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دراسة حول الشفافية والمساءلة 
في االدارة المحلية بليبي�ا

مقدمة
تعيش ليبيا منذ سقوط النظام السابق مرحلة انتقالية صعبة عىل املستويني املركزي و املحيل، يفرتض أن تؤدي إىل إرساء انتقال دميقراطي وبناء 

نظام دميقراطي مركزيا و محليا.

انتقايل( يف عام  )برملان  االنتقايل«  الصادر عن »املجلس  القانون رقم 59  ليبيا مع  املحلية يف  بناء نظام جديد لإلدارة  انطلقت محاولة  وقد 

2012. كام صدرت الالئحة التنفيذية لهذا القانون سنة 2013 وامتدادا لهذا القانون أصدر مجلس الوزراء جملة من القرارات تم مبوجبها إجراء 

انتخابات بلدية وتواصل بعد ذلك لبناء منظومة حكم محيل عرب مجموعة من القرارات صدرت بالخصوص عن وزارة الحكم املحيل يف ظرف 

يتميز بصعوبة عىل املستوى األمني والسيايس واإلقتصادي. ويفرتض يف هذا البناء الجديد القطع مع الحكم الفردي و املركزة املفرطة للسلطة 

و ارساء نظام دميقراطي بديل مركزيا و محليا يقوم عىل مبديئ الشفافية و املساءلة.

ويتنزل إعداد هذا التقرير يف إطار » برنامج دعم الحكم املحيل و االستقرار يف ليبيا »، تحت إرشاف املركز الدويل للتنمية املحلية والحكم 

 ،CILG-VNG International البلديات  لجمعية  الدويل  التعاون  لوكالة  األوسط  والرشق  افريقيا  شامل  ملنطقة  اإلقليمي  الرشيد-املكتب 

بتمويل  من االتحاد األورويب ودعم من وزارة الخارجية الهولندية.

ويف هذا السياق، أعد املركز الدويل للتنمية املحلية والحكم الرشيد، تحليال لإلطار القانوين للحكم املحيل بليبيا كام نظم ملتقيات وورش عمل 

واستبيان حول مستوى املساءلة و الشفافية لدى البلديات بليبيا وزيارات ميدانية لبلديات تونسية شارك فيها ممثلني عن بلديات ليبية رشيكة 

مع املركز وممثلني عن املجتمع املدين بليبيا، بهدف دعم الجهود املبذولة الرامية إىل تفعيل االصالحات املتعلقة بالالمركزية وتكريس مبديئ 

الشفافية واملساءلة يف الحكم املحيل.

و يعد هذا التقرير نتاجا ملختلف األنشطة التي تم انجازها.
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1. الشفافية والمساءلة في النصوص التشريعية للحكم المحلي بليبيا

1.1. الشفافية

تتميز كل من الشفافية واملساءلة برتابطهام الوثيق. فالشفافية رشط ومدخل أسايس لكل عملية مساءلة جدية. ففي غياب الشفافية وانعدام 

املعلومة ال ميكن القيام بأية مساءلة. كام أن الشفافية واملساءلة يتكامالن للحد من سوء الترصف والفساد يف الحوكمة وتحسني جودة آداء 

أصحاب القرار عىل الصعيدين املركزي و املحيل و بالتايل عىل صعيد الوحدات املحلية إرساء منظومة حوكمة مفتوحة و شفافة  تدعم النزاهة 

والفعالية والثقة بني السلطات واملواطنني.

وتعترب الشفافية عنرصاً رئيساً من عنارص املساءلة، وليك تكون املؤسسات املستجيبة لحاجات الناس وملشاغلهم منصتة، عليها أن تكون شفافة 

وتوفر معلومات كافية تساعدهم عىل فهمها ومراقبتها. والشفافية هي الخطوة األوىل يف محاربة الفساد و سوء الترصف و إرساء النزاهة، 

لكنها تتطلب وسائل اتصال ومجتمع قادر عىل الحصول عىل املعلومات من مصادرها واستخدامها االستخدام األمثل يف مساءلة األجهزة اإلدارية 

واملؤسسات العامة، حيث أن نرش هذه املعلومات يوسع دائرة املشاركة والرقابة واملحاسبة ويحارص الفساد و عدم الكفاءة و سوء الترصف .

فالشفافية واملساءلة اإلدارية لهام عالقة قوية بالتوقي من الفساد اإلداري واملايل بشتى صوره وأشكاله، وعند غياب الشفافية ينترش الفساد، 

وهو يشء طبيعي وذلك لغياب عامل املساءلة، وانعدام املحاسبة، حيث إن مصدر الفساد وقوته يكمن يف الغموض وعدم الوضوح بشأن 

مظاهر الفساد و مامرساته.

و متثل وحدات الحكم املحيل اطارا مالمئا إلرساء الشفافية والقيام باملساءلة ال فقط من قبل األجهزة الرسمية ولكن أيضا بطريقة تشاركية من 

قبل املواطنني ومنظامت املجتمع املدين باعتبار قربها من املواطن وعالقتها املبارشة بحياته اليومية.

الترشيعات  وسهولة فهمها  واستقرارها وانسجامها مع بعضها وموضعيتها ووضوح لغتها ومرونتها وتطورها  بأنها وضوح  الشفافية  تعرف 

وسهولة الوصول إىل اتخاذ القرارات عىل أساس درجة كبرية من الدقة والوضوح، وفقا للتغريات االقتصادية واالجتامعية واإلدارية ومبا يتناسب 

مع روح العرص إضافة إىل تبسيط اإلجراءات ونرش املعلومات واإلفصاح عنها وسهولة الوصول إليها بحيث تكون متاحة للجميع.

وتعترب الشفافية من املفاهيم اإلدارية الحديثة املتطورة التي تعرف انتشارا متزايدا يف أغلب النظم واملؤسسات اإلدارية ملا لها من أهمية يف 

إحداث إدارة ناجحة قادرة عىل معالجة العديد من املشاكل اإلدارية كغموض القوانني واللوائح املعمول بها ومحاولة إيجاد سبل لتبسيط 

اإلجراءات من أجل مكافحة سوء الترصف والفساد اإلداري. 

وتساهم الشفافية يف زيادة درجة الثقة بني الحكام وأصحاب القرار واملواطنني وتحسني نوعية الخدمات املقدمة لهم. فالشفافية هي نقيض 

الغموض، وتعني توفري املعلومات الكاملة عن السياسات واألنشطة والربامج والقرارات للصحافة والرأي العام واملواطنني الراغبني يف اإلطالع 

عىل أعامل الحكومات املركزية واملحلية وما يتعلق بها من جوانب ايجابية أو سلبية عىل حد سواء دون إخفاء، وتتعلق الشفافية بالخصوص 

بجانبني األول يتعلق بوضوح اإلجراءات وصحة مصداقية عرض املعلومات والبيانات الخاصة باملؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتامعية 

الخاصة والعامة ووضوح العالقات فيام بينها من حيث ) التخطيط – والتمويل – والتنفيذ ( للوصول للغايات واألهداف املعلنة مسبقاً، يف 

حني يتعلق الجانب الثاين بعالقة ذوي العالقة من الخدمات التي يقدمها الجانب األول وحقهم يف الحصول والوصول للمعلومات الصحيحة 

والحقيقة يف الوقت املناسب .
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ويهدف مبدأ الشفافية اىل خلق بيئة تكون فيها املعلومات املتعلقة بالظروف والقرارات واألعامل متاحة ومنظورة ومفهومة ، وتوفري املعلومات 

وجعل القرارات املتصلة بالسياسة املتعلقة باملجتمع معلومة من خالل النرش يف الوقت املناسب واالنفتاح عىل كل األطراف ذوي العالقة

تربز دراسة النصوص الترشيعية و الالئحية السارية وجود عدد من األحكام والقواعد واإلجراءات التي من شأنها إرساء حد أدىن من الشفافية 

و لكن مكانة الشفافية تبدو غري كافية وتحتاج اىل مزيد التدعيم والتفصيل.

1.1.1. شفافية محدودة في تنظيم وحدات الحكم المحلي 

تعرضت املادة 8 من القانون رقم 59 الصادر سنة 2012 بشأن نظام اإلدارة املحلية واملتعلقة بعضوية مجالس املحافظات ومجالس البلديات 

ضمنيا لشفافية الوضعية املالية ألعضاء هذه املجالس حيث جاء النقطة الرابعة من هذه املادة أنه يشرتط ملن يتم اختياره لعضوية هذه 

املجالس »أن يقدم قبل مبارشة عضويته باملجلس إقرارا مبا يف ذمته املالية و ذمة زوجته و أوالده يتضمن بيانا وافيا مبمتلكاتهم الثابتة و 

املنقولة«1. و تضيف نفس املادة يف النقطة التاسعة أنه يشرتط ملن يتم اختياره للعضوية »أال يكون قد حصل عىل أية أموال مملوكة للدولة 

باألساليب غري املرشوعة أو تحصل عىل أموال من أي شخص باألساليب غري املرشوعة أو تحصل عىل أموال من أي شخص بواسطة الرشوة أو 

مبناسبة مزاولته ملهامه الوظيفية التي كانت قد أوكلت اليه ضمن مؤسسات نظام الطغيان املباد«

هذه األحكام غري كافية من زاوية الشفافية خاصة إذا أضفنا إىل ذلك شفافية غري كافية النتخابات مجالس البلديات و املحافظات نتيجة عدم 

إسناد تنظيم هذه اإلنتخابات : للمفوضية العليا لالنتخابات وإمنا للجان انتخابية غري مستقلة و محدثة من قبل السلطة التنفيذية املركزية حيث 

جاء يف الفقرة األوىل من املادة 37 من  الالئحة التنفيذية أنه »1 . تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء عىل عرض الوزير )وزير الحكم املحيل 

( لجنة مركزية لالنتخابات املحلية تتكون من رئيس و ستة أعضاء تتوىل اإلرشاف عىل االنتخابات املحلية

تشكل بقرار من الوزير بناء عىل عرض من اللجنة املركزية لإلنتخابات املحلية لجان فرعية لإلرشاف عىل اإلنتخابات املحلية« هذه الطريقة يف 

تعيني اللجان اإلنتخابية ليس من شأنها ضامن استقالليتها وبالتايل ضامن شفافية و نزاهة اإلنتخابات. و من وراء ذلك شفافية اختيار أعضاء 

املجالس املحلية.

الوزاري رقم  القرار  للبلديات ومنه خصوصا  بالتنظيم املوحد  التنظيم اإلداري لوحدات الحكم املحيل صدرت قرارات تتعلق  وعىل مستوى 

448 الصادر سنة 2014 بشأن الهيكل التنظيمي للبلدية. وميكن يف هذا السياق اإلشارة إىل املادتني 9 و10 من هذا القرار، حيث تنص املادة 

9 بالخصوص عىل إدارة لتقنيات املعلومات تتبع وكيل ديوان البلدية وتختص بالخصوص بإدارة املوقع االلكرتوين للبلدية وإصدار النرشات 

اإلحصائية الدورية والسنوية عن األنشطة اإلقتصادية واإلجتامعية والتعليمية والصحية وغريها باملحافظة.

و تتعلق املادة 10 من هذا القرار بإدارة العالقات العامة واإلعالم املحيل املكلفة بالخصوص ب :

1 نصت املادة 8 عىل أنه يشرتط يف املرتشح لعضوية أحد املجالس أن يقدم اقرارا مفصال بكل ممتلكاته وزوجته وأوالده وهو رشط مهم لكن منقوص إذ كان من 

الرضوري ان ينص القانون ايضا عىل تقديم اقرار مبا يف الذمة املالية للعضو بعد انتهاء مهامه لضامن الشفافية التامة.
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اقرتاح الخطة اإلعالمية للتعريف بأعامل و نشاطات البلدية من خالل وسائل اإلعالم املختلفة ؛	 

متابعة شكاوى وتظلامت ووجهات نظر املواطنني عرب وسائل اإلعالم وإحالتها عىل الجهات املختصة بالبلدية للمعالجة و املتابعة؛	 

اصدار الكتيبات والنرشات واملطويات وغريها من املطبوعات للتعريف بأعامل و نشاطات البلدية؛	 

تنظيم املقابالت والندوات الصحفية؛	 

واالتصال بوسائل اإلعالم.	 

والميكن إدراج مثل هذه الهياكل و نشاطاتها ضمن باب الشفافية و اإلعالم و اإلتصال فإن التصور الذي تحمله يجعل منها أجهزة دعاية أكرث 

منها هياكل إعالم واتصال موضوعي تكرس الشفافية وهو تصور تجاوزته األحداث و يحتاج اىل مراجعة جدية.

2.1.1. شفافية غير كافية على مستوى نشاط الوحدات المحلية 

تربز هذه الشفافية بالخصوص عىل مستويات اإلعالم و اإلتصال 

وقد جاءت املادة 31 من القانون رقم 59 لسنة 2012، تحمل عنوان شفافية القرارات وأوجبت نرش قرارات املجالس البلدية خالل شهر واحد 

من تاريخ إصدارها يف كافة وسائل اإلعالم داخل اختصاص املجلس2.

وفيام يتعلق بالشفافية املالية3  نص القانون يف املادة 64 عىل أن البلديات واملحافظات تتضمن مراقبا ماليا يرشف عىل الحسابات وعىل عمليات 

الدفع والقبض وإعداد الحسابات الختامية. كام أخضعت الفقرة 2 من نفس املادة اإلجراءات املالية للمحافظة والبلدية لرقابة ديوان املحاسبة 

وما اطلقت عليه دون تحديد واضح أجهزة الشفافية.

ومن جهتها أوجبت املادة 66 من القانون نرش ميزانيات املحافظات وحساباتها الختامية بعد اعتامدها يف الجريدة الرسمية.

ووسع الفصل 68 من الالئحة التنفيذية من مجال النرش ليشمل القرارات الصادرة عن املجالس واملحافظني والعمداء ويكون النرش خالل شهر 

من تاريخ صدورها مبقرها و كافة وسائل اإلعالم داخل نطاقها.

وتبدو هذه األحكام تطورا نسبيا ولكنها محدودة  دون املطلوب فاملرشع وضع حدودا قوية لهذه الشفافية يف املادة 66 من الالئحة التنفيذية 

القرارات و  ال يجوز بأي حال من األحوال إفشاء  أنه »  املناقشات و املداوالت« والتي جاء فيها  القرارات و  التي متت عنونتها ب »رسية 

املناقشات أو املداوالت أومضمون الوثائق التي تم طرحها يف اإلجتامع أو اإلدالء بأية بيانات إال بالطرق التي يقررها املجلس.«

2  نصت املادة 31 عىل نرش قرارات املجالس البلدية بكافة وسائل االعالم يف حني مل يتضمن القانون أي تنصيص عىل نرش قرارات مجالس املحافظات ويف هذا إخالل 

مببدأ الشفافية و لحق مواطني املحافظات االطالع عىل قرارات مجالس املحافظات يف أجال معقولة من اتخاذها.

3  تحدث اغلب املشاركني يف ورشة العمل، املنعقدة يوم 6 سبتمرب 2016 مبدينة الحاممات التونسية، عن عدم رضاهم عن مستوى الشفافية املاليه داخل البلديات 

وذلك يعود ، حسب رأيهم، إىل عدم وضوح طريقة رصف األموال املخصصة للبلدية وطريقة التعاقد مع األطراف الخارجية و تجاوز أعضاء املجالس البلدية لصالحياتهم 

ليتجىل الدور السيايس واالجتامعي املحوري التي تلعبه البلدية عىل املستوى املحيل رغم انعدام االمكانيات املادية والبرشية والتقنية.
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ومن الواضح أن هذه املادة كرست أن املبدأ هو الرسية و الشفافية هي اإلستثناء. هذه التضييقات عىل النفاذ للمعلومة تتناقض بشكل صارخ 

مع التوجهات و املعايري الدولية و مقتضيات النظام الدميقراطي والحوكمة املفتوحة  و التي تقتيض علنية اإلجتامعات و ترشيك املواطنني 

واملجتمع املدين. 

فالشفافية تعترب من بني املبادئ األساسية التي تقوم عليها أنظمة الحكم الدميقراطية بينام أصبحت الرسية مجرد استثناء نادر وضيق يرتاجع 

اعتامده يوما بعد يوم لصالح الشفافية كمبدأ عام ولذلك نعتقد أنه عىل ليبيا كبلد يزخر مبختلف املوارد الطبيعية والبرشية و يسعى اىل 

اإلنتقال اىل الدميقراطية االستثامر يف الشفافية التي تعترب محرك للتنمية وركيزة للدميقراطية. وهي املبدأ واملامرسة التي تقود إىل خلق البيئة 

املناسبة التي تجمع بني الدميقراطية والتنمية ، ذلك أن عالقة وطيدة تربط بني الشفافية ومعدالت النمو والتقدم والوقاية من الفساد.  فكلام 

زادت درجة الشفافية واملشاركة يف إدارة الشؤون العامة كلام ارتفعت معدالت النمو والتنمية و تراجع سوء الترصف والفساد.

ومن جهة أخرى مل يكرس املرشع الليبي نرش ميزانيات املحافظات إال بعد اعتامدها أي بعد املصادقة عليها وهو ما يفتح نظريا إمكانية الطعن 

فيها. ولكن األفضل واملعمول به بشكل متزايد يف البلدان والنظم الدميقراطية هو نرش مرشوع امليزانية قبل املصادقة عليه ويكون ذلك عادة 

خاصة عىل موقع الواب للبلدية أو املحافظة لتلقي املالحظات واالنتقادات واالقرتاحات و أخذ عدد منها بعني اإلعتبار مام يدعم مرشوعية 

السلطات املحلية و ثقة املواطنني فيها .

بل أن التوجه اليوم هو اعتامد آليات الدميقراطية التشاركية والحوكمة املفتوحة و يف طليعتها امليزانية التشاركية و تنظيم اجتامعات عامة و 

استشارات و سرب آراء لتحديد امليزانيات و الربامج و اختيار املشاريع و ترتيب األولويات.

و لألسف يتجىل من خالل دراسة مختلف مكونات الرتسانة القانونية الليبية الحالية غياب هذه الدميقراطية التشاركية والحوكمة املفتوحة 

واإلعداد والتقييم التشاريك املسبق ملشاريع امليزانيات و لربامج الجامعات املحلية و خياراتها و قراراتها الكربى.

البلديات  التي تنص عىل »تشجيع  التنفيذية نفسها  الالئحة  املادة 92 من  تتناقض مع  املفروضة  القيود  الشفافية املحدودة و  بل إن هذه 

ملؤسسات املجتمع املدين و تفعيل عملها و مساعدتها عىل القيام برسالتها عىل الوجه املطلوب و توفري الظروف املالمئة ملشاركة املواطن مع 

مؤسسات املجتمع املدين مبا يحقق تفعيل العمل املدين« . فكيف ميكن توفري الظروف املالمئة يف مناخ من التضييق عىل النفاذ للمعلومة 

والشفافية املحدودة ؟ 

بل إن قراءة متأنية للامدة 92 نفسها تربز أن املفهوم الذي يأخذ به املرشع الليبي للمجتمع املدين ودوره هو مفهوم ملجتمع مدين يكون صنيعة 

السلطات املحلية وأداتها لتحقيق أهدافها وليس رشيكا مستقال ميكن أن يقوم بدور السلطة املضادة إن اقتىض األمر حفاظا عىل توازن املنظومة 

ونزاهة حوكمتها و فعاليتها كام هو الحال يف األنظمة الدميقراطية.

فمؤسسات املجتمع املدين وفق هذه املادة 92 من الالئحة التنفيذية هي نتاج اقرتاح وتنفيذ خطط وبرامج لتفعيلها صادرة عن السلطة املحلية 

)مادة 92-1(. وهي نتاج إجراءات إشهار تقوم به السلطات املحلية )مادة 92-2(. وهي هيئات تقوم السلطات املحلية بتسجيلها وتوثيقها 

ومتابعة بياناتها وأنظمتها وفقا آللية مخصوصة )مادة 92-3(. وفضال عن ذلك حددت مهامها يف املشاركة يف تنفيذ الربامج التوعوية والندوات 

واملؤمترات لدعم عمل الوحدات املحلية )مادة 92-4(. كام تعمل البلدية عىل توفري الظروف املالمئة ملشاركة املواطنني واملجتمع املدين »لتفعيل 

آداء و خدمات الوحدات املحلية » )مادة 5-92(.
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هذا التصور لدور املواطن واملجتمع املدين ارتبط تقليديا باألنظمة غري الدميقراطية التي تعمل عىل تطويع منظامت املجتمع املدين وتوظيفها 

يف خدمة سياساتها ودعم برامجها األحادية والفوقية املسقطة مقابل مساعدتها ماديا. وهي رؤيا غريبة عن األنظمة الدميقراطية وال يعقل 

تكريسها يف بلد يعمل عىل القطع مع التسلط واإلستبداد والتحكم يف جميع مفاصل املجتمع وخاصة املجتمع املدين.

و مام يدعم اإلنطباع العام بأن مكانة الشفافية محدودة يف الترشيعات الليبية املعتمدة بداية من سنة 2012 أن مختلف القرارات الوزارية 

التي صدرت منذ ذلك التاريخ ال تتضمن مواد تتعلق بالشفافية إال ما قل و ندر حيث ال نجد إال بعض األحكام القليلة املتناثرة و املتصلة بشكل 

أو بآخر بالشفافية  يف بعض القرارات عىل غرار املادة 7 من قرار وزير الحكم املحيل رقم 442 الصادر سنة 2014 بشأن الئحة الفضاء العام و 

الذي نص يف مادته السابعة عىل أن »تحدد البلدية مواقع الفضاء العام القابلة للتخصيص و نوعية النشاط املامرس بها بشكل دوري و تعلن 

عن ذلك يف وسائل اإلعالم املحلية املختلفة ». 

كام نجد مواد تتعلق بالشفافية ضمن القرار الوزاري رقم 446 الصادر سنة 2014 بشأن الئحة تراخيص البناء حيث اشرتطت املادة رقم 8 

تعليق قرارات رفض مطالب الرتخيص وتعليلها بفضاء املخصص للغرض مبقر البلدية. هذا اإلجراء جيد ومن شأنه أن يريس شفافية تساعد عىل 

خلق مناخ من الثقة و الحد من املحاباة و غريها من الخروقات و مامرسات الفساد. كام أوجب القرار نرش محارض لجان الرتاخيص بتعليقها 

بلوحة اإلعالنات بالبلدية )مواد 9 و16 و 35 (. 

كام ميكن اإلشارة اىل أحكام متفرقة أخرى كاملادة العارشة من القرار الوزاري رقم 437 الصادر سنة 2014 بشأن الئحة تنظيم األسواق العامة. 

أجامال ميكن القول بأن هذه األحكام املتفرقة محدودة ومحتشمة وال ترتقي إىل مستوى ما ينتظر من بلد يسري يف اتجاه إرساء منظومة حكم 

محيل دميقراطي شفاف.

بقي أن نشري إىل أنه يجدر التوقف عند مسالة الرقابة وهياكلها باعتبارها هياكل تساهم يف تدعيم الشفافية و يف نفس الوقت متثل إحدى أهم 

آليات املساءلة و املحاسبة. و هو ما يؤكد الرتابط الوثيق بني الشفافية و املساءلة و صعوبة تناولهام بشكل منفصل. 

فأجهزة الرقابة تقوم بدور مهم يف دعم الشفافية من جهة وتفعيل املساءلة من جهة أخرى. فبالنظر إىل ما للرقابة من دور هام يف تحسني آداء 

الهياكل اإلدارية املركزية و الالمركزية اتجهت الدول الدميقراطية إىل إيجاد أجهزة مستقلة للرقابة عىل نشاط اإلدارة ووفرت لها من الضامنات 

والصالحيات ما يكفل لها أداء مهمتها يف الرقابة يف جو من الحياد الكامل وبعيداً عن املؤثرات السلبية من أي نوع لضامن أعىل قدر ممكن 

من النزاهة والشفافية وحتى ال تتأثر أعاملها أو قراراتها بأي اعتبارات وبذلك يتسنى لها أن تقدم لذوي العالقة صورة واضحة وصادقة عن 

الكفاية والفعالية  املعنية ينصب عىل أهمية تحقيق  بالخصوص تركيز املسائلة لألجهزة  الصعيد املحيل  الترصفات اإلدارية واملالية،  و عىل 

واإلنتاجية والنزاهة واألمانة يف تنفيذ النشاطات املختلفة للوحدات املحلية.

و قد أصدرت ليبيا سنة 2013 قانونا يحمل رقم 20 يتعلق بإنشاء هيئة الرقابة اإلدارية وهي هيئة تتمتع بالشخصية اإلعتبارية و الذمة املالية 

املستقلة وملحقة بالسلطة الترشيعية .ووفق املادة 24 من هذا القانون تهدف اىل »تحقيق رقابة فعالة عىل األجهزة اإلدارية للدولة و متابعة 

أعاملها للتأكد من مدى تحقيقها ملسؤولياتها و آدائها لواجباتها و تنفيذها للقوانني و اللوائح ». و يشمل مجال اختصاص هذه الهيئة وفق 

نفس املادة وحدات اإلدارة املحلية. كام نص قانون 2012-59 عىل إخضاع كافة الوحدات املحلية لرقابة األجهزة الرقابية فقد نصت املادة 76 

من القانون عىل انه »تخضع األعامل اإلدارية للمحافظات و البلديات لرقابة ديوان املحاسبة وكافة أجهزة الشفافية«.
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هذه الهيئة تساهم من خالل رقابتها يف شفافية أعامل و ترصفات الجهات الخاضعة لها بهدف مساءلتها. فأجهزة الرقابة املالية هي أجهزة 

متخصصة مهمتها املحافظة عىل املال العام وضامن حسن استخدامه واالرتقاء باألداء مبا يخدم عملية التنمية الشاملة لتحقيق املصلحة العامة.

لذلك فان الشفافية يف أعامل اإلدارة تعد الطريق إىل التنمية واإلصالح اإلداري، فاملصلحة العامة وحقوق األفراد وحرياتهم ال تتحقق عىل نحو 

دائم إال يف ظل مبدأ عام للشفافية يسود كافة أنشطة ووظائف وأعامل وحدات الحكم املحيل. 

 2.1. المساءلة 

إن إمكانية مساءلة وحدات الحكم املحيل من طرف املواطن متثل أحد أهم مفاتيح نجاح الالمركزية. فعندما ينتخب املواطنون ممثليهم فهم 

يعطونهم السلطة للتسيري و الترصف باسمهم. و يعني ذلك أن وحدات الحكم املحيل مطالبة بأن تقبل مساءلة املواطنني. و ال تتحقق منافع 

الاّلمركزية للجامعات املحلية إال عندما يكون الفاعلون املحليون ذوي السلطة قابلني للمساءلة. فقابلية وحدة الحكم املحيّل للمساءلة من 

طرف السكان املحليني وليس فقط من الحكومة املركزية هي ما ميّيز الالمركزية. فمن واجب املسؤولني املحليني خدمة مصالح السكان املحليني 

و توفري خدمات أفضل و تلبية حاجياتهم و ترشيكهم يف صنع القرار.

وتعني املساءلة أّن املسؤول صاحب القرار ملزم بإعالم املواطنني حول كيفية استعامل املوارد العمومية و يجب عليه تقديم أجوبة عن مساءلة 

املواطنني. 

و تشمل الوسائل التقليدية للمساءلة االنتخابات و مراقبة الربملان و مراقبة محكمة الحسابات و التتبعات القضائّية. ولكن يبقى أثر كل هذه 

أنها غالبا ما تستغرق وقتا طويال لتحقيق هدفها )مثال: االنتخابات مرة كل خمس سنوات( كام  الوسائل محدودا يف تكريس املساءلة، إذ 

تتطلب موارد كبرية.

من جهة أخرى، من أجل أن يتمّكن املواطنون من املشاركة يف مساءلة سلطاتهم الالمركزية، يجب أن تتوفر لديهم املعلومات الالزمة حتى 

يتمكنوا من املشاركة

فالخطوة األوىل نحو املساءلة هي الشفافية وتطوير التواصل ومشاركة املعلومات بني البلديات و املواطن. بدون عملية تواصل وبدون الحصول 

عىل معلومات، ال ميكن االنتقال نحو مشاركة فعالة للمواطنني و مساءلة حقيقية لوحدات الحكم املحيل ألن املواطنني ال ميكنهم معرفة ما 

تفعله السلط املحلية أو كيف ميكنهم املشاركة.

ويجب ان تكون مشاركة املواطنني يف جعل السلطات املحلية قابلة للمساءلة مرتكزة عىل املعلومة مبا معناه أن يتوفر حق النفاذ إىل املعلومة 

للمواطنني. و للغرض يجب إصدار قرارات متكن عامة املواطنني من حق النفاذ للوثائق. فالبلديات يجب أن تكون ملزمة بتوفري املعلومات 

للمواطنني و املتعلقة بالرتكيبة و التنظيم و السياسات املعتمدة و القرارات الهامة املتعلقة بالشأن العام وقامئات األعوان و مهامهم و نتائج 

الدعوات للمنافسة يف ما يتعلق بالعقود العامة واالحصائيات االقتصادية واالجتامعية وكل املعلومات املتعلقة باملالية العمومية مبا تتضمنه من 

مؤرشات اقتصادية كربى و دين عام و األصول العاّمة و النفقات متوسطة املدى و امليزانيات.
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و يف هذا املجال تكتيس اإلرادة السياسية أهمية بالغة يف التمكني من النفاذ اىل املعلومة،  ويؤدي النفاذ إىل املعلومة بالرضورة إىل قدر أكرب 

من املساءلة و املشاركة الشعبية؟ والشفافية يف حد ذاتها ليست غاية بل وسيلة إلظهار األخطاء ومساءلة مرتكبيها.

ميكن تعريف املساءلة بأنها التزام القامئني عىل السلطة بالخضوع ملختلف طلبات االستيضاح والتعليل والتربير املتعلقة بقراراتهم واختياراتهم 

وتحمل املسؤولية عنها. و يقصد بالقامئني عىل السلطة أولئك الذين يتمتعون بسلطة اتخاذ القرار يف مختلف املجاالت. 

فاملساءلة مجموعة من األدوات والتقنيات لتقييم السياسات العامة، وتجسيد ملفهوم دميقراطية اإلدارة.

قيامه مبامرسة  أفعاله و عن عدم  املرتتبة عن  للمسؤولية  بأنها تعني تحمل طرف  املساءلة  االقتصادية  التنمية  التعاون و  و تعرف منظمة 

أنشطته. و تشمل املساءلة عمليات تحديد أهداف و غايات واضحة وتحمل مسؤولية السعي إىل بلوغها و قبول إمكانية املعاقبة يف حالة عدم 

احرتام اإللتزامات املتعهد بها.

وتعترب املساءلة نتيجة للعقد االجتامعي الضمني الرابط بني املواطنني وممثليهم ونوابهم املفوضني يف دولة دميقراطية. حيث يتمتع املواطنون 

القرارات وتحمل  للمساءلة وتربير كل  بالخضوع  التزام  العامة  الفاعلة  الجهات  لدي  يكون  باملساءلة وأن  املطالبة  بالحق يف  اإلطار  يف هذا 

مسؤولية أفعالهم.

1.2.1. أصناف المساءلة 

ميكن تصنيف املساءلة من زاوية أساليبها أو من حيث مجاالتها و من حيث طبيعتها.

من حيث أساليبها ميكن أن تكون املساءلة عمودية أو أفقية، داخلية أو خارجية تقليدية أو متطورة.

املساءلة التقليدية من فوق : و تتمثل يف مساءلة السلطات العليا للسلطات و الهياكل األدىن منها يف هرم السلطة أو اإلدارة وتساءل 	 

األجهزة املختلفة من منطلق املكافأة أو العقاب حسب مدى احرتام تلك األجهزة للقانون و لخيارات و أهداف الحكومة سواء كانت 

مركزية أو ال مركزية . و ميارس بواسطة تقنيات السلطة و الرقابة الرئاسية اإلدارة أو بواسطة رقابة اإلرشاف. غري أن هذا الشكل من 

املساءلة ال يضمن جودة تقديم الخدمات و ال نجاعتها.

املساءلة العمودية من تحت: و هي أساسا مساءلة سياسية خارجية تقليدية ميارسها املواطنون من خالل االنتخابات أو بصورة غري مبارشة 	 

من خالل املجتمع املدين أو وسائل اإلعالم.

املساءلة األفقية: و هي طريقة داخلية متارس من خالل آليات مؤسساتية للرقابة كالرقابة املتبادلة بني السلطات الترشيعية و التنفيذية و 	 

القضائية و كذلك بواسطة هيئات مستقلة أفقية االختصاص كهيئات مكافحة الفساد و هيئات الرقابة املالية العامة  أو الهيئات القطاعية 

للرقابة و التعديل.

املساءلة املتطورة:هي عملية أفقية وعمودية: يشارك فيها املواطنون و منظامت املجتمع املدين يف جميع مراحل ومستويات املسائلة 	 

بهدف مراقبة املرافق العمومية وتحسني جودة ما توفره من خدمات.  و ترتكز عىل املشاركة املواطنية الفعالة و تضمن شفافية املرافق 

العامة  من حيث تنظيمها و سريها و مواردها و نفقاتها كام تسعى إىل املساواة بني املنتفعني و جودة الخدمات املقدمة.
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 و من حيث مجاالتها ميكن التمييز بني املساءلة االجتامعية و املساءلة السياسية و املساءلة القانونية.

و يف إطار إرساء نظام المركزي  تربز املساءلة كأسلوب حوكمة يقوم عىل إخضاع سلطات وحدات الحكم املحيل للمساءلة عن أفعالها، وخصوصا 

فيام يتعلق بالترصف يف املوارد. كام متثل أسلوب حوكمة من شأنه رفع مستوى أداء وحدات الحكم املحيل من خالل متابعة تنفيذ السياسات 

و الربامج واملشاريع املحلية والترصف يف امليزانيات و املوارد  وتقديم الخدمات. 

انتقال  وهكذا تربز املساءلة كأحد أهم أسس و مظاهر إرساء الدميقراطية املحلية وتكتيس أهمية خاصة بالنسبة للبلدان التي متر مبرحلة 

دميقراطي وإعادة بناء التنظيم و النشاط اإلداري عىل أساس الالمركزية و الدميقراطية املحلية التشاركية.

و يخضع للمحاسبة مبدئيا كل شخص يتوىل مامرسة سلطة أو وظيفة عامة باملعنى الواسع للكلمة وهم عادة املسؤولون اإلداريون و املنتخبون 

الذين يجب أن يخضعوا ملساءلة املواطنني أصحاب السيادة سواء بطريقة غري مبارشة عرب الربملان أو مبارشة. كام هو الحال يف اإلطار الالمركزي 

للجامعات املحلية. 

2.2.1. المساءلة في النصوص القانونية المتعلقة بالحكم المحلي في ليبيا

يف السياق الليبي ميكن القول بأن مكانة املساءلة إجامال محدودة يف اإلطار القانوين الليبي رغم تفاوتها حسب األصناف. فلنئ وجد عدد من 

األحكام و املواد القانونية املتعلقة باملساءلة الرسمية القانونية واإلدارية التقليدية فإن املساءلة االجتامعية مغيبة وشبه منعدمة رغم أهميتها 

الكبرية يف األنظمة الدميقراطية. 

أ. المساءلة القانونية و اإلدارية: مساءلة فوقية 

بالنسبة للمساءلة القانونية التقليدية نجد عددا من األحكام من أهمها املواد 12 و14 و 16 و 23 و 76 من القانون رقم 59 الصادر سنة 2012 

و املواد رقم 11 و 47 و 48 من الالئحة التنفيذية للقانون املذكور الصادرة مبقتىض قرار مجلس الوزراء رقم 130 لسنة 2013 و بالخصوص 

أحكام القانون رقم 20 لسنة 2013 الصادر يف أول اغسطس 2013  بشان إنشاء هيئة الرقابة اإلدارية و خاصة املواد من 24 إىل 34 و املادتني 

43 و 50 و 53 منه.

و من خالل هذه النصوص نالحظ تكريسا لصنفني رئيسيني من الرقابة القانونية و اإلدارية داخلية وخارجية. 

و تتعلق املادة 12 من القانون رقم 59 لسنة 2012 بشأن نظام اإلدارة املحلية املنقح سنة 2013 باختصاصات مجالس املحافظات. و جاء من 

بني هذه االختصاصات أن مجلس املحافظة يتوىل اإلرشاف والتوجيه والرقابة واملتابعة عىل الشؤون اإلدارية واملالية عىل مستوى املحافظة وعىل 

مختلف املرافق واألعامل التي تدخل يف اختصاص املحافظة. وميارس مجلس املحافظة عىل األخص انتخاب رئيس املجلس واستجوابه و طلب 

عزله وكذلك انتخاب رؤساء لجان املجلس و استجوابهم وسحب الثقة منهم. كام ميارس اإلرشاف العام عىل أعامل البلديات.

و وفق املادة 47 من الالئحة التنفيذية الصادرة مبقتىض قرار مجلس الوزراء رقم 130 لسنة 2013 تحجب الثقة عن أي من أعضاء املجالس أو 

املحافظ أو العميد أو مجلس الشورى أو الوكيل بقرار يصدر عن مجلس املحافظة أو البلدية بحسب األحوال بأغلبية ثلثي األعضاء. 



15

ويتبني من هذه األحكام أن هذه االختصاصات خليط بني رقابة داخلية يف إطار مجلس املحافظة و رقابة خارجية متثل شكال من أشكال السلطة 

الرئاسية عىل املجالس البلدية و هو ما يجعل املساءلة إما داخلية بالنسبة للمحافظات أو فوقية عىل املجالس البلدية مناقضة ملبدا استقالليتهم 

اإلدارية و املالية و مبدا التدبري الحر

أما املحافظ الذي يعترب سلطة معينة ممثلة للسلطة املركزية باملحافظة فهو وفق املادة 16 مسؤول أمام وزير الحكم املحيل و هو ملزم من 

القانون بتقديم تقارير دورية إىل الوزير عن نتائج مختلف األعامل يف مختلف األنشطة التي تزاولها املحافظة. و يتمتع املحافظ وفق املادة 23 

تجاه البلديات  بسلطة إصدار القرارات و التعليامت و املناشري واجبة التنفيذ و اإلرشاف العام عن العمل و الرقابة عىل املرشوعات. 

و ألن انتخاب املحافظات قد تم  تأجيلها مبقتيض القانون التعدييل رقم 9 لسنة 2013  فإن مجلس البلدية و عميدها يتوليان مهام مجلس 

املحافظة و املحافظ املشار إليها أعاله و ذلك تحت سلطة وزارة الحكم املحيل من خالل وكيل الوزارة لشؤون املجالس املحلية املكلف وفقا 

للامدة 2 – أ )املطات 2 و 4 و5( تحت اإلرشاف املبارش لوزير الحكم املحيل باإلرشاف عىل شؤون املجالس املحلية و شؤون املرافق واإلصحاح 

البيئي بكامل البالد. و يتوىل الوكيل ذلك بواسطة األجهزة التالية :

إدارة شؤون املجالس املحلية الراجعة له بالنظر و التي تختص باإلرشاف عىل املجالس املحلية بالتعاون مع مكتب ضامن الجودة و تقييم - 

اآلداء بنفس الوزارة .

قسم الشؤون التنظيمية للمجالس املحلية بإدارة الشؤون املحلية بالوزارة الذي يتوىل »مراجعة محارض و قرارات املجالس املحلية و التأكد - 

من سالمتها و مطابقتها للوائح و التعليامت الصادرة« و اإلرشاف عىل املجالس املحلية و متابعة تنفيذ الترشيعات و القوانني و القرارات 

و اإلجراءات املنظمة للشؤون املحلية. و كذلك اإلرشاف و الرقابة عىل تنفيذ خطط و برامج األمن الوطني داخل تراب املجالس املحلية.

من جهتها نصت املادة 11 من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 59 و الصادرة مبقتىض قرار مجلس الوزراء رقم 130 لسنة 2013 أن العالقة بني 

الوحدات اإلدارية الدنيا و املحافظات أو البلديات التي تنشأ بها تكون عالقة إرشاف و تبعية حيث متارس الوحدات املحلية نشاطها تحت 

التبعية املبارشة للسلطة املحلية للبلديات. هذه العالقة تعطي البلديات، يف غياب املحافظات يف الوضع الراهن، منطقيا سلطة املساءلة و إن 

مل تتعرض املادة لهذه املساءلة رصاحة. 

ومن جهتها نصت املادة 76 من القانون رقم 59 لسنة 2012 عىل أن األعامل اإلدارية للمحافظات والبلديات تخضع لرقابة ديوان املحاسبة و 

كافة أجهزة الشفافية. 

و من ناحية أخرى أحدثت مبقتىض القانون رقم 20 لسنة 2013 الصادر يف شهر اغسطس 2013  هيئة للرقابة اإلدارية. وهي هيئة رقابة مالية 

أساسا متمتعة بالشخصية االعتبارية و الذمة املالية املستقلة ملحقة بالسلطة الترشيعية. و من حيث مشموالتها تنص املادة 24 من القانون 

عىل أنها تهدف لتحقيق رقابة ادارية فعالة تشمل اإلدارة املركزية و كذلك و حدات الحكم املحيل و متابعة أعاملها للتأكد من مدى تحقيقها 

ملسؤولياتها و آدائها لواجباتها يف مجاالت اختصاصها و من أن العاملني بها يستهدفون يف آداء أعاملهم خدمة املواطن. »كام تعمل الهيئة عىل 

الكشف عن الجرائم و املخالفات املتعلقة بآداء واجبات الوظيفة العامة و التحقيق فيها و اتخاذ اإلجراءات الالزمة ملساءلة مرتكبيها«. و 

تغلب عىل اختصاصات هذه الهيئة الصبغة املالية و مكافحة الفساد حيث تتضمن جهازا يسمى املجلس التأديبي للمخالفات املالية )الفصل 

الرابع مواد من 43 اىل 49(. و متارس نشاطها بناء عىل شكاوى من جهات رسمية أو من األفراد أو منظامت املجتمع املدين )مادة 25( و تتمتع 
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بالوسائل الالزمة للتحري و املراقبة و الكشف عن املخالفات و الجرائم )مادة 27( مبا يف ذلك االستعانة بالرشطة و األجهزة األمنية )مادة 28(. 

و تقوم الهيئة بأعاملها الرقابية عىل الوثائق أو بالتفتيش عىل عني املكان مع سابق اإلعالم أو بشكل مفاجئ ) املادة 30( مبحالت العمل أو 

باملحالت الخاصة بعد الحصول عىل إذن كتايب من النيابة العامة اذا كان هناك مربرات قوية لذلك )مادة 38(.

و فضال عن اإلحالة عىل النيابة العمومية و عىل مجالس تأديب الجهات التي يعود لها املوظفني الواقع تتبعهم ميكن تتبع املخالفات املالية 

أمام املجلس التأديبي للمخالفات املالية املشار اليه أعاله و الذي يسلط عقوبات تأديبية تنطلق باللوم فاإلنذار مرورا بالخصم من املرتب ملدة 

شهر فالحرمان من الرتقية ثم الغرامات املالية وصوال إىل العزل )املادة 48(.

مختلف هذه األحكام ال تكرس رصاحة مفهوم املساءلة و تركز عىل الرقابة و املحاسبة و العقاب بعضها داخيل متارسه أساسا املجالس املحلية 

و البعض اآلخر خارجي متارسه بالخصوص السلطة املركزية. 

و تتميز هذه اآلليات بتغييب شبه كيل للمواطنني و منظامت املجتمع املدين التي مل يعرتف لها بأي دور حقيقي و فاعل ما عدى الحق يف رفع 

تضلامت و شكاوى أو تبليغ ال تؤدي مبارشة اىل مساءلة و امنا تتحكم فيها األجهزة اإلدارية املركزية كام هو الحال بالنسبة لهيئة الرقابة املالية 

التي تقوم ببحث ودراسة تلك الشكاوى و تترصف فيها وفق تقديرها و هو ما يحمل مخاطر اتالف أو اهامل ملفات و بالتايل تكريس نوع من 

عدم املساءلة و اإلفالت من املحاسبة و العقاب.

ب - المساءلة االجتماعية: غياب غير مبرر

املساءلة االجتامعية صيغة من املساءلة تعتمد عىل املشاركة املدنية، حيث يشارك املواطنون العاديون أو منظامت املجتمع املدين أو كالهام 

مًعا بشكل مبارش أو غري مبارش يف إخضاع األطراف التي متلك السلطة للمساءلة عن أفعالها. 

و متارس املساءلة االجتامعية من أسفل إىل أعىل. و تكمل آليات املساءلة االجتامعية آليات التقليدية للمساءلة وترثيها وتدعمها. وتفرتض أن 

تصاحبها عملية محاسبة.

و يف سياق الحوكمة املحلية الالمركزية تنبثق املساءلة االجتامعية عن نشاطات املواطنني ومنظامت املجتمع املدين الرامية ، إىل مساءلة مسريي 

وحدات الحكم املحيل.

فاملساءلة االجتامعية هي أسلوب لبناء املساءلة يعتمد عىل املشاركة املدنية، حيث يشارك املواطنون العاديون أو منظامت املجتمع املدين أو 

كالهام مًعا بشكل مبارش أو غري مبارش يف إخضاع األطراف املاسكة بالسلطة للمساءلة عن أفعالها. وميكن للدولة أو وحدات الحكم املحيل أو 

املواطنني أو كل منهم وضع آليات املساءلة وتدعيمها.

و عىل عكس صور املساءلة األخرى مثل االنتخابات التي تتميز بصبغتها الدورية املتباعدة٬ ميكن مامرسة املساءلة االجتامعية بشكل مستمر 

من خالل وسائل اإلعالم والسلطة القضائية وجلسات االستامع العامة و منظامت املجتمع املدين و غريها.

و متثل املساءلة االجتامعية ركيزة لتفعيل حقوق اإلنسان و بناء حوكمة محلية دميقراطية بوصلتها خدمة املواطن. فاملساءلة االجتامعية هي 

الطريقة املثىل و العملية لتكريس و مامرسة عدد من املبادئ التي متثل جوهر الحوكمة الدميقراطية و التنمية القامئة عىل حقوق اإلنسان. 
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و تساهم املساءلة اإلجتامعية يف إطار الالمركزية يف تعزيز العالقات بني السلطات املحلية و املواطنني و خلق مناخ من الشفافية و الثقة 

املتبادلة لغاية: 

تحسني فعالية و جودة املرافق العمومية 	 

تقييم آداء السلطات العمومية و إرساء حوكمة تصغي ملشاكل و حاجيات املواطنني 	 

إرساء الشفافية والحد من انحراف السياسات و الربامج أو مخاطر فشلها و مكافحة ظواهر الفساد 	 

محاربة الالمساواة عىل أساس الجنس أو اللون أو املعتقد أو الدخل	 

و هكذا تجد املساءلة مربرات و أدوار هامة يف : 

    - تطوير منظومة الحوكمة 

تدعيم نجاعة سياسات التنمية و جودة الخدمات و املرافق العمومية ،	 

متكني املواطنني و خاصة الفئات الضعيفة و املهمشة و إدماجهم يف عملية التنمية و حوكمة الشأن العام.	 

 وهكذا فإن آليات املساءلة االجتامعية تكّمل آليات املساءلة الرسمية القانونية و السياسية وتعززها.

و رغم كل هذه املزايا من الغريب أن نالحظ التغييب الكيل لهذا النوع من املساءلة يف املنظومة القانونية املتعلقة بالحكم املحيل يف ليبيا و 

عدم تعرض أي من النصوص الترشيعية و القرارات لها حتى عىل سبيل اإلشارة. و ميثل هذا الغياب مفارقة و وضعية غري مقبولة يف بلد يفرتض 

أنه يطمح لبناء نظام دميقراطي و يعيش مرحلة انتقال يف هذا اإلتجاه و يسعى للقطع مع اإلنفراد بالسلطة و مع تهميش املواطن و اقصائه 

و متكينه من املشاركة يف ادارة الشأن العام.

فاملساءلة االجتامعية هي آلية دميقراطية يتوالها املواطنون و دافعوا الرضائب مبارشة أو بواسطة منظامت املجتمع املدين و بدعم من وسائل 

اإلعالم. فاملفرتض أن النشاطات واملرافق و املؤسسات العمومية تهدف إىل  خدمة املواطنني و دافعي الرضائب و متكينهم من مرافق و خدمات 

تستجيب لحاجياتهم وفق معايري النجاعة و الجودة و اإلنصاف و الترصف الحذر يف املوارد العمومية. و للغرض يتوىل املواطنون و املنظورون 

القيام مبساءلة املسؤولني و أصحاب السلطة و القرار للتثبت من أنهم ترصفوا وفق القواعد و اآلليات و املعايري املتفق عليها يف إطار حوكمة 

تشاركية و تقييم كيفية  تنفيذ الربامج و السياسات أو تسيري املرافق العامة و نوعية األداء و النتائج التي تحققت عىل أساس األهداف املرسومة 

و املوارد املرصودة  بشكل موضوعي و محايد و دقيق و ذو مصداقية.

2. تحليل ممارسات المساءلة و الشفافية لدى البلديات في ليبيا

من أجل تقييم التطبيقات املتعلقة مبحوري املساءلة والشفافية يف العمل البلدي، تم اعداد استبيان أول موجه إىل البلديات واستبيان ثاين 

موجه إىل ممثلني عىل املجتمع البلدي.
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1.2. االستبيان الموجه إلى البلديات4

تكون هذا االستبيان من 53 سؤال حسب طريقة األجوبة املغلقة يف أغلبها وترك املجال للمشاركني إلبداء آرائهم وتصوراتهم يف البعض منها.

متحورت األسئلة املتعلقة باملساءلة حول النقاط الكربى التالية:

مفهوم املساءلة	 

متابعة الشكاوى	 

املتابعة والتقييم	 

دور املجلس البلدي ومجلس الشورى البلدي يف املتابعة والتقييم	 

كام متحورت األسئلة املتعلقة بالشفافية حول النقاط الكربى التالية:

مفهوم الشفافية	 

التواصل	 

العالقة مع املواطن	 

مجهود املجلس البلدي يف تحقيق الشفافية	 

شارك يف هذا االستبيان 7 أعضاء باملجالس البلدية من بني البلديات الرشيكة5  وممثل وحيد عن املجتمع البلدي تفصل بياناتهم كام ييل:

املجموعمجتمع مدينعميدعضو مجلس بلديعضو املرأة

3115أنثى 

213ذكر

33118املجموع

4  أنظر منوذج االستبيان يف امللحق عدد 1

5  تم التوجه نحو عدم ذكر أسامء البلديات املشاركة يف هذا االستبيان احرتاما لرسية اإلجابات، ونالحظ أن البلديات التي تم اختيارها من البلديات الرشيكة 

بالربنامج و تنحدرمن مناطق مختلفة من ليبيا
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و جدير بالذكر أن معدل أعامر املستجوبني بلغ 47 سنة. أما املستوى التعليمي لألعضاء املستجوبني فقد تكون من 6 أعضاء جامعيني و2 أعضاء 

ذوي دبلوم متوسط أو معلامت.

 2.2. االستبيان الموجه إلى المجتمع المدني6

متحورت األسئلة املتعلقة باملساءلة حول دور املجتمع املدين يف متابعة وتقييم العمل البلدي بصفة عامة ودور الجمعية املمثلة يف هذا املجال.

شارك يف هذا االستبيان 12 عضو باملجالس البلدية وممثل وحيد عن املجتمع البلدي تفصل بياناتهم كام ييل:

املجموعذكرأنثىالبلدية

22براك الشاطي

11ترهونة

123جنزور 

11زلطن

11زوارة

314طرابلس

11غريان

123وازن

9716املجموع

6 انظر منوذج االستبيان يف امللحق عدد 2
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وتفصل صفة املستوجبني كام ييل:

مل ميكن العدد املحدود من املستجوبني من القيام بتحليالت معمقة خاصة يف ما يخص املقاربات بني مختلف املحاور وطبيعة التأثر بينها. إال 

أن االستجوابني مكنا من الوقوف عىل عديد االستنتاجات.

3.2. تحليل نتائج االستبيان الموجه إلى البلديات

حق المواطن في متابعة نشاط المجلس وتقييمه ومساءلته	 

اعترب املستجوبون بنسبة %75 أن حق املواطن يف متابعة النشاط البلدي مكفول بصفة جمعية بينام اعترب مشارك وحيد أن هذا الحق ميكن 

أن ميارس بصفة فردي.

بينام اعتربت مشاركة واحدة من مستوى تعليمي متوسط أنه ال حق للمواطن يف ذلك. وقد كانت اإلجابات حول حق املواطن يف مساءلة 

املجلس البلدي مامثلة لإلجابات حول حف املتابعة مام يوحي بوجود رابط بني العمليتني أي ال مسائلة بدون متابعة وال متابعة ال تؤدي إىل 

املسائلة.
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النسبة العدد الجواب

13% 1 ال 

13% 1 نعم  فردياً

75% 6 نعم جامعياً

100% 8

دور المجتمع المدني في متابعة نشاط المجلس وتقييمه	 

اعترب نصف املستجوبني أن املجتمع املدين يعوض املواطنني يف متابعة املجلس وتقييمه بينام ذهب %25 من املشاركني إىل اعتبار أن دور 

املواطنني  تدخالت  تدعيم  يهم  أن  يجب  الدور  هذا  أن  وحيدة  مشاركة  اعتربت  فيام  املواطنني،  تدخالت  تنظيم  يف  ينحرص  املدين  املجتمع 

وتحسيسهم.

الشكاوي	 

طبيعة الشكاوي متنوعة وتهم بصفة متساوية تقريبا التهيئة العمرانية والطرقات والخدمات اإلدارية.

الشكاوى لدراستها  البلديات املستوجبة ال تحتوي عىل مصلحة خاصة لقبول وتلقي  الـ8  بلديات من مجمل  التنظيمية فإن 5  الناحية  من 

ومتابعتها بينام تحتوي بلديتان عىل مصلحة مستقلة عن مصالح الخدمات املوجهة للمواطنني وتضم بلدية واحدة مصلحة لتلقي الشكاوي 

تابعة ملصالح الخدمات املوجهة للمواطنني. 

متسك أغلبية البلديات )%75( سجال مرقام ومبوبا لتدوين الشكاوى. إال أن بعض البلديات األخرى تتمكن من معرفة طبيعة الشكاوي برغم 

عدم مسكها لسجل.

لوحظ أنه كلام وجدت لجنة مكلفة مبتابعة الشكاوى )%37( فإنها تقوم برفع تقرير دوري )كل شهر أو 3 أشهر( للمجلس البلدي وتقدم 

معالجتها  ومتابعة  للشكاوى  الدوري  بالتحليل  تقوم  كام  البلدية،  تدخل  مجاالت  وتصنيفها حسب  للشكاوى  الجميل  العدد  لضبط  إحصاء 

بالسلب أو باإليجاب، مام يؤكد أهمية وجود لجنة مختصة يف متابعة الشكاوى بكل بلدية لخدمة مبادئ املسائلة والشفافية.

أما من ناحية متابعة الشكاوى ومعالجتها، فإن املستوى يبقى ضعيفا يف ما يخص توجيه الشكاوي إىل كل مسؤول حسب االختصاص، إذ تبلغ 

نسبة الشكاوي التي تبلغ بصفة آلية وفورية أو التي توجه إىل املستوى املركزي أو الهياكل األخرى ذات العالقة %37، ومن حيث معالجة 

البلديات أن  البلديات املستجوبة وترصح أحدى  النسبة %50 يف نصف  بينام تفوق هذه  بلدية وحيدة  التي تتم بنسبة كلية يف  الشكاوى 
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املعالجة تتم حسب االمكانيات. كام أن طريقة تبليغ الشكاوى تقترص بنسبة %50 عىل التبليغ الشفاهي بينام يقع اعتامد التبليغ الكتايب يف 

%25 من الحاالت وبطرق مختلفة أخرى يف الحاالت املتبقية7.

ومل تتمكن أي بلدية من تحديد أجل معالجة الشكاوى مام يوحي بضعف كبري يف املتابعة حتى يف الحاالت التي توجد فيها لجنة متابعة.

المتابعة والتقييم	 

رغم أن حسابات كل البلديات خضعت للرقابة يف الثالث سنوات االخرية، ال يتم اعداد تقارير دورية حول تقييم االنشطة وتوجيهه اىل املجلس 

البلدي إال يف 4 بلديات فقط، وال يتم اعداد تقارير مالية حول املداخيل واملصاريف البلدية ومقارنتها إال يف 4 بلديات )50%(.

إال أن الجدير باالهتامم أنه ال وجود الرتباط بني اعداد التقارير حول األنشطة والتقارير حول الوضعية املالية، حيث أن بلدية وحيدة تقوم 

بإعداد التقريرين معا بينام ال تعد البلديات األخرى إال أحد التقريرين دون اآلخر.

هذه الوضعية تجعلنا نتساءل عن مدى جدوى الرقابة يف غياب التقارير املالية وحول األنشطة.

7 يف إطار أشغال الدورة التدريبية إلطارات البلديات الليبية حول الشفافية واملساءلة، أيام25،26،27 أفريل 2017أقر بعض املشاركني أن بلديات مجربة عىل تقبل كل 

أنواع شكايات املواطنني حتى تلك التي ال تدخل يف مجاالت اختصاصها )مثل املشاكل األمنية( قصد امتصاص غضب املواطنني من باب الترصف يف االزمات رغم غياب 

الترشيعات واإلجراءات اإلدارية املالمئة لالضطالع بهذا الدور عىل أحسن وجه. 
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أما من ناحية الشفافية، فإن %50 من البلديات )4( تقوم بنرش تقارير تقييم النشاط للعموم بينام تعد بلدية أخرى تقرير النشاط وال تنرشه.

يشارك املواطنون يف اجتامعات اللجان البلدية يف حالتني فقط بينام ترجع إحدى اإلجابات ضعف هذه النسبة لعدم وضوح الالئحة املنظمة. 

المجلس البلدي	 

يف %75 من البلديات املستوجبة )6 بلديات( يقوم املجلس البلدي بتقييم العمل البلدي، أربعة منها يف وجود تقرير حول النشاط ويف حالتني 

اثنني يف غياب تقرير حول النشاط. بينام يتم التقييم يف غياب تقرير مايل يف حالتني اثنني ويف غياب تقرير من اللجنة املكلفة مبتابعة الشكاوى 

يف ثالث حاالت. وهو ما يدفعنا إىل التوصية بوضع معايري واضحة ألعامل التقييم واملتابعة تعتمد عىل تقارير النشاط املختلفة.

من ناحية أخرى تم مالحظة أن املجلس البلدي يقوم مبتابعة الشكاوى يف كل الحاالت التي يتم إعداد تقارير حولها ويبني قراراته عىل ضوئها 

وهو ما يدل عىل أهمية إعداد التقارير كدعامة لعمل املجلس البلدي.

إال أنه لوحظ يف أغلب الحاالت )%88( عدم وجود الية لتسجيل الشكاوى التي يتلقاها اعضاء املجلس البلدي بصفة مبارشة

من ناحية أخرى تحتل املتابعة الدورية للحسابات وامليزانية مكانة مميزة يف أعامل املجالس البلدية لدى 7 من 8 بلديات وذلك رغم عدم وجود 

تقارير مالية يف حالتني اثنتني وهذا ما يؤكد مجددا عىل التوصية باعتامد التقارير بأنواعها كوثيقة للتقييم واملتابعة.

مجلس الشورى البلدي	 

إن أعامل مجلس الشورى البلدي تشتيك من صعوبات كبرية اعتامدا عىل نسبة انعقاد الدوري التي ال تحرتم إال يف بلدية وحيدة كام مل يتم 

تحديد انشطة هذا املجلس. مام يدفعنا إىل التوصية بتدعيم هذا الهيكل وإيالء دوره األهمية التي أوالها له املرشع والتي تتمثل يف مناقشة 

املخطط واملشاريع ومناقشة العمل اليومي البلدي وابداء الراي يف قرارات املجلس البلدي واالطالع عىل تقارير النشاط واعالم املجلس البلدي 

مبشاغل ومطالب املواطنني.
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مفهوم الشفافية	 

مداوالت املجلس البلدي وتقاريره علنية يف %50 من الحاالت املستوجبة وللمواطن الحق يف االطالع عىل تقارير النشاط البلدي يف %62 من 

الحاالت. وحسب املستجوبني فإن توفري التقارير للمواطن يساهم يف تحسني االداء البلدي يف %75 من الحاالت. 

جدير بالتنويه يف هذا املجال انه يف %37 من الحاالت، يرصح املشاركون بأهمية توفري التقارير للمواطن يف تحسني االداء البلدي دون أن يتم 

تفعيل ذلك عىل أرض الواقع.

التواصل 	 

يف %75 من البلديات املستوجبة يوجد ضمن مهام أعضاء املجالس، عضو مكلف بالتواصل مع مكونات املجتمع املدين %83 منها صلب مصلحة 

أو إدارة للتواصل واالتصال و%17 منها بشكل منفرد. 

تعتمد كل البلديات عىل موقع للتواصل االجتامعي بينام تعتمد %37 منها فقط عىل موقع واب. إال أنه لوحظ أن كل البلديات التي تعتمد 

موقع واب تستغله لنرش مشاريع القرارات الرتتيبية بصفة منتظمة قبل مناقشتها والتداول فيها بينام ال يتم نرش هذه املعطيات عىل موقع 

التواصل االجتامعي اال يف %37 فقط من الحاالت. هذا يبني أهمية موقع الواب يف عملية التواصل مع األطراف ذات العالقة بينام يبدو أن 

مواقع التواصل االجتامعي غري مؤهلة للقيام بهذا الدور.

أما بالنسبة ملحارض جلسات املجلس فال يقع نرشها يف موقع الواب يف أي من البلديات املستجوبة. بالنسبة للتقارير الدورية فقد لوحظ ضعف 

يف مستوى الشفافية حولها حيث ال يقع إعداد نسخ من هذه التقارير ووضعها عىل ذمة العموم إال يف %25 من الحاالت فقط وبنسبة أقل 

للتقارير املالية والحسابات التي ال يقع وضعها عىل ذمة العموم إال يف %12 من البلديات.
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يبلغ معدل تعليق القرارات ووضعها عىل ذمة العموم %20 يف مجمل البلديات املستوجبة، إذ تطبق هذا اإلجراء بنسبة تفوق %50 نصف 

البلديات فقط بينام ال تطبق هذا اإلجراء بتاتا %25 من البلديات وذلك رغم وجود مسؤول عىل التواصل بهذه البلديات. إن تحليل نتائج 

االستبيان مل يخلص إىل وجود عالقة بني وجود مسؤول أو هيكل عىل التواصل واعتامد آلية نرش القرارات للعموم وهذا ما يؤدي إىل التوصية 

بتحديد مهام الهياكل املسؤولة عىل التواصل وآليات القيام بدورها.

تقوم كل البلديات بإعداد تقارير خاصة حول األنشطة البلدية والخدمات عامة بشكل ورقي بينام تعتمد بعض البلديات عىل وسائل أخرى 

تفصل كام ييل: 

%87 من البلديات تقوم بتنظيم أيام مفتوحة أو ندوات حول النشاط البلدي وقد تراوح عدد هذه التظاهرات يف السنة الفارطة من 3 إىل 15 

كام شاركت %75 من البلديات يف السنة املاضية يف برامج إعالمية حول النشاط البلدي )تلفزيون، راديو، تقارير صحفية(.
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البلديات عىل توفريها ملجال للمواطنني ومكونات املجتمع املدين لتقديم اقرتاحات قابلة للتنفيذ يف إطار  ويف عالقة مع املواطن، تؤكد كل 

التنمية وتحسني الخدمات وسري املصالح املحلية8.

أما يف ما يخص مجهود املجلس البلدي يف التواصل، فقد رصحت %87 من البلديات املستوجبة أن مجالسها البلدية تتابع االنشطة االتصالية 

للبلدية ويحرض أعضاء املجلس البلدي جلسات استامع وحوار دورية مع املواطنني واملجتمع املدين ووسائل اإلعالم كام شارك أعضاء املجلس 

البلدي لـ%87 من البلديات يف برامج إعالمية متنوعة أو ثقافية حول النشاط البلدي )تلفزيون، راديو، تقارير صحفية(. 

4.2. تحليل نتائج االستبيان الموجه إلى المجتمع المدني

دور المجتمع المدني في مراقبة العمل البلدي	 

تعلق دور املجتمع املدين يف متابعة وتقييم العمل البلدي حسب املستجوبني يف املحاور التالية:

دور املجتمع املدين مهم واسايس	 

داعم و مراقب للمجلس البلدي وسري عمل البلدية	 

مساعدة وتوجيه يف اختيار القرارات الصائبة	 

تصحيح األخطاء التي تحدث او نقدها	 

املشاركة ضمن الربامج التي تهم البلدية	 

حلقة وصل بني املواطن والبلدية	 

لوحظ يف هذ املجال أن %62 من املشاركني اتفقوا عىل الدور االيجايب للمجتمع البلدي بينام اعترب %25 منهم أن هذا الدور ضعيف.

8 عىل اثر زيارة فضاء مواطن بلدية الرسس التونسية، يوم 26 أفريل 2017 يف إطار أشغال الدورة التدريبية ملوظفي البلديات الليبية حول الشفافية واملساءلة،عرب 

املشاركون عىل مدى اعجابهم بالتجربة ورغبتهم يف ارسائها ببلدياتهم رغم بعض التخوف من صعوبة تفعيلها بالبلديات الليبية نظرا لخصوصيتها ومنظومتها الترشيعية 

الغري مكتملة والوضع االمني الغري مستقر.
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يتواصل املجتمع املدين يف %94 من الحاالت مع البلدية. ويالحظ أن التواصل مع املجلس البلدي أسهل حيث يتم ذلك يف %50 من الحاالت، 

بينام يتم التواصل مبارشة مع االدارة البلدية يف %25 من الحاالت ومل يتم تحديد طريقة التواصل يف الحاالت الباقية.

يعترب املشاركني بنسبة %43 أن نشاط املجتمع املدين يف املجال البلدي ضعيف بينام يعرب %56 من املشاركني أن هذا الدور جيد أو جيد جدا.
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أما بالنسبة لتقبل الهياكل البلدية لتدخالت املجتمع البلدي فقد عرب %75 من املشاركني عىل التقبل االيجايب للهياكل البلدية.

وتجدر االشارة يف هذا املجال أن %57 من املشاركني الذين رصحوا بأن نشاط املجتمع املدين يف العمل البلدي ضعيف اعتربوا أن تقبل الهياكل 

البلدية لتدخل املجتمع البلدي ايجايب بينام بلغت نسبة الوضعية العكسية %6 فقط. مام يوحي بأن الضعف النسبي للتواصل بني البلدية 

واملجتمع البلدي راجع يف أكرث األحيان لقصور املجتمع املدين يف التقرب من البلديات.

يف ما يتعلق بدور املجتمع املدين، خلصت اللقاءات مع ممثيل البلديات واملجتمع املدين إىل مجمل االقرتاحات التالية لتفعيل دور املجتمع 

املدين يف العمل البلدي:

 األعامل املوكلة للبلديات:

اعرتاف املجلس البلدي بأهمية املجتمع املدين 	 

تخصيص ميزانية من البلدية للمجتمع املدين	 

األعامل املوكلة للمجتمع املدين:

تدريب منظامت املجتمع املدين والرفع من مستواهم والعمل عىل فتح قنوات تواصل مبارشة بني املؤسسات واملجالس البلدية 	 

انشاء تجمع للمجتمع املدين لتسهيل التواصل و فتح جلسات للحوار	 

نرش تجارب ناجحة مع بلدية اخرى وتوعية املجتمع حول املشاركة والرقابة 	 

محاولة التحاور واالجتامع مع املجلس البلدي مع التفاعل عىل وسائل التواصل االجتامعي	 

محاولة املجتمع املدين تنظيم حواريات مع املجلس البلدي و ترسيخ الثقه	 

عمل حلقات نقاش يف رفع كفاءة الخدمات داخل البلديه	 

كام أكد بعض املتدخلني عىل رضورة الرشاكة و الشفافية والتشبيك والتواصل والحوار من الطرفني لتفعيل دور املجتمع املدين يف العمل البلدي.
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الوضعية الحالية لمراقبة العمل البلدي	 

ترصح %37 فقط من الجمعيات أنها تتابع التقارير البلدية وتحرض الجتامعات وتظاهرات مع املجلس البلدي واالدارة البلدية.

ورغم ضعف نسبة متابعة التقارير البلدية فإن الجمعيات تتواصل بنسبة %94 مبارشة مع اعضاء املجلس البلدي وبنسبة %82 مع االدارة 

البلدية وتشارك بنسبة %38 يف اجتامعات مجلس الشورى البلدي. 

إن هذه الوضعية تبني أن التواصل بني املجتمع املدين والبلدية موجود إال أن ال يؤدي إىل القيام بالدور الرقايب املطلوب. وبذلك فإننا نويص 

مبزيد متكن املجتمع املدين وتطوير ادائه حتى يكتسب اآلليات التي متكنه من أداء دوره ومن ذلك اإلطالع عىل التقارير املالية وتقارير النشاط 

والتدخل بصفة منظمة إلبداء الرأي والضغط.
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3. مقترحات و توصيات 

وانطالقا مام سبق ذكره ميكن أن نخلص إىل مجموعة من التوصيات واالقرتاحات لتجاوز أهم املشكالت التي تعاين منها وحدات الحكم املحيل 

يف ليبيا أهمها:

- رضورة التخيل عن رسية اجتامعات املجالس املحلية واعتامد العلنية كمبدأ و الرسية كاستثناء يف حاالت محدودة و وفق رشوط صارمة؛

- إصدار قرار منبثق عن مجلس الوزراء يكرس حقا عاما للمواطنني و للمجتمع املدين يف النفاذ  للمعلومة و إحداث هيئة تسهر عىل ذلك عىل 

غرار عديد الدول الدميقراطية و يف بعض البلدان العربية كتونس و األردن؛

- تدعيم األجهزة اإلدارية للوحدات املحلية بتجهيزات و منظومات و تطبيقات معلوماتية تريس ادارة محلية الكرتونية و خدمات عن بعد من 

شأنها دعم الشفافية و اإلعالم واإلتصال؛

- إرساء ثقافة التشاركية يف الحكم املحيل الالمركزي من خالل القيام بتجارب عرض مشاريع امليزانية ومشاريع التخطيط العمراين وغريها من 

مشاريع البنى التحتية والخدمات العامة عىل املواطنني عرب املواقع اإللكرتونية للوحدات املحلية وخاصة البلديات و تنظيم اجتامعات عامة 

مفتوحة للنقاش املواطني و أخذ اقرتاحات املواطنني بعني اإلعتبار و توضيح الخيارات املعتمدة و الصعوبات التي تواجهها الوحدات و خلق 

مناخ من الثقة و العمل املشرتك؛

 - وضع برامج تكوين وتدريب ملوظفي الوحدات املحلية الالمركزية يف مجال الشفافية واملساءلة اإلدارية و القانونية و مقتضياتهام و آلياتهام؛

- العمل عىل ادخال طرق و تقنيات الترصف الناجع و الشفاف كالتدقيق الداخيل و مراقبة الترصف وبناء مؤرشات شفافة ضمن لوحة قيادة 

و متابعة للترصف.

- تنظيم ورشات تكوين حول آليات التقييم و املساءلة اإلجتامعية كـ: 

    - جلسات املجالس البلدية املفتوحة للمساءلة؛

    - استبيانات الرضا املبارشة أو عىل الخط؛

    - تكوين قاعدة معطيات من قبل منظامت املجتمع املدين.

 - تنظيم منتديات عامة حول مدى النفاذ للمعلومة و شفافية اإلجراءات و الوثائق و آليات اتخاذ القرار و قياس النتائج؛

 - تنظيم منتديات مفتوحة تجمع جميع األطراف املعنية من فئات أو أحياء وحدات الحكم املحيل ومسؤولني محليني و منظامت مجتمع مدين   

حول بعض الخدمات أو اإلستثامرات البلدية.

و ال تقتيض مختلف هذه التوصيات و تفعيل مثل املبادرات و األدوات و التجارب تغيريا يف النصوص القانونية أو اصدار نصوص جديدة بل 

تقتيض فقط ارادة من السلط املحلية و منظامت املجتمع املدين يف اطار استقاللية التسيري و مبدأ التدبري الحر الذي هو من اركان و صالحيات 

الهياكل الالمركزية.
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