيل 

االجتامعيةالقيام بطلبات عروض)عطاءات( إلطالق مثل هذه الدراسات من قبل مكاتب دراسات و خربة مختصة تتوفر عىل كفاءات عالية 

يف االقتصاد و التخطيط و التهيئة املكانية و التخطيط العمراين و علم االجتامع و العلوم اإلدارية و القانونية ملحاولة تحديد املجال الجغرافيو 

النسيج االقتصادي واالجتامعي و الثقايف املالئم.

هذين الهيكلني، بقدر ما ميثالن هياكل مساعدة، ميثالن أيضا إطارا خصبا لتدخل السلطة املركزية وتحكمها يف الخيارات اإلسرتاتيجية للجامعات 

املحليةو لذلك يستحسن مراجعة تركيبتهام و جعل رئيسيهام منتخبان من أعضائهام مبا يضمن لهام استقاللية كافية.

و يف نفس هذا السياق أصدر مجلس الوزراء سنة 2014 قرار رقم 133 يتعلق بتحديد اختصاصات وزارة الحكم املحيل يتبني من خالله مواصلة 

تدخل السلطة املركزية يف الشأن املحيل و الخلط بني السلطة الرئاسية و رقابة اإلرشاف.
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3.3 التنظيم الّداخلي لمكّونات اإلدارة المحلّية

ميكن القول أن من أهم التطورات التي عرفها التنظيم الالمركزي منذ 2012 هو صدور قرارات تتعلق بالتنظيم الداخيل للبلديات. 

الّداخيل للبلدّية و املحافظة ببساطته. فعىل املستوى الرتايب، ال يحتوي إقليم  التنظيم  التنفيذية، يتمّيز  القانون رقم 59 والئحته  من خالل 

املحافظة عىل تقسيامت داخلّية. كذلك الشأن مبدئّيا بالنسبة للبلدّيات. لكن مبدئّيا فقط، ألّن البلدّيات »يجوز أن تضّم عددا من الفروع 

البلدّية« )املاّدة 24.ج من قانون نظام اإلدارة املحّلية(. و الفرع البلدي هو عبارة عن مصلحة من املصالح الّتابعة للبلدّية يسرّيه رئيس فرع 

بلدي معنّي بقرار من املجلس البلدي )املاّدة 38 من قانون نظام اإلدارة املحّلية(. و تنص املاّدة 36 من نفس القانون عىل أنه :«يتبع الفرع 

البلدي ديوان البلدّية و يخضع الفرع البلدي لسلطته يف التوجيه واإلرشاف املبارش«. و يتوىّل الفرع البلدي تقديم الخدمات البلدّية اّلتي يكّلف 

بها »إىل املحالّت الواقعة يف نطاقه اإلداري«)املاّدة 36 من قانون نظام اإلدارة املحّلية(، و ذلك عن طريق إنشاء مكاتب خدمات محّلية يف 

نطاق الفرع البلدي)املاّدة 37 من قانون نظام اإلدارة املحّلية(. و تبدو هذه الصيغة مالمئة خاصة للبلديات الكربى و شبيهة بالدوائر البلدية 

يف التنظيم البلدي التونيس كام نظمه القانون األسايس للبلديات الحايل وينص علية مرشوع مجلة الوحدات املقبلة.

يف القانون رقم 59 و الئحته التنفيذية،يتميز التنظيم املؤّسسايت للبلدّية و املحافظة بسامت عامة جدا ويقوم عىل مبدأ مفاده أّن التداول يف 

الشؤون املحّلية عمل جامعّي يف حني أّن تنفيذ القرارات الناتجة عن املداوالت يجب أن يرجع إىل شخص واحد. وعىل هذا األساس، فانالهياكل 

الرّئيسّية للبلدّية وللمحافظة هي من ناحية هيكل التداول: املجلس البلدي أو مجلس املحافظة، و من ناحية أخرى السلطة التنفيذّية الفردّية: 

عميد البلدّية أو املحافظ.

يف هذا اإلطار، نّصت املاّدة 7 من قانون نظام اإلدارة املحّلية عىل أّنه »يكون لكّل محافظة و بلدّية مجلس يشّكل وفقا لألحكام املبّينة يف هذا 

القانون و يحمل اسم منطقتها و يكون مقرّه عاصمتها«. ويتكّون كل من مجلس املحافظة و املجلس البلدي من أعضاء منتخبني باالقرتاع الّسّي 

العاّم املبارش مبا يف ذلك أعضاء البلديات مبجلس املحافظة حيث جاء باملادة 11 من القانون رقم59 لسنة 2012 عىل أن مجلس املحافظة يشكل 

من » عدد من األعضاء عن البلديات الواقعة يف نطاق املحافظة يجري انتخابهم باالقرتاع السي العام املبارش«.و ميكن مالحظة تناقض بني 

صيغة هذه املادة و املادة 31 من الالئحة التنفيذية التي عىل أن تركيبة املجلس تضم عمداء البلديات باملحافظة. و يف كل الحاالت فإن العمداء 

أيضا وقع انتخابهم باالقرتاع السي العام املبارش كأعضاء مجالس بلدية. و لكن صياغة النصني تحتاج اىل التوحيد و تجنب الغموض أو التضارب.

أما من حيث عدد أعضاء املجالس فاألفضل أن يرتفع أو ينخفض عىل أساس عدد من املعايري وأن يكون متالمئا مع عدد من املعطيات باإلضافة 

إىل عدد متساكنيها و يف طليعتها حجم الوحدة مع عدد أدىن ال يقل عن 7.

و ينّص قانون نظام اإلدارة املحّلية و كذلك الالّئحة التنفيذّية عىل رضورة »أن يكون من بينهم عضوعىل األقّل من الّنساء وعضو من ذوي 

اإلحتياجات الخاّصة من الّثوار«)املاّدة 11.أ يف خصوص مجالس املحافظات و املاّدة 26.أ يف خصوص املجالس البلدّية من قانون نظام اإلدارة 

املحّلية. أنظر أيضا املاّدتني 30 و 31 من الالّئحة التنفيذّية(.

هذا الحكم قد يطرح مسألة مدى توافقه مع مبدأ مساواة جميع املواطنني أمام القانون. وهو مبدأ مكرّس يف دساتري كّل الّدول مبا يف ذلك ليبيا. 

لكّن فقه قضاء املحاكم الّدستورّية اليوم أصبح يقبل مثل هذا النوع من »التمييز اإليجايب« الذي يهدف إىل األخذ بيد الّنساء أو فئات قّدمت 

تضحيات جسيمة من أجل الوطن، لتمكينهم من املشاركة الفّعالة يف الحياة الّسياسّية. 
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و تنتخب مجالس املحافظات و املجالس البلدّية ملّدة أربع سنوات )املاّدة 9 من قانون نظام اإلدارة املحّلية و املاّدة 41 من الالّئحة التنفيذّية(، 

وهي مّدة معقولة متّكن املجلس املنتخب من تنفيذ برنامجه اّلذي خاض عىل أساسه الحملة االنتخابية. لكّن مجلس املحافظة أو املجلس 

البلدي ميكن حّله قبل انتهاء مّدته العادّية )املاّدة 9 من قانون نظام اإلدارة املحّلية(. لكن ما يالحظ هو أّن القانون ال ينّص عىل الحاالت 

اّلتي ميكن فيها الّلجوء إىل حّل املجلس و ال عىل اإلجراءات أو الضامنات اّلتي يجب أن ترافق قرار الحّل، كالتنصيص عىل وجوبّية تعليل هذا 

القرار مثال. لذا فاّن نظام حّل املجالس املحّلية يف القانون الّليبي ال يضمن الحّريات املحّلية و ال يحرتم صفة البلدّيات و املحافظات كوحدات 

محّلية المركزّية.

و ميارس أعضاء املجالس املحّلية مهاّمهم عىل سبيل التفّرغ )املاّدة 9 من قانون نظام اإلدارة املحّلية(. و هذا خيار يبدو صائبا عىل األقل مرحليا 

يف سياق يتميز بغياب التقاليد و بالتأسيس  يف مناخ من التأزم و عدم االستقرار.و انسجاما مع مبدإ التفرغ، نّصت الالّئحة التنفيذّية يف املاّدة 

107عىل رصف معامالت مالّية لفائدتهم. وهو أمر رضورّي حّتى ال تصبح عضوّية املجالس البلدّية و مجالس املحافظات حكرا عىل أصحاب 

الرثوة. كام نّصت املاّدة 107عىل أّن املعاملة املالّية ألعضاء املجالس املذكورة تضبط بقرار من مجلس الوزراء. لكن مبا أّن املعاملة املالّية تعترب 

من ضامنات استقاللية العضو املعنّي فمن املستحسن أن يعود ضبطها إىل القانون.

و امتدادا  لنيص 2012 و 2013، صدرت قرارات تتعلق بالهيكل التنظيمي و بالتنظيم الداخيل للبلدية تتمثل يف : 

أغسطس  املؤرخ يف 26  رقم  448لسنة 2014  / 2014و   4/ املؤرخ يف 15  رقم 233لسنة 2014  و  رقم 165  املحيل  الحكم  وزير  قرارات   -

2014بشأن الهيكل التنظيمي للبلدية.

- قرار رقم 116 لسنة 2015 بشأن التنظيم املوحد للبلديات املعدل يف نفس السنة يف مناسبتني بالقرارين رقم 201 و 202 و هو ما يربز متشيا 

يفتقد لرؤيا و تصورات واضحة.

و عىل عكس ما ورد بالقانون، يتميز الهيكل التنظيمي للبلدية من خالل هذه القراراتبكرثة األجهزة اإلدارية و تعقد تركيبتها و ثقلها و ما 

يعنيه ذلك من بريوقراطية ثقيلة و إجراءات و مسارات معقدة. 

 و وفقا للقراررقم 448 لسنة 2014، يلحق بعميد البلدية مبارشة24مكتبا، ويرشف العميد بشكل غري مبارش عىل مجلس الشورى ويتوىل وكيل 

الديوان االرشاف عىل ستة ) 6 ( إدارات.

الهائل من األجهزة ميثل مصدر ثقل و تعقيداتإجرائية و بطئ يف اتخاذ القراراتيحتاج اىل التخفيف و الدمج و تخفيف عدد  هذا العدد 

املكاتب امللحقة بالعميد و الحاقها بالوكيل حتى يتسنى له االهتامم باملسائل الكربى و االسرتاتيجية.

و  التنظيم  وحدة  تعديالتهبعدم  و من جهته، يتميز القرار رقم 116 لسنة 2015 املؤرخ يف 27 ماي 2015 بشأن التنظيم املوحد للبلديات  و 

تقسيمه إىل أربعة مناذج اعتامدا عىل معيار دميوغرايف كمي يتمثل يف عدد السكان. هذا املعيار مهم و لكنه غري كاف و يتطلب معايري إضافية 

ترتبط بالجوانب االقتصادية  و الثقافية و غريها، و بالتايل تصنيفا متعدد املعايريو هو ما يقتيض انجاز دراسات دقيقة و متعددة االختصاصات 

حتى يكون البناء منذ البداية عىل أسس واقعية و مدروسة.

بصورة عامة، يالحظالبطء يف استكامل البناء املؤسسايت للجامعات املحلية نتيجة لضعف االستقرار اإلداري بوزارة الحكم املحيل وتشتت 

الجهود بني عدة حكومات يف ظرف وجيز، وعدم وجود رؤية اسرتاتيجية ناتجة يف جانب كبري منها عن واقع يتميز بأزمات سياسية و أمنية 

عميقة، وكذلك عدم استكامل مكونات اإلطار العام لإلدارة املحلية مثل تأخر بناء املحافظات، وعدم تشكيل املجلس األعىل لإلدارة املحلية 

ومجلس التخطيط اإلقليمي.
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4.3. تنظيم االختصاصات و توزيعها بين مختلف أصناف اإلدارات المحلية
املبادئ العاّمة اّلتي تحكم توزيع االختصاص عىل املستوى املحيّل نّصت عليها أساسا املواّد 6 و12 و17 من قانون نظام اإلدارة املحّلية.

صعوبات  و  الحايل  الليبي  السياق  يف  واقعيا  الخيار  هذا  يبدو  املحّلية. و  اإلدارة  لوحدات  عام  اختصاص  وجود  بعدم  األّول  يتعّلقاملبدأ  و 

ومحدودية إمكانيات و موارد البلديات و املحافظات املالية و البرشية. كام أنه ينسجم مع التوجه الدويل و املقارن يف السنوات األخرية للتخيل 

عن ما يعرف ببند اإلختصاص العام للوحادات الالمركزية.

أمااملبدأ الثاين فيتعلق بشمولّية اختصاص وحدات اإلدارة املحّلية، فهي متارس حسب الفقرة 1 من املاّدة 6 املذكورة أعاله »إنشاء و إدارة جميع 

املرافق العاّمة الواقعة يف دائرتها« مبا يف ذلك »جميع االختصاصات التي تتوالّها الوزارات« باستثناء »املرافق الوطنّية أو ذات الّطبيعة الخاّصة«. 

وال شّك أّن املقصود باملرافق األخرية هي مرافق الّسيادة كالّدفاع و األمن و القضاء، اّلتي ال يجوز مامرستها إاّل باسم الّدولة يف دولةموّحدة 

إمكانّية تداخل اختصاصات مختلف وحدات اإلدارة املحّلية، وهو ما قد  الثاين، مبدأ شمولّية االختصاص، يالحظ  كليبيا. يف خصوص املبدأ 

ينجّرعنه وضعّية تبعّية جامعة محّلية المركزّية لجامعة محّلية  المركزّية أخرى، وهو ما قد ميّس من استقاللية الجامعة اّلتي ستصبح تابعة، 

ماّم يخالف منطق و مبادئ  الالّمركزّية املحلية. كام أن هذا الخيار يبدو طموحا جدا و من شأنه أن يريس استقاللية قوية للبلديات و لكنه غري 

واقعي عىل املدى القريب يف سياق يتميز خاصة بضعف موارد البلديات البرشيةو املالية.

1.4.3 غياب التنوع في أساليب التصرف في المرافق العمومية

مل يتعرض القانون لطرق الترصف يف املرافق العمومية الالمركزية و سكت عن امكانية التسيري املفوض و التعاقدي. و من جهتها مل توضح 

النصوص الالحقة هذه املسالة. فالقرار رقم 437 لسنة 2014 املتعلق بتنظيم األسواق العامة مثال تعرض فقط للتسيري املبارش لألسواق يف مواده 

2 و 6 و 7.

غري أن هذا السكوت ميكن تأويله عىل أنه مجرد سهو و تسع يف صياغة النصوص أدي إىل نوع من الفراغ القانوين.

ففي سياق تعرّضها للمرافق العمومّية البلدّية، نّصت املاّدة 25 من قانون نظام اإلدارة املحّلية عىل أّنه »للبلدّية أن تنشئ و تدير يف دائرة 

اختصاصها، بالّذات أو بالواسطة، املؤّسسات اّلتي تراها كفيلة بتنفيذ اختصاصاتها...«. هذه املاّدة تحيل إىل طرق الترّصف يف املرافق العمومّية 

اّلتي تحدثها البلدّيات أو املحافظات أيضا. فالوحدات املحّلية، مثلها مثل الّدولة، ميكنها أّوال أن تسرّي مرافقها العمومّية بنفسها أي باإلعتامد 

عىل مواردها البرشّية و املالّية الذاتّية. و لكّن هذه الوحدات قد ال تتوّفر لديها املوارد الكافية لتسيري جميع مرافقها العمومّية تسيريا ذاتّيا، 

لذا تلتجئ إىل التسيري املفّوض للمرافق العمومّية. والتفويض ميكن أن يكون أحادّيا أي بواسطة قرارات أحادّية الجانب صادرة عن البلدّية أو 

املحافظة، أو تعاقدّيا أي بواسطة إبرام عقود لزمة2 مع جهات ترغب يف استغالل املرافق العمومّية املحّلية. بحيث تقوم البلدّية أو املحافظة 

بصفتها مانحة الّلزمة بتفويض تسيري املرفق العاّم اّلذي أنشأته، ملّدة معّينة، إىل الغري، صاحب الّلزمة، و ذلك مبقابل يستخلصه هذا األخري من 

مستعميل املرفق. أي اّن الوحدات املحّلية ليس عليها مبدئّيا دفع أّي مبالغ لصاحب الّلزمة  )عكس ما يتّم يف العطاءات أو الرشاءات العمومّية(. 

لكّن هذا املبدأ ال مينع ما يسّمى »بالّتضامن املايل« بني الوحدات املحّلية و صاحب  اللزمة، إذا رغبت مثال البلدّية أو املحافظة يف الّضغط عىل 

2 اللزمة اوعقد االلتزام هو العقد الذي يفوض مبقتضاه شخص عمومي ملدة محددة، إىل شخص عمومي أو خاص إلدارة مرفق عمومي أو استعامل واستغالل أمالك أو 

معدات عمومية وذلك مبقابل مايل من املستعملني له حسب الرشوط التي يضبطها العقدومثال ذلك عقود التزام أو امتياز النقل العمومي أو توزيع املاء أوسوق بلدي 
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قيمة املقابل اّلذي سيدفعه املستعمل. ففي هذه الّصورة، عىل الوحدة املحّلية املعنّية أن تتحّمل الفارق بني الكلفة الحقيقّية للخدمة و املقابل 

الفعيل اّلذي يدفعه املستعمل حّتى يتحّقق التوازن املايل لعقد الّلزمة و يتمّكن صاحب الّلزمة من مواصلة الترّصف يف املرفق العاّم املحيّل يف 

ظروف مقبولة. و إن كان صاحب الّلزمة يف أغلب األحيان من الخواص)رشكة تجارّية مثال(، فال يشء مينع مبدئّيا أن يكون ذاتا عمومّية، مؤّسسة 

عمومّية مثال أو حّتى وحدة محّلية أخرى. مع العلم أّن الرشكة أو املؤّسسة العمومّية صاحبة الّلزمة ميكن أن تحدثها الوحدة املحّلية املعنّية، 

وهو ما يسمح به قانون نظام اإلدارة املحّلية )نّصت املاّدة 12.ه من هذا القانون عىل اختصاص مجلس املحافظة يف إنشاء رشكات االستثامر( أو 

عىل األقّل ما ال مينعه. و يف إطار عقد الّلزمة، فإّن إحداث البناءات والتجهيزات األوىل الالّزمة الستغالل املرفق العاّم املحيّل يكون محموال عىل 

صاحب الّلزمة اّلذي يتحّمل عبء املصاريف املرتّتبة عن هذه األشغال. عىل أن تعود ملكّية التجهيزات الرضورّية لسري املرفق العاّم، يف نهاية 

العقد، إىل الوحدة املحّلية مانحة الّلزمة. و هذه ميزة هاّمة من ممّيزات الترّصف املفّوض يف املرافق العمومّية. لكن يف املقابل تلتزم الوحدة 

املحّلية، مانحة الّلزمة، بأن تكون مّدة العقد من شأنها أن متّكن صاحب الّلزمة من اسرتجاع مصاريفه مع تحقيق هامش معقول من الّربح. 

مع العلم أّن تفويض املرفق العاّم ال يعني الّتخيّل عنه ألّن الوحدة املحّلية مانحة الّلزمة من حّقها بل من واجبها متابعة تنفيذ صاحب الّلزمة 

اللتزاماته الّناتجة عن العقد، و خاّصة مدى احرتامه للمبادئ الكربى اّلتي تحكم تسيري املرافق العاّمة من استمرارية و مساواة خاّصة، و ذلك 

يف إطار ما يتمّتع به مانح الّلزمة من سلطة رقابة.

إىل جانب عقد الّلزمة، ميكن للوحدات املحّلية أن تسرّي املرافق العمومّية املحّلية يف إطار عقود رشاكة )املاّدتان 92 و 93 من الالّئحة التنفيذّية(، 

إّما مع مستثمرين خواّص أو حّتى مع وحدات محّلية أخرى. و يف هذا اإلطار، يشّجع قانون نظام اإلدارة املحّلية عىل الرشاكة بني الوحدات 

املحّلية حيث نّصت املاّدة 12 من هذا القانون عىل أّن مجلس املحافظة ميكنه أن يقّرر »القيام مبرشوعات مشرتكة مع املحافظات األخرى 

أو مع الوحدات املحّلية أو األشخاص االعتبارية األخرى باملحافظة«، كام نّصت املاّدة 27 نقطة 11 من نفس القانون عىل أّن املجلس البلدي 

ميكنه »اقرتاحاالشرتاك مع بلدّيات أخرى يف نطاق املحافظة يف إنشاء أو إدارة أعامل أو أّية مرافق أخرى«. مع العلم أّن الرشاكة بني الوحدات 

املحّلية أو بني هذه األخرية و الخواص ليست تعاقدّية فحسب، بل ميكن أن تكون كذلك رشاكة مؤّسساتّية تتجّسد يف إنشاء مؤّسسات عمومّية 

أو رشكات مشرتكة.

2.4.3 غموض االختصاص الضبطي

من املرافق العمومّية التقليدية اّلتي تختّص مبامرستها املجالس املحّلية نجد الضبط اإلداري، وهو النشاط اّلذي يهدف إىل الحفاظ عىل النظام 

شأن  التوصّيات يف  »إصدار  يتوىّل  املجلس  اّن  املحّلية عىل  اإلدارة  نظام  قانون  من  12.د  املاّدة  نّصت  املحافظات،  ملجالس  فبالنسبة  العاّم. 

املقرتحات و الخطط املتعّلقة بصيانة النظام و األمن املحيّل«. أّما بالنسبة للمجالس البلدّية، فال يوجد هناك تنصيص رصيح عىل اختصاصها 

يف مجال الضبط اإلداري البلدي. لكّن الالّئحة التنفيذية تعرّضت إىل الحرس البلدي )املاّدة 77( و إىل تدخالّت تهّم الّصحة و النظافة العاّمة 

يف البلدّية )املاّدة 80(، وهي كّلها مسائل تتعّلق بالضبط اإلداري. و يؤكد ذلك بشكل ضمني العديد من قرارات  مختلف وزراء الحكم املحيل 

املتعاقبني كالقرار رقم 448 لسنة 2014 يشان الهيكل التنظيمي للبلدية الذي تسند مادته 34 ملكتب الحرس البلدي صالحيات ضبطية واسعة 

املتعلق  القرار رقم 437 لسنة 2014  البناء )مادتني 25 و 36( و  القرارات رقم 446 لسنة 2014  بشأن تراخيص  إدارية و عدلية و كذلك 
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باألسواق )مواد 8 و 10 و 11( ولكن النصوص ظلت غامضة و القانون رقم 59 مل يوكل هذااالختصاص إىل عميد البلدّية، فهل يعود منطقّيا 

إىل املجلس البلدي اّلذي ميارسه عن طريق »اقرتاح الّلوائح البلدّية« )املاّدة 27 نقطة 3 من قانون نظام اإلدارة املحّلية( أم أنه من اختصاص 

السلط املركزية؟.

3.4.3 ضبابية صالحيات الهياكل الالمركزية في مجال التعمير

يف املاّدة العمرانّية، تنّص املاّدة 82من الالّئحة التنفيذية الصادرة سنة 2013 عىل اختصاص البلدّيات »بتنفيذ أحكام القوانني و الّلوائح الخاّصة 

بالتخطيط العمراين للمدن و القرى و تنظيم املباين وتقسيم األرايض و تصنيف املناطق و اإلرشاف و الرّقابة عىل حركة البناء و العمران«.و هذا 

يف حد ذاته تطور مهم باملقارنة مع أحكام القانون رقم 3 لعام 2001 بشأن التخطيط العمراين الذي كان يكرس مركزية قوية يف املجال و هو 

قانون تعترب مختلف أحكامه املتناقضة مع النصوص الجديدة ملغاة عىل أساس مبدأ ان القانون الالحق يغلب عىل القانون السابق و يلغي 

أحكامه املناقضة للقانون الجديد.

و رغم ذلك، فان مسألة توزيع االختصاص بني اإلدارة املركزّية و اإلدارة املحّلية يف مجال التخطيط العمراين و الحوكمة العمرانية عموماليست 

واضحة ال يف قانون نظام اإلدارة املحّلية و ال يف الئحته التنفيذّية.  لكن من خالل قراءة املاّدة 83 من الالّئحة التنفيذّية، يبدو أّن وضع مخّطط 

املدينة اختصاص يرجع للبلدّية و ملجلسها البلدي، حيث نّصت هذه املاّدة عىل أّنه يف إطار إنجاز مشاريع اإلسكان االقتصادي، »تتوىّل الوحدة 

اإلدارّية باملحافظة مخاطبة البلدّية الواقع يف نطاقها املرشوع بإدراج املوقع العاّم للمرشوع ضمن مخّطط املدينة و استكامل إجراءات حجز 

األرايض للموقع بعد إقرارها من التخطيط العمراين«.

و هذا يف تناقض مع أحكام القرار الوزاري رقم 446 لعام 2014 املتعلق برتاخيص البناء و الذي تنفرد من خالله البلدية بصالحيات اسناد 

الرتاخيص أو رفضها.

4.4.3 الموارد

رغم افتقاد البلديات و املحافظات لسلطة جبائية واحتكار هذه السلطة من قبل السلطة املركزية، تبدو املوارد الذاتّية للبلدّيات مهمة نسبيا. 

فباإلضافة إىل تعّددها، كام نّصت عىل ذلك املاّدة 51 من قانون نظام اإلدارة املحّلية )الرّسوم املحّصلة لقاء الخدمات البلدّية، ريع العقارات اّلتي 

تؤّجرها البلدّية، ريع األسواق العاّمة و املسالخ و الحاممات و املواصالت العاّمة اّلتي تسرّيها البلدّية، قيمة مبيعات البضائع املصادرة من قبل 

الحرس البلدي...(، فإّن املجلس البلدي بإمكانه »فرض الرّسوم ذات الطابع البلدي و تعديلها و اإلعفاء منها و إلغاؤها و تحديد طرق تحصيلها 

و العمل عىل جبايتها« )املاّدة 27 نقطة 7 من قانون نظام اإلدارة املحّلية(. وهو اختصاص هاّم جّدا من شأنه تكريس استقاللية البلدّيات. وقد 

نّصت املاّدة 52 من القانون عىل أّن الالّئحة التنفيذّية »تبنّي...القواعد الخاّصة بأنواع الرّسوم والعوائد و اإلتاوات ذات الطابع البلدي واألحوال 

اّلتي تفرض فيها وأسس فرضها وقواعد التظّلم منها وأحوال تخفيضها«. و بالرجوعإىل الالّئحة التنفيذّية، فإنها ال تبنّي شيئا ماّم نّصت عليه 

املاّدة 52 من القانون بل اكتفت بالتنصيص عىل أّنه »تصدر بقرار من الوزير،بالتنسيق مع وزير املالّية، الئحة تبنّي القواعد الخاّصة بأنواع 
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الرّسوم و العوائد و اإلتاوات ذات الطابع البلدي و أسس فرضها و قواعد التظّلم منها و أحوال تخفيضها«.)املاّدة 103 من الالّئحة التنفيذّية(.

و تؤكد هذه املوارد الذاتية عدة قرارات وزارية الحقة كالقرار رقم437 لسنة 2014 املتعلقة بتنظيم األسواق و القرارات املتعلقة بالسلخانات 

البلدية و املقابر و مرافق املياه والرصف الصحي الصادرة سنة 2014.

إىل جانب املوارد الذاتّية، تتكّون ميزانّية الوحدات املحلّية من موارد محّولة لها من الّدولة. فحسب املاّدة 49.أ و 49.ب من قانون نظام اإلدارة 

املحّلية، تحصل املحافظة عىل نسبة مئوية من الرضائب و الرّسوم املركزّية املحّصلة يف دائرة املحافظة، إىل جانب نسبة من مثن بيع العقارات 

الّدولية الواقعة يف املحافظة. و للبلدّية حّصة من حصيلة الرضائب و الرّسوم املركزّية املخّصصة للمحافظة، حيث »يتوىّل مجلس املحافظة 

توزيع جزء ]منها[... عىل املجالس البلدّية الّداخلة يف دائرة اختصاصه بالنسبة اّلتي يقّررها، مع مراعاة ظروف كّل بلدّية و احتياجاتها«)املاّدة 

49 فقرة أخرية من قانون نظام اإلدارة املحّلية(. من ناحية أخرى، تتحّصل املحافظات و البلدّيات عىل دعم الحكومة املركزّية )املاّدتان 49 ه  

و51.س من قانون نظام اإلدارة املحلية( اّلذي يتوىّل توزيعهحسب املاّدة 57 من قانون نظام اإلدارة املحّلية، املجلس األعىل لإلدارة املحّلية. 

و فيام يتعلقباملوارد العقارّية مل يخّصص قانون نظام اإلدارة املحّلية و ال الئحته التنفيذّية مواد واضحة تتعّلق بهذا الّصنف من املوارد. و لكن 

قد توجد تلميحات و إشارات تتعّلق بها هنا و هناك. فمثال تنّص املاّدة 49.د من قانون نظام اإلدارة املحّلية عىل »إيرادات أموال املحافظة...«. 

و يف خصوص البلدّيات، نّصت املاّدة 16من الالّئحة التنفيذّية عىل ما ييل :«تخّصص كّل بلدّية وفق املخّطط املعتمد جزء من إجاميّل مساحتها 

إلنشاء املرافق البلدّية اّلتي ال يجوز الترّصف فيها بنقل امللكّية أو فرض حّق ارتفاق عليها ألّي جهة...«.

5.4.3 العالقات بين اإلدارة المحلية و السلطة المركزية

تقتيض عملية إعادة بناء الدولة الليبية عىل أسس دميقراطية رضورة إرساء نظام إداري يقوم عىل عالقة يسودها التوازن بني السلطة املركزية 

و هياكل وسلطات الحكم املحيل مبا يريس توفيقا بني رضورة احرتام التنوع والخصوصيات املحلية و الجهوية من جهة و املحافظة عىل وحدة 

الدولة وحامية املصلحة الوطنية و هو ما ميثل جوهر التعايش و التكامل بني املركزية و الالمركزية اإلدارة يف اطار الدولة املوحدة الالمركزية. 

و يفرتض ذلك توازيا واضحا يف التنظيم اإلداري بني اإلدارات الالمحورية أو املركزية املخففة التي متثل امتداد للسلطة املركزية من جهة و 

اإلدارات الالمركزية املتمتعة بالشخصية القانونية و مبدأ حرية التدبري من جهة أخرى دون الخلط بني هذين الصنفني من اإلدارات.  كام يفرتض 

عالقات تقوم عىل الرقابة الرئاسية بني اإلدارة املركزية و امتداداتها الجغرافيةو مصالحها الخارجية من جهة و عالقات رقابة إرشاف الحقة 

تنحرص يف جوانب احرتام الرشعية القانونية مبا يريس التوازن بني االستقاللية والوحدة. و يساعد عىل بناء تنظيم ترايب متوازن منسجم  ومتكامل.

و يتبني من خالل دراسةالنصوص الترشيعية والرتتيبية الصادرة منذ 2012 املتعلقة بنظام اإلدارة املحلية يف ليبيا دمج و خلط بني إدارة الدولة 

الالمحورية )متثيلية الدولة املحلية( والوحدات الالمركزية مام انعكس عىل تنظيم العالقة بني السلطة املركزية و اإلدارات املحلية التي تتميز 

مبحدودية استقاللية الثانية عن األوىل ومامرسة السلطة املركزية لرقابة قوية تغلب عليها مميزات السلطة الرئاسية و تفتقد لخصائص لرقابة 

اإلرشاف سواء من حيث مجالها أو من حيث آلياتها
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6.4.3 خلط بين الرقابة الرئاسية و رقابة اإلشراف

 رغم عدم التنصيص عىل عدم الرتكيز اإلداري وعىل الالمركزية رصاحة، يكرس اإلطار القانوين الليبي الجديد مجسدا يف قانون نظام اإلدارة 

املحلية و الئحته التنفيذية الصادرين سنة 2012 مبدئيا كام بينا أعاله هذين الخيارين: إرساء دولة موحدة قامئة عىل الالمركزية و الرتابط بني 

اإلدارة الالمحورية و اإلدارة الالمركزية. و يربز ذلك ضمنيا و لكن بوضوح من خالل تسمية القانون نفسها التي جاءت عامة تتعلق بتنظيم 

اإلدارة املحلية ككل و تشمل بالتايل كل مكونات اإلدارة املحلية سواء كانت المحورية أو المركزية.

كام يربز خيار ارساء دولة موحدة قامئة عىل الالمركزية و الرتابط بني اإلدارة الالمحورية و اإلدارة الالمركزية من خالل املادة األوىل من القانون 

الذي جاء فيه أن أحكامهذاالقانون«تسي علىكافةوحداتاإلدارةاملحليةفيكافةأرجاءالدولة«.

و لكن عدم التنصيص الرصيح عىل اعتامد اسلويب التنظيم الالمحوري و الالمركزي يؤدي اىل ضبابية و نوع من الخلط تحت مسمى اإلدارة 

املحلية العام و غري الدقيق.و يقتيض هذا الوضع اصدار مناشري توضيحية تحدد املفاهيم و توضح االختصاصات التي تتنزل يف كال اإلطارين. و 

ميكن التوصية بإعداد دليل مفصل و مبسط يف الغرض.

7.4.3 العالقة بالسلط المركزية

تتميز هذه العالقة مبحدودية االستقالليةو الخلط بني الالمركزية و الالمحورية وتبعا لذلك بني اإلرشاف و الرقابة الرئاسية. مع بعض التناقضات. 

فحسب املادة 76 ال تخضع الهياكل اإلدارية املحلية اال لرقابة ديوان املحاسبة و أجهزة الشفافية اال أن قراءة شاملة للقانون رقم 59 و الئحته 

التنفيذية تربز أنها تخضع لسلطة رئاسية من الوزارة بالنسبة للمحافظات و للمحافظ بالنسبة للبلديات. و من ذلك ما ورد باملادة السادسة 

من القانون الذي جاء فيه دون متييز بني اإلدارة الالمحورية و اإلدارة الالمركزية أن وحدات اإلدارة املحلية يف حدود السياسة العامة و الخطط 

العامة للدولة .... تحت التوجيه العام لوزارة الحكم املحيل« 

كامتتولىهذهالوحدات،كالفينطاقاختصاصها،جميعاالختصاصاتالتيتتوالهاالوزارات مبقتىض القواننٌي واللوائح املعمول بها، وذلك فياٌم عدا املرافق 

الوطنية أو ذات الطبيٌعة الخاصة، التي ٌصدربها قرار من مجلس الوزراء 

و هو ما تؤكده الالئحة التنفيذية يف املادتني 4و 5 حيث نصت هذه األخرية عىل أنه » تقترص اختصاصات وحدات اإلدارة املحلية عىل تنفيذ 

السياسة العامة ذات الطابع املحىل ومبا يتامىش مع الخطة العامة للدولة«

أ  نقطة   14 للّدولة«)املاّدة  العاّمة  الّسياسة  تنفيذ  عىل  »يرشف  باملحافظة،  للّدولة  كممثل  فهو  الوظيفّية.  يتميزبازدواجيته  مثال  فاملحافظ 

من قانون نظام اإلدارة املحّلية(. و من مظاهر ذلك اختصاصه »باإلرشاف العاّم عىل املرافق الوطنّية بدائرة املحافظة و كذلك جميع أعامل 

الوزارات اّلتي مل تنقل اختصاصاتها إىل الوحدات املحلّية... و ذلك بإبداء املالحظات و اقرتاح الحلول الالّزمة يف   شأن اإلنتاج و حسن األداء«. 

و ألّن املحافظ ميثل الّدولة يف املحافظة، »يجوز لكّل وزير مّمن مل تنقل اختصاصات وزاراتهم إىل الوحدات املحّلية أن يفّوض املحافظ يف بعض 

اختصاصاته«.
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و من أهّم اختصاصات املحافظ بوصفه ممثال للّدولة توّليه رقابة اإلرشاف عىل البلدّيات حيث أقّر له القانون سلطة »الّتصديق أو االعرتاض 

عىل القرارات اّلتي تصدر من املجالس البلدّية...«)املاّدة 23 نقطة ج من قانون نظام اإلدارة املحّلية(. كام ميارس املحافظ بصفته ممثال للّدولة 

اختصاصا آخر ال يقّل أهمّية عن رقابة اإلرشاف، أال وهو اختصاص الضبط اإلداري. ففي هذا املجال، نّصت املاّدة 14 نقطة ي من قانون نظام 

اإلدارة املحّلية عىل أّن من اختصاصات املحافظ » املحافظة عىل األمن و األخالق و القيم العاّمة باملحافظة يف إطار الّسياسة اّلتي يضعها وزير 

الّداخيّل...«.

و نّصت املاّدة 15 من القانون املذكور عىل »الّصالحيات الخاّصة للمحافظ«، وهي اختصاصات أقرّها املرّشع للمحافظ بصفته ممثال للّدولة، و 

عبارة »الخاّصة« رمّبا تفيد أن ال دخل ملجلس املحافظة فيها. مع اإلشارة إىل أّن القانون مل يكن دامئا واضحا عند التعرّض للمحافظ، يف تحديد 

صفته كممثل للّدولة أو للمحافظة. مع أّن هذه املسألة هاّمة باعتبارها تحّدد مسؤولّيات املحافظ و وضعه القانوين يف عالقته مبجلس املحافظة 

اّلذي ميكنه حجب الثقة عنه، أو يف عالقته بالوزراء و خاصة وزير الحكم املحيّل )املاّدة 16 من قانون نظام اإلدارة املحّلية(.

و يربز الغموض كذلك فيام يتعلق بالبلديات و عالقتها بالسلط املركزية حيث عرفها القانون بأنها  »وحدةنظاماالدارةاملحلية التنفيذي »)مادة 24 (.

سلطة املجلس البلدي كذلك تنحرص يف عديد املجاالت يف تنفيذ الترشيعات و التعليامت و ليس إصدارها  و االقرتاح تم التنفيذ وليس املصادقة 

أو اتخاذ القرار بنفسه )مثال املادة 27 من القانون و املواد 81 و82 و 83 من الالئحة يف مجال التعمري ( 

القانون( وكذلك للبلديات )مواد 51  الذاتية واملحولة للمحافظات )مادة 49 من  أماعىل املستوى املايل فرغم اقرار النصني لعددمن املوارد 

وما بعدها من القانون ( إال أنا الستقاللية ظلت محدودة عىل املستوى الجبايئ )املادة 51 فقرة أ من القانون بالنسبة للمحافظات واملادة 

103 من الالئحة بالنسبة للبلديات. وعىل مستوى امليزانيات التسيريية والتنموية التي تدرج ضمن وزارة الحكم املحيل )املواد 55 و 56 و 

66 منالقانون( وكذلك بالنسبة للبلديات التي التحدد بنفسها ميزانيتها وامنا تدرج ضمن ميزانيات املحافظات. هذا التنظيم املايل أقر بتمويل 

الهياكل الالمحورية منها مليزانيات الحكومات الالمركزية.

كذلك،فإن البلديات ال تحدد بنفسها ميزانيتها و إمنا تدرج ضمن ميزانيات املحافظات. هذا التنظيم املايل أقرب إىل متويل الهياكل الالمحورية 

منه إىل ميزانيات الوحدات الالمركزية.

و يقتيض التمييز الرضوري بني الالمحورية او املركزية املعدلة و الالمركزية تنظيم العالقات بني السلطة املركزية و إدارات الحكم املحيل بشكل 

يختلف حسب الطبيعة الالمحورية أو الالمركزية لإلدارات املحلية.

و فيام يتعلق باملوارد البرشية تبدو االستقاللية أفضل و تريس مبدئيا لبنة وظيفة عمومية ترابية )مادة 68 من القانون( و لو أنها تبدو حاليا 

متكونة من مجرد موظفني و أعوان محليني للسلطة املركزية يعملون تحت رئاسة املحافظ أو العميد أو الوكيل حسب الحالة )املواد 71 و 72 

و73من القانون(.

تغليب منطق  االستقاللية و عىل  ليس عىل  القوية و  التبعية  و  الخضوع  قامئة عىل  املركزية  بالسلطة  بعالقة  املعطيات يوحي  جملة هذه 

الالمحورية و تحكم املركز عىل منطق الالمركزية و ما تقتضيه من حرية التسيري والترصف. و ميكن التخفيف من هذا الخلط يف الظرف الحايل و 

دعم استقاللية البلديات باعتامد قرارت تفويض لالختصاصات من املركز لفائدة البلديات باعتبار تفويض االختصاص استثناء معمول به عادة 

يف العالقة بني السلطة املركزية و الوحدات املحلية و ميكن من نقل االختصاص مؤقتا و يخفف العبء عن املركز و يهيئ األرضية لالمركزية 

حقيقية يف انتظار تطوير القانون و صدور الدستور.
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4. المسودة الجديدة للدستور:آفاق مهمة

مبادئ  أهم  أحد  باعتبارها  الدولة،  وحدة  إطار  يف  اإلدارية  الالمركزية  دسرتة  2017اىل  يوليو   29 يف  الصادر  الليبي  الدستور  مرشوع  سعى 

الحوكمةالدميقراطية الرشيدة.  فالالمركزية هي اإلطاراألمثلللدميقراطية املحلية وللتنمية الشاملة واملتوازنة.  ومن خاللها تتم بلورة اسرتاتيجيات 

للتنمية االجتامعية واالقتصادية وتقنني املوارد والطاقات املحلية وتحقيق االستقرار وترسيخ الدميقراطية، بالنظر إيل ما تهدف إليه من رفع يف 

مستوى الخدمات، وتعزيز مكانة الوحدات املحلية يف االقتصاد. وقد قام نظام الالمركزية، الذي صمم بناء عليه نظام الحكم املحيل يف مرشوع 

الدستور، عىل صيغة تتضمن كافة عنارصها حيث خصصت مسودة املرشوع املذكورة الباب السادس من املرشوعللحكم املحيل. ويتضمن هذا 

الباب 11مادةهي املواد من 143 اىل 153

و تربز دراسة مسودة مرشوع الدستور الليبي املؤرخة يف 29 يوليو 2017تطورا مهام يف الرؤيا ووضوحا يف الخيارات و تتضمن أحكاما ترتقي 

إىل مستوى أرقى الدساتري املعارصة.

و يربز ذلك عىل أربعة مستويات رئيسية و هي عىل التوايل :

تحديد مستويات الالمركزية و أصناف الوحدات اإلدارية الالمركزية	 

توزيع االختصاصات بني مختلف أصناف اإلدارات املحلية	 

املوارد املالية و البرشية لإلدارة املحلية	 

العالقات بني اإلدارة املحلية و السلطة املركزية	 

الدميقراطية املحلية	 

1.4. هيكلةاإلدارةالالمركزية

تنص املادة 143التي متت عنونتها »الالمركزية« عىل إرساء المركزية موسعة يف إطار وحدة الدولة حيث جاء فيها »يقوم الحكم املحيل عىل 

أساس الالمركزية املوسعة،و تلتزم الدولة بدعمها يف إطار وحدة البالد » 

و هو خيار يبدو جيد اذ يجنب مخاطر التفكك التي ميكن أن يؤدي اليها خيار الفيدرالية و يغلق الباب أمام مخاطر عودة املركزة و الالمركزية 

الصورية و تأكيده عىل الصبغة املوسعة لالمركزية التي يراد إرساؤها.

و تنص املادة 144 عىل مستويني من الوحداتالالمركزية تتمثل يف املحافظات و البلديات مع وضع معايريمتنوعة للتقسيم )منها الدميغرايف و 

الجيوغرايف و االجتامعي و األمني و االقتصادي و التاريخي و التنموي ...( و تركت الباب مفتوحا إلمكانية إحداث وحدات أخرى اذا اقتضت 

املصلحة العامة ذلك و هو ما ميثل عامل مرونة ايجايب.   

كام ينص املرشوع عىل إحداثاملجلس االستشاريللحكم املحيل يتكون من املحافظني و تتوزع مهامهعىل ثالثة أصناف : استشارية و تنسيقية 

و صلحية )مادة153(. هذا وقدأقر مرشوع الدستور يف مادته 145متتع وحدات الحكم املحيل بالشخصية االعتبارية. األمر الذي يعترب من 
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الوحدات املحلية الشخصية  الالمركزي. ذلك أن هناك تالزما بني اإلقرار بوجود مصالح ذاتية محلية تدار محليا ومنح  النظام  أهم مميزات 

االعتبارية، ليك تتمكن من تسيري أمورها والترصف يف شؤونها بشكل مستقل عن الجهات املركزية، ألنه بذلك يكون لها ذمة مالية وتنظيم 

وظيفي وأهلية قانونية يف حدود اختصاصها.

1.1.4 تنظيم الوظائف

من الناحية الوظيفية،تكرس املادة 145 مبديئ االستقاللية و التدبريالحر و هام من صميم الالمركزية و يعتربان من أسسها و معايريها املتعارف 

عليها دوليا يف األنظمة الدميقراطية.و يعترب خرباء القانون العام، أن مجرد االعرتافبدستورية هذا املبدأ الكوين يعترب نجاحا كبريا وخطوة جريئة 

يف اتجاه ارساء دميقراطية محلية صلبة الركائز.فالوحدات املحليةالالمركزية كونها اإلطار الجد املالئم للتعبري عن االستقاللية املحلية والنواة الصلبة 

للتمرين الدميقراطي عىل املستوى املحيل وكذا متثيلها للمصالح الحيوية للمتساكنينبام يريس دميقراطية القرب. 

و عىل مستوى الصالحيات يكرس مرشوع املسودة ثالثة أصناف من الصالحيات هي صالحيات الذاتية و صالحيات منقولة من السلطة املركزية 
و صالحيات مشرتكة معها. و لتوزيع هذه الصالحيات و خاصة الصالحيات املشرتكة يريس املرشوع مبدأ التفريع و ميكن املحافظات من السلطة 

الالئحية.

و يقصد بالصالحيات الذاتية الصالحيات املوكلة للحكومات املحلية يف مجال معني والتي تستطيع القيام بها  يف حدود ما تسمح به مواردها 

لتقديم  الرضورية   والتجهيزات  املرافق  إحداث  خاصة  التدبري،والصيانة  ،واإلنجاز،و  ،والربمجة  التخطيط  سيام  وال  الجغرايف   نطاقها  وداخل 

خدمات القرب كتوزيع املاء الصالح للرشب والكهرباء ،النقل العمومي ، اإلنارة العمومية ، النقل الحرضي، و الرصف الصحي، وتنظيف الطرقات 

والساحات العمومية وجمع النفايات املنزلية ، و حفظ الصحة،وإحداث وصيانة االسواق العامة، إحداث وصيانة املنتزهات الطبيعية داخل 

املجااللجغرافيللجامعة.

أما الصالحيات املنقولة فهي الصالحيات املسندة أصال بالقانون للسلطة املركزية و التي ميكن أن تقرر هذه السلطة التخيل عن مامرستها و 
نقلها لجامعة محلية أي للسلطة التي تكون األقرب و األقدر عىل مامرستها وفقا ملبدإالتفريع  عىل أن يصاحب نقل تلك الصالحيات نقل املوارد 
الرضورية املالية و البرشية و املادية ملامرستها. و ميكن أن تشمل الصالحيات املنقولة من الدولة مثال مجاالت  حامية وترميم املعامل التاريخيةو 

األثرية والحفاظ عىل املواقع الطبيعية وإحداث وصيانة املنشآت والتجهيزات املائية الصغرية واملتوسطة.

و املعروف أن الصالحيات املشرتكة تشمل الصالحيات التي يتبني أننجاعتها ال تتحقق إالإذا متت بشكل مشرتك كتنمية االقتصاد املحيل وإنعاش 

الشغلو القيام باألعامل الالزمة إلنعاش وتشجيع االستثامرات الخاصة وال سيام انجاز البنى التحتية والتجهيزات واملساهمة يف إقامة املناطق 

وامليادين  واملركبات  واملعاهد  واملوسيقية  الفنية  واملعاهد  واملسارح  واملتاحف  الجامعية  واملكتبات  الثقافية  االقتصادية واملركبات  لألنشطة 

واملالعب الرياضية 

أما مبدأ التفريع فيعني أن يتوىل مامرسة االختصاص مبدئيا من طرف املستوى األدىن و األقرب للمواطن عىل اعتبار أن املستوى األعىل ال يتدخل 
إال عند الرضورة، و هنا يطرح مبدأ التناسبالذي من خالله تتحدد درجة التدخل عند الحاجة. فكال املبدأين يرتبطان بتنفيذ االختصاصات.

2.4. الموارد
و لضامن المركزية فعلية و راسخة سعى املرشوع اىل تدعيم موارد الوحدات الالمركزية و نص عىل صنفني من املوارد مركزية و ذاتية، و يف هذا 
االتجاه جاء يف املادة 148من املسودة أن "للمحافظات والبلديات موارد مركزية تتفق مع القدر الالزم لقيامها باختصاصاتها و موارد ذاتية" 
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كالرسوم و الرضائب املحلية و عوائد استثامراتها و ما تتلقاه من هبات و وصايا و غريها.

وربط مرشوع مسودة الدستور نقل االختصاصات بنقل املوارد املالية الالزمة و الكافية حيث نصت املادة 148 أن كل اختصاص منقول لوحدات 
الحكم املحيل من السلطة املركزية يكون مقرتنا مبا يناسبه من موارد مالية.

3.4. العالقات بين اإلدارة المحلية و السلطة المركزية

باتخاذ  املبادرة  أهلية  و ذلك من خالل  املركزية هيكليا و وظيفيا  السلطة  املحيل عن  الحكم  استقاللية وحدات  الحر  التدبري  مبدأ  يقتيض 

القرار.  و يف هذا السياق،اقىص مرشوع الدستور الليبي املؤرخ يف29 يوليو 2017 يف مادته 149الرقابة املسبقة أو املوازية و اكتفى بإقرار رقابة 

مرشوعية الحقة عىل أعامل الوحدات الالمركزية.و لكنه يف املادة 150 يكرس تدخال خطريا و ثقيال من السلطة املركزية عىل وحدات الحكم 

املحيل الالمركزية. فلنئ ركز عىل أن تدخل السلطة التنفيذية املركزية يف الشؤون املحليةيهدفالىضامن االستمرارية يف أداء الخدمات،وضامن 

جودتها، ومراعاتها للمعايري الوطنية، اال أن ذلك ال ينفي أنه ميثل تقنينا غري دقيق و خطري يف كنف صياغة ضبابية لتدخل السلطة املركزية يف 

الشؤون املحلية.

- الدميقراطية املحلية

يكرس املرشوع بشكل واضح الدميقراطية املحلية يف صيغتها التمثيلية من خالل التنصيص عىل انتخاب مجالس املحافظات و البلديات حيث 

جاء يف املادة146أنه »يتم اختيار مجالس املحافظاتو البلديات باالنتخاب العام الحر السي املبارش »

ولكنه يبدو أكرث احتشاما يف تكريس الدميقراطية التشاركية غري أنه ميكن اعتبار أن املادة 152املعنونة باملشاركة املحليةتكرس ضمنيا حدا أدىن 

من الدميقراطية التشاركية حيث جاء فيها » تعتمد وحدات الحكم املحيل التدابري الالزمة لضامن مساهمة املواطنني و منظامت املجتمع املدين 

يف اعداد برامج التنمية املحلية و متابعة تنفيذها«. و لكن هذه املساهمة تضل مقيدة ب«الضوابط التي يحددها القانون«.
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5. توصيات
1.5. بخصوص مشروع الدستور

يتجاوز  البابالذي  املفاهيم ومراجعة عنوان  و  األحكام  لتدقيق بعض  تحتاج رمبا  األخري ميثل صيغة جيدة  بأن املرشوع  القول  إجامال ميكن 

الالمركزية، فعبارة الحكم املحيل واسعة جدا تشمل مبدئيا الوحدات الالمركزية و لكن أيضا املصالح الخارجية إلدارة املركزية

كام أن عنوان املادة 150املتعلقة بتدخل السلطة املركزية يبدو نشازا ال يتامىش مع باب مخصص لالمركزية و يكرس مبدأ التدبري الحر.

للعمل  التدريجي  الدقة.كام يوىصبالسعي  الضبابية و إضفاء مزيد  للحد من  الفصل 150  النقاط ومراجعة صياغة  و يوىص مبراجعة هذه 

باملبادئ و التصور الذي جاء يف مرشوع الدستور املؤرخ يف 29 يوليو 2017 يف اطار نشاط وزارة الحكم املحيل و تنظيم ورشات و ندوات 

للتعريف بهذه املبادئ و تبسيطها و نرشها يف حدود ما يسمح به اإلطار القانوين و املؤسسايت الحايل.

والقرارات  التطبيقية  والالئحة   2012 لسنة   59 رقم  القانون  بخصوص   2.5
الالحقة

تربز دراسة مختلف النصوص الترشيعية و الرتتيبيةالساريةنقائص عدة تعرتي اإلطار القانوين لالمركزية و الحوكمة املحلية تجعله ال يرتقي إىل 

مستوى املعايري الدولية للنظم الدميقراطية يف هذا املجال.

ومن أهم نقاط الضعف ميكن ذكر الضبابية و عدم التمييز بوضوح بني أسلويب املركزية املعدلة و الالمركزية و تبعا لذلك بني اإلدارة 

التي متثل امتدادا للسلطة املركزية و اإلدارة الالمركزية و نزعة إلرساء ازدواج وظيفي عىل مستوى املحافظات و البلديات سيكون بالرضورة 

مدعام للمركزية عىل حساب الالمركزية و الدميقراطية املحلية. هذه الضبابية يف الرؤيا و التصور يعمقها عدم تكريس أهم مبادئ الالمركزية 

كمبدأ حرية التسيري و الترصف و االستقالل املايل و التمييز بني الرقابة الرئاسية التسلسلية و رقابة اإلرشاف و تحديد آليات كل منهام و ينعكس 

كذلك عىل توزيع االختصاصات.

و لذلك،فانه من الرضوري: 

y   العمل عىل مراجعة القانون بشكل مييز بوضوح بني اإلدارة الالمركزية و اإلدارة املركزية وامتداداتها عىل املستوي املحيل

y  و املركزية  للسلطة  امتداد  التي متثل  الهياكل  و  و مقتضياتها  الالمركزية  لكل من  توضيحية  مناشري  و  قرارات  إصدار 

خصائص كل منها و وظائفها و عالقاتها ببعضها و ميكن القيام بذلك فورا يف انتظار مراجعة أو تعويض القانون عدد 59 

لعام 2012.

y  كام ميكن اتخاذ قرارات تفويض للصالحيات من الوزراء كل يف مجال اختصاصه لفائدة وحدات الحكم املحيل الالمركزية

و هي اليوم البلديات و ذلك للتخفيف من املركزية و غرس جذور ثقافة الالمركزية و تقاسم الصالحيات.

و تعطي النصوص انطباعا قويا بالخلط و تواصل رقابة و تحكم يف الشأن املحيل من قبل السلطة املركزية.
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فإرساء تنظيم قائم عىل التعايش و التوازن بني املركزية و الالمركزية والتكامل بني هياكل الحكم املحيل الالمركزية و الالمحورية هو أفضل 

الحلول و هو الكفيل بإضعاف دعوات الفيدراليةو إفقادها ملربراتها و باملقابل إرساء دميقراطية معتدلة توفق بني الحفاظ عىل وحدة الدولة 

و تدعيمهاو احرتام الخصوصيات و التنوع الذي مييز املجتمع.و هو التوجه الذي مييز املسودة األخرية ملرشوع الدستور التي تربز كتقدم مهم 

يف اتجاه إرساء المركزية حقيقية صلبة الركائز.

انطالقا ماّم سبق بيانه يف خصوص الّنظام القانوين املتعّلق باإلدارة املحّلية يف ليبيا، ميكن الخروج بالتوصيات و املقرتحات العاّمة الّتالية:

y : تأييد و دعم الدستور يف مسودته األخرية بعد بعض التدقيقات ملا تتضمنه من أحكام متقدمة وتعديل النصوص السارية الحالية مبا من شأنه

التكريس الرصيح ملبدأ الالمركزية يف إطار وحدة الدولة.	 

رفع بعض الغموض و الخلط يف املفاهيم ووضع تعريف دقيق ملفاهيم أساسية مثل الالمركزية و املركزية املعدلة أو 	 

النسبية و الرقابة الرئاسية و رقابة اإلرشاف و آليات مامرسة كل منهام و ذلك بإصدار مناشري توضيحية و أدلة مفصلة 

و مبسطة لإلجراءات.

توضيح العالقة و التمييز بني اإلدارية املركزية املعدلة و اإلدارة الالمركزية تجنبا للتداخل والضبابية و إرساء هياكل 	 

التكامل بينهام و ذلك بإصدار مناشري  التنسيق و  الالمركزية لضامن حسن  بالتوازي مع هياكل اإلدارة  الدولة  إدارة 

توضيحية و أدلة مفصلة و مبسطة لإلجراءات.

سلطتني 	  بإحداث  ذلك  يكون  و  املحافظة،  استقاللية  يخدم  ال  ألّنه  للمحافظ  الوظيفي  االزدواج  عن  الّتخيّل  رضورة 

منفصلتني إحداهام ممثل الّدولة يف املحافظة واألخرى ممّثل املحافظة كجامعة محّلية. 

إدخال تدريجي ملبدأ التفريع لتفادي التنافس يف االختصاصات بني البلدّيات و املحافظات. و يقيض هذا املبدأ برجوع 	 

االختصاص إىل الجامعة املحّلية األقدر و األقرب من املواطن وهي مبدئيا الجامعة املحلية، فال تتدّخل السلطة املركزية 

إاّل إذا كان تدّخلها أكرث نجاعة و فائدة بالنسبة للمواطنني.و ميكن القيام بذلك بإصدار الوزراء لقرارات تفويض لعدد 

من االختصاصات لفائدة البلديات. فالتفويض آلية قانونية شائعة و رشعية إلعادة توزيع مؤقت و جزيئ لالختصاصات.

توضيح و إضفاءمزيد من الدقة عىل رشوط و إجراءات حّل املجالس املحّلية و إحاطتهابالضامنات الالّزمة كتعليل قرار 	 

الحّل و تحديد الحاالت اّلتي ميكن أن ترّبر الّلجوء إىل الحل.و هذا ممكن مبقتىض قرارات و مناشري تفسريية. فمثل 

هذه النصوص تكمل القانون و ال تتعارض معه.

الترشيعات 	  الدميقراطّية املحّلية و ملا تنّص عليه معظم  الّتخيّل عن رّسية املداوالت ألّنه مخالف ملقتضيات  رضورة 

املقارنة اليوم حول الدميقراطية التشاركية والشفافية و الحوكمة املفتوحة.

هناك اقتضاب و تشتت و عدم وضوح يف ما يتعلق بأمالك وحدات الحكم املحيل و من املمكن تجاوز هذا النقص 	 

بقرار حكومي.

إصدار قرار و توجيه منشور من شأنه مزيد ضبط و تنويع طرق الترّصف يف املرافق العمومّية البلدّية و ذلك خاّصة 	 
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بالتنصيص رصاحة عىل إمكانّية الترّصف املفّوض التعاقدي يف هذه املرافق عن طريق إبرام عقود لزمة املرفق العاّم أو 

عقود رشاكة مع القطاع الخاص و هذا ال يتعارض مع القانون 59 و ميكن توضيحه و تشجيعه بقرار وزاري.

إصدار قرار وزاري يوضحاختصاص البلدّيات يف املاّدة العمرانّية ألّن مسألة توزيع االختصاص بني اإلدارة املركزّية و 	 

اإلدارة املحّلية، يف مجال التخطيط العمراين خاّصة، غري واضحة ال يف قانون نظام اإلدارة املحّلية وال يف الئحته التنفيذّية 

و ال يف بقية القرارات الالحقة ذات الصلة حيث يبدو املركز متحكام فيها. و بالتاليفإصدار قرار يف الغرض يأيت لسد فراغ 

دون ألن يتعارض مع النصوص الجاري العمل بها.

ومناشري 	  غريالجبائية  املحليةالجبائيةو  باملوارد  تتعلق  وزارية  قرارات  بإصدار  للجامعاتاملحّلية  الذاتّية  املوارد  تدعيم 

تشجع البلديات عىل تحسني مواردها الذاتية.

مراجعة العالقة بني اإلدارة املركزية و املحافظات و البلديات يف اتجاه التخفيف من الرقابة وتوضيح آلياتها و ذلك 	 

ممكن بواسطة قرارات وزارية ال تتعارض مع روح القانون  ومناشري تفسريية يف نفس االتجاه.

اعتبارأحكام القوانني السابقةاملتضاربة مع القانون رقم 59 كتلك املتعلقة بالتعمري والحرس البلدي ملغاة بهذا القانون 	 

باعتبارها سابقة له. فوفق القاعدة القانونية األصولية املتعارف عليها، فان القانون الالحق يلغي بالرضورة رصاحة أو 

ضمنا كليا أوجزئيا القوانني والرتاتيب السابقة له و املتضاربة معه. مام يعني إلغاء ما يتناقض مع الترشيع الجديد من 

أحكام سابقة و مواصلة العمل ببقية مواد الترشيعات السابقة التي ال تتناقض مع القانون الجديد.

كام يوىص يف إعدادو صياغة أو مراجعة مختلف النصوص املشار إليها أعاله باعتامد متيش تشاريك و التشاور مع أعضاء البلديات و مجالسها 
و موظفيها املعنيني كل يف مجال اختصاصه.
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ليبيا" الذي يرشف عىل تنفيذه املركز  التقرير يف إطار برنامج "دعم الحكم املحيل واالستقرار يف  تم انجاز هذا 
البلديات الهولندية بتمويل من االتحاد  الدويل للتنمية املحلية والحكم الرشيد ـ وكالة التعاون الدويل لجمعية 

األورويب ووزارة الشؤون الخارجية الهولندية.


