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شكر وتقدير
يتقــدم االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة أمــان بالشــكر والعرفــان لرؤســاء بلديــات وأعضــاء مجالــس وطواقــم وموظفــي
الهيئــات احملليــة الليبيــة التاليــة (طرابلــس ،وبنغــازي ،وســرت ،وزنتــان ،وســبها ،وطبــرق ،وغريــان) .كمــا يشــكر ائتــاف أمــان أيضـ ًا
ك ًّ
ال مــن منظمــة «أنــا يقــظ» التونســية ،والشــفافية البلجيكيــة ،ومنظمــة الشــفافية الدوليــة ،وذلــك علــى اإلســناد والدعــم وعمليــات
التنســيق واملتابعــة املســتمرة مــن أجــل إمتــام هــذه الدراســة.
طاقم ائتالف أمان املشارك يف إعداد هذه الدراسة:
·مجدي أبو زيد ،املدير التنفيذي
·انتصار حمدان ،مديرة وحدة الرصد والدراسات
·عصام حج حسني ،مدير العمليات
·نصر يعقوب ،منسق البحث
املشاركون من ممثلي اجلهات الدولية الداعمة:
(مديرة العمليات يف الشفافية البلجيكية)Hanneke de Visser

(Benedetta Oddo ) Strategic Advisor Libyan Municipalities, Nicosia Initiative
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مقدمة
يتزايــد التوجــه علــى الصعيــد العاملــي نحــو اإلصــاح يف نظــام احلكــم عــن طريــق تبنــي أمنــاط الالمركزيــة يف احلكــم ،أو مــا يعــرف
بنقــل بعــض املســؤوليات واملهــام املتعلقــة ببعــض جوانــب اإلدارة وبعــض اخلدمــات العامــة مــن الســلطة املركزيــة إلــى الهيئــات
احملليــة املنتخبــة (البلديــات) ،مبــا يشــمل مجــاالت :اتخــاذ القــرارات ،وإعــداد املوازنــات واإلنفــاق ،والتطبيــق واإلشــراف علــى
التنفيــذ ،وذلــك إميان ـاً مببــدأ أن الهيئــات احملليــة أكثــر قــدرة علــى معرفــة احتياجــات مواطنيهــا واهتماماتهــم ،باعتبارهــا أكثــر
اجلهــات احتــكاكاً مــع املواطنــن وعلــى أســس يوميــة.
يتطلــب إجنــاح هــذه املجــاالت االهتمــام بقيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة ،يف الهيئــات احملليــة ،رئيسـاً ومجالــس
هيئــات منتخبــن ،وطاقم ـاً تنفيذ ّي ـاً ،ومؤسســات محليــة داعمــة مثــل جلــان األحيــاء ،أو اللجــان االستشــارية ،وســائر املواطنــن
املخدومــن ضمــن حــدود تلــك الهيئــات احملليــة .إن احتــرام املســؤولني املنتخبــن يف الهيئــات احملليــة ،وموظفيهــا العاملــن يف
جهازهــا البيروقراطــي ،لقيــم النزاهــة ،والتزامهــم بهــا ،وتعزيــز دور املواطــن يف الرقابــة واملســاءلة علــى األعمــال والبرامــج
واملوازنــات ،واملشــاركة يف صنــع القــرارات ،يتطلــب تبنــي العمــل مبوجــب مبــادئ الشــفافية وإتاحــة الهيئــات احملليــة املعلومــات
حــول اخلدمــات إلطــاع املواطنــن ووصولهــم للمعلومــات وســجالت الهيئــة العامــة بوقــت معقــول وبســهولة ويســر.
ويف هــذا الســياق ،بــات نشــر وتعزيــز ثقافــة احلكــم الصالــح يف عمــل الهيئــات احملليــة مــن املوضوعــات املهمــة ،ليــس علــى صعيــد
تلــك الهيئــات فحســب ،وإمنــا نتيجــة مــا يفــرزه مــن آثــار علــى بنيــة وتركيبــة النظــام السياســي ،فالهيئــات احملليــة تشــكل أحــد
األســس املتينــة لبنــاء الدولــة ،وتســاعد علــى املشــاركة واإلبــداع والتطــور ،وتلعــب دوراً فاعـ ً
ا يف عمليــة التنميــة بأبعادهــا املختلفــة،
مــن خــال توســيع مشــاركة النــاس يف اختيــار ممثليهــم احملليــن ،وإيجــاد قيــادات سياســية عامــة لهــا بعدهــا الشــعبي ،مبــا يتيــح
ممارســة املواطنــن للرقابــة واملســاءلة علــى دور الهيئــات احملليــة ،وأوجــه نفقــات موازنــة تلــك الهيئــات ،واملشــاركة يف القــرارات
وحتديــد أولويــات املشــاريع.
إن بنــاء عالقــة إيجابيــة بــن املواطنــن والهيئــات احملليــة ال يتــم إال يف ظــل مجتمــع يتيــح لكافــة املواطنــن احلــق يف املشــاركة
واملتابعــة والرقابــة الدائمــة ومســاءلة الهيئــات احملليــة علــى دورهــا مــن أجــل ضمــان قيامهــا بالــدور املطلــوب منهــا علــى أكمــل
وجــه ،ويف الوقــت نفســه ،يتحمــل املواطــن مســؤولياته وواجباتــه ،كــون «املواطنــة» تعنــي احلقــوق والواجبــات بــكل جتلياتهــا ،ولكــن
يف ظــل عمليــة متكاملــة ومترابطــة.
وبالرغــم مــن اختــاف املــدارس اإلداريــة باعتبــار البلديــات ونحوهــا هيئــات محليــة ،فــإن مدرســة أخــرى تعتبرهــا «الســلطة»
احملليــة ،والفــرق يف التســمية يعنــي فرقـاً مــن حيــث املكانــة اإلداريــة والوظائــف ودرجــة االســتقاللية ،وعالقــة وزارة االختصــاص
بهــذه الوحــدات ،مــن حيــث درجــة اإلدارة وحتديــد وتخطيــط امليزانيــات ووضــع األنظمــة وحتديــد املشــاريع والتخطيــط .وبــكل
األحــوال ،تعتبــر «الهيئــات» أو «الســلطات» احملليــة ركيــزة أساســية مــن ركائــز الدولــة ،لقيامهــا بــدور تنمــوي وخدماتــي وطبق ـاً
لألولويــات التــي تتصــدر جــدول أعمــال املجتمــع احمللــي يف حــدود عملهــا ويف حــدود إمكانياتهــا .كمــا أن مســتوى ممارســة
مفهــوم «الالمركزيــة» وإعطــاء درجــة اســتقاللية أكبــر للهيئــات ،يعكســان درجــة املظاهــر «الدميقراطيــة» ،ويبــرزان أهميــة بنــاء
ثقافــة قائمــة علــى املشــاركة وتقبــل املســاءلة والرقابــة ،ووجــود وعــي عــام لــدى املواطنــن بأهميــة هــذه الهيئــات ،وأهميــة رقابتهــا
ومســاءلتها الســتمرار تقدميهــا خدمــات بأعلــى مســتوى ونوعيــة ممكنــة ،وبأســعار مقبولــة.
وتكمــن خصوصيــة الهيئــات احملليــة يف أنهــا األقــرب إلــى املواطــن ،كونهــا مــزود اخلدمــات اليومــي ملــن هــم داخلــون يف حــدود
تلــك الهيئــة ومخططهــا الهيكلــي ،وتســاهم يف تلبيــة احتياجــات محليــة عديــدة ومتنوعــة ،ولذلــك فــإن جنــاح الشــراكة بــن الهيئــات
احملليــة واملواطنــن يســتوجب رفــع وعــي املواطنــن بحقوقهــم وواجباتهــم جتــاه هيئتهــم احملليــة ،مــا يعــزز مــن اإلرادة السياســية
لــدى الهيئــة احملليــة لكــي تتجــاوب مــع طموحــات املواطنــن وتطلعاتهــم ،وتواكــب توقعاتهــم وأحالمهــم .كمــا أن االنفتــاح علــى
اجلمهــور يعــزز مبــدأ احلكــم باملشــاركة بــن الطرفــن ،ويحســن مــن مســتوى اخلدمــات املقدمــة للمواطنــن .ويف الوقــت نفســه،
فــإن تقــدمي اخلدمــات للمواطنــن مبســاواة وعدالــة ونزاهــة وشــفافية يف إطــار مــن املســاءلة الف ّعالــة ،يعتبــر مــن التحديــات التــي
تواجــه الهيئــات احملليــة ،كمــان أن وجــود ضعــف عــام يف وعــي رؤســاء وأعضــاء مجالــس الهيئــات مبنظومــة النزاهــة ومكافحــة
الفســاد ،يعتبــر حتـ ٍّـد آخــر ال يقــل أهميــة.
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بــات واضح ـاً أن مــن الشــروط األساســية لتحقيــق املزيــد مــن العدالــة واملســاواة يف تقــدمي الهيئــات احملليــة لكافــة اخلدمــات
للمواطنــن ،ولنوعيــة وســعر مناســبني؛ ترســيخ وتعزيــز مفاهيــم احلكــم الصالــح والنزاهــة والشــفافية واإلدارة الرشــيدة ،وتعزيــز
الشــراكة املجتمعيــة ،وتطويــر األداء يف الهيئــات احملليــة ،وااللتــزام بالقواعــد والنظــم والتعليمــات املاليــة واإلداريــة الســليمة يف
إدارة هــذا املــال العــام نحــو حتقيــق املصلحــة العامــة ،بعيــداً عــن التأثــر بالعشــائرية والعائليــة واحلزبيــة والطائفيــة واختــاف
الديــن واملذهــب ،وتغليــب املصلحــة اخلاصــة ،وتعــارض املصالــح.

التعريف بفكرة هذه الدراسة وحدودها
·أنتجــت هــذه الدراســة بالتعــاون بــن االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة «أمــان» -فــرع منظمــة الشــفافية الدوليــة يف
فلســطني -ومنظمــة «أنــا يقــظ» يف تونــس ،ومنظمــة الشــفافية البلجيكيــة ،وبتمويــل مــن احلكومــة الفالندريــة.
·نُفــذت هــذه الدراســة علــى ســبع هيئــات محليــة يف ليبيــا ،كحــاالت دراســية ،بعــد عمليــة تقييــم تشــاركية اســتمرت ملــدة
تراوحــت بــن شــهرين إلــى ثالثــة أشــهر ،مت خاللهــا التشــاور مــع ذوي العالقــة يف البلديــات املســتهدفة لتقييــم السياســات
واملمارســات اإلداريــة املختلفــة يف الهيئــة احملليــة املســتهدفة ،وحتديــد الفجــوات الواجــب ســدها لتعزيــز قيــم النزاهــة
ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة فيهــا ،ووضــع مجموعــة مــن التوصيــات العمليــة اخلاصــة بذلــك.
·واعتمــدت الدراســة علــى منهجيــة دراســة «نظــام النزاهــة يف احلكــم احمللــي» املســتخدم مــن قبــل منظمــة الشــفافية
الدوليــة ،التــي قــام االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة «أمــان» بتطويــر وفحــص مؤشــراتها وتطبيقهــا علــى مــا يزيــد
علــى عشــر هيئــات حكــم محلــي يف فلســطني.

أهداف الدراسة
· فحص مدى فعالية وكفاءة مؤشرات نظام النزاهة يف احلكم احمللي الليبي من خالل مناذج تطبيقية مختلفة.
· تقييم شفافية اإلجراءات واآلليات التي تقدم يف إطارها اخلدمات.
· تقييم وقياس مدى فاعلية نظام العمل ونزاهة العاملني يف الهيئات احمللية املختلفة ،ومساءلتهم ،والرقابة على أعمالهم.
· تعزيز دور األطراف املجتمعية لتفعيل املساءلة املجتمعية.
· بلورة توصيات وخطة عمل لتعزيز نظام النزاهة يف الهيئات احمللية الليبية.

منهجية إعداد الدراسة
اســتهدفت الدراســة  7هيئــات محليــة ليبيــة ،طبقـاً لنظــام النزاهــة يف الهيئــات احملليــة الــذي أعدتــه منظمــة الشــفافية الدوليــة
وطــوره أمــان .واعتمــدت الدراســة علــى املنهــج الوصفــي والتحليلــي ،حيــث مت القيــام بوصــف بيئــة عمــل قطــاع الهيئــات احملليــة
مــن مختلــف جوانبــه (القانونيــة ،واملؤسســاتية ،واإلجرائيــة ،والسياســاتية) ،بشــكل عــام ،ثــم مت فحــص مؤشــرات كل جانــب مــن
خــال االجابــة علــى مجموعــة مــن األســئلة ذات العالقــة بــكل جانــب
واشــتملت مؤشــرات «نظــام النزاهــة يف الهيئــات احملليــة» علــى تقييــم بيئــة احلوكمــة يف عمــل البلديــات ،مــن حيــث احلكــم الداخلي
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فيهــا ،وقــدرة كل الفاعلــن األساســيني فيهــا علــى االلتــزام بقيــم النزاهــة ،باإلضافــة إلــى فحــص مــدى االلتــزام مببــادئ الشــفافية
يف أوجــه العمــل املختلفــة للهيئــات احملليــة ،مثــل التركيــز علــى مــدى علنيــة القــرارات وإتاحــة املعلومــات واملعطيــات واإلجــراءات
الطــاع اجلمهــور املخــدوم يف نطــاق الهيئــة احملليــة وبوقــت معقــول مــن أجــل فتــح املجــال للمواطنــن للمشــاركة بصنــع القــرارات
وحتديــد األولويــات وتقــدمي وجهــة نظــر يف نوعيــة اخلدمــات املقدمــة ،وأخيــراً فحــص مــدى فعاليــة كل مــن نظامــي الرقابــة
واملســاءلة الداخليــة داخــل الهيئــات احملليــة ،مــن حيــث مراقبــة ومســاءلة أعضــاء مجالــس الهيئــات احملليــة لرؤســاء تلــك الهيئــات،
ووحــدات الرقابــة الداخليــة ،والرقابــة اخلارجيــة ،وانتهــاء بــدور املواطنــن يف املســاءلة واحملاســبة بشــتى صورهــا وأشــكالها.

محاور الدراسة
اعتمــدت الدراســة علــى نفــس احملــاور الســبعة التــي تضمنهــا «مؤشــر النزاهــة يف الهيئــات احملليــة» الــذي طــوره ائتــاف أمــان
عــام  ،2014ومتــت مراجعتــه علــى ضــوء تطبيقــه علــى عــدد مــن الهيئــات احملليــة يف فلســطني ،ثــم متــت إعــادة النظــر يف
املؤشــرات ومحاورهــا وبلورتهــا بشــكل نهائــي عــام  .2017واحملــاور هــي:
·محور اإلطار القانوني الناظم لعمل الهيئات احمللية.
·محور اجلهاز التنفيذي يف الهيئة احمللية (رئيس الهيئة احمللية وأعضاء مجالسها املنتخبون أو املعينون).
·محور النظام الهيكلي الذي يضم اجلهاز البيروقراطي ( )local bureaucracyمن موظفني دائمني ومؤقتني
ووحدات الهيئة احمللية وأقسامها لتقوم بالوظائف واألدوار احملددة بالقانون.
·محور املجلس البلدي (مجالس الهيئات احمللية).
·محور احملاكم النظامية (محاكم الهيئات احمللية).
·محور مهام اإلشراف والرقابة واملساءلة اخلارجية.
·محور رفع الوعي واملناصرة واملشاركة.
اعتمدت الدراسة يف جمع املعلومات واملعطيات النظرية والواقعية على جملة متنوعة من املصادر بأنواعها:
 أ املعلومــات األوليــة والثانويــة :اشــتملت علــى مراجعــة التشــريعات والسياســات والبنــى املؤسســاتية الناظمــة لعمــلالهيئــات احملليــة ،باإلضافــة إلــى االســتناد واالســتفادة مــن مجموعــة مــن التقاريــر والدراســات الصــادرة محل ّيـاً ودول ّيـاً
عــن املؤسســات ذات العالقــة مبوضــوع الدراســة .كمــا اعتمــد فريــق البحــث علــى مراجعــة األدبيــات ذات العالقــة،
كدراســة نظــام النزاهــة الوطنــي يف ليبيــا .2014
 باملقابالت (فردية مع مسؤولني ومستفيدين ،ولقاءات جماعية):من خالل تنفيذ عدد من املقابالت مع القائمني على البلديات من مختلف املستويات اإلدارية. ُعقــدت مقابــات فرديــة مــع مســؤولني (أعضــاء مجالــس بلديــة ،وإدارة البلديــات ،والدوائــر القانونيــة ،والدوائــر املاليــة،والعالقــات العامــة ،)..كمــا اعتمــدت منهجيــة إعــداد الدراســة علــى مــا يلــي:
1.1رصد وجمع املعلومات ذات العالقة بالدراسة من مصادرها املختلفة واملوثقة.
2.2تشــخيص واقــع بيئــة عمــل قطــاع الهيئــات احملليــة مــن جوانبــه املختلفــة (القانونيــة ،والبنيــة املؤسســاتية ،واإلجرائيــة،
والسياســات).
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3.3فحص مجموعة املؤشرات املتعلقة بأعمدة النزاهة.
4.4حتليل املعلومات التي مت جمعها والتي تصف الواقع ،ونقاشها بوسائل مختلفة.
5.5بلورة االستخالصات ذات العالقة على ضوء حتليل الواقع.
6.6إعداد التوصيات بشأن معاجلة اإلشكاليات والفجوات وتثبيت اإليجابيات التي تبرز.

اإلجراءات
تســتعرض الدراســة يف ســبيل تقييــم البيئــة القانونيــة للهيئــات احملليــة يف ليبيــا القوانــن ذات العالقــة بانتخابــات أعضــاء الهيئــات
احملليــة ،إلــى جانــب القوانــن الناظمــة لعملهــا ،ومــدى شــمولية واســتجابة نصــوص هــذه القوانــن لنظــام الهيئــات احملليــة يف
ليبيا:
اســتخدمت الدراســة يف ســبيل حتقيــق أهدافهــا يف تقييــم دور الفاعلــن األساســيني يف الهيئــات احملليــة علــى قيــاس مؤشــرات
عامــة تنطبــق علــى أنظمــة عمــل الهيئــات احملليــة يف العالــم ،ويف كل مؤشــر ســيتم قيــاس  3أبعــاد هــي:
القدرة على القيام بالعمل.دورها يف املساهمة يف تعزيز النزاهة يف عمل الهيئات احمللية.احلاكمية الداخلية ،مبا فيها ممارسة النزاهة والشفافية واملساءلة.الشمولية /االستجابة لعمل الهيئات احمللية

القوانني ذات العالقة

بناء عليها تقييم نظام النزاهة يف الهيئات احمللية
اجلدول التالي يوضح املؤشرات واألبعاد التي سيتم ً
املؤشر

اإلطار القانوني الناظم لعمل
الهيئات احمللية
اجلهاز التنفيذي /الرئيس
التنفيذي
النظام الهيكلي
مجلس الهيئة احمللية
احملاكم النظامية
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القدرة

دورها يف تعزيز النزاهة يف عمل
الهيئات احمللية

احلاكمية الداخلية
النزاهة

الشفافية

املساءلة
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ولتحقيق أهداف دراسة وظائف اإلشراف واملساءلة اخلارجية:
ســتتركز الدراســة علــى مجموعــة مــن مهــام اإلشــراف واملســاءلة لتشــمل آليــات معاجلــة الشــكاوى ،والتدقيــق واملراقبــة علــى
الهيئــات احملليــة ،والكشــف والتحقيــق يف قضايــا الفســاد ،إضافــة إلــى املســاءلة املجتمعيــة /مســتوى الوعــي العــام والقيــم
الرافضــة للفســاد والتعــرف عليــه وعلــى آثــاره مــن قبــل املســؤولني والعاملــن والشــركاء اخلارجيــن .ويف كل وظيفــة مــن وظائــف
اإلشــراف واملســاءلة اخلارجيــة ،ســتتم دراســة بعديْــن همــا :القــدرة والوظيفــة.
اجلدول التالي يوضح املؤشرات واألبعاد التي سيتم بنا ًء عليها تقييم وظائف اإلشراف واملساءلة اخلارجية

القدرة

الوظيفة

الفعالية

معاجلة الشكاوى
التدقيق والرقابة
التحقيق يف قضايا الفساد
رفع الوعي يف مجال مكافحة الفساد والضغط
املساءلة املجتمعية

				
مثال على تقييم محور الرقابة على األداء التنفيذي:
الدور
األبعاد
رقم املؤشر
X
الرقابة على األداء التنفيذي
املؤشر
السؤال /األسئلة إلى أي مدى يقوم املجلس احمللي باإلشراف على عمل اجلهاز التنفيذي اخلاص بالهيئات
احمللية ،واتخاذ القرارات واملوازنة والنشاطات.
التقييم
مصدر املعلومات
مالحظات
التوصيات

اجلهات املستهدفة للمناصرة

11

نظام النزاهة يف هيئات احلكم احمللي يف ليبيا

تعريف المصطلحات

1

·الهيئــة احملليــة :الوحــدة التــي تديــر كافــة األمــور واخلدمــات املتصلــة باملواطنــن ،وتعمــل على حتســن ظروفهم املعيشــية،
وتنميــة املجتمــع احمللــي يف منطقــة جغرافيــة وإداريــة معينــة وفقـاً للصالحيــات واملهــام التــي نــص عليهــا قانــون «الهيئــات
احمللية».
·املجلــس :هــو املجلــس املســؤول عــن إدارة الهيئــة احملليــة ،ويشــمل مجلــس البلديــة أو املجلــس احمللــي أو املجلــس القــروي
أو اللجنــة اإلداريــة أو جلنــة التطويــر أو مجالــس اخلدمــات املشــتركة حســب قانــون الهيئــات احملليــة.
·الرئيس :هو رئيس مجلس الهيئة احمللية املنتخب أو املعني.
·العضو :هو عضو مجلس الهيئة احمللية املنتخب أو املعني.
·احلكــم الصالــح :يشــير مفهــوم احلكــم الصالــح إلــى ممارســة الســلطة السياســية واالقتصاديــة واإلداريــة إلدارة شــؤون
بلــد مــا علــى جميــع املســتويات بطريقــة محــددة وتتصــف بأنهــا «صاحلــة» .ومبعنــى أدق ،ينصــرف مفهــوم احلكــم الصالــح
إلــى منظومــة احلكــم التــي تعــزز وتدعــم وتصــون رفــاه اإلنســان وتقــوم علــى توســيع قــدرات البشــر وخياراتهــم وفرصهــم
وحرياته��م االقتصادي��ة واالجتماعيةــ والسياسيــة ،ال ســيما بالنس��بة ألكث��ر أف��راد املجتمـ�ع فق�رـاً وتهميشـاً .ويعـ ّرف تقريــر
التنميــة اإلنســانية العربيــة للعــام  2002احلكــم الصالــح الــذي يســتهدف حتقيــق مصلحــة عمــوم النــاس يف املجتمــع
علــى أنــه «نســق مــن املؤسســات املجتمعيــة ،املعبــرة عــن النــاس تعبيــراً ســليماً ،وتربــط بينهــا شــبكة متينــة مــن عالقــات
الضبــط واملســاءلة بواســطة املؤسســات ،ويف النهايــة بواســطة النــاس» .ومــن هــذا املنطلــق ،فــإن احلكــم الصالــح ليــس
عمليــة أحاديــة ،بــل ينبغــي النظــر إليــه كمنظومــة مــن املبــادئ والســمات واخلصائــص واملعاييــر واإلجــراءات ..إلــخ.
·الشــفافية :هــي الوضــوح داخــل املؤسســة ويف العالقــة مــع املواطنــن (املنتفعــن واملســتخدمني للخدمــة أو مموليهــا)،
وعلنيــة اإلجــراءات والغايــات واألهــداف ،ووضــوح اإلجــراءات ونشــرها وإتاحتهــا للمواطنــن .وهــو مــا ينطبــق علــى
أعمــال احلكومــة ،كمــا ينطبــق علــى أعمــال املؤسســات األخــرى غيــر احلكوميــة.
·النزاهــة :هــي منظومــة القيــم املتعلقــة بالصــدق واألمانــة واإلخــاص يف العمــل ،وبالرغــم مــن التقــارب بــن مفهومــي
الشــفافية والنزاهــة ،إال أن الثانــي يتصــل بقيــم أخالقيــة معنويــة ،بينمــا يتصــل األول بنظــم وإجــراءات عمليــة.
·املســاءلة :الطلـ�ب مـ�ن املسـ�ؤولني تقـ�دمي التوضيحـ�ات الالزمـ�ة ألصحـ�اب املصلحـ�ة حـ�ول كيفيـ�ة اسـ�تخدام صالحياتهـ�م
وتصري�فـ واجباتهمــ ،واألخـ�ذ باالنتق��ادات الت��ي توج��ه له�مـ وتلبيــة املتطلب��ات املطلوب�ةـ منه��م وقبــول (بعــض) املســؤولية
عــن الفشــل وعــدم الكفــاءة أو عــن اخلــداع والغــش.
وتتضمــن املســاءلة واجــب املســؤولني يف الوظائــف الرســمية (ســواء أكانــوا منتخبــن أم معينــن ،وزراء أم موظفــن ،وغيرهــم)
عــن تقــدمي تقاريــر دوريــة حــول ســير العمــل يف املؤسســة أو الــوزارة ،وبشــكل تفصيلــي يوضــح اإليجابيــات والســلبيات ومــدى
النجــاح أو اإلخفــاق يف تنفيــذ سياســاتهم يف العمــل ،وتبريــر قراراتهــم ،وحتمــل املســؤولية عــن قراراتهــم.
·ح��ق الوص��ول للمعلوم��ات :ويعنــي التســهيل والســماح للمواطنــن باحلصــول علــى املعلومــات املتعلقــة باملــال العــام وإدارتــه
بوقــت معقــول ،بحيــث يســمح للمواطنــن باملشــاركة يف أخــذ القــرارات اخلاصــة بهــم ،وكذلــك متابعــة ومراقبــة عمــل
أجهــزة الدولــة ،والتأشــير علــى األخطــاء بهــدف تصحيحهــا ومحاربــة مظاهــر الفســاد.
·احملاســبة :خضــوع الذيــن يتولــون املناصــب العامــة للمســاءلة القانونيــة أو اإلداريــة أو األخالقيــة إزاء قراراتهــم وأعمالهم،
ســواء احملاســبة األفقيــة (مســؤولية املوظــف العــام أمــام جهــات أخــرى ناخبيــة) وهيئتــه املرجعيــة ،واملواطنــن ،أو
احملاســبة املجتمعيــة.

 1االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان) ،املساق الجامعي :النزاهة والشفافية واملساءلة يف مكافحة الفساد ،رام الله :ائتالف أمان .2016 ،ميكن مراجعته عرب موقع ائتالف
https//:www.aman-palestine.org/
أمان اإللكرتوين التايل:
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·الفســاد :كل عمــل يتضمــن ســوء اســتخدام املنصــب (املوقــع) العــام لتحقيــق مصلحــة خاصــة ماديــة أو معنويــة ذاتيــة
لنفســه أو جماعتــه ،ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ،بشــكل يخالــف القانــون.
·الرشــوة :احلصــول علــى أمــوال أو أيــة منافــع أخــرى مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــن أجــل تنفيــذ عمــل أو االمتنــاع بشــكل
مخالــف لألصــول.
·احملســوبية :تنفيــذ أعمــال لصالــح فــرد أو جهــة ينتمــي لهــا الشــخص مثــل حــزب أو عائلــة أو منطقــة ..إلــخ ،دون
اســتحقاقهم لهــا أو أنهــم غيــر مؤهلــن للحصــول عليهــا.
·احملاباة :تفضيل جهة على أخرى يف اخلدمة بغير حق للحصول على مصالح معينة.
·الواســطة :التدخــل لصالــح فــرد مــا ،أو جماعــة ،دون االلتــزام بأصــول العمــل والكفــاءة الالزمــة ،مثــل تعيــن شــخص يف
منصــب معــن ألســباب تتعلــق بالقرابــة أو االنتمــاء احلزبــي رغــم كونــه غيــر كــفء أو مســتحق.
·تضارب املصالح :تدخل االعتبارات واملنافع الشخصية يف اتخاذ القرارات من قبل أصحاب النفوذ.
·اإليرادات :ما يتم حتصيله من رسوم وغرامات حلساب الدائرة و /أو اخلزينة العامة للدولة.
·البــاغ :هــو كل اعتــراض مؤقــت أو شــكوى يتــم رفعهــا مــن قبــل اجلمهــور عــن كل مــا يشــوه املنظــر العــام ،أو عــن كل
املمارســات اخلاطئــة التــي متــارس مــن قبــل البعــض يف البلديــة ،أو املالحظــات التــي مــن شــأنها تطويــر اخلدمــات ورفــع
املســتوى املعيشــي.
·اخلدمة :هي مجموعة من املهام التي يقوم بها موظفو الهيئة احمللية لتقدمي قيمة مضافة للمواطنني.
·الرســوم املاليــة :حتصيــل مالــي يتــم اســتالمه مقابــل تقــدمي اخلدمــة ،ويكــون مــن صالحيــة الهيئــات احملليــة فــرض
الرســوم يف بعــض القوانــن واحلــاالت ،علــى عكــس الضرائــب التــي يجــب إقرارهــا مــن احلكومــة املركزيــة.
·الشــكاوى :أي اتصــال مــن املتعامــل (كتابــي أو شــفهي) يعبــر فيــه عــن عــدم رضــاه عــن مســتوى اخلدمــة املقدمــة لــه أو
عــدم رضــاه عــن نوعيتهــا أو طريقــة تقدميهــا أو كل مــا يتعلــق بهــا.
·الشكوى :مالحظة سلبية من قبل الشخص تدل على عدم رضاه عن مستوى اخلدمة أو مقدم اخلدمة.
·الهــدف اإلســتراتيجي :هــو هــدف التغييــر البعيــد املــدى ،الــذي يوجــه جهــود املؤسســة نحــو حالــة مســتقبلية مرغوبــة،
علــى أن يكــون قاب ـ ً
ا للقيــاس وذا مرحلــة زمنيــة واســعة القصــد منهــا إدراك أو حتقيــق اإلجنــاز الناجــح.
·خطــط العمــل :حتديــد األعمــال والنشــاطات احملــددة لتحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية بعيــدة املــدى وقصيــرة املــدى،
وحتتــوي اخلطــة علــى تفاصيــل املــوارد املتاحــة واجلــدول الزمنــي لتنفيــذ املشــاريع.
·احلوافــز :الوســائل املاديــة واملعنويــة املتاحــة إلشــباع احلاجــات والرغبــات املاديــة واملعنويــة لألفــراد .وإجرائ ّي ـاً ،يقصــد
بهــا كل مــا تقدمــه الهيئــات احملليــة مــن وســائل ماديــة ومعنويــة وتــؤدي إلــى رفــع أداء املوظفــن يف العمــل وتعمــل علــى
إشــباع حاجاتهــم وضمــان والئهــم املهنــي للمؤسســة.
·الرضــا الوظيفــي :شــعور الفــرد بالســعادة واالرتيــاح أثنــاء أدائــه لعملــه ،ويتحقــق ذلــك بالتوافــق بــن مــا يتوقعــه الفــرد
مــن عملــه ،ومقــدار مــا يحصــل عليــه فعـ ً
ا يف هــذا العمــل ،وأن الرضــا الوظيفــي يتمثــل يف املكونــات التــي تدفــع الفــرد
إلــى العمــل بارتيــاح.
·العميد :رئيس البلدية (هذه التسمية هي املستخدمة يف الهيئات احمللية يف ليبيا).
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إطاللة عامة على المشهد الليبي
بتأثيــر وإلهــام مــن «ثورتــي» مصــر وتونــس ،وصــل يف شــباط  2011قطــار مــا يســميه البعــض «الربيــع العربــي» ،الــذي يطلــق عليــه
آخــرون «اخلريــف أو الشــتاء العربــي» ،إلــى محطتــه الثالثــة يف ليبيــا ،فاندلعــت شــرارة االحتجاجــات الســلمية يف بنغــازي ،التــي
واجهتهــا قــوى األمــن والشــرطة بالقمــع والعنــف .اتســعت حركــة االحتجاجــات الســلمية إلــى بقيــة املناطــق الليبيــة كنتيجــة لظــروف
كثيــرة ،مثــل زيــادة العنــف ضــد املتظاهريــن ،وحصــول بعــض االنشــقاقات يف اجليــش ،والســيطرة املبكــرة علــى بعــض الثكنــات
واألســلحة ،والتدخــل الدولــي مــن مجلــس األمــن وحلــف الناتــو يف آذار  2011بفــرض مناطــق حظــر علــى الطيــران الليبــي ،ملنعــه
مــن قصــف املتظاهريــن ،فانزلقــت األحــداث ســريعاً إلــى «العســكرة» وصــوالً إلــى «اختفــاء» الرئيــس الليبــي األســبق معمــر القــذايف
بعــد ســيطرة الثــوار علــى طرابلــس يف آب  ،2011ثــم بعــد شــهر واحــد ،متكــن الثــوار مــن القبــض عليــه وقتلــه يف ظــروف غامضــة
يف تشــرين األول  ،2011فتــم اإلعــان عــن حتريــر ليبيــا يف تشــرين الثانــي  2011مــن قبــل املجلــس الوطنــي العــام الــذي كان حصــل
علــى اعترافــات بشــرعيته قبــل ذلــك يف متــوز .2011
ورغــم القبــض علــى ســيف اإلســام ،جنــل الرئيــس الســابق القــذايف بعــد مقتــل أبيــه بشــهر واحــد ،لــم يكــن ذلــك ليعنــي إســدال
الســتارة باعتبــار الثــورة الليبيــة قــد وصلــت إلــى غايتهــا ،بــل علــى العكــس متام ـاً ،فقــد دخلــت األطــراف الليبيــة يف أتــون نــزاع
مســلح مــع وقــف «هــش» إلطــاق النــار بــن األطــراف الليبيــة املتنافســة ،مــع خشــية أن تنزلــق البــاد ألتــون احلــرب «األهليــة»،2
خاصــة مــع حصــول تغيــر يف طبيعــة التحالفــات بــن القــوى يف ليبيــا.
اســتمرت يف هــذا الســياق التحديــات اجلمــة ،خصوص ـاً عــدم التوصــل إلــى االســتقرار وبســط الســيادة واألمــن ،وعــدم إطــاق
برامــج النهــوض والتنميــة بفعــل عــدم إنتاجيــة احلــل السياســي بــن القــوى يف الشــرق والغــرب واجلنــوب للوصــول إلــى حــل
سياســي ،فاالنقســامات السياســية مســتمرة مترافقــة مــع العســكرة ،وأزمــات الشــرعية ،كمــا اســتمر اختــاط البعــد الداخلــي
باألبعــاد اخلارجيــة اإلقليميــة والدوليــة ،وبــرز عــدم إجنــاز اإلصــاح االقتصــادي يف ظــل اســتمرار األزمــة االقتصاديــة التــي مــن
أهــم مؤشــراتها االنهيــار يف قيمــة العملــة ،وشــح األدويــة األساســية ،وأزمــة الغــذاء وميــاه الشــرب اآلمنــة واملــأوى والتعليــم ،وتوفــر
اخلدمــات االجتماعيــة.
اســتمرت معانــاة املدنيــن نتيجــة اســتمرار النــزاع الدائــر ،وعــدم االســتقرار السياســي ،وتدهــورت نوعيــة احليــاة ،فبلــغ عــدد مــن
يعيشــون يف ظــروف غيــر آمنــة  3.1مليــون نســمة بحاجــة عاجلــة إلــى مســاعدات ،مبــا يف ذلــك النازحــون ،والعائــدون ،والليبيــون
األكثــر ضعفـاً وطالبــو اللجــوء 3مــن إجمالــي عــدد الســكان البالــغ نحــو  4.6مليــون نســمة.
ومــن املؤشــرات علــى انحــدار األوضــاع املعيشــية واالقتصاديــة مــا أصدرتــه بعثــة األمم املتحــدة للدعــم واإلســناد يف ليبيــا يف
 5فبرايــر  ،2019أي بعــد مــرور ســبع ســنوات علــى «الثــورة» ،إذ ال يــزال مئــات اآلالف مــن النــاس يف جميــع أنحــاء ليبيــا يعيشــون
يف ظــروف قاســية ،منهــم  552٫000بحاجــة لالحتياجــات اإلنســانية العاجلــة باعتبارهــم ميثلــون األطــراف األكثــر ضعفـاً ،مبــا يف
ذلــك  187أل��ف نـ�ازح داخلـ�ي بحاجــة ماس��ة لتوفي�رـ الرعايــة الصحيــة واحلماي��ة واملياــه واملــأوى .وجــاء يف هــذا التقريــر األممــي:
«أثــرت ســنوات مــن عــدم االســتقرار وانعــدام األمــن علــى صحــة العديــد مــن األطفــال والنســاء والرجــال يف ليبيــا .يكافــح النــاس
مــع كل عــام ميضــي لكــي يتحملــوا آثــار األزمــة التــي أدت إلــى زعزعــة اســتقرار البــاد ،ووضعتهــم يف طريــق اخلطــر وأضــرت
باالقتصــاد .اآلالف مــن العائــات غيــر قــادرة علــى حتمــل تكاليــف الغــذاء واملــاء واملســتلزمات املنزليــة األساســية ،وتضطــر إلــى
اتخــاذ تدابيــر يائســة ملجــرد جتــاوز هــذه األوقــات العصيبــة .4هــذا مــع التنويــه بوجــود (مليــون و 700ألــف) الجــئ «أجنبــي -غيــر
ليبــي» يف ليبيــا ،وذلــك كعــدد مقــدر لعــدد األجانــب يف ليبيــا عــام .20185
 2األحداث التاريخية مت الرجوع فيها إلى موقع بي بي سي ،امللف الليبي :اجلدول الزمني :االنتفاضة الليبية ،متت مراجعته عبر املوقع
https//:www.bbc.com/news/world-africa13755445-

وموقع بعثة األمم املتحدة إلى ليبيا ،إحاطات.

https://unsmil.unmissions.org/ar

 3أوتشا ،النشرة اإلنسانية ،ليبيا ،العدد  9تشرين الثاني  ،2016ص .1 :ميكن مراجعة النشرة عبر الرابط التالي:
org/sites/default/files/humanitarian_bulletin_libya_issue_9_november_2016_ar.pdf
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https://unsmil.unmissions.

بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا ،األمم املتحدة تطلق خطة لتلبية االحتياجات اإلنسانية يف ليبيا يف عام  ،2019بتاريخ  .2019/2/6ميكن مراجعته عبر الرابط
HTTPS//:UNSMIL.UNMISSIONS.ORG/AR/

 5بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا ،تقرير بعنوان «اليأس واخلطورة :تقرير حول حقوق اإلنسان واملهاجرين» ،بتاريخ .2018/12/18
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واقع الحكم المحلي في ليبيا
مــرت اإلدارة احملليــة يف ليبيــا بأشــكال مختلفــة منــذ االســتقالل يف  ،1952ولــم يلمــس الليبيــون انتخــاب ممثلــن لهــم يف وحــدات
احلكــم احمللــي (الهيئــات احملليــة أو البلديــات) ،قبــل اإلطاحــة بحكــم معمــر القــذايف عــام  .2011وتُـــعتبر املجالــس البلديــة
امل ُ َ
نتخبــة ،جتربــة جديــدة علــى اللّيبيــن ،باملقارنــة مــع جتربــة اللِّجــان الشــعبية والشــعبيات املُع ّينــة وغيــر املســتندة إلــى معاييــر
الشــفافية والنزاهــة يف إجــراءات التعيــن.
نظــام اإلدارة احملليــة يف ليبيــا انطلــق مــع القانــون رقــم  59الصــادر عــن «املؤمتــر الوطنــي العــام» (برملــان انتقالــي) يف 2012
بعــد تشــكيل املجلــس الوطنــي االنتقالــي (احلكومــة املؤقتــة) .وأصــدر مجلــس الــوزراء جملــة مــن القــرارات مت مبوجبهــا إجــراء
انتخابــات املجالــس احملليــة يف أكثــر مــن موجــة ومرحلــة ،منهــا إصــدار احلكومــة (مجلــس الــوزراء) القــرار رقــم  160يف عــام
 ،2013الــذي نــص علــى تشــكيل اللجنــة املركزيــة النتخابــات املجالــس البلديــة ،وحــدد أعضــاء تلــك اللجنــة بســبعة أشــخاص،
يعمل��ون عل��ى س�بـيل التف��رغ الت��ام وحتـ�ت إشـ�راف وزارة احلكــم احملل��ي .وحصلــت أول عمليــة انتخابــات شــاملة بنــاء علــى هــذا
القــرار وبإشــراف هــذه اللجنــة.
مــا زال الوضــع األمنــي يشــكل التحــدي األبــرز الــذي يواجــه ليبيــا .ولــم تكــن البلديــات والهيئــات احملليــة مبنــأى عــن األعمــال
«املســلحة» .وترافق التحدي األمني مع انقســامات وسياســة عشــائرية عكســت نفســها يف انقســامات إدارية ،فالبلديات والهيئات
احملليــة تتبــع رأس ـ ّياً وزارتــن للحكــم احمللــي بســبب االنقســام املؤسســي الناجــم عــن الصــراع السياســي يف ليبيــا :إحداهمــا يف
شــرق البــاد تابعــة للحكومــة املؤقتــة املشــكلة مــن قبــل مجلــس النــواب ،واألخــرى يف الغــرب تتبــع للمجلــس الرئاســي.6
وبالرغــم مــن قــدم فكــرة إنشــاء اإلدارة احملليــة (البلديــة) يف ليبيا ،التــي تعــود إلــى منتصــف القــرن املاضــي ،والتــي ظهــرت
بأشــكال مختلفــة ،إال أن حداثــة التجربــة الليبيــة املتعلقــة باحلكــم احمللــي ،وافتقارهــا للهيــاكل التنظيميــة القويــة والفاعلــة،
وافتقارهــا للمــوارد البشــرية اإلداريــة واملاليــة الالزمــة لتمويــل مشــاريعه ،جعــل دورهــا محــدوداً يف التدخــل وحــل اإلشــكاليات
وتلبيــة االحتياجــات احملليــة للســكان يف حــدود ونطــاق تلــك البلديــات.
وميكن إيجاز جتربة الهيئات احمللية والبلديات يف ليبيا بعد عام  2011يف مرحلتني هما:
1.1املرحلــة األولــى :املبــادرة بتشــكيل هيئــات محليــة (بلديــات) بنــاء علــى قاعــدة التوافــق وليــس االنتخــاب:
دفــع انهيــار النظــام السياســي الليبــي يف شــباط /فبرايــر  2011وعــدم تقــدمي اخلدمــات للكثيــر مــن ســكان املــدن التــي
تخلصــت مبكــراً مــن ســيطرة النظــام إلــى تكويــن مجالــس محليــة وتشــكيلها بنــاء على قاعــدة التوافــق .ومــن التجــارب
علــى ذلــك :برقــة ،واألبيــار ،وزوارة ،ومصراتــة ،والزنتــان ،وذلــك يف شــرقي البــاد وغربهــا .ونظــم اختصاصــات ودور
هــذه الهيئــات (البلديــات) القــرار رقــم ( )175لســنة  2011الصــادر عــن املجلــس االنتقالــي .ومت تخصيــص جــزء مــن
ميزانيــة الطــوارئ يف احلكومــة االنتقاليــة لتلــك الهيئــات لتســيير أعمالهــا .وســاهمت الهيئــات بتقــدمي خدمــات محــدودة
للســكان بالتعــاون مــع منظمــات املجتمــع املدنــي احملليــة واملنظمــات غيــر احلكوميــة الدوليــة التــي انهمــرت علــى البــاد
حينهــا بحجــة مســاندة الليبيــن وتقــدمي الدعــم يف بنــاء قــدرات مؤسســاتهم واإلغاثــة اإلنســانية.7

 6عبير أمنينة« ،البلديات يف ليبيا بني العسكرة وممارسة العمل السياسي» ،مجلة املفكرة القانونية( ،العدد  :13كانون األول  )2018ص .28 :ميكن
مراجعته على الرابط التالي:
http//:legal-agenda.com/uploads/LA_TUNIS_ISSUE13_WEB.pdf
 7عبير أمنينة« ،البلديات يف ليبيا بني العسكرة وممارسة العمل السياسي» ،مجلة املفكرة القانونية( ،العدد  :13كانون األول  )2018ص .28 :ميكن
مراجعته على الرابط التالي:
http//:legal-agenda.com/uploads/LA_TUNIS_ISSUE13_WEB.pdf
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2.2املرحلة الثانية :انتخاب املجالس البلدية:
االنتخابــات األوســع واألهــم يف الهيئــات احملليــة انطلقــت يف  30تشــرين الثانــي /نوفمبــر  2013يف مرحلــة أولــى ،تلتهــا مرحلــة
ثانيــة يف  26نيســان /أبريــل  ،2014وشــملت البلديــات التــي لــم يجــر فيهــا اقتــراع يف املوجــة األولــى ،8مبوجــب قــرار مجلــس
الــوزراء رقــم ( )161لســنة  2013باعتمــاد ضوابــط انتخابــات املجالــس البلديــة.
وانتخبــت  99بلديــة أعضــاء مجالســها واختــارت عمداءهــا مــن بــن املنتخبــن .وتصاعــدت بعدهــا مطالبــات ســكان القــرى إلنشــاء
بلديــات ملناطقهــم رغــم افتقارهــا إلــى املقومــات املوضوعيــة لتأســيس بلديــة ،علــى األقــل مــن الناحيــة الســكانية .ومبمارســة
الضغــوط ،متــت االســتجابة حتــى وصــل عــدد البلديــات عنــد نهايــة العــام  2018إلــى ( )104بلديــات.9
واكبت العملية االنتخابية يف الهيئات احمللية جملة عريضة من التحديات ،كان من أبرزها:
·العديــد مــن املــدن ،وبســبب الصراعــات الداخليــة ،انقســمت إلــى مجموعــة مــن البلديــات املســتقلة .علــى ســبيل املثــال،
مدينــة الزاويــة انقســمت إلــى أربــع بلديــات ،وطرابلــس الكبــرى إلــى  13بلديــة ،فيمــا كانــت هنــاك مطالب مــن بعض القرى
التــي ال يزيــد تعــداد ســكانها علــى  5آالف نســمة بــأن تكــون بلديــة.10
·بــرز صــراع آخــر علــى حــدود البلديــات ،فــكل مدينــة أو منطقــة تريــد مســاحتها أكبــر ،أو تريــد ضــم أي مشــروع زراعــي
أو صناعــي أو خدمــي أو مؤسســة حكوميــة حلدودهــا اإلداريــة ،كحالــة املجلــس البلــدي ملدينــة البيضــاء ،الــذي جــرت
فيــه انتخابــات رغــم تلك التحديــات.11
·اســتمرت عمليــة إنشــاء البلديــات اجلديــدة مبعــزل عــن أي مقومــات اقتصاديــة أو إداريــة ،نظــراً خلضــوع تشــكيل بعــض
البلديــات للتوازنــات القبليــة واجلهويــة واعتباراتهــا .ومــن النمــاذج علــى هــذه احلالــة بلديــة عمــر املختــار التــي أنشــئت
مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء باحلكومــة املؤقتــة رقــم ( )629لســنة  ،2018باعتبارهــا أحــدث بلديــة مت تأسيســها يف
شــرق البــاد دون أن تكــون لذلــك أي مبــررات موضوعيــة.12
·انــدالع صراعــات داخــل عــدد كبيــر مــن املجالــس البلديــة بعــد أشــهر قليلــة مــن انتخابهــا ،حتــى وصــل األمــر لوجــود
عميديــن يف بعــض البلديــات ،واختــاف وجهــات النظــر داخــل املجلــس البلــدي الواحــد .ويف ذات الوقــت ،فــإن جتربــة
وزارة احلكــم احمللــي لــم تكــن كبيــرة يف حــل النزاعــات الداخليــة.
ورمبــا ســاهمت طبيعــة النظــام االنتخابــي الــذي اعتمــد النظــام الفــردي (منــط الصــوت الواحــد غيــر املتحــول) باإلضافــة لوجــود
كوتــة للنســاء وأخــرى جلرحــى ثــوار فبرايــر يف هــذه الصراعــات .كمــا أن النظــام ينــص علــى أن البلديــة التــي يزيــد عــدد ســكانها
علــى ربــع مليــون نســمة يتكــون عــدد أعضــاء مجلســها مــن تســعة أعضــاء ،فيمــا البلديــات التــي يقــل عــدد ســكانها عــن ذلــك يتكــون
مجلســها مــن ســبعة أعضــاء.
إن النمــط االنتخابــي الفــردي ،علــى أهميتــه يف ظــل الواقــع الليبــي احلالــي ،جــاء مبجموعــة غيــر متناســقة ومختلفــة الــرؤى بــن
أعضــاء املجلــس الواحــد ،يصــل حــد الصراعــات ،وبالتالــي ،ينعكــس هــذا الصــراع علــى مســتوى إدارة البلديــة ومســتوى اخلدمــات
املقدمــة للمواطــن.13
 8رشيد خشانة« ،املجالس البلدية يف ليبيا :أداة للمشاركة ومدرسة للدميقراطية»  ،SWISSINFOمجلة إلكترونية بتاريخ  .2015/8/30متت
.
مراجعته عبر الرابط التاليhttps://www.swissinfo.ch/ara/%D :
 9املصدر السابق نفسه.
 10عبد السالم الراجحي ،جتربة البلديات واحلكم احمللي بعد خمس سنوات يف ليبيا ،املنبر الليبي ،مقالة بتاريخ  .2017/9/19متت مراجعتها عبر
املوقع التالي:
=http//:www.minbarlibya.org?/p8571

 11عبد السالم الراجحي ،مصدر سابق.
 12عبير أمنينة ،مصدر سابق.
 13عبد السالم الراجحي ،مصدر سابق ،وعلي أبو زيد ،الفرص اجلديدة يف االنتخابات البلدية (الليبية) ،موقع ليبيا اخلبر ،بتاريخ .2018/11/6
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نظام النزاهة والوقاية من الفساد يف جتربة الهيئات احمللية الراهنة يف ليبيا

نشــطت عمليــة إنشــاء املجالــس احملليــة عــام  2012بعــد إعــان انتهــاء العمليــات العســكرية يف تشــرين األول  ،2011ومتــت أول
موجــة منظمــة مــن االنتخابــات البلديــة عــام ( 2014مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )161لســنة  2013باعتمــاد ضوابــط
انتخابــات املجالــس البلديــة) ،ونتــج عنهــا  99مجلس ـاً بلد ّي ـاً ،واختــارت عميدهــا (رئيــس املجلــس البلــدي) مــن بــن املنتخبــن.14
إال أنــه ومبجــرد أن أعلــن رئيــس الــوزراء حينهــا الســيد علــي زيــدان تخصيــص ميزانيــات منفصلــة للبلديــات ،بــدأت مطالبــات
ســكان القــرى تتصاعــد بشــأن إنشــاء بلديــات ملناطقهــم النائيــة رغــم افتقارهــا إلــى املقومــات املوضوعيــة لتأســيس بلديــة ،علــى
األقــل مــن الناحيــة الســكانية .ولقــد مارســت هــذه املناطــق كثيــراً مــن الضغــوط التــي متــت االســتجابة لهــا حتــى وصــل عــدد
البلديــات حال ّيــاً إلــى ( )104بلديــات ،تتبــع رأســ ّياً وزارتــن للحكــم احمللــي بســبب االنقســام املؤسســي الناجــم عــن الصــراع
السياســي يف ليبيــا :إحداهمــا يف شــرق البــاد تابعــة للحكومــة املؤقتــة املشــكلة مــن قبــل مجلــس النــواب ،واألخــرى يف الغــرب
تتبــع للمجلــس الرئاســي .وتفتقــد هــذه البلديــات علــى إطالقهــا للمــوارد البشــرية لــإدارة ،فض ـ ً
ا عــن املــوارد املاليــة الالزمــة
لتمويــل مشــاريعها.

البيئة اإلدارية
إداري عاملـ ّـي تنتهجــه أغلــب الــدول رغــم اختــاف أنظمتهــا السياســية ،نظــراً للمزايــا التــي
نظــام احلكــم احمللــي هــو أســلوب
ّ
يحققهــا هــذا النظــام مــن النواحــي اإلداريــة واالجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة .ولدراســة البلديــات يف ليبيــا ،ال بــد مــن
التعــرف علــى مســتويات احلكومــة أو الســلطة التنفيذيــة ،وعالقتهــا مبجالــس البلديــات.
متثــل وزارة احلكــم احمللــي احلكومــة املركزيــة املباشــرة ضمــن مجلــس الــوزراء ،التــي تتعامــل مــع البلديــات .مت تأســيس هــذه
الــوزارة مــع بدايــة تأســيس املجلــس االنتقالــي .وتقــوم الــوزارة بالــدور املنــوط بهــا وفــق قانــون اإلدارة احملليــة .وطبقـاً لقانــون رقــم
 59لســنة  2012بشــأن نظــام اإلدارة احملليــة الصــادر بتاريــخ  ،2012/8/23فــإن نظــام اإلدارة احملليــة يف ليبيــا يتكــون مــن ثالثــة
15
مكونـ�ات هـ�ي( :احملافظـ�ات /البلديـ�ات /احملـلات):
 1.1احملافظات:
وهــي املكــون األول مــن احلكــم ،ويديرهــا احملافظــون ،وينظــم عمــل احملافظــن القانــون رقــم ( )59لســنة 2012بشــأن نظــام اإلدارة
احملليـ�ة ،الـ�ذي يحـ�دد اختصاصـ�ات مجالـ�س احملافظـ�ات ،إال أنـ�ه لـ�م يتـ�م العمـ�ل بنظـ�ام احملافظـ�ات يف ليبيـ�ا ومت جتميـ�ده.
 2.2البلديات:
تعتبــر البلديــات املكــون الثانــي مــن احلكــم ،وينظــم عمــل البلديــات قانــون رقــم ( )59لســنة  2012بشــأن نظــام اإلدارة احملليــة،
الــذي عــرف البلديــة بأنهــا وحــدة نظــام اإلدارة احملليــة التنفيــذي التــي تهــدف إلــى تقــدمي اخلدمــات مباشــرة للمواطنــن ،كمــا أن
البلديــة تضــم يف نطاقهــا عــدداً مــن احملــات ،ويجــوز أن تضــم عــدداً مــن فــروع البلديــة.
3.3احملالت وفروع البلدية:
احمللــة 16وهــي املكــون الثالــث مــن مكونــات نظــام اإلدارة احملليــة ،وينظــم اختصاصاتــه قانــون رقــم ( )59لســنة  2012بشــأن نظــام

متت مراجعته من خالل الرابط التالي:

http//:www.libyaalkhabar.com/opinion%/38163/

 14عبير أمنينة« ،البلديات يف ليبيا بني العسكرة وممارسة العمل السياسي» ،مجلة املفكرة القانونية( ،العدد  :13كانون األول  )2018ص.28 :
ميكن مراجعته على الرابط التالي:

http//:legal-agenda.com/uploads/LA_TUNIS_ISSUE13_WEB.pdf

 15املادة ( )3من قانون رقم  59لسنة  2012بشأن نظام اإلدارة احمللية الصادر بتاريخ .2012/8/23

 16احمللة هي أحد مكونات نظام اإلدارة احمللية .ويكون لكل محلة مختار .ويصدر بتعيينه قرار من احملافظ بناء على عرض من عميد البلدية ،وتتم مراعاة الكفاءة ونظام
اجلدارة يف اختياره ،على أن يكون مواطناً ليب ّياً مقيماً داخل نطاق احمللة أمت األربعني سنة شمسية من عمره.
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نظام النزاهة يف هيئات احلكم احمللي يف ليبيا

اإلدارة احملليــة ،واجلديــر بالذكــر أنــه لــم يتــم تفعيــل عمــل احملــات.
عالقة البلديات باملجلس األعلى لإلدارة احمللية:
تنــص املــادة ( )42مــن القانــون رقــم ( )59لســنة  2012بشــأن اإلدارة احملليــة علــى أنــه« :يُشــكل مجلــس أعلــى لــإدارة احملليــة
برئاســة الوزيــر أو مــن ينوبــه وعضويــة احملافظــن وعمــداء البلديــات ،ويختــص املجلــس بالنظــر يف كل مــا يتعلــق بشــؤون
اإلدارة احملليــة ،مــن حيــث دعمهــا وتطويرهــا» .إال أن املجلــس األعلــى لــإدارة احملليــة لــم يفعــل بعــد ،بســبب عــدم تفعيــل نظــام
احملافظـ�ات.
العالقة بني احلكومة املركزية ووزارة احلكم احمللي
مــن الناحيــة اإلداريــة ،ال توجــد مؤشــرات علــى األرض تظهــر توجــه احلكومــة لتحقيــق الالمركز ّيــة يف احلكــم احمللــي ،وهــو مــا
عــزز التّداخــل يف الصالحيــات بــن البلديــات والــوزارات ،وأضعــف عمــل اإلدارة احملليــة ،وهــو مــا ســنأتي علــى توضيحــه الحقـاً.
العالقة بني البلديات واحملالت وفروع البلدية
أدى تأخــر احلكومــة والبلديــات يف اعتمــاد احملــات والفــروع املنصــوص عليهــا يف قانــون اإلدارة احملليــة إلــى تركــز صالحيــات
تلـ�ك احملـلات والفـ�روع يف البلديـ�ات ،مـ�ا أثقـ�ل كاهـ�ل البلديـ�ات.

تحديات تواجه نظام الحكم المحلي في ليبيا
أو ًال :املركزية املفرطة
بشــكل عــام ،تختــار الدولــة أســلوب التنظيــم اإلداري مبــا يتــاءم مــع ظروفهــا ،فتتجــه الدولــة يف البدايــات إلــى تبنــي املركزيــة يف
التنظيــم واإلدارة ،للمحافظــة علــى اســتمرارية وحدتهــا وســيادتها .جــدل املركزيــة والالمركزيــة يف التنظيــم اإلداري قــدمي ،وكثيــر
مــن الباحثــن يــرون أن األنســب للــدول يف بدايــة تكوينهــا هــو النظــام اإلداري املركــزي ،ثــم االجتــاه إلــى الالمركزيــة اإلداريــة
وتفويــض جــزء مـــن صـــاحيات احلكومــات املركزيــة للوحــدات اإلداريــة األدنــى ،ومنهــا وحــدات احلكــم احمللــي (أي البلديــات أو
الهيئــات احملليــة) .17
الالمركزيــة ،وهــي حتويــل الســلطات الدســتور ّية احملل ّيــة الصالحيــات الالزمــة للقيــام بوظائــف أو مهــام معينــة أوكلــت إليهــم؛
أيضـاً هــي مفهــوم يف إدارة الدولــة تقضــي بعــدم تركيــز الصالحيــات والســلطة يف يــد احلكومــة ،وإمنــا تعمــل علــى نقــل صالحيــات
إداريــة ُموســعة لألطــراف ،بالشــكل الــذي يســمح للمواطنــن يف ُك ّل منطقــة باملشــاركة يف احلكــم مــن خــال ســن القوانــن املتعلقــة
ببيئتهــم ومنطقتهــم.18
وهن��اك العدي��د م��ن املزايـ�ا اإليجابي��ة لالمركزي��ة ،فمــن الناحيةــ السياسيـ ّـة ،تعيــق االنفــراد واالســتئثار بالســلطة ،وتزيــد مــن فــرص
املش��اركة السياس ّ�يـة يف املجتمـ�ع وتعزيــز الوحــدة الوطن ّيــة يف الــدول املتكونــة مــن شــرائح قوميــة أو دينيــة متنوعــة .أمــا مــن الناحيــة
االجتماع ّيـ�ة ،فتســهم الالمركزيــة يف تعزيــز مســاهمة ســكان األقاليــم يف مشــاريع التنميــة نتيجــة الرغبــة القوم ّيــة إلــى التقــدم
19
واملُنافس�ةـ ،وبالتال��ي ،حتمـ�ل سـ�كان األقاليـ�م مسـ�ؤولية مواجهـ�ة املشـ�اكل احملل ّيـ�ة والعمـ�ل علـ�ى حلهـ�ا بصـ�ورة سـ�ريعة.
إال أن هــذا النظــام يحــوي مجموعــة مــن العيــوب واملخاطــر يف حــال اإلفــراط فيــه ،مــن حيــث إضعــاف الســلطة املركز ّيــة ،األمــر

 17يوسف الصابري ،املركزية والالمركزية يف إدارة الشئون املحلية وأثرها عىل زيادة الكفاءة والفعالية اإلدارية ،معهد التنمية اإلدارية ،أبو ظبي.2011 :
.Henry Maddik “Democracy, Decentralization & Development” Londn.1993, p.23 18
 19إميان حياري ،مفهوم املركزية والالمركزية اإلدارية ،موقع موضوع ،بتاريخ  .2018/12/4ميكن مراجعته عبر الرابط التالي:
https://mawdoo3.com/%D9%8
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ال��ذي س��يؤدي إل��ى إضع��اف التنس��يق ب�ين املرك��ز واألقالي��م ،وب�ين األقالي��م نفس��ها ،الت��ي ه��ي م��ن مس��ؤول ّية اإلدارة املركز ّي��ة.
وجتــاوز ســلطات األقاليــم واإلدارات احملل ّيــة للخطــط املوضوعــة يف املركــز ،مــا ينعكــس علــى إضعــاف تنفيــذ السياســات العامــة
للدولــة؛ يزيــد احلاجــة إلــى تشــديد الرقابــة علــى أنشــطة الوحــدات احملل ّيــة ،وأخيــراً يعــزز امليــل إلــى االســتقالل ،وخاصــة إذا
رافقـ�ت الالمركز ّيـ�ة مشـ�اعر العـ�داء القومـ�ي أو الدينـ�ي أو العرقـ�ي.
كل جتارب الالمركزية السياسية يف العالم تستلزم ثالثة متطلبات أساسية:
ـادي تســمح لـ ُك ّل املســتويات اإلدار ّيــة بالعمــل كخاليــا ُمســتقلة لكنهــا متكاملــة يف
1.1حالــة اســتقرار سياسـ ّـي وأمنـ ّـي واقتصـ ّ
جسـ�م واحـ�د.
2.2وجــود حكومــة مركز ّيــة قو ّيــة تســيطر علــى الــوزارات املركز ّيــة (اخلارج ّيــة ،والداخل ّيــة ،والدفــاع ،واملال ّيــة ،والعــدل)،
وتكــون صارمــة يف تنفيــذ القوانــن بعدالــة ومســاواة ونزاهــة ،وتعمــل علــى مكافحــة كافــة أشــكال الفســاد أو االنحرافــات
والتجــاوزات اإلداريــة واملاليــة التــي قــد تخــدم مصالــح فئــات معينــة علــى حســاب املصلحــة العامــة.
3.3وجود كوادر إدار ّية على مستوى كفاءة يف اإلدارات احملل ّية.
جتــدر اإلشــارة إلــى أن الالمركز ّيــة اإلدار ّيــة تختلــف عــن الالمركزيــة السياســ ّية (الفيدرال ّيــة) بــأن احلكومــة املركز ّيــة تنقــل
صالح ّيــات إدار ّيــة فقــط لألطــراف ،وتتمتــع بالصالح ّيــات السياسـ ّية يف املركــز ،حيــث إِن هنــاك برملا ًنــا واحـ ًدا للدولــة ووزارات
موحــدة للدولــة ،فــا يوجــد يف ُك ّل ُمحافظــة برملــان ووزارات كمــا هــو احلــال يف الــدول الفيدرال ّيــة ،مثــل الواليــات املتحــدة
األميرك ّيــة أو أملانيــا االحتاد ّيــة.20
ـؤدي إلى
وعلــى ضــوء التجربــة والنتائــج ،ميكــن توســيع الصالح ّيــات أو تقليلهــا بحيــث ال تتحــول الالمركز ّيــة إلــى نزعــة انفصال ّيــة تـ ّ
التف��كك والتقســيم .وبالتالــي ،أفضــل أشــكال الالمركزيــة هــو عــدم تركيــز كل الســلطة يف مركــز إداري واحــد ،وإمنــا توزيعهــا علــى
مس�تـويات إداري��ة متعــددة ضمــن أطــر قانونيــة توضــح حــدود توزيــع املناصــب والصالحيــات (التنفيذ ّيــة والتشــريع ّية والقضائ ّيــة)
علــى هــذه املســتويات اإلدار ّيــة.
القوانــن الليبيــة ذات العالقــة ،وبشــكل خــاص القانــون رقــم ( )59لســنة  2012بشــأن اإلدارة احملليــة ،وبالرغــم مــن ورود كلمــة
«الوزيــر» فيهــا نحــو  27مــرة ،إال أنــه بشــكل عــام يعــزز مــن مفهــوم الالمركز ّيــة اإلدار ّيــة .بيــد أنهــا لــم جتــد طريقهــا إلــى التطبيــق
حتــى اآلن لعــدة أســباب:
الليبي.
وأمني ومؤسسات موحدة فاعلة على كافة التراب
واقتصادي
سياسي
1.1عدم وجود استقرار
ّ
ّ
ّ
ّ

2.2عــدم وجــود مشــروع سياسـ ّـي يطــرح خططـاً واضحــة لالمركز ّيــة اإلدار ّيــة يشــارك يف صياغتــه ومناقشــته ُك ّل املكونــات
االجتماعيـ�ة والفئو ّيـ�ة يف املجتمـ�ع الليبـ ّ�ي ،يبـ�دد املخـ�اوف اجلهو ّيـ�ة ويقـ�دم ضمانـ�ات حتافـ�ظ علـ�ى وحـ�دة البـلاد.
ّ
 3.اعتمــاد نظــام ا ُ
حملاصصــة يف املناصــب احلكوم ّيــة العليــا وضعــف املخُ رجــات االنتخاب ّيــة التــي تقــدم ُمخرجــات غيــر
قـ�ادرة علـ�ى تكويـ�ن سـ�لطة مركز ّيـ�ة قو ّيـ�ة.
واإلداري ،مــا قــد يولــد ســلطات
اإلداري يف ُك ّل مســتوياته (ال ُعليــا واحملل ّيــة) ،وانتشــار الفســاد املالـ ّـي
 4.ضعــف الــكادر
ّ
ّ
السياسـ�ي
ُمتعـ�ددة تعـ�زز االنقسـ�ام
وإالداري.
ّ
ّ

اإلداري احلالــي للدولــة علــى تنفيــذ برامــج المركز ّيــة ُمتطــورة كاحلكومــة اإللكترون ّيــة واحلكومــة
5.5عــدم قــدرة الــكادر
ّ
الذك ّيـ�ة.
ـزي ،ألن تطبيــق هــذا
6.6عــدم تأهيــل الكــوادر اإلدار ّيــة يف األقاليــم واملناطــق لالضطــاع مبهامهــا ضمــن النظــام الالمركـ ّ
النظــام يتطلــب كــوادر ُمتخصصــة ومؤهلــة قــد ال تتوفــر أحيان ـاً يف اإلدارات احملل ّيــة الصغيــرة والبلديــات ،مــا يتطلــب
 20زارا مستو ،الالمركزية ..مفهومها ومزاياها وعيوبها ،احلوار املتمدن ،بتاريخ  .2012/2/8ميكن مراجعته عبر الرابط التالي:
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=294531&r=0
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وضـ�ع خطـ�ة مدروسـ�ة لتوفيرهـ�ا.
7.7التّداخــل والتعــارض بــن الصالحيــات واإلجــراءات ،فتطبيــق الالمركز ّيــة قــد يصــادف مشــاكل متعلقــة بعــدم وضــوح
حــدود الصالحيــات والواجبــات لــإدارات يف املســتويات املخُ تلفــة ضمــن اإلقليــم ،وبالتالــي ،حــدوث نــوع مــن التضــارب
والتعـ�ارض يف اإلجـ�راءات .لكـ�ن تعزيـ�ز املشـ�اركة املجتمعيـ�ة يسـ�اهم يف توفيـ�ر ضمانـ�ات لتجـ�اوز هـ�ذه العوائـ�ق.
8.8مشــاكل وعوائــق مال ّيــة ،فقــد تصــادف املــدن واإلدارات احملل ّيــة مشــاكل مال ّيــة ،بســبب عــدم كفايــة التمويــل احملــدد لهــا
مــن احلكومــة املركز ّيــة.
9.9تطبيــق قانــون اإلدارة احملل ّيــة كشــف جوانــب الضعــف التــي يحتويهــا القانــون ،وأهمهــا درجــة املركز ّيــة العال ّيــة يف الرقابــة
علــى عمــل البلد ّيــات ،وهــي مــن اإلشــكال ّيات التــي مــا زال يُعانــي منهــا هــذا القانــون ،والغمــوض الــذي يكتنــف بعــض
نصوصــه ،وغيــاب اللوائــح التنفيذ ّيــة التــي توضــح مــواده ،ذلــك أن الغمــوض يــؤدي إلــى التّداخــل يف الصالح ّيــات
املمنوحـ�ة لـ�وزارة احلكـ�م احمللـ ّ�ي ،وتلـ�ك املمنوحـ�ة للبلديـ�ات ،وخاصـ�ة فيمـ�ا يتعلـ�ق برسـ�م السياسـ�ات واإلدارة احملل ّيـ�ة.

طبيعة البلديات وصالحياتها في ليبيا
يعتبــر قانــون اإلدارة احملليــة رقــم ( )59للعــام  2012املؤلــف مــن  133مــادة هــو الناظــم لعمــل البلديــات يف ليبيــا ،ومبوجــب املــادة
التاسعــة منــ القانوــن ،ف��إن والي��ة وم��دة مجال�سـ البلدي��ات أرب�عـ س��نوات ماــ ل��م يت��م حلهــا قب��ل ذل��ك .وتضـ ّم مجالــس البلديــات
وفقـاً لقــرار احلكومــة ســبعة أعضــاء ،مــن بينهــم رئيــس املجلــس البلــدي (العميــد) ،علــى أن يكــون مــن بــن هــؤالء الســبعة ممثــل
واحــد عــن الثــوار الســابقني الذيــن فقــدوا أحــد أطرافهــم ،إضافــة إلــى مقعــد للمــرأة .ومبوجــب قــرار صــادر عــن وزراء احلكومــة
قســم هــذا القــرار مــدن ليبيــا وقراهــا
الليبيــة املؤقتــة ،متــت تســمية البلديــات الليبيــة ،لتكــون تابعــة لــوزارة احلكــم احمللــي ،وقــد ّ
إلــى  102بلد ّيــة ،ســيتم جتميــع عــدد منهــا الحقـاً يف شــكل محافظــات.21
ويعتبــر نظــام اإلدارة احملليــة أو نظــام احلكــم احمللــي مناســباً للتعامــل مــع األزمــات التــي تعانــي منهــا الدولــة واملواطــن ،مع احلفاظ
علــى احلكومــة كجهــة إشــرافية وتنســيقية ،لكــن هــذا األســلوب مــن اإلدارة يحتــاج لتوفيــر التســهيالت املاديــة والبشــرية التــي
متكنــه مــن القيــام بــدوره ،واالعتمــاد علــى خطــط التطويــر والتدريــب الفعالــة ،والعمــل علــى ترســيخ مفهوم احلكــم احمللي ونقــل
الســلطات اإلداريــة واملاليــة لهــذه الوحــدات لالرتقــاء باملناطــق احملليــة ،وأخيــراً يحتــاج إلــى التقليــل مــن التداخــات يف املهــام
واملســؤوليات بــن البلديــات والشــركات العامــة والــوزارات اخلدميــة ،كالتعليــم والصحــة ،والتقليــل مــن تدخــل البلديــات يف احليــاة
السياســية للتركيــز علــى خدمــة املواطــن.22
وباملقابــل ،توجــد رؤيــة مغايــرة مفادهــا أن اإلطــار القانونــي ضعيــف وال يفــوض علــى وجــه التحديــد الواجبــات واحلقــوق يف
البلديــات ،ومبوجبــه ،تنــدرج معظــم اخلدمــات األساســية مثل التعليم والتمويــل واإلســكان وامليــاه والصــرف الصحــي والكهربــاء
وغيرهــا ضمــن اختصــاص الدولــة ووزاراتهــا ووكاالتهــا ،ويبقــى املصــدر األساســي لدخــل البلديــات هــو التحويــات مــن احلكومــة
املركزيــة ،التــي تهــدف لتغطيــة تكاليــف التشــغيل باألســاس .وبالتالي ،فــإن عمليــة الالمركزيــة احملــدودة ليســت ناجحــة
يف ليبيا حال ّي ـاً ،ومبــا أن املجــاالت التــي تخضــع لالمركزيــة تشــمل فقــط تراخيــص البنــاء والصحــة العامــة والتنميــة احملليــة
والتســجيل املدنــي ،فــا تتمتــع املجالــس احملليــة بســلطة كاملــة لالســتجابة الحتياجــات املواطنــن ،وهنــاك حاجــة ألن تشــمل
صالحياتهــا امليــاه والكهربــاء والصــرف الصحــي والتعليــم ،وينبغــي أن تكــون هنــاك شــرطة محليــة غيــر مركزيــة ،تنســق مــع تشــكيل
قــوة أمنيــة وطنيــة قويــة.23
ومبوجــب القانــون ،تكــون املجالــس البلديــة أداة مــن أدوات تنفيــذ السياســة العامــة للحكومــة ،ونــص القانــون علــى نقــل عــدد مــن
21
 22عبد املجيد العويتي« ،حصاد البلديات» موقع أخبار ليبيا ،بتاريخ  .2018/1/1ميكن مراجعته عرب الرابط التايل:

انتخابات المجالس البلدية مقياس لمدى تراجع العنف المسلح في ليبيا ،بتاريخ  ،2/12/2013موقع العرب .يمكن مراجعته عبر الرابط التالي/https://alarab.co.uk :
https//:www.libyaakhbar.com/writings.533290/html

 23كريم مزران وإميييل دوناهو وأليسا ميلر ،مقالة بعنوان «نحو مقاربة جديدة للأمزق الليبي» ،ذي أتالنتيك كاونسيل ،ترجمة املرصد الليبي لإلعالم بتاريخ .2017/7/2
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اختصاصــات احلكومــة املركزيــة إلــى البلديــات بشــكل مباشــر فيمــا يتعلــق بتوفيــر فــرص العمــل داخــل نطــاق البلديــة ،واإلشــراف
وإدارة املشــروعات التنمويــة ،كل يف نطاقــه اجلغــرايف ،كمــا يســمح القانــون بإقامــة مشــروعات بــن البلديــات بصفــة مســتقلة يف
املجـ�االت املختلفـ�ة.
ويواجــه القانــون انتقــادات يف بعــض مــواده ،كتلــك املتعلقــة مبعاييــر تأســيس البلديــات مــن قبــل احلكومــة والشــروط التــي يجــب
أن تتوفــر باملرشــح لعضويــة املجلــس البلــدي ،حيــث يفتقــر القانــون ملعاييــر تأســيس البلديــات مــن قبــل احلكومــة ،حيــث أســس
عــدداً كبيــراً منهــا دون مراعــاة عــدد الســكان ومــوارد املدينــة ،باإلضافــة إلــى املطالبــة مبنــح البلديــات صالحيــات أوســع للقيــام
باملهــام التنفيذيــة ،مــع التشــديد علــى آليــات الرقابــة واإلشــراف احلكوميــة علــى عملهــا ،تعزيــزاً ملبــدأ الالمركزيــة يف إدارة الدولــة.

وتواجه البلديات جملة من التحديات على رأسها األزمة اخلدماتية التي لم يعتدها املواطن الليبي من نقص حاد يف أسطوانات
غاز الطهي وانقطاع متكرر للكهرباء وأزمات مياه الشرب التي بقيت رهينة األزمات األمنية يف اجلنوب الليبي ،وغيرها من
األزمات التي أحلقت الضرر باملواطن دون غيره.
ثاني ًا :األطراف املؤثرة يف عمل البلديات:
 .1القبيلة:

 يعـ ّد البُعــد القبلـ ّـي معي ًقــا لـ ُك ّل تنميــة وتطويــر ،فأراضــي الدولــة مثـ ًا مقســمة ومملوكــة مــن قبــل القبائــل ،والســجل العقــاري
غيــر مفعــل حتــى اللحظــة مــن قبــل وزارة العــدل ،وقانــون ملك ّيــة األرض العامــة للدولــة شــبه ُمعطــل ،فبــرزت تب ًعــا لهــذا الواقــع
�وائي وعـ�دم مقـ�درة البلد ّيـ�ة علـ�ى اسـ�تغاللها.
ظاهـ�رة املخططـ�ات العشـ�وائ ّية والبنـ�اء العشـ ّ

 كمــا أن للمحاصص�ةـ القبل ّي��ة دوراً يف تقيي�دـ تقل�دـ الوظائـ�ف املُه ّم��ة ،كم��ا أنهــا مؤثرــة بش�كـل أو بآخـ�ر يف منــع الكفــاءات مــنالعمــل يف تخصصاتهــا ،وتوســع نفــوذ القبيلــة لصالــح تنفيــذ مصاحلهــا ،وأصبحــت ذات نفــوذ يف رســم السياســات والتوجهــات
اخلاطئــة املبنيــة علــى أســس هشــة تتمثــل يف ضــخ قيــادات قبل ّيــة لتنفيــذ أجندتهــا ،فصــارت التكتــات القبل ّيــة معيق ـاً واضح ـاً
لعمـ�ل اإلدارات احملل ّيـ�ة ،مبـ�ا فيهـ�ا البلد ّيـ�ة.
2.2القطاع اخلاص:
إن تهــرب القطــاع اخلــاص ،مثــل الشــركات الكبــرى واملتوســطة والنشــاطات االقتصاد ّيــة العائليــة األخــرى ،مــن دفــع الضرائــب
والرسـ�وم واملخصصـ�ات املتعلقـ�ة باللوحـ�ات اخلاصـ�ة بالدعايـ�ة ،أعـ�اق عمـ�ل البلديـ�ة.
3.3املجتمع املدني:

غيــاب الفهــم الصحيــح ملفهــوم املجتمــع املدنـ ّـي لــدى ممارســي العمــل املدنـ ّـي ،وبشــكل خــاص مبفهــوم دوره الرقابــي علــى احلكــم
واملشــاركة فيــه ،والصراعــات احلاليــة ،جعــل مــن املجتمــع املدنــي أداة بيــد املتصارعــن وانتشــار ظاهــرة شــراء الــوالءات .مــن
جهــة أخــرى ،غــاب أحــد أبــرز مكونــات املجتمــع املدنــي عــن املشــهد الرقابــي يف ليبيــا ،وهــو النقابــات املهن ّيــة والقــوى النخبو ّيــة
ـرأي العــام ،لــذا ،فاملجتمــع املدنـ ّـي يف ليبيــا تأثيــره ضعيــف جـ ّداً .كمــا أن املنظمــات األهليــة واجلمعيــات والتعاونيــات
التــي تقــود الـ ّ
اخليريــة غيــر ُمنظمــة ،وغيــر مؤسســة.
4.4القضاء واحملاكم:
للقضــاء دوره وأثــره يف حــل معضــات وإشــكاالت القطــاع اخلدمـ ّـي» البلديــات» ،إال أن القضــاء يف ليبيــا شــبه معطــل مــع وجــود
ـلبي
مؤشــرات ووقائــع تدلــل علــى تأثــره بفعــل القــوة الضاغطــة األولــى يف ليبيــا وهــي القبيلــة ،كمــا أن لتفشــي الرشــوة أثــره السـ ّ
علــى نزاهــة القضــاء وتعطيــل احملاكــم.
5.5الشرطة:
للش��رطة دوره�اـ املُرتبطــ خدم ّي��اً بتأميـن اجلهـ�ات العام��ة التــي ترعاهــا البلد ّي��ة ،لك��ن هــذا الــدور ُمتذبــذب نتيجــة للضعــف األمنـ ّـي
وانتشـ�ار السـلاح وامليليشـ�يات املسلحة.
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6.6احلرس
البلدي:
ّ
دوره خدمـ ّـي وهــو شــبه ُمعطــل ،فانتشــرت تبعـاً لذلــك األغذيــة الفاســدة مــن قبــل التجــار ،كمــا انتشــرت األدويــة الفاســدة املُنتهيــة
الصالح ّيـ�ة ،مـ�ا أثـ�ر سـ�لباً علـ�ى فاعليـ�ة البلديـ�ات يف منـ�ع هـ�ذه الظاهـ�رة وظواهـ�ر أخـ�رى.
7.7السجل املدني:
ـؤدي خدمــة ُمنظمــة
الســجل املدنـ ّـي قطــاع خدمـ ّـي أيضـاً شــبه ُمعطــل ،الرتباطــه مبنظومــة الدولــة للرقــم الوطنـ ّـي والتســجيل ،وال يـ ّ
وواضحــة املعالــم ،مــا أثــر ســلباً علــى فاعليــة البلديــات يف متابعــة العديــد مــن القضايــا املتعلقــة باألفــراد.

22

نظام النزاهة والوقاية من الفساد يف جتربة الهيئات احمللية الراهنة يف ليبيا

تشخيص نظام النزاهة في هيئات الحكم المحلي في ليبيا
أوال :تشخيص اإلطار القانوني الناظم لعمل الهيئات المحلية (البلديات)
قانون االنتخابات
 هل يضمن قانون االنتخابات احمللية انتخابات عادلة ،وحرة ،وممثلة؟نــص اإلعــان الدســتوري الصــادر بتاريــخ 2011/8/3م يف مــواده ( )15 ،14 ،6 ،4علــى حــق املشــاركة السياســية لــكل مواطــن
ليبــي ،مبــا يف ذلــك التَّعدديــة السياســية واحلـــزبية ،واملســاواة يف التمتــع باحلقــوق املدنيــة والسياســية ،وحريــة التجمــع والتظاهــر
وحريــة تكويــن األحــزاب السياســية واجلمعيــات وســائر ُمنظمــات املُجتمــع املدنــي.
واالعتصــام الســلميُ ،
كمــا نظــم كل مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )161لســنة  2013باعتمــاد األســس والضوابــط اخلاصــة بانتخابــات املجالــس
البلديــة ،وقانــون رقــم ( )59لســنة  ،2012بشــأن نظــام اإلدارة احملليــة ،عمليــة الترشــح والترشــيح والنظــام االنتخابــي املعتمــد
للهيئــات احملليــة ،الــذي اعتمــد يف مــادة القــرار األولــى (التعريفــات) نظــام األغلبيــة النســبية بشــأن نظــام التصويــت ،وهــو النظــام
االنتخاب��ي الــذي يفوــز فيــه املرشـ�ح احلاص��ل عل��ى أعل��ى نس��بة م��ن األصوــات الصحيح�ةـ يف الدائ��رة االنتخابي��ة .وهــذا مــا أشــارت
إليــه كذلــك املــادة ( )5مــن القــرار :يتــم انتخــاب أعضــاء املجلــس البلــدي علــى أســاس نظــام األغلبيــة ،ويفــوز باملقاعــد املرشــحون
�حي أو أكثـ�ر ،يتـ�م إجـ�راء القرعـ�ة بينهـ�م.
الذيـ�ن يحصلـ�ون علـ�ى أعلـ�ى األصـ�وات بالدائـ�رة ،ويف حـ�ال تسـ�اوي عـ�دد األصـ�وات ملرشـ ْ
كمــا نصــت مــواد التشــريعات ســالفة الذكــر علــى اجــراء االنتخابــات مــن خــال االقتــراع الســري املباشــر وبحريــة ،وال يجــوز
التصويــت بالوكالــة .فقــد جــاء يف املــادة ( )4مــن القــرار  161املذكــور :يتــم انتخــاب أعضــاء املجلــس البلــدي باالقتــراع الســري
العــام املباشــر يف النطــاق اإلداري للبلديــة وفق ـاً ألحــكام القانــون رقــم ( )59لســنة  2012بشــأن نظــام اإلدارة احملليــة والئحتــه
التنفيذيــة ،وهــذه الالئحــة واملعاييــر الدوليــة املتبعــة ،وال يجــوز التصويــت بالوكالــة.
 ما مدى تطبيق النظام االنتخابي النسبي والكوتات يف جعل املجالس احمللية أكثر متثي ًال؟تضمــن القــرار الســابق ضمانــات مــن أجــل أفضــل متثيــل لشــرائح املجتمــع ،حيــث أشــار إلــى أن لــكل ناخــب حــق التصويــت لثــاث
فئــات وهــي( :فئــة النســاء ،وفئــة ذوي االحتياجــات اخلاصــة مــن الثــوار ،والفئــة العامــة) ،ونصــت املــادة /26أ علــى أن :عــدد مــن
األعضــاء يجــري انتخابهــم باالقتــراع الســري العــام املباشــر يف النطــاق اإلداري للبلديــة ،علــى أن يكــون مــن بينهــم عضــو علــى
األقــل عــن النســاء وعضــو مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة مــن الثــوار.
ويف املمارســة ،انطلقــت أول انتخابــات بلديــة يف ليبيــا يــوم  30تشــرين الثانــي /نوفمبــر  2013يف مرحلــة أولــى ،تلتهــا مرحلــة
ثانيــة يف  26نيســان /أبريــل  ،2014وشــملت البلديــات التــي لــم يجــر فيهــا اقتــراع يف املوجــة األولــى .وشــارك يف إعــداد تلــك
االنتخابــات األولــى وأشــرف عليه��ا ،أربعوــن أل��ف موظ��ف م��ن أعض��اء اللّجن��ة املركزي��ة لالنتخابــات البلديـ�ة .ثُــم قامــت اللّجنــة
املركزيــة لالنتخابــات الحقـاً باإلشــراف علــى عمليــات انتخــاب عمــداء (رؤســاء) البلديــات يف  91بلديــة مــن أصــل  ،102بال ّرغــم
مـ�ن الوضـ�ع األمنـ�ي املُتدهـ�ور يف غالبيـ�ة مناطـ�ق البـلاد.
وبالتالــي ،جنــد أن التشــريعات الليبيــة ضمنــت احلــق لــكل مواطــن ليبــي بالترشــح والترشــيح يف انتخابــات الهيئــات احملليــة ،كمــا
أن القانــون اشــترط وجــود متثيــل يف كل مجلــس منتخــب يضــم عــل األقــل امــرأة واحــدة ،وعضــواً مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة
مــن الثــوار ،إضافــة إلــى انتخــاب باقــي األعضــاء (املجمــوع  7أو  9أعضــاء حســب عــدد ســكان نطــاق البلديــة) .وحيــث إن التجربــة
الدميقراطيــة يف ليبيــا يافعــة بشــكل عــام ،خاصــة جتربــة األحــزاب السياســية ،فقــد مت اعتمــاد نظــام األغلبيــة النســبية علــى
أســاس التصويــت الفــردي وليــس ضمــن قوائــم أو كتــل حزبيــة.
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واعتبــر الواقــع األمنــي اخلطيــر يف ليبيــا أكبــر التحديــات أمــام حريــة االقتــراع ،إال أن العديــد مــن اجلهــات احملليــة والدوليــة
شــاركت يف الرقابــة علــى عمليــة االقتــراع ،وهــو مــا نصــت عليــه املــادة ( )51مــن القــرار املذكــور :تتولــى مؤسســات املجتمــع
املدنــي واملنظمــات اإلقليميــة والدوليــة املختصــة املعتمــدة مــن قبــل اللجنــة املركزيــة ،وكذلــك وكالء املرشــحني ،مراقبــة العمليــة
االنتخابيــة ،وتلتــزم اللجنــة املركزيــة بتســهيل مهامهــم مبــا يوفــر أكبــر قــدر مــن املصداقيــة حلريــة ونزاهــة االنتخابــات.
 هل هناك معايير عادلة وشفافة للترشح واختيار املرشحني؟نصــت املــادة ( )16مــن القــرار  161لســنة  2013علــى اعتمــاد األســس والضوابــط اخلاصــة بانتخابــات املجالــس البلديــة فيمــا
يتعلــق بالترشــح لعضويــة املجالــس البلديــة :يشــترط فيمــن يترشــح لعضويــة املجالــس البلديــة باإلضافــة إلــى الشــروط املنصــوص
عليهــا بالقانــون رقــم ( )59لســنة  2012ميـلادي ،بشـ�أن نظـ�ام اإلدارة احملليـ�ة:
1.1أال يكون عضواً باللجنة املركزية لالنتخابات أو إحدى جلانها الفرعية.
2.2أن تنطبق عليه معايير وضوابط النزاهة والوطنية وفقاً للتشريعات النافذة.
3.3أال يكون من أعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي اجليش الوطني والهيئات النظامية.
كما نصت املادة ( )8من القانون على:
يشترط فيمن يتم اختياره لعضوية املجلس ما يلي:
1.1أن يكون مواطناً ليب ّياً متمتعاً بكامل حقوقه املدنية ،ما لم يكن احلرمان بسبب قضية سياسية ضد النظام البائد.
2.2أن يكون كامل األهلية وأال يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميالدية.
3.3أال يجمع بني عضوية املجلس وأي عمل أو منصب رسمي آخر.
4.4أن يقــدم قبــل مباشــرة عضويتــه باملجلــس إقــراراً مبــا يف ذمتــه املاليــة وذمــة زوجتــه وأوالده ،يتضمــن بيانــاً وافيــاً
مبمتلكاتهــم الثابتــة واملنقولــة.
5.5أال يكــون قــد فصــل مــن الدولــة بقــرار تأديبــي نهائــي ،مــا لــم يكــن الفصــل بســبب قضيــة سياســية ضــد نظــام الطغيــان
املبــاد.
6.6أن يكون محمود السيرة حسن السمعة مؤمناً مببادئ وأهداف ثورة  17فبراير.
7.7أال يكون قد سبق احلكم عليه يف جناية أو يف جنحة مخلة بالشرف أو باألخالق ،ما لم يرد إليه اعتباره.
8.8أال يكــون ممــن انتســب يف الســابق لتشــكيالت احلــرس الثــوري أو اللجــان الثوريــة أو جهــاز األمــن الداخلــي أو جهــاز
األمــن اخلارجــي أو قــام بتعذيــب أو قتــل أو إيــذاء املعارضــن لنظــام حكــم الطغيــان املبــاد ،أو شــغل إحــدى الوظائــف
القياديــة العليــا يف ذلــك النظــام ،مــا لــم يكــن قــد قــام باالشــتراك يف ثــورة  17فبرايــر أو التحــق بصفوفهــا بعــد قيامهــا.
9.9أال يكــون قــد حصــل علــى أيــة أمــوال مملوكــة للدولــة باألســاليب غيــر املشــروعة أو حتصــل علــى أمــوال مــن أي شــخص
بواســطة الرشــوة أو مبناســبة مزاولتــه ملهامــه الوظيفيــة التــي كانــت قــد أوكلــت إليــه ضمــن مؤسســات نظــام الطغيــان
املبـ�اد.
وبالتالــي ،ميكــن القــول إن التشــريعات النافــذة قــد وضعــت معاييــر واضحــة وشــفافة يف الترشــح لعضويــة املجالــس احملليــة،
مــع ضــرورة وضــع معاييــر أكثــر شــفافية ووضوحـاً فيمــا يتعلــق مبــن يتــم اســتثناؤهم مــن الترشــح والتنافــس االنتخابــي ،وهنــاك
أصــوات ترتفــع لتشــديد شــروط ومعاييــر إضافيــة حــول املســتوى التعليمــي واخلبــرة اإلداريــة.
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ويف الواقــع العملــي ،لــم تســجل اجلهــات الرقابيــة يف معظــم األحيــان مخالفــات خطيــرة تتعلــق بعــدم انطبــاق معاييــر الترشــح
الــواردة أعــاه علــى املرشــحني النتخابــات الهيئــات احملليــة ،كمــا مت تســجيل بعــض الطعــون ضــد ترشــح البعــض النتخابــات
الهيئــات احملليــة .فلقــد مت إيقــاف أحــد أعضــاء املجلــس البلــدي عــن فئــة املــرأة بعــد ممارســتها للمهــام الوظيفيــة بســنة يف بلديــة
طرابلــس ،حيــث ثبــت أنهــا متتلــك جنســية مبــا يخالــف أحــكام قانــون عالقــات العمــل ،وبعــض القوانــن األخــرى ،ومت تقــدمي عــدة
طعــون مــن قبــل منظمــات املجتمــع املدنــي للجنــة العليــا النتخابــات املجالــس البلديــة ،وبالتالــي ،قامــت اللجنــة بإيقافهــا عــن العمــل
طبقـاً لإلجــراءات القانونيــة املعمــول بهــا ،ومتكــن عضــوة املجلــس البلــدي التــي تليهــا يف الترتيــب.
 هــل التمويــل االنتخابــي معلــن؟ وهــل توجــد أحــكام قانونيــة تنظــم مصــادر التمويــل وســقوفه؟ ومــا مــدى تنــوع وقابليــة اســتمراراملصــادر املاليــة؟
تضمن��ت التش��ريعات الليبي��ة املتعلق��ة باالنتخاب��ات م��واد تنظ��م عملي��ة التموي��ل االنتخاب��ي ،حي��ث نص��ت امل��ادة ( )27مــن القرار رقم
( )161لســنة  2013باعتمــاد األســس والضوابــط اخلاصــة بانتخابــات املجالــس البلديــة علــى :حتــدد اللجنــة املركزيــة لالنتخابــات
سـ�قف قيمـ�ة اإلنفـ�اق علـ�ى أنشـ�طة الدعايـ�ة االنتخابيـ�ة لـ�كل مرشـ�ح ،علـ�ى أن يحـ�دد مصـ�ادر متويـ�ل دعايتـ�ه االنتخابيـ�ة.
كمـ�ا نصـ�ت املـ�ادة ( :)28تتحقــق اللجنــة الفرعيــة مــن االلتــزام املرشــح بأحــكام املادتيــن الســابقتني ،ولهــا أن تقــرر إلغــاء الترشــيح
أو نتائــج االنتخــاب للمرشــح إذا مــا تبينــت لهــا مخالفتــه لهــذه األحــكام ،ويف هــذه احلالــة ،يصــار إلــى إعــادة حســاب األصــوات،
وفقـ�اً للوائـ�ح املعمـ�ول بهـ�ا.
ويف املمارســة ،فقــد افتقــدت االنتخابــات احملليــة  2014إلــى التــزام كافــة املرشــحني النتخابــات الهيئــات احملليــة باإلفصــاح عــن
مصــادر التمويــل غيــر احلكومــي ،مبــا يف ذلــك الســقوف احملــددة ،حيــث مت تســجيل مخالفــات لكافــة املرشــحني فيمــا يتعلــق
بالســقوف احملــددة للتمويــل االنتخابــي ،كمــا لــم يقــدم املرشــحون تقاريرهــم حــول مصــادر وقيمــة التمويــل الــذي حصلــوا عليــه،
مــع العلــم بــأن معظــم املرشــحني التزمــوا بفتــح حســاب مصــريف للحملــة االنتخابيــة ،ومت تقــدمي كشــف احلســاب املصــريف للجنــة
املركزيــة لالنتخابــات ،إال أنــه لــم يكــن أحيان ـاً مطابق ـاً للواقــع الفعلــي ،بحيــث كانــت احلمــات االنتخابيــة تفــوق املخصصــات
املذكــورة يف احلســاب املصــريف ،ومت تقــدمي تقاريــر حــول مصــادر التمويــل أحيانـاً أخــرى ،وأحيانـاً لــم يطلــب أصـ ً
ا مــن املرشــحني
تقــدمي تقاريرهــم املاليــة حــول الصــرف علــى الدعايــة االنتخابيــة .ويف جميــع احلــاالت ،لــم تكــن الرقابــة صارمــة ولــم تكــن دقيقــة
حــول مصــادر التمويــل.
وقــد يرجــع الســبب إلــى دعــم مرشــحني مــن قبــل أحــزاب ال ترغــب بالظهــور يف واجهــة االنتخابــات .كمــا أن جلنــة االنتخابــات
لــم تتخــذ أي إجــراءات عقابيــة تتعلــق بعــدم التــزام مرشــحني مبــا نــص عليــه القــرار املذكــور فيمــا يتعلــق بالتمويــل االنتخابــي.
 هل يضمن القانون منافسة حرة وفرص ًا متساوية يف الوصول إلى اإلعالم خالل احلمالت االنتخابية؟أفــرز القانــون العديــد مــن املــواد التــي تنظــم عمليــة الدعايــة االنتخابيــة ،بــدءاً مــن تنظيــم والرقابــة علــى عمليــة التمويــل االنتخابي
والتقاريــر املاليــة اخلاصــة ،مــروراً بتنظــم العمليــة الدعائيــة والوصــول إلــى اإلعــام واألدوات املســموح بها.
فق��د نص��ت امل��ادة ( )23مــن القــرار رقــم ( )161لســنة  2013باعتمــاد األســس والضوابــط اخلاصــة بانتخابــات املجالــس البلديــة
علــى (تقــوم اللجنــة املركزيــة باإلعــان يف وســائل اإلعــام الرســمية املتاحــة عــن فتــرة الدعايــة االنتخابيــة للمرشــحني ،وحتــدد
ضواب��ط وأماك�نـ وض�عـ امللصقــات الدعائي��ة طيلــة املــدة احملــددة ،وذلــك باالتف��اق مــع الس��لطة احملليـ�ة .ولــكل مرشــح حــق التعبييــر
ع��ن رأيـ�ه وتق��دمي برنامج��ه االنتخاب��ي ،ومب��ا ال يخال��ف النظاــم العــام .ويف كل األحــوال ،يجــب أن ينتهــي كل نشــاط يعــد مــن قبيــل
الدعايــة االنتخابيــة قبــل يــوم االقتــراع بأربــع وعشــرين ســاعة.
كمــا نصــت املــادة ( )24علــى :حتــدد اللجنــة املركزيــة لالنتخابــات ضوابــط ومواصفــات املــواد الدعائيــة ،ويكــون اســتخدام وســائل
اإلعــام العامــة تنفيــذ الدعايــة االنتخابيــة علــى أســاس املســاواة وتكافــؤ الفــرص لكافــة املرشــحني املدرجــن بالقائمــة ،وتضــع
اللجنــة قواعــد وإجــراءات الدعايــة االنتخابيــة مبــا يضمــن تســاوي احلصــص يف البرنامــج املخصــص لــكل مرشــح وكيفيــة توزيــع
األوقـ�ات علـ�ى وسـ�ائل اإلعـلام املختلفـ�ة.
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واملـ�ادة ( :)25يج��وز ألي مرش��ح نش��ر م��واد دعايت��ه االنتخابي��ة علىــ ش��كل كتيب��ات أو ملصق��ات أو صح��ف .كمــا يجــوز اســتعمال
وسـ�ائل اإلعـلام املتاحـ�ة اإللكترونيـ�ة ألغـ�راض الدعايـ�ة االنتخابيـ�ة.
وبالتالــي ،كانــت فــرص وحريــة الوصــول إلــى اإلعــام مــن قبــل مرشــحي الهيئــات احملليــة ،وبشــكل خــاص اإلعــام الرســمي،
متســاوية .إال أن الوصــول إلــى اإلعــام اخلــاص كان متفاوت ـاً بــن املرشــحني ،العتمــاده علــى قــدرات املرشــحني املاليــة أو مــن
خــال تغطيــة هــذه التكاليــف بقنــوات تغذيهــا أحــزاب سياســية داعمــة للمرشــح.
 هل ينص قانون االنتخابات على وجود تدقيق خارجي للدعايات االنتخابية؟نصـ�ت املـ�ادة ( )29مــن القــرار رقــم ( )161لســنة  2013باعتمــاد األســس والضوابــط اخلاصــة بانتخابــات املجالــس البلديــة علــى:
يلتــزم كل مرشــح بــأن يقــدم بيانـاً مفصـ ً
ا للجنــة الفرعيــة يتضمــن مجموعــة اإليــرادات التــي حصــل عليهــا ومصدرهــا وطبيعتهــا
ومـ�ا أنفـ�ق منهـ�ا علـ�ى الدعايـ�ة االنتخابيـ�ة خـلال خمسـ�ة عشـ�ر يومـ�اً مـ�ن تاريـ�خ إعـلان نتيحـ�ة االنتخابـ�ات.
أمــا بخصــوص الرقابــة الفعليــة علــى عمليــة التمويــل االنتخابــي ،فلــم تكــن فعالــة ،مترافقــة بغيــاب أو ضعــف يف تقــدمي التقاريــر
املاليــة حــول التمويــل االنتخابــي ،حيــث لــم يلتــزم بعــض املرشــحني بتقــدمي تقاريرهــم كمــا نــص عليــه القانــون ،ولــم يتــم اتخــاذ
أيــة إجــراءات بخصوصهــم ،ويف حــاالت أخــرى ،مت تقــدمي تقاريــر ،حيــث كانــت تقاريــر املرشــحني مخالفــة للواقــع العملــي الــذي
جتــاوز الســقوف.
 هل يخضع املرشحون لقانون الذمة املالية؟ال يوجــد يف النصــوص القانونيــة مــا يلــزم كل مرشــح بتقــدمي إقــرار أو اإلفصــاح عــن ذمتــه املاليــة مــن أمــاك تخصــه أو تخــص
عائلتــه كالزوج/ـــة أو األبنــاء قبــل الترشــح أو خــال الترشــح .إال أن املــادة  50مــن القــرار  161ســنة  2013باعتمــاد األســس
والضوابــط اخلاصــة بانتخابــات املجالــس البلديــة قــد نصــت علــى :يقــدم عضــو املجلــس البلــدي املنتخــب ،وقبــل مباشــرة عضويتــه
باملجلــس ،إقــراراً مبــا يف ذمتــه املاليــة وذمــة زوجتــه وأوالده ،يتضمــن بيانـاً وافيـاً مبمتلكاتهــم الثابتــة واملنقولــة.
كمــا نصــت املــادة ( )8مــن قانــون رقــم ( )59لســنة  2012بشــأن نظــام اإلدارة احملليــة ،النقطــة الرابعــة منهــا ،علــى :يشــترط فيمــن
يت��م اختي��اره لعضوي�ةـ املجل�سـ م��ا يل��ي :أن يقــدم قبــل مباشــرة عضويتــه باملجلــس إقــراراً مبــا يف ذمتــه املاليــة وذمــة زوجتــه وأوالده،
يتضمــن بيانـاً وافياً مبمتلكاتهــا الثابتة واملنقولة.
أي أن هــذا اإلجــراء مطلــوب بعــد الفــوز باالنتخابــات وقبيــل مباشــرة الفائــز لعضويتــه يف املجلــس احمللــي ،وهــو مــا أضعــف
الرقابــة علــى التمويــل االنتخابــي مــن جهــة ،أو التدقيــق إذا مــا حصــل أي مــن الفائزيــن بعضويــة املجلــس علــى دعــم مالــي بعــد
فــوزه باالنتخابــات.
وقد قدم جميع أعضاء املجالس البلدية املنتخبة إقرارات بذممهم املالية قبيل مباشرتهم العمل إعماالً للقانون.
دورية االنتخابات
هل أجريت االنتخابات املاضية ضمن إطارها الزمني احملدد؟ وهل كانت حرة وعادلة وممثلة؟
جــرت االنتخابــات البلديــة يف ليبيــا علــى مرحلتــن يــوم  30تشــرين الثانــي /نوفمبــر  ،2013تلتهــا مرحلــة ثانيــة يف  26نيســان/
أبريــل  ،2014وشــملت البلديــات التــي لــم يجــر فيهــا اقتــراع يف املوجــة األولــى .وشــارك يف إعــداد تلــك االنتخابــات األولــى
وأشـ�رف عليهـ�ا ،أربعـ�ون ألـ�ف موظـ�ف مـ�ن أعضـ�اء اللّجنـ�ة املركزيـ�ة لالنتخابـ�ات البلديـ�ة.
إال أن العديــد مــن املــدن عانــت مــن صراعــات داخليــة ،فــكل منطقــة أو قبيلــة أو أســرة باملدينــة تريــد بلديــة مســتقلة ،علــى ســبيل
املثــال ،مدينــة الزاويــة انقســمت إلــى أربــع بلديــات ،وطرابلــس الكبــرى إلــى  13بلديــة ،فيمــا كانــت هنــاك مطالــب مــن بعض القــرى
التــي ال يزيــد تعــداد ســكانها علــى  5آالف نســمة بــأن تكــون بلديــة.
كمــا بــرز صــراع آخــر علــى حــدود البلديــات ،فــكل مدينــة أو منطقــة تريــد مســاحة أكبــر مــن مســاحتها احلاليــة ،أو تريــد ضــم
أي مشــروع زراعــي أو صناعــي أو خدمــي أو مؤسســة حكوميــة حلدودهــا اإلداريــة .وبعــد أشــهر قليلــة ،بــدأت الصراعــات داخــل
عــدد كبيــر مــن املجالــس البلديــة ،حتــى وصــل األمــر إلــى أن بعــض البلديــات أصبــح لهــا عميــدان ،ويف ذات الوقــت ،فــإن جتربــة
وزارة احلكــم احمللــي لــم تكــن كبيــرة يف حــل النزاعــات الداخليــة كمــا متــت اإلشــارة إليــه ســابقاً.
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توفر املصادر ونزاهة االنتخابات
ما مدى توفر مصادر مالية كافية لتنفيذ حمالت الدعاية اإلعالنية؟ وما مدى تنوع وقابلية استمرار املصادر املالية؟
وهل كانت املنافسة حرة والفرص متساوية يف الوصول إلى اإلعالم خالل احلمالت االنتخابية؟
توضــح الالئحــة التنفيذيــة للقانــون ( )59بشــكل مفصــل شــروط الصــرف علــى احلملــة االنتخابيــة ووجــود جهــات رقابيــة تتابــع
مــدى التــزام املرشــحني بهــذه الشــروط ،وتقــوم جلنــة االنتخابــات بتســليم املرشــح تعليمــات ودليـ ً
ا إرشــاد ّياً فيمــا يخــص احلمــات
الدعائيــة ومتويلهــا ،إال أن مــا يعيــب هــذا اإلجــراء هــو عــدم مراقبتــه وال متابعتــه مــن قبــل جلنــة االنتخابــات.
وبالرغــم مــن وجــود الدليــل والقانــون ،حدثــت بعــض األمــور واخلروقــات يف العمليــات االنتخابيــة .كمــا لــم توجــد إجــراءات رادعــة
للذيــن جتــاوزوا ســقف الصــرف يف حمالتهــم االنتخابيــة ،كمــا لــم يعلــن املرشــحون عــن مصــادر متويلهــم بشــكل صريــح؛ فلــم يتــم
اإلعــان مــن قبــل املرشــحني يف العمليــة االنتخابيــة عــن مصــادر متويــل الدعايــة االنتخابيــة وحجــم الصــرف عليهــا.
أمــا فيمــا يتعلــق بالوصــول إلــى اإلعــام ،فــإن اللجنــة املركزيــة لالنتخابــات حتــدد ضوابــط ومواصفــات املــواد الدعائيــة ،ويكــون
اســتخدام وســائل اإلعــام العامــة لتنفيــذ الدعايــة االنتخابيــة علــى أســاس املســاواة وتكافــؤ الفــرص لكافــة املرشــحني املدرجــن
بالقائمــة ،وتضــع اللجنــة قواعــد وإجــراءات الدعايــة االنتخابيــة مبــا يضمــن تســاوي احلصــص يف البرامــج املخصصــة لــكل
مرشــح ،وكيفيــة توزيــع األوقــات علــى وســائل اإلعــام املختلفــة.
وعمل ّي ـاً كانــت هنــاك فــرص متســاوية يف الوصــول إلــى وســائل اإلعــام العامــة ،وذلــك بخــاف احلمــات اإلعالميــة اخلاصــة
التــي كانــت بحســب قــدرة املرشــح املاليــة يف اإلنفــاق علــى دعايتــه ،وهــذا مت دون أي رقابــة أو التــزام بالســقوف املاليــة احملــددة.
ولــم يكــن هنــاك أي تنظيــم رســمي للمنافســة احلــرة بــن املرشــحني ،ومتــت املنافســة عــن طريــق وســائل اإلعــام مــن خــال
النشــاط غيــر الرســمي الــذي قامــت بــه بعــض مؤسســات املجتمــع املدنــي.
مــا مــدى مناعــة أعضــاء املجلــس البلــدي ،وخصوص ـ ًا أحــزاب األقليــة يف املجلــس ،مــن تدخــل القــوى اخلارجيــة (مــن خــارج
املجلــس) يف تنفيــذ السياســات واألنشــطة؟ وهــل يتمتــع أعضــاء املجلــس البلــدي باحلريــة الكاملــة عنــد اتخــاذ القــرارات؟ أم أنهــم
ملزمــون بسياســات حزبهــم؟
نظر ّيـاً ،فــإن التشــريعات الليبيــة تضمــن حريــة عمــل أعضــاء املجلــس البلــدي وتدعــم اســتقالليتهم مــن تدخــل القــوى اخلارجيــة
يف تنفيــذ السياســات والبرامــج واألنشــطة داخــل البلديــة ،فــكل عضــو يعمــل بحريــة واســتقاللية تامــة حســب القوانــن واللوائــح
املعمــول بهــا.
يف التجربــة العمليــة ،ال توجــد مناعــة كافيــة مــن تدخــل عــدة أطــراف مــن خــارج الهيئــة احملليــة لفــرض برامــج معينــة أو الدفــع
لتنفيــذ سياســات وأنشــطة معينــة بســبب الظــروف وحالــة التجــاذب السياســي الشــديدة يف البــاد ،والوضــع األمنــي اخلطيــر،
وحالــة املؤسســات احملليــة حديثــة النشــأة ذات اإلمكانيــات املتواضعــة ،والتجاذبــات القبليــة والعشــائرية واملناطقيــة ،بحيــث ال
يتمتــع غالبيــة أعضــاء املجالــس البلديــة باحلريــة الكاملــة عنــد اتخــاد القــرار ،فهنــاك دائم ـاً رقابــة لصيقــة عبــر املؤثريــن مــن
القبائــل واملناطــق واألحــزاب ،وهــذه الرقابــة تتدخــل فــى إصــدار القــرارات ،وحتمــي مصالــح فئــات دون األخــرى.
ما مدى متثيل أعضاء املجلس لكافة فئات املجتمع؟
قــام العديــد مــن املواطنــن وبعــض القبائــل مــن احملســوبني علــى النظــام الســابق يف ليبيــا مبقاطعــة االنتخابــات وعــدم املشــاركة
فيهــا ،وهــذا بــدوره أثــر علــى نتائــج االنتخابــات ،وفــوز أغلــب األصــوات واملقاعــد لقبيلــة معينــة ،وهــذا انعكــس بشــكل واضــح علــى
العمــل واألداء بشــكل عــام .كمــا أن عــدم وجــود مقاعــد لألحــزاب زاد مــن الصــراع القبلــي واملناطقــي ،وبالتالــي ح ـ ّد كثيــراً مــن
مســتوى التمثيــل لكافــة فئــات املجتمــع.
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وبالرغــم مــن ذلــك ،فقــد كانــت االنتخابــات ممثلــة مــن جميــع الفئــات بنســبة كبيــرة يف بدايــة إجرائهــا ،ولكــن بعــد االختــاف
السياســي الــذي اندلــع بعــد العــام  2014بصــورة حــرب دمويــة ،ووجــود حكومتــن ،وتدخــل وزيــر احلكــم احمللــي ،مت تكليــف بعــض
العمــداء يف بعــض البلديــات بــإدارة البلديــات ممــن هــم مــن غيــر املنتخبــن بســبب الوضــع السياســي احلالــي .فســر البعــض هــذه
اخلطــوة بالضروريــة والتكيــف مــع الظــروف ،فيمــا رآه البعــض مبثابــة «انقــاب علــى الشــرعية» الســابقة.
إلــى أي مــدى يســتطيع املواطنــون احلصــول علــى معلومــات ماليــة خاصــة باألعضــاء؟ وهــل تقــدم املرشــحون بإقــرارات الذمــة
املاليــة؟
نصــت املــادة ( )8مــن قانــون رقــم ( )59لســنة  2012بشــأن نظــام اإلدارة احملليــة ،النقطــة الرابعــة منهــا علــى :يشــترط فيمــن يتــم
اختي��اره لعضوي�ةـ املجل�سـ م��ا يل��ي :أن يقــدم قبــل مباشــرة عضويتــه باملجلــس إقــراراً مبــا يف ذمتــه املاليــة وذمــة زوجتــه وأوالده،
يتضمــن بيانـاً وافيـاً مبمتلكاتهــا الثابتــة واملنقولــة.
ويف التطبيــق ،قــام أعضــاء املجلــس املنتخبــون بتقــدمي إقــرارات عــن ذممهــم املاليــة ،إال أنــه لــم يتــم نشــرها علــى موقــع البلديــة
اإللكترونــي ،وال يوجــد ســجل يحــوي تلــك اإلقــرارات ،بحيــث يســمح للمواطنــن بالوصــول أو االطــاع عليــه.
هل توجد شركات تقييم وتدقيق خارجية حول الدعايات االنتخابية وآليات صرف الدعاية االنتخابية؟
كمــا ســلف ذكــره ســابقاً ،نظــم القــرار رقــم ( )161لســنة  2013باعتمــاد األســس والضوابــط اخلاصــة بانتخابــات املجالــس البلديــة
الضوابــط املتعلقــة بالدعايــة االنتخابيــة ،حيــث تضمــن القــرار مجموعــة مــن الضوابــط املاليــة الواجــب أن يلتــزم بهــا املرشــحون،
ســواء أكانــوا أفــراداً أم أحزاب ـاً ،ومنهــا أن يقــوم كل مرشــح بفتــح حســاب خــاص بدعايــة حملتــه االنتخابيــة ،وأن يقــوم بتقــدمي
كشــف بــكل إيــرادات حملتــه االنتخابيــة إلــى اللجنــة الفرعيــة التــي تتولــى اإلشــراف علــى االنتخابــات البلديــة ،وتضمــن القــرار
رقابــة اللجنــة الفرعيــة علــى الدعايــات االنتخابيــة للمرشــحني وحــدد آليــات الصــرف وســقوفها وأيضـاً مصــادر التبــرع والدعــم
لهــا.
وبشــكل عــام ،لــم يشــر أي مــن التقاريــر املرتبطــة باالنتخابــات احملليــة الســابقة إلــى تطبيــق وممارســة فعليــة ملــا ورد يف القــرار ،أو
وجــود رقابــة فعالــة علــى التنفيــذ ،ونشــر تقاريــر حــول الدعايــة االنتخابيــة ،كمــا أن القــرار اخلــاص بالضوابــط املتعلقــة بأحــكام
الدعايــة االنتخابيــة لــم يـ ِ
ـأت علــى ذكــر وجــود شــركات تدقيــق أو مدققــي حســابات خارجيــن للتدقيــق علــى الكشــوفات.
مــا مــدى فعاليــة تطبيــق إجــراءات ومعاييــر ومواعيــد موحــدة للترشــح؟ ومــا مــدى فعاليــة إجــراء احلــق باالعتــراض علــى إجــراءات
الترشح؟
نصــت املــادة ( )16مــن القــرار ( )161لســنة  2013باعتمــاد األســس والضوابــط اخلاصــة بانتخابــات املجالــس البلديــة فيمــا يتعلــق
بالترشــح لعضويــة املجالــس البلديــة علــى الشــروط الواجبــة فيمــن يترشــح لعضويــة املجالــس البلديــة ،باإلضافــة إلــى الشــروط
املنصــوص عليهــا بالقانــون رقــم ( )59لســنة  2012ميــادي ،بشــأن نظــام اإلدارة احملليــة.
باملجمل ،لم تسجل أية مخالفات تتعلق بعملية الترشح ومواعيدها.
وبخصــوص فعاليــة احلــق باالعتــراض علــى إجــراءات الترشــح ،لــم تســجل وال حالــة واحــدة ،ولكــن ســجلت حالــة واحــدة بعــد عــام
مــن االنتخاب.
 هل القوانني التي تنظم عمل الهيئات احمللية حتدد أدوار واستقاللية أجهزة الهيئات احمللية املختلفة؟بشــكل عــام ،جــاء قانــون رقــم ( )59لســنة  2012بشــأن اإلدارة احملليــة ليحقــق مجموعــة مــن األهــداف ،منهــا التخفيــف مــن العــبء
ع�نـ اإلدارات يف احلكوم�ةـ املركز ّيـ�ة ،والســرعة يف إجن��از امله�اـم ،وحتقي��ق الكفـ�اءة يف العم��ل
اإلداري .وحــدد القانــون صالحيــات
ّ
البلديــات ومســؤولياتها ومواردهــا ،حيــث جــاء فيــه:
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1.1االستقاللية
فقـ�د نصـ�ت املـ�ادة ( )5حتــت عنــوان الشــخصية االعتباريــة والذمة املالية املســتقلة ،علــى :تتمتع احملافظات والبلديات بالشــخصية
االعتباريـ�ة والذمة املالية املسـ�تقلة.
هــذه املــادة منحــت البلديــات اســتقال ًال مال ّي ـاً وإدار ّي ـاً ،وهــو مــا يســتدعي توفيــر املوازنــات اخلاصــة بهــا وحتويــل كافــة الرســوم
التــي جتبيهــا احلكومــة بالنيابــة عنهــا .إال أن أبــرز أســباب األزمــة املاليــة التــي تعانــي منهــا كافــة البلديــات متثــل يف عــدم قيــام
وزارة املاليــة بتحويــل مســتحقات البلديــات التــي جتبيهــا بالنيابــة عنهــا .مــن جهــة أخــرى ،تتطلــب عمليــة االســتقالل املالــي
واإلداري تطويــر أنظمــة ماليــة وإداريــة خاصــة بالبلديــات ،وهــو األمــر الــذي لــم يســتكمل حتــى اآلن يف غالبيــة البلديــات ،حيــث
تطبــق علــى البلديــة ،علــى ســبيل املثــال ،أنظمــة التعيينــات احلكوميــة يف إشــغال الوظائــف.
كمــا أن العديــد مــن القــرارات التــي تصــدر عــن رؤســاء البلديــات تتطلــب موافقــة وزيــر احلكــم احمللــي أو احملافــظ ،والتــي لهــا
عالقــة مباشــرة بصالحيــات رئيــس البلديــة ،مــا يحــد مــن اســتقالليته يف اتخــاذ القــرارات.
وبالرغــم مــن نــص قانــون  59لــإدارة احملليــة علــى أن البلديــات تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة ،والذمــة املاليــة املســتقلة ،ففــي
الواقــع العملــي ،ال تعتبــر كذلــك بســبب عــدم نقــل اختصاصــات البلديــة ،وعــدم تفعيــل القانــون  ،59وتقاعــس كل مــن وزارة املاليــة،
ووزارة احلكــم احمللــي ،عــن تقــدمي امليزانيــات واملخصصــات بشــكل مباشــر مــن وزارة املاليــة دون تدخــل وزارة احلكــم احمللــي،
وكذلــك لــم تقــم وزارة احلكــم احمللــي بتعميــم منشــور امليزانيــة التقديريــة الصــادر عــن وزارة املاليــة طيلــة ثــاث ســنوات ،وأن وزارة
احلكــم احمللــي تقــوم بإعــداد امليزانيــة التقديريــة نيابــة عــن البلديــات ،كمــا أن الــوزارة لــم تقــم بإحالــة مخصصــات البــاب األول
مــن امليزاني��ة (باــب املرتب��ات والهدايـ�ا واألجــور) ،واســتمر تســديد مرتبــات املوظفــن مــن قبــل الــوزارة مباشــرة ،وأن العديــد مــن
القــرارات التــي تصــدر عــن املجلــس البلــدي أو عــن رئيــس البلديــة حســب األحــوال تتطلــب موافقــة وزيــر احلكــم احمللــي ،وبعــض
األحيــان تتطلــب حتــى موافقــة وزارة املاليــة ،مثــل إصــدار الوصــوالت املاليــة لــإرادات احملليــة ،أو فتــح حســاب اإليــرادات احملليــة.
ومؤخــراً ،مت تكبيــل املجالــس البلديــة يف التعامــل أو تلقــي الدعــم مــن املنظمــات الدوليــة بصــورة مباشــرة (مــن خــارج امليزانيــة)
إال بعــد موافقــة وزارة احلكــم احمللــي.
كما نصت املادة ( )6على االختصاصات العامة لوحدات اإلدارة احمللية:
متــارس وحــدات اإلدارة احملليــة ،يف حــدود السياســة العامــة ،واخلطــط العامــة للدولــة ،إنشــاء وإدارة جميــع املرافــقالعامــة الواقعــة يف دائرتهــا ،واإلشــراف علــى موظفيهــا حتــت التوجيــه العــام لــوزارة احلكــم احمللــي.
كمــا تتولــى هــذه الوحــدات ،ك ًّال يف نطــاق اختصاصهــا ،جميــع االختصاصــات التــي تتوالهــا الــوزارات مبقتضــى القوانني
واللوائــح املعمــول بهــا ،وذلــك فيمــا عــدا املرافــق الوطنيــة أو ذات الطبيعــة اخلاصــة ،التــي يصــدر بهــا قــرار مــن مجلــس
الوزراء.
وحتــدد الالئحــة التنفيذيــة املرافــق التــي تتولــى احملافظــات إنشــاءها وإدارتهــا ،واملرافــق التــي تتولــى إنشــاءها وإدارتهــاوحــدات اإلدارة احملليــة األخــرى ،وتبــن الالئحــة التنفيذيــة مــا تباشــره كل مــن احملافظــات والبلديــات وباقــي الوحــدات
مــن االختصاصــات املنصــوص عليهــا يف هــذه املــادة.
كمــا نصــت الالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم ( )59ســنة  2012بشــأن نظــام اإلدارة احملليــة املرفــق بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم
( )130لســنة  2013علــى:
مـ�ادة ( :)4االختصاصــات العامــة لوحــدات اإلدارة احملليــة :تتولــى وحــدات اإلدارة احملليــة ويف نطــاق االختصــاص اإلداري لــكل
منهــا يف حــدود السياســات واخلطــط العامــة للدولــة تأديــة املهــام واملســؤوليات احملليــة التــي تقــوم بهــا الــوزارات ومــا يف حكمهــا
مبقتضــى التشــريعات املعمــول بهــا ،وذلــك فيمــا عــدا املرافــق الوطنيــة العامــة أوذان الطبيعــة اخلاصــة التــي يصــدر بهــا قــرار مــن
مجلــس الــوزراء ،ومتــارس وحــدات اإلدارة احملليــة اختصاصاتهــا حتــت اإلشــراف املباشــر للمحافــظ ،أو عميــد البلديــة ،أو الفــرع
البلـ�دي بحسـ�ب األحـ�وال.
واملـ�ادة ( :)9املرافــق التــي تتولــى إنشــاءها وإدارتهــا البلديــات :تنشــأ بالبلديــات وحــدات إداريــة محليــة تختــص مبهــام ومســؤوليات
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محليــة ذات عالقــة مباشــرة باإلشــراف علــى األعمــال املتعلقــة بتقــدمي اخلدمــات للمواطنــن واملقيمــن داخــل دائرتهــا وذلــك
وفقـ�اً ملـ�ا يلـ�ي:
احلــرس البلــدي -الرخــص احملليــة -احلاضنــات للمشــاريع الصغــرى -الصحــة العامــة -اإلصحــاح البيئــي– النظافــة العامــة-
احملاجــر– املقابــر العامــة -احلدائــق واملنتزهــات واملصائــف– امليــاه والصــرف الصحــي -غــاز املنــازل -اإلدارة العامــة باملياديــن
والشــوارع– النقــل العــام والســير علــى الطرقــات– السـ�جل املدنـ�ي -األمـلاك العامـ�ة والتخطيـ�ط العمرانـ�ي -شـ�ؤون البنـ�اء والهدم.
واملــادة ( :)52اختصاصــات البلدية :تختــص البلديــة بوجــه عــام بتنفيــذ اللوائــح البلديــة ،وإنشــاء وإدارة املرافــق العامــة املتعلقــة
بشــؤون التخطيــط العمرانــي والتنظيــم واملبانــي والشــؤون الصحيــة ،واالجتماعيــة ،ومرافــق امليــاه ،واإلنــارة ،والصــرف الصحــي
والطــرق واملياديــن واجلســور والوســائل احملليــة للنقــل العــام والنظافــة العامــة واحلدائــق وأماكــن الترفيــه العــام واملالجــئ والعقــار
واملســاحات واألســواق العامــة واملوافقــة علــى الترخيــص بإنشــاء املشــروعات الســياحية واالســتثمارية داخــل حدودهــا ،وللبلديــة
أن تنشــئ وتديــر يف دائــرة اختصاصاتهــا بالــذات أو بالواســطة املؤسســات التــي تراهــا كفيلــة بتنفيــذ اختصاصاتهــا ،وذلــك علــى
النحــو الــذي تبينــه الالئحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون.
كما تتولى البلدية على األخص املهام اآلتية :شؤون السجل املدني ،وتنظيم احلرس البلدي واألسواق احمللية والسلخانات،
وإنشاء وإدارة الطرق واجلسور احمللية ،وإصدار الرخص احمللية ،ومراقبة البيئة والصحة العامة ،وإنشاء وإدارة حضانات
املشاريع الصغرى بالتعاون مع اجلهات املختصة.
املــواد أعــاه ،وبوضــوح ،منحــت البلديــات جميــع االختصاصــات يف نطاقهــا ،التــي تتوالهــا الــوزارات مبقتضــى القوانــن واللوائــح
املعم��ول بهـ�ا ،وذل��ك فيم��ا عدــا املرافقــ الوطني��ة أو ذات الطبيعـ�ة اخلاصـ�ة ،الت��ي يص��در به��ا ق��رار م��ن مجل��س ال��وزراء .ولكــن
الواقــع العملــي واملتمثــل بالوضــع األمنــي املتدهــور ،وعــدم حتويــل مســتحقات البلديــات مــن قبــل وزارة املاليــة والتداخــل بــن
الصالحيــات بــن البلديــات والــوزارات واملؤسســات احلكوميــة ،لــم ميكــن جميــع البلديــات مــن ممارســة كافــة الصالحيــات أو
توفيــر كافــة اخلدمــات املطلوبــة منهــا ،مــا أدى إلــى إضعــاف ســلطة البلديــات ومســتوى اخلدمــات املقدمــة للمواطــن .ومــن األمثلــة
علــى ذلــك مــا يتعلــق بخدمــات امليــاه والكهربــاء وغيرهــا.
ومــن املهــم أيضـاً ذكــر مــا نــص عليــه القانــون رقــم  9لســنة  2013الصــادر عــن املؤمتــر الوطنــي العــام الــذي نــص علــى جتميــد
انتخابــات احملافظــات ناق ـ ً
ا بذلــك كل صالحيــات احملافظــة إلــى البلديــة:
مادة ()1
تضــاف إلــى القانــون رقــم ( )59لســنة 2012م ،يف شــأن اإلدارة احملليــة مــادة جديــدة حتــت رقــم ( )80مكــرراً ،يكــون نصهــا علــى
النحـ�و اآلتـ�ي:
 إلــى حــن صــدور قانــون بإنشــاء احملافظــات وحتديــد نطاقهــا اجلغــرايف وتعيــن مقارهــا وتســميتها ملجلــس الــوزراء الشــروعيف إنشـ�اء البلديـ�ات قبـ�ل احملافظـ�ات.
وتــؤول مؤقتـاً االختصاصــات والصالحيــات املســندة ملجلــس احملافظــة املبينــة بالقانــون املشــار إليــه إلــى مجلــس البلديــة وعميــد
البلديـ�ة.
ويســتثنى مــن ذلــك مــا نصــت عليــه الفقــرة (ج) مــن املــادة ( )12والفقــرة (ب) مــن املــادة ( )13فتكــون االختصاصــات الــواردة بهمــا
إلـ�ى مجلـ�س الـ�وزراء.
 تنتهــي املجالــس احملليــة القائمــة حاليــة مبجــرد انتخــاب املجالــس البلديــة بصــورة نهائيــة طبق ـاً لألســس والضوابــط املقــررةالنتخابهــا يف التشــريعات ذات العالقــة.
ومــن أجــل نقــل مهــام الــوزارات واملؤسســات العامــة إلــى البلديــات ،مت تشــكيل جلنــة مــن قبــل وزارة احلكــم احمللــي ســميت اللجنــة
العليــا إلســتراتيجيات اإلدارة احملليــة ،ولــم تبــدأ هــذه اللجنــة عملهــا حتــى اآلن ،مــا حــال دون تطبيــق بنــد نقــل االختصاصــات
إلــى البلديــة.
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جتــدر اإلشــارة إلــى أنــه يُع ـ ّد قانــون اإلدارة احملليــة رقــم ( )59لســنة  2012بشــأن نظــام اإلدارة احملليــة هــو اإلطــار القانونــي
الناظــم لعمــل البلديــات يف ليبيــا ،فهــو ينظــم عالقــة البلديــات بــوزارة احلكــم احمللــي ،إال أن هــذا اإلطــار القانونــي يتطلــب
اســتحداث مجموعــة مــن األنظمــة التــي تنظــم عمــل البلديــات ،ولكــن القانــون منــح صالحيــة إعــداد واســتحداث هــذه األنظمــة
لوزيــر احلكــم احمللــي فقــط ،الــذي مــا زال يعطــل اســتحداث مثــل هــذه األنظمــة حتــى اآلن.
ومن العوائق األخرى التي تعيق قيام البلديات بكامل االختصاصات والصالحيات املمنوحة لها وينطبق على كافة البلديات:
1.1انقسام السلطة يف ليبيا إلى شرق وغرب وجنوب.
2.2عدم وجود دستور ،وعدم تعديل وحتديث القوانني القدمية مبا ال يتعارض مع قانون .59
3.3تكليف وزير احلكم احمللي مببدأ احملاصصة املناطقية.
4.4عدم نقل اختصاصات البلدية.
5.5عدم إصدار اللوائح التنظيمية املصاحبة.
6.6متسك الوزارات املركزية بالصالحيات واالختصاصات.
7.7عدم وجود إرادة سياسية لتفعيل اإلدارة احمللية.
8.8ضعف وزارة احلكم احمللي يف اجلانب الفني ،وعدم استقطاب اخلبرات الفنية الالزمة.
9.9عدم جتانس أعضاء املجالس البلدية نتيجة للنظام االنتخابي الفردي.
1010التأخر يف تفعيل احملافظات.
هــل توجــد أحــكام قانونيــة تنظــم إشــراف املجلــس احمللــي علــى عمــل اجلهــاز التنفيــذي اخلــاص بالهيئــة احملليــة ،وباتخــاذ القــرارات
حــول املوازنــة والنشــاطات املختلفة؟
نصت املادة ( )27من قانون رقم ( )59لسنة  2012بشأن نظام اإلدارة احمللية على اختصاصات ومهام مجالس البلدية:
يختص املجلس البلدي بتنظيم وتطوير خدمات البلدية ،وعلى األخص ما يلي:

1.1اإلشــراف علــى تنفيــذ التشــريعات والتعليمــات املتعلقــة بشــؤون البلديــة ،ومتابعــة ســير العمــل بهــا وفق ـاً للتشــريعات
النافــذة.

2.2اإلشــراف علــى إدارة البلديــة وأعمــال ديوانهــا ومتابعــة تنفيــذ قراراتهــا واإلشــراف علــى ســير العمــل بفــروع البلديــة
واحملــات الواقعــة يف نطاقهــا.
3.3اقتراح اللوائح البلدية.
4.4اقتــراح وتنفيــذ امليزانيــة وحتديــد أولويــات الصــرف داخــل البلديــة ومتابعــة تنفيــذ وتطابــق الصــرف مــع التشــريعات
النافــذة وإقــرار احلســاب اخلتامــي للبلديــة.
5.5اســتثمار املــوارد الذاتيــة للبلديــة وتنميتهــا وتطويرهــا مبــا يكفــل حتســن مســتوى اخلدمــات احملليــة واملوافقــة املبدئيــة
علــى منــح الرخــص االســتثمارية واخليريــة.
6.6اقتراح توزيع االعتمادات املخصصة لالستثمارات بعد اعتمادها.
7.7اقتــراح فــرض الرســوم ذات الطابــع البلــدي وتعديتهــا واإلعفــاء منهــا وإلغاؤهــا وحتديــد طــرق حتصيلهــا والعمــل علــى
جبايتهـ�ا.
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8.8متابعــة مشــروعات التنميــة يف نطــاق البلديــة وتقــدمي التقاريــر عنهــا إلــى مجلــس احملافظــة ،واالهتمــام باملشــروعات
الصغــرى واملتوســطة يف نطــاق البلديــة ودراســة جدواهــا االقتصاديــة.
9.9متابعة األعمال التي تتوالها األجهزة التنفيذية وتقييم مستوى أدائها وحسن إجناز األعمال على مستوى البلدية.
1010تزويــد احملــات مبــا يلزمهــا مــن أجهــزة إداريــة وفنيــة ملباشــرة اختصاصهــا ،وتقــدمي العــون والدعــم املالــي للمحــات التــي
ال تفـ�ي مواردهـ�ا بسـ�داد احتياجاتهـ�ا ويف حـ�دود مـ�ا يقـ�رره املجلـ�س.
1111اقتراح االشتراك مع بلديات أخرى يف نطاق احملافظة يف إنشاء أو إدارة أعمال أو أية مرافق أخرى.
1212االختصاصات األخرى التي تسندها إليها القوانني والالئحة التنفيذية لهذا القانون.
يف الواقــع العملــي ،تعانــي معظــم البلديــات مــن تفــرد أو هيمنــة رئيــس البلديــة علــى املجلــس ،وباإلشــراف علــى اإلدارة التنفيذيــة،
حيــث ال يتمتــع األعضــاء يف معظــم احلــاالت باملهــارة املطلوبــة ملســاءلة رئيــس البلديــة أو ملســاءلة الطاقــم التنفيــذي ،ويوجــد
غالبـاً ضعــف شــديد يف إعــداد تقاريــر ماليــة وإداريــة دوريــة مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة ألعضــاء املجلــس مــن جهــة ،ومــن جهــة
أخــرى ،تعانــي العديــد مــن البلديــات مــن عــدم وجــود تناغــم باملســتوى املطلــوب بــن أعضــاء املجالــس ،مــا أدى إلــى ارتفــاع وتيــرة
الصراعــات الداخليــة واالنشــغال بهــا بعيــداً عــن مراقبــة ومســاءلة اإلدارة التنفيذيــة.
كمــا أن مــن املعيقــات األخــرى التــي حتــد مــن فاعليــة أعضــاء املجلــس يف اإلشــراف علــى الطاقــم التنفيــذي عــدم تفــرغ كامــل
األعضــاء لهــذه املهمــة ،حيــث ال توجــد زيــارات ممنهجــة وممأسســة مــن قبــل األعضــاء للبلديــة إال يف حــال انعقــاد اجتماعــات
املجلــس.
وميكــن إضافــة املعيقــات التاليــة التــي حتــد مــن فاعليــة أعضــاء املجلــس يف اإلشــراف علــى الطاقــم التنفيــذي ،حيــث ظهــرت يف
بعــض احلــاالت أســباب وعوامــل إلعاقــة البلديــة يف القيــام بكامــل االختصاصــات والصالحيــات املمنوحــة لهــا:
·تدخــل أعضــاء املجلــس البلــدي يف اإلدارات التنفيذيــة يف بعــض احلــاالت ،حيــث يقــوم أعضــاء املجلــس البلــدي (بالضغط
علــى العميــد مــن خــال التصويــت باإلعفــاء) ،وتعــد هــذه النقطــة مــن أهــم نقــاط الضعــف لــدى البلديــات ،حيــث نــص
قانــون ( )59لــإدارة احملليــة علــى آليــة انتخــاب العميــد مــن خــال املجلــس البلــدي ،فبالتالــي يبقــى العميــد عرضــة
للضغــط ،وضــرورة أن ميتلــك النصــاب القانونــي ،مــا يســبب يف الغالــب حــدوث جتــاوزات ألعضــاء املجلــس البلــدي ،مثــل
إعفــاء مــدراء إدارة (حــدث يف الســابق أن مت إعفــاء مديــر إدارة املــوارد البشــرية ،وكذلــك رئيــس قســم التدريــب ،بســبب
خالفــات شــخصية مــع أحــد أعضــاء املجلــس البلــدي يف أحــد األمثلــة).
·لوحــظ أن قــرار وزيــر احلكــم احمللــي رقــم  448أعطــى صالحيــات واســعة للعميــد ،ومــن ضمنهــا تعيــن مــدراء اإلدارات،
ثــم أصــدر وزيــر احلكــم احمللــي قــراراً رقــم  116الــذي أعطــى صالحيــات واســعة للمجلــس البلــدي ،ومــن ضمنهــا تعيــن
وإعفــاء كافــة مــدراء اإلدارات ،مــا تســبب يف كبــح العميــد يف األعمــال التنفيذيــة بســبب عــدم جتانــس املجلــس البلــدي،
وهــي مشــكلة عامــة يف جميــع البلديــات (لــم يفعــل هــذا القــرار  116ورفــض مــن قبــل كافــة البلديــات يف ليبيــا مــا عــدا
طرابلــس وســوق اجلمعــة).
·وقــوع حالــة تضــارب ملصالــح شــخصية (تضــارب مصالــح) لبعــض أعضــاء املجلــس البلــدي يف بعــض األحيــان ،مــا يجعلهــم
يبحثــون عــن تكتــل معــارض للعميــد داخــل املجلــس البلــدي للضغــط علــى العميــد لالنصيــاع ،علــى ســبيل املثــال ،تقــدم
أحــد األعضــاء مبقتــرح مشــروع مــا ليتــم تنفيــذه بالتكليــف املباشــر إلحــدى الشــركات االســتثمارية مــن طرفــه (مبخالفــة
الئحــة العقــود اإلداريــة ،والقوانــن املعمــول بهــا).
·عــدم وجــود جديــة يف أغلــب األحيــان لــدى أعضــاء املجلــس البلــدي ملتابعــة احملــات (احملليــات) وعددهــا ( ،)14حيــث
قــام املجلــس البلــدي بتقســيم عــدد ( 2محلــة) لــكل عضــو مجلــس بلــدي يقــوم بالتواصــل مــع مختــار احمللــة واألهالــي
وعقــد لقــاءات مجتمعيــة ،وتقــدمي تقريــر عــن االحتياجــات وأولويــات املشــاريع ،ولكــن يف واقــع األمــر ،ال توجــد أي متابعــة
تذكــر ،ولــم تقــدم أي تقاريــر ،أو احتياجــات ومشــاريع مقترحــة مــن األهالــي ،واجلديــر بالذكــر أن الرقابــة اإلداريــة تقــوم
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ســنو ّياً بإرســال مالحظــات للمجلــس البلــدي ومنهــا (آليــة اختيــار املشــاريع ،وهــل يتــم التواصــل مــع األهالــي يف احملــات
(احملليــات) للوقــوف علــى أولويــات املشــاريع) ،إال أنــه يف واقــع األمــر تنشــأ املشــاريع داخــل املجلــس البلــدي مــن خــال
مقترحــات تقــدم مــن أعضــاء املجلــس البلــدي فقــط ،بــدون تفاعــل مــن جلنــة إعــداد امليزانيــة املنصــوص عليهــا يف
القانــون املالــي للدولــة واللوائــح التنفيذيــة.
 هل توجد قوانني أو أنظمة للتعامل مع قضايا الفساد مثل تضارب املصالح ،وتلقي الهدايا ،وإقرار الذمة املالية؟أش��ارت امل��ادة ( )45مــن الالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم ( )59ســنة  2012بشــأن نظــام اإلدارة احملليــة املرفــق بقــرار مجلــس
الــوزراء رقــم ( )130لســنة  2013بخصــوص التعاقــد مــع األعضــاء إلــى :يحظــر علــى احملليــات التعاقــد بالــذات أو بالواســطة مــع
رؤســاء وأعضــاء املجالــس احملليــة ،كمــا يحظــر علــى رؤســاء وأعضــاء املجالــس حضــور جلســات املجلــس أو جلانــه إذا كانــت لهــم
أو ألحــد أقاربهــم أو أصهارهــم لغايــة الدرجــة الرابعــة بالــذات أو بالواســطة مصلحــة شــخصية يف املســائل املعروضــة ،أو إذا كان
وص ّيـاً أو قيمـاً أو وكيـ ً
ا ملــن لــه فيهــا مثــل هــذه املصلحــة.
ولكــن يف التطبيــق العملــي ،لــم تقــم غالبيــة البلديــات بتطويــر إجــراءات وأنظمــة خاصــة أو أدلــة إجــراءات تتعلــق بالتعامــل مــع
أشــكال الفســاد ،حيــث تفتقــر غالبيــة البلديــات إلــى أنظمــة وإجــراءات تتعلــق مبنــع تضــارب املصالــح أو تنظيــم تلقــي الهدايــا.
أمــا فيمــا يتعلــق بالذمــة املاليــة ،فــإن أعضــاء املجالــس املنتخبــن قــد التزمــوا مبــا نــص عليــه القانــون بوجــوب أن يقــوم كل عضــو
باإلفصــاح عــن ذمتــه املاليــة قبيــل مباشــرته العضويــة يف املجالــس البلديــة.
كمــا لــم تســجل قضايــا فســاد خطيــرة يف البلديــات مــن قبــل الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد ،أو ديــوان احملاســبة ،أو هيئــة
الرقابــة اإلداريــة ،ولــم يتــم التحقيــق يف أي قضيــة لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد .أمــا داخــل البلديــات ،فإنــه يف أغلبيــة احلــاالت،
لــم يتــم تســجيل قضايــا فســاد داخليــة يف نطــاق املجلــس البلــدي .ويف بعــض احلــاالت القليلــة ،حقــق املجلــس البلــدي يف شــبهات
الفســاد داخــل املجلــس البلــدي ،الــذي اتخــذ بعــض القــرارات بحــق بعــض مــن ثبــت بحقهــم ارتــكاب فعــل فســاد.
 هل توضح األحكام القانونية سياسات عمل الهيئة ،واخلدمات املقدمة؟الالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم ( )59ســنة  2012أشــارت إلــى سياســة عامــة يف التعامــل مــع املواطنــن ،إضافــة إلــى أنهــا فصلــت
بشــكل واضــح اخلدمــات التــي تقدمهــا البلديــات والسياســات الواجــب اتباعهــا يف تقــدمي اخلدمــات ،حيــث نصــت املــواد التاليــة
على :
م��ادة  )76( :حــق املواطنــن يف االســتفادة مــن اخلدمــات احملليــة :يكــون املواطنــون جميعـاً متســاوين يف االســتفادة مــن اخلدمــات
احملليــة التــي تقــدم مجانـاً ،ويف احلــاالت التــي تفــرض فيهــا رســوم بلديــة مقابــل خدمــات معينــة أو ثمنـاً ملنتجــات يف حــدود تغطيــة
تكاليفهــا ،وتبقــى يف رصيــد احملليــات املعنيــة ،وتســوى حســب القانــون املالــي للدولــة.
مـ�ادة ( :)77التنميــة البشــرية نصــت علــى :ينشــأ يف كل بلديــة تقســيم تنظيمــي يهتــم بالتنميــة البشــرية يعمــل علــى تفعيــل أدواتهــا
لتحقيــق االرتقــاء بــأداء العنصــر البشــري يف وحــدات اخلدمــات احملليــة وتقدميهــا للمواطنــن يف أفضــل مســتوى ،ويقــوم بجميــع
اإلجــراءات والتصرفــات التــي حتقــق السياســات واخلطــط لتنميــة املــوارد البشــرية داخــل نطــاق البلديــة ،ويتولــى علــى وجــه
اخلصــوص...
مــادة ( :)4االختصاصــات العامــة لوحــدات اإلدارة احملليــة :تتولــى وحــدات اإلدارة احملليــة ،ويف نطــاق االختصــاص اإلداري لــكل
منهــا يف حــدود السياســات واخلطــط العامــة للدولــة تأديــة املهــام واملســؤوليات احملليــة التــي تقــوم بهــا الــوزارات ومــا يف حكمهــا
مبقتضــى التشــريعات املعمــول بهــا ،وذلــك فيمــا عــدا املرافــق الوطنيــة العامــة أوذان الطبيعــة اخلاصــة التــي يصــدر بهــا قــرار مــن
مجلــس الــوزراء ،ومتــارس وحــدات اإلدارة احملليــة اختصاصاتهــا حتــت اإلشــراف املباشــر للمحافــظ ،أو عميــد البلديــة ،أو الفــرع
البلـ�دي ،حسـ�ب األحـ�وال.
مــادة ( :)5مباشــرة االختصاصــات احملليــة :تقتصــر اختصاصــات وحــدات اإلدارة احملليــة علــى تنفيــذ السياســات العامــة للدولــة
ذات الطابـ�ع احمللـ�ي.
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مــادة ( :)11العالقــة اإلداريــة بــن وحــدات اإلدارة احملليــة واحملافظــات أو البلديــات :تكــون العالقــة اإلدارية بــن احملليات ووحدات
اإلدارة احملليــة التــي تنشــأ بهــا عالقــة إشــراف ومتابعــة وتوجيــه ،ومتــارس اختصاصاتهــا يف البلديــات أو الفــروع البلديــة ،أو
احمل�لات حت�تـ التبعيةــ اإلداري�ةـ املباشرــة للسلــطة احمللي��ة للبلديــات .وتكــون للمحافــظ صالحيــات اإلشــراف والتوجيــه علــى
جميـ�ع العاملـين باحملافظـ�ات والبلديـ�ات وفقـ�اً للقانـ�ون.
مــادة ( :)79تنظيــم النشــاط الترفيهــي :ينشــأ يف كل بلديــة تقســيم تنظيمــي يعمــل مــن خاللــه علــى تقــدمي اخلدمــات املتعلقــة
بالنشــاط الترفيهــي والنهــوض بــه يف املســتوى الــذي يقــدم أفضــل وأرقــى اخلدمــات ،مبــا يحقــق االســتفادة القصــوى مــن وقــت
الفــراغ ،ويعــود علــى املواطنــن املقيمــن بالبلديــة بالفائــدة املرجــوة واالســتفادة الصحيــة واالجتماعيــة ،وجتــدد نشــاطهم مبــا
ميكنهـ�م مـ�ن بـ�ذل أرقـ�ى اجلهـ�ود ،ولـلإدارة علـ�ى األخـ�ص مـ�ا يلـ�ي:
 -1اعتمــاد اخلطــط والبرامــج الالزمــة لتنفيــذ السياســات املتعلقــة بشــؤون الترفيــه الــذي يســتهدف مــلء الفــراغ للمواطنــن
املقيمـين داخـ�ل نطـ�اق البلديـ�ة.
مــا ســبق مــن مــواد يشــير بضبابيــة إلــى وجــوب التــزام معظــم البلديــات بالسياســات العامــة للدولــة ،حيــث لــم تتــم ترجمتهــا
بخطــط وطنيــة أو سياســات وطنيــة واضحــة املالمــح ،يضــاف إلــى ذلــك أن هــذه السياســات ،ولكــي تكــون قابلــة للتطبيــق ،جتــب
ترجمتهــا إلــى خطــط إســتراتيجية لــكل بلديــة ،وهــو مــا تفتقــد لــه غالبيــة البلديــات ،حيــث ال توجــد خطــط إســتراتيجية تفصيليــة
حتــى اآلن لــدى الغالبيــة العظمــى منهــا ،وقــد يعــود الســبب إلــى عــدم توفــر املهــارات الالزمــة إلعــداد مثــل هــذه اإلســتراتيجيات
لــدى البلديــات.
أما بخصوص اخلدمات األخرى ،فقد نصت املواد على ما يلي:
امل��ادة ( )78احلــرس البلــدي :ينشــأ يف كل بلديــة حــرس بلــدي ميــارس اختصاصاتــه ،ويعمــل علــى حمايــة املســتهلك وأصحــاب
األنش��طة االقتصاديـ�ة .ولرجـ�ال احلـ�رس البلـ�دي السـ�لطات والصالحيـ�ات املقـ�ررة قانونـ�اً عنـ�د مباشـ�رتهم اختصاصاتهـ�م.
املـ�ادة ( )79تنظيــم النشــاط الترفيهــي :ينشــأ يف كل بلديــة تقســيم تنظيمــي يعمــل مــن خاللــه علــى تقــدمي اخلدمــات املتعلقــة
بالنشــاط الترفيهــي والنهــوض بــه يف املســتوى الــذي يقــدم أفضــل وأرقــى اخلدمــات ،مبــا يحقــق االســتفادة القصــوى مــن وقــت
الفــراغ ،ويعــود علــى املواطنــن املقيمــن بالبلديــة بالفائــدة املرجــوة واالســتفادة الصحيــة واالجتماعيــة ،وجتــدد نشــاطهم مبــا
ميكنهــم مــن بــذل أرقــى اجلهــود...
امل��ادة ( )80الســجل املدنــي :ينشــأ يف كل بلديــة مكتــب للســجل املدنــي يتولــى ضبــط وقائــع امليــاد واإلقامــة والــزواج والطــاق
والوفــاة ،وغيرهــا مــن األحــوال املدنيــة ،وفقـاً لتشــريعات األحــوال املدنيــة النافــذة ،وإصــدار الشــهادات واســتخراج اإلحصــاءات
احليويـ�ة مـ�ن السـ�جالت وتنفيـ�ذ القوانـين واللوائـ�ح اخلاصـ�ة بذلـ�ك.
امل��ادة ( )81الصحــة والبيئــة احملليــة :تعمــل البلديــة علــى توفيــر بيئــة صحيــة ســليمة خاليــة مــن التلوث ،ســواء على مســتوى الرقابة
علــى جــودة األغذيــة وميــاه الشــرب ،أو علــى مســتوى النظافــة العامــة واتبــاع األســس الســليمة لتجميــع النفايــات والتخلــص منهــا،
ولهــا يف ســبيل حتقيــق ذلــك أن تقــوم وحــدات اإلدارة احملليــة بالتنســيق مــع اجلهــات املختصــة باألعمــال واإلجــراءات املبينــة...
امل��ادة ( )82التخطيــط العمرانــي :تختــص البلديــات بتنفيــذ أحــكام القوانــن واللوائــح اخلاصــة بالتخطيــط العمرانــي للمــدن
والقـ�رى وتنظيـ�م املبانـ�ي وتقسـ�يم األراضـ�ي وتصنيـ�ف املناطـ�ق واإلشـ�راف والرقابـ�ة علـ�ى حركـ�ة البنـ�اء والعمـ�ران.
امل��ادة ( )85مشــروعات اإلســكان االقتصــادي :حتــدد البلديــة احتياجاتهــا مــن الوحــدات الســكنية واالقتصاديــة التــي يتم إنشــاؤها
لغــرض اإلســكان بالتنســيق مــع احملافظــة واعتمــاد الــوزارة ،وبالتنســيق مــع وزارة اإلســكان واملرافــق ،بحيــث حتــدد نوعهــا
وعددهــا...
املـ�ادة ( )86إجــراء نقــل امللكيــة :تتولــى البلديــة الواقــع يف نطاقهــا مشــروع مــن مشــروعات اإلســكان االقتصــادي اســتكمال
إجــراءات تخصيــص األراضــي التابعــة للدولــة لصالــح املشــروع .أمــا يف حــاالت امللكيــات اخلاصــة ،فتتولــى البلديــة القيــام بشــراء
األراضــي مــن أصحابهــا بالتراضــي وبأســعار الســوق احملليــة مــن خــال جلنــة العقــارات بالبلديــة.
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يف الواقــع العملــي ،وعلــى الرغــم مــن نــص القانــون والالئحــة املذكوريــن ســابقاً علــى اخلدمــات الواجــب علــى البلديــة تقدميهــا
والسياســات الواجــب اتباعهــا يف تقــدمي اخلدمــات ،إال أن تداخــل الصالحيــات بــن مهــام البلديــات والــوزارات األخــرى وتعطــل
أجســام مهمــة كاحلــرس البلــدي ،أدى إلــى إضعــاف دور البلديــات يف تقدميهــا للخدمــات.
ومــن جهــة أخــرى ،تهيمــن القبليــة علــى املجتمــع الليبــي ،وهــو مــا أدى إلــى انتشــار ظاهــرة احملســوبيات والواســطات يف تقــدمي
اخلدمــات يف الكثيــر مــن البلديــات ،ومــن جهــة أخــرى ،فــإن ســطوة امليليشــيات املســلحة يف العديــد مــن البلديــات ســاهم يف
إضعــاف البلديــات والســيطرة عليهــا بشــكل كبيــر.
 هل توجد أحكام قانونية تعزز توفر املصادر الضرورية لعمل الهيئة وتؤكد تنفيذها؟تضمــن قانــون رقــم ( )59لســنة  2012بشــأن نظــام اإلدارة احملليــة العديــد مــن املــواد التــي توضــح إيــرادات البلديــات بشــكل
تفصيلــي ،حيــث نصــت املــواد علــى:
املادة ( )51املوارد املالية للبلدية:
أ -حصيلة الرسوم احملصلة لقاء اخلدمات البلدية.
ب -عوائد املتاحف واملعارض واحلدائق واملالهي وما إليها.
ج -ريع العقارات التي تؤجرها البلدية.
د -دخل املعارض واملكتبات واملالعب التي متلكها البلدية.
هـ -حصة البلدية من حصيلة الضرائب املركزية املخصصة للمحافظة.
و -حصة البلدية من حصيلة اجلمارك ورسوم العبور واملطارات واملوانئ املوجودة داخل نطاق احملافظة.
ز -حصيلة االستثمارات البلدية.
ح )50%( -من أثمان املباني والعقارات التي تبيعها البلدية.
ط -الغرامات والتسويات التي يتم حتصيلها لقاء الصلح.
ي -القروض والهبات والوصايا التي يجيزها مجلس احملافظة.
ك -حصيلة بيع املنتجات السياحية واإلعالنية واملطبوعات التي تصدرها البلدية.
ل -ريع األسواق العامة املفتوحة والسلخانات واحلمامات ووسائل املواصالت العامة التي تسيرها البلدية.
أراض غيــر مملوكــة للدولــة ،وكذلــك يف الشــواطئ
م -نســبة  10%مــن قيمــة الــركاز الــذي يعثــر عليــه داخــل حــدود البلديــة ويف ٍ
داخــل نطــاق البلديــة ،مبــا يتوافــق مــع التشــريعات النافــذة.
ن -قيمة مبيعات البضائع املصادرة من قبل احلرس البلدي.
س -الدعم واإلعانات التي متنحها احلكومة.
ع -املوارد األخرى التي يصدر بها قرار من املجلس.
املـ�ادة ( )52أنــواع الرســوم والعوائــد واإلتــاوات :تبــن الالئحــة التنفيذيــة ملبــدأ القانــون القواعــد اخلاصــة بأنــواع الرســوم والعوائــد
واإلتـ�اوات ذات الطابـ�ع البلـ�دي واألحـ�وال التـ�ي تفـ�رض فيهـ�ا وأسـ�س فرضهـ�ا وقواعـ�د النظـ�ام منهـ�ا وأحـ�وال تخفيضهـ�ا.
املـ�ادة ( )53التحصيــل :يتبــع يف حتصيــل الرســوم والعوائــد واإلتــاوات واإليجــارات التــي تعــود لبلديــات ويف حفظهــا وصرفهــا
واإلعفــاء منهــا القواعــد املقــررة يف شــأن أمــوال الدولــة.
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بشــكل عــام ،تعانــي معظــم البلديــات مــن تداخــل املهــام والصالحيــات بينهــا وبــن مؤسســات الســلطة التنفيذيــة ،فالكثيــر مــن
القوانــن التــي تنظــم عمــل مؤسســات رســم ّية تنفيذ ّيــة تتداخــل مهامهــا وصالحياتهــا مــع مهــام البلديــات ،فعلــى ســبيل املثــال،
هنــاك تداخــل غيــر محــدد املعالــم يف مجــال دورهــا يف احملافظــة علــى الصحــة العامــة ،وكذلــك احلــال بالنســبة لقطاعــات تزويــد
الســكان بالكهربــاء واملــاء التــي يجــري فعل ّيـاً تزويدهمــا عــن طريــق شــركات عامــة تشــرف عليهــا وزارة الكهربــاء والطاقــة ووزارة
امليـ�اه مبوجـ�ب قوانينهمـ�ا ،وكـ�ذا األمـ�ر فيمـ�ا يتعلـ�ق بصالحيـ�ات ترخيـ�ص املهـ�ن.
وعلــى الرغــم مــن تخصيــص القانــون ملصــادر ماليــة للبلديــات ،إال أنــه ونتيجــة هــذا التداخــل الكبيــر يف الصالحيــات ،إضافــة إلــى
عــدم حتويــل وزارة املاليــة ملســتحقات البلديــات التــي جتبيهــا بالنيابــة عنهــا ،حيــث تخضــع عمليــة جبايــة الرســوم إلــى املركزيــة
املفرطــة ،فــكل مــا ســبق جعــل ممــا هــو وارد يف القانــون حبــراً علــى ورق ،وأدخــل البلديــات يف أزمــات ماليــة غيــر منتهيــة.
كمــا أن شــح املــوارد املال ّيــة والتوســع يف املهــام املنوطــة بالبلديــات الــذي لــم يقتــرن بالتوســع يف اإليــرادات ،ذلــك أن التوســع يف
املهــام املنوطــة بالبلديــات لــم ترافقــه إعــادة توزيــع للنظــام الضرائبــي يف الســلطة ،الــذي يعــد نظام ـاً مركز ّي ـاً؛ أثــر علــى ضعــف
إيـ�رادات البلديـ�ات وأبقاهـ�ا حتـ�ت رحمـ�ة املسـ�اعدات املركز ّيـ�ة.
إضافــة إلــى مــا ســبق ،وعلــى الرغــم مــن الوضــوح يف القانــون فيمــا يتعلــق بالرســوم واجلبايــة ،إال أن البلديــات مطالبــة حســب
القانــون املالــي للدولــة بفتــح عــدد مــن احلســابات املنصــوص عليهــا واحلصــول علــى واصــات (وصــوالت) ماليــة متكــن البلديــة
مــن جبايــة مواردهــا املاليــة مبوجــب مــا يســمى (م.ح ،)5.وهــو األمــر الــذي يتطلــب قــراراً مــن وزيــر املاليــة بفتــح حســاب اجلبايــة
الذاتيــة لــكل بلديــة ،والــذي لــم يحــدث ولــم مينــح اإلذن مــن قبلــه حتــى اآلن ،مــا يعتبــر عثــرة أخــرى ال تســمح للبلديــة بالعمــل
كجســم مســتقل لــه شــخصيته االعتباريــة واملاديــة لكــي يلبــي احتياجــات املواطــن والهــدف العــام الــذي قــام مــن أجلــه احلكــم
احمللــي.
 -هل توضح التشريعات مهام الرئيس وصالحياته؟ وهل توضح التشريعات مهام املجلس البلدي وصالحياته؟

نعــم ،فقــد نصــت املــواد ( )33و( )34و( )72مــن قانــون رقــم ( )59لســنة  2012بشــأن نظــام اإلدارة احملليــة فيمــا يتعلــق بصالحيات
العميــد على:
املــادة ( :)33العميــد هــو املســؤول التنفيــذي األول بالبلديــة ،ويشــرف مباشــرة علــى تنفيــذ خطــة العمــل املعتمــدة وفقـاً للميزانيــة
املخصصــة لهــا حســب التشــريعات النافــذة ،ولــه اختصاصــات الوزيــر املاليــة واإلداريــة يف التشــريعات النافــذة بالنســبة ألجهــزة
البلديــة وميزانيتهــا واملرافــق التابعــة لهــا.
املـ�ادة ( )34مهــام عميــد البلديــة :يتولــى العميــد تنفيــذ االختصاصــات الــواردة يف هــذا القانــون ،ولوائــح البلديــة ،حتــت اإلشــراف
املباشـ�ر للمجلـ�س والتوجيـ�ه العـ�ام للمحافـ�ظ ،وفقـ�اً ألحـ�كام الالئحـ�ة التنفيذيـ�ة.
كما نصت املادة ( )72على اختصاصات العميد والوكيل بالنسبة للعاملني املدنيني بالبلدية:
يكــون العميــد رئيســاً أعلــى جلميــع العاملــن املدنيــن يف نطــاق البلديــة ،وميــارس بالنســبة لهــم اختصاصــات الوزيــر املاليــة
واإلداريـ�ة ،وتكـ�ون للوكيـ�ل بالنسـ�بة لهـ�م سـ�لطات وكيـ�ل الـ�وزارة ،وفقـ�اً للتشـ�ريعات النافـ�ذة.
اختصاصات ومهام مجالس البلدية
نصـ�ت املـ�ادة ( )27مــن قانــون رقــم ( )59لســنة  2012بشــأن نظــام اإلدارة احملليــة علــى :يختــص املجلــس البلــدي بتنظيــم وتطويــر
خدمــات البلديــة ،وعلــى األخــص مــا يلــي:
1.1اإلشــراف علــى تنفيــذ التشــريعات والتعليمــات املتعلقــة بشــؤون البلديــة ،ومتابعــة ســير العمــل بهــا وفقــاً للتشــريعات
النافــذة.
2.2اإلشــراف علــى إدارة البلديــة وأعمــال ديوانهــا ومتابعــة تنفيــذ قراراتهــا واإلشــراف علــى ســير العمــل بفــروع البلديــة
واحملــات الواقعــة يف نطاقهــا.
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3.3اقتراح اللوائح البلدية.
4.4اقتــراح وتنفيــذ امليزانيــة وحتديــد أولويــات الصــرف داخــل البلديــة ومتابعــة تنفيــذ وتطابــق الصــرف مــع التشــريعات
النافــذة وإقــرار احلســاب اخلتامــي للبلديــة.
5.5اســتثمار املــوارد الذاتيــة للبلديــة وتنميتهــا وتطويرهــا مبــا يكفــل حتســن مســتوى اخلدمــات احملليــة واملوافقــة املبدئيــة
علــى منــح الرخــص االســتثمارية واخليريــة.
6.6اقتراح توزيع االعتمادات املخصصة لالستثمارات بعد اعتمادها.
7.7اقتــراح فــرض الرســوم ذات الطابــع البلــدي وتعديتهــا واإلعفــاء منهــا وإلغاؤهــا وحتديــد طــرق حتصيلهــا والعمــل علــى
جبايتهــا.
8.8متابعــة مشــروعات التنميــة يف نطــاق البلديــة وتقــدمي التقاريــر عنهــا إلــى مجلــس احملافظــة ،واالهتمــام باملشــروعات
الصغــرى واملتوســطة يف نطــاق البلديــة ودراســة جدواهــا االقتصاديــة.
9.9متابعة األعمال التي تتوالها األجهزة التنفيذية وتقييم مستوى أدائها وحسن إجناز األعمال على مستوى البلدية.
1010تزويــد احملــات مبــا يلزمهــا مــن أجهــزة إداريــة وفنيــة ملباشــرة اختصاصهــا ،وتقــدمي العــون والدعــم املالــي للمحــات التــي
ال تفــي مواردهــا بســداد احتياجاتهــا ويف حــدود مــا يقــرره املجلــس.
1111اقتراح االشتراك مع بلديات أخرى يف نطاق احملافظة يف إنشاء أو إدارة أعمال أو أية مرافق أخرى.
1212االختصاصات األخرى التي تسندها إليها القوانني والالئحة التنفيذية لهذا القانون.
كمـ�ا نصـ�ت املـ�ادة ( )44مــن الالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم ( )59ســنة  2012بشــأن نظــام اإلدارة احملليــة املرفــق بقــرار مجلــس
الــوزراء رقــم ( )130لســنة  ،2013بشــأن مهــام عضــو املجلــس علــى:
يتولى عضو املجلس طبقاً للقواعد املقررة يف القانون املهام اآلتية:
1.1حضور اجتماعات املجلس بصفة دورية واملشاركة يف أعماله.
2.2تقدمي األسئلة وطلبات اإلحاطة.
3.3رئاسة اللجان واالشتراك يف عضويتها بحسب األحوال.
4.4تقدمي املقترحات وورقات العمل يف كل القضايا التي مت تكليفه بدراستها أو يرى أهمية تقدمي مقترحات بشأنها.
5.5تقدمي التقارير الدورية عن األعمال التي يكلف بها.
6.6أية أعمال أخرى ذات عالقة باختصاصه يكلفه بها املجلس.
ويف الواقــع العملــي ،لــم يقــم معظــم أعضــاء املجالــس البلديــة بالعديــد مــن املهــام الــواردة يف املــواد ســالفة الذكــر يف غالبيــة
البلديــات ،ومبســتويات مختلفــة ومتباينــة ،ولكنهــا ضعيفــة باملجمــل ،كإعــداد لوائــح عمــل البلديــة ،واملتابعــة الفعليــة ألعمــال اإلدارة
التنفيذيــة ،ومتابعــة تنفيــذ وتطابــق الصــرف مــع التشــريعات النافــذة ،وإقــرار احلســاب اخلتامــي للبلديــة .ومــن األســباب لذلــك
عــدم بلــورة ميزانيــة واضحــة ومحــددة للبلديــة نتيجــة األســباب ســالفة الذكــر ،وعــدم التــزام غالبيــة األعضــاء بتخصيــص الوقــت
الــكايف ملتابعــة أعمــال اإلدارة التنفيذيــة ،وعــدم دوريــة ومأسســة تقــدمي تقاريــر فنيــة وماليــة مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة لألعضــاء،
وضعــف مهــارات اإلشــراف واإلملــام باألمــور اإلداريــة واملاليــة يف البلديــة ،كونهــا جتربــة جديــدة عليهــم .يضــاف إلــى ذلــك تفــرد
غالبيــة رؤســاء البلديــات بعمليــة اإلشــراف علــى اإلدارة التنفيذيــة وعــدم دوريــة ومأسســة تقــدمي رئيــس البلديــة تقاريــر لألعضــاء
حــول متابعاتــه لهــذه اإلدارة.
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 هــل توجــد أنظمــة تعــزز نزاهــة عمــل الرئيــس التنفيــذي مثــل مدونــات ســلوك ،وتلقــي الهدايــا واإلبــاغ عــن الفســاد وجتنــبتضــارب املصالــح؟ وهــل توجــد أنظمــة تعــزز نزاهــة عمــل الطاقــم التنفيــذي ومــزودي اخلدمــة العامــة مثــل مدونــات ســلوك ،وتلقــي
الهدايــا واإلبــاغ عــن الفســاد؟
أشـ�ارت املـ�ادة ( )45مــن الالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم ( )59ســنة  2012بشــأن نظــام اإلدارة احملليــة املرفــق بقــرار مجلــس
الــوزراء رقــم ( )130لســنة  ،2013بخصــوص التعاقــد مــع األعضــاء علــى :يحظــر علــى احملليــات التعاقــد بالــذات أو بالواســطة مــع
رؤســاء وأعضــاء املجالــس احملليــة ،كمــا يحظــر علــى رؤســاء وأعضــاء املجالــس حضــور جلســات املجلــس أو جلانــه إذا كانــت لهــم
أو ألحــد أقاربهــم أو أصهارهــم لغايــة الدرجــة الرابعــة بالــذات أو بالواســطة مصلحــة شــخصية يف املســائل املعروضــة ،أو إذا كان
وص ّيـاً أو قيمـاً أو وكيـ ً
ا ملــن لــه فيهــا مثــل هــذه املصلحــة.
الغالبيــة العظمــى مــن البلديــات لــم تقــم بإعــداد أو تطويــر مدونــة ســلوك ألعضائهــا أو للعاملــن فيهــا أو ملــزودي اخلدمــات .بعــض
البلديــات اعتمــدت علــى اللوائــح واملــواد الــواردة يف قانــون عالقــات العمــل رقــم ( )12لســنة  2012الســاري املفعــول ،والتــي ســيأتي
علــى ذكرهــا الحقـاً واملتعلقــة بتنظيــم عالقــات العمــل البينيــة ومــع اجلمهــور وســلوكيات املوظفــن والعاملــن .وعلــى الرغــم مــن
هــذا التبريــر ،إال أن البلديــات لــم تدمــج نصــوص هــذه التشــريعات يف حياتهــا العمليــة أو تطـ ّور أنظمــة ماليــة وإداريــة وغيرهــا
تتناغــم معهــا ،ولــم يتــم نشــر هــذه األنظمــة أو اإلجــراءات ،كمــا ال توجــد رقابــة فعليــة علــى االلتــزام ،كمــا ال توجــد مــواد قانونيــة
أخــرى أو أنظمــة أو أدلــة إجــراءات تتعلــق بأشــكال الفســاد ،كأنظمــة وإجــراءات تتعلــق مبنــع تضــارب املصالــح أو تنظيــم تلقــي
الهدايــا.
كما ال توجد وثائق وإجراءات مكتوبة تتعلق بتحصني األعضاء واملوظفني من الفســاد كقبول الرشــوة أو الواســطة واحملســوبيات،
باإلضافــة إلــى عــدم قيــام غالبيــة البلديــات بتنفيــذ برامــج توعيــة شــاملة ألعضائهــا وموظفيهــا حول النزاهة والشــفافية واملســاءلة
أو املمارســات اإلداريــة واملاليــة الفضلى يف العمل.
أمــا فيمــا يتعلــق بالذمــة املاليــة ،فــإن كافــة أعضــاء املجالــس البلديــة قــد التزمــوا مبــا نــص عليــه القانــون بوجــوب أن يقــوم كل
عضــو باإلفصــاح عــن ذمتــه املاليــة ويقــدم إقــراراً بذمتــه املاليــة قبيــل مباشــرته العضويــة يف مجلــس البلديــة.
وبشــكل عــام ،يخضــع كافــة العاملــن العموميــن لقانــون عالقــات العمــل رقــم ( )12لســنة  2010ســاري املفعــول ،حيــث نصــت مــواد
القانــون علــى العديــد مــن الســلوكيات واإلجــراءات التــي مــن شــأن تطبيقهــا أن يعــزز مــن منظومــة النزاهــة والشــفافية واملســاءلة
يف عمــل العمــداء (رؤســاء البلديــات) ،حيــث نصــت املــواد علــى:
مادة ()12
يحظــر علــى العامــل أو املوظــف أن يقــوم بالــذات أو بالواســطة بــأي عمــل مــن األعمــال احملظــورة أو احملرمــة مبقتضــى القوانــن
واللوائــح أو األنظمــة املعمــول بهــا ،وبوجــه خــاص:
1.1القيام بالعمل لدى الغير ،سواء مبقابل أو بدونه ،دون احلصول على إذن من جهة عمله األصلية.
2.2قبول هدايا أو غيرها بأية صفة كانت لقاء قيامه بواجباته.
3.3أن يرتكــب أي فعــل مــن أفعــال الوســاطة واحملســوبية أو يســتغل وظيفتــه للحصــول علــى منفعــة لــه أو لغيــره مباشــرة أو
غيـ�ر مباشـ�ر.
4.4أن يشتري عقارات أو منقوالت مما تطرحه اجلهات القضائية أو اإلدارية للبيع إذا كانت تتصل مبهام عمله.
5.5أن يــزاول أيــة أعمــال جتاريــة أو أن تكــون لــه مصلحــة يف مناقصــات أو مزايــدات أو مقــاوالت أو عقــود ممــا يتصــل
مبهـ�ام عملـ�ه.
6.6أن يستأجر عقارات أو منقوالت بقصد استغاللها ضمن نطاق الدائرة التي يؤدي بها عمله.
 7.7أن يستغل وسائل العمل ومعداته ملصلحته الشخصية.
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8.8أن يدعى بالتأثير.
9.9أن يحتفــظ لنفســه دون وجــه حــق بأيــة ورقــة مــن األوراق الرســمية ،أو ينتــزع ورقــة مــن امللفــات املخصصــة حلفظهــا ،أو
أن ينقـ�ل وثائـ�ق أو ملفـ�ات خـ�ارج مقـ�ر العمـ�ل مـ�ا لـ�م يكـ�ن مأذونـ�اً لـ�ه بذلـ�ك.
1010القيام أو التحريض على القيام بأي فعل يع ّد من قبيل أفعال التحرش اجلنسي.
مادة ()122
الوظيفــة العامــة تكليــف للقائمــن بهــا ،وواجبهــم أن يــؤدوا أعمالهــم بــكل جــد وإتقــان ،وأن يســلكوا يف تصرفاتهــم مســلكاً يتفــق
مــع الديــن واخللــق والكرامــة ،وأن يكــون رائدهــم يف القيــام بأعمالهــم خدمــة املواطنــن وحتقيــق املصلحــة العامــة.
وبشكل عام ،متت مالحظة جوانب الضعف التالية يف إدارة غالبية البلديات بنزاهة وشفافية ومساءلة فعالة:
1.1عدم توفر أنظمة مالية وإدارية وآليات مكتوبة فعالة.
2.2ضعف يف شفافية العطاءات وحتكم رئيس البلدية بها ،كما أن غالبية جلان العطاءات غير مفعلة.
3.3ال توجد ممارسة ممنهجة وممأسسة يف إعداد تقارير دورية من اإلدارة التنفيذية للمجلس البلدي.
4.4تعاني غالبية البلديات من تفرد رئيس البلدية يف إدارة البلدية ،وال يوجد إشراك فعلي ألعضاء املجلس.
5.5عدم إعداد أو تطوير مدونة سلوك لألعضاء أو العاملني لدى غالبية البلديات.
6.6ال يوجد نظام شكاوى فعال ومكتوب ومعتمد لدى الغالبية العظمى من البلديات.
7.7ال توجد إجراءات واضحة وفعالة ملنع تضارب املصالح وتنظيم تلقي الهدايا كما ينص عليه القانون.
8.8يســتمر التراجــع يف شــفافية ونزاهــة عمليــة التوظيــف ،وانتشــار للواســطة واحملســوبية يف عمليــة التوظيــف واســتنادها
إلــى الثقافــة القبليــة التــي تهيمــن يف العديــد مــن املناطــق علــى إدارة غالبيــة البلديــات .كمــا أن بطاقــات الوصــف
الوظيفــي غيــر مكتملــة نتيجــة الرتباطهــا بالوصــوف الوظيفيــة احلكوميــة .كمــا متــت مالحظــة أنــه ال اســتقاللية يف
إعــداد هيكليــة البلديــات نتيجــة ارتباطهــا بالقــرار احلكومــي املركــزي.
9.9متــت مالحظــة أن غالبيــة البلديــات لــم تطــور أيــة برامــج لرفــع وعــي حــول منظومــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد للعاملــن
لديهــا .وهــو مــا ظهــر جل ّيـاً يف ضعــف الوعــي العــام بهــذه املنظومــة لــدى العاملــن وأعضــاء املجلــس البلــدي.
1010تعانــي العديــد مــن البلديــات مــن تداخــل يف الصالحيــات علــى املســتوى الداخلــي (مــا بــن اإلدارات فيهــا) ،وعلــى
املســتوى اخلارجــي مــع قطاعــات حكوميــة أخــرى.
1111ضعف يف مهارة وأدوات إدارة وتدفق املعلومات بني إدارات البلدية.
1212مجموعــة كبيــرة مــن اللجــان داخــل املجالــس البلديــة ،بعضهــا ليــس ف ّعــاالً وبعضهــا معطــل ،وبعضهــا مهامهــا ليســت
واضحــة.
1313لم تقم البلديات بالتعاقد مع مدقق خارجي على بياناتها املالية السنوية.
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 هــل تتوفــر األحــكام القانونيــة التــي تؤكــد علــى انتظــام إعــداد التقاريــر الدوريــة مــن موظفــي البلديــة ومــن يف حكمهــم ومــزودياخلدمــة املقدمــة خاصــة مــن القطــاع اخلــاص؟
ال توجــد نصــوص قانونيــة توجــب مثــل هــذا اإلجــراء مــن قبــل موظفــي البلديــة ،إال أنــه توجــد نصــوص قانونيــة تتعلــق بالعالقــة مــع
القطــاع اخلــاص واملقاولــن مــن شــركات ومقدمــي خدمــات كمــا ورد يف املــواد القانونيــة الســالفة الذكــر ضمــن قانــون عالقــات
العمــل رقــم ( )12لعــام  .2012كمــا لــم يتــم اعتمــاد إطــار زمنــي محــدد لتقــدمي ومناقشــة تقاريــر اإلدارة التنفيذيــة أمــام مجلــس
البلديــة ،وال توجــد دوريــة ومنظمــة يف تقــدمي التقاريــر اإلداريــة واملاليــة لــدى غالبيــة البلديــات.
 إلى أي مدى توفر القوانني التدقيق والرقابة الدورية من قبل احلكومة املركزية؟نصت املادة ( )60من قانون رقم ( )59لسنة  2012بشأن نظام اإلدارة احمللية ،بند احلسابات اخلتامية:
على كل مجلس أن يضع حسابه اخلتامي عن العام املالي املنقضي خالل شهر على األكثر من انتهاء السنة املالية.
واملادة ( :)64الرقابة املالية
1.1يكــون لــكل محافظــة أو بلديــة مراقــب مالــي يشــرف علــى حســاباته وعلــى عمليــات الدفــع والقبــض اخلاصــة بــه وإعــداد
حســاباته اخلتاميــة.
2.2تخضع اإلجراءات املالية للمحافظة والبلدية لرقابة ديوان احملاسبة وأجهزة الشفافية وفقاً للقانون املالي للدولة.
واملـ�ادة ( :)77التصديــق علــى قــرارات مجالــس احملافظــات واملجالــس البلديــة :يكــون التصديــق علــى قــرارات مجالــس احملافظات
أو املجالـ�س البلديـ�ة أو رفضهـ�ا جملـ�ة واحـ�دة.
كمــا ورد يف قانــون رقــم ( )20لســنة  2013بإنشـ�اء هيئـ�ة الرقابـ�ة اإلداريـ�ة مـ�ن املـ�ادة ( :)25مــع عــدم اإلخــال بحــق اجلهــة اإلداريــة
يف املتابعـ�ة والرقابـ�ة وفحـ�ص الشـ�كاوى والتحقيـ�ق ،تباشـ�ر الهيئـ�ة اختصاصاتهـ�ا يف هـ�ذه الشـ�ؤون علـ�ى الوجـ�ه املبـين يف اآلتي:
– –إجــراء التحريــات الالزمــة والتفتيــش الــدوري علــى كافــة اجلهــات اخلاضعــة لرقابتهــا للتأكــد مــن أن أداءهــا للمهــام املنوطــة
بهـ�ا يتـ�م وفقـ�اً للتشـ�ريعات النافـ�ذة ،ومـ�ن أن العاملـين بهـ�ا يـ�ؤدون أعمالهـ�م دون وسـ�اطة أو محسـ�وبية أو اسـ�تغالل لوظائفهـ�م.
– –متابعــة األداء بتلــك اجلهــات ومكافحــة التســيب اإلداري وإجــراء التحريــات الالزمــة لكشــف أي ممارســة إداريــة جائــرة ضــد
أي مـ�ن العاملـين خالفـ�اً للقوانـين واللوائـ�ح.
– –الكشــف عــن اجلرائــم واملخالفــات اإلداريــة التــي تقــع مــن العاملــن باجلهــات اخلاضعــة لرقابــة الهيئــة أثنــاء مباشــرتهم
ألعمالهـ�م أو بسـ�ببها واتخـ�اذ اإلجـ�راءات الالزمـ�ة لضبـ�ط تلـ�ك اجلرائـ�م واملخالفـ�ات.
– –الكشــف عــن اجلرائــم واملخالفــات التــي تقــع مــن غيــر املذكوريــن يف الفقــرة الســابقة إذا اســتهدفت املســاس بــأداء واجبــات
الوظيفـ�ة أو اخلدمـ�ة العامـ�ة أو إحلـ�اق الضـ�رر باملصلحـ�ة العامـ�ة واتخـ�اذ اإلجـ�راءات الالزمـ�ة لضبـ�ط تلـ�ك اجلرائـ�م واملخالفـ�ات.
– –إجــراء التحريــات الالزمــة الســتقصاء أســباب القصــور يف العمــل يف شــتى املجــاالت التــي تؤديهــا الدولــة ،والكشــف عمــا
يشــوب النظــم املعمــول بهــا مــن عيــوب يكــون مــن شــأنها عرقلــة حســن ســير العمــل يف مرافــق الدولــة ،واقتــراح الوســائل
الكفيلـ�ة بتجـ�اوز أوجـ�ه القصـ�ور.
– –بحــث ودراســة مــا تتلقــاه الهيئــة مــن شــكاوى وبالغــات مــن األفــراد ومنظمــات املجتمــع املدنــي أو مــن أي جهــة يف الدولــة،
والتصـ�رف فيهـ�ا علـ�ى ضـ�وء النتائـ�ج التـ�ي يسـ�فر عنهـ�ا البحـ�ث والدراسـ�ة.
– –دراســة وبحــث مــا يــرد يف الصحــف ووســائل اإلعــام املختلفــة مــن شــكاوى وحتقيقــات واســتطالعات إعالميــة وآراء
ومقترحـ�ات تتعلـ�ق بسـ�ير العمـ�ل يف اجلهـ�ات اخلاضعـ�ة لرقابـ�ة الهيئـ�ة.
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ومن املادة ( ،)26تخضع لرقابة الهيئة اجلهات التالية:
1.1مجلس الوزراء والوزارات وكافة الوحدات اإلدارية التي متول من امليزانية العامة.
2.2الهيئــات واملؤسســات العامــة واملصالــح واألجهــزة القائمــة بذاتهــا والوحــدات اإلداريــة التابعــة ألي مــن مجلــس الــوزراء
والـ�وزارات.
3.3األجهزة والهيئات والوزارات.
ونــص قانــون رقــم ( )11لســنة  2014بإنش��اء الهيئ��ة الوطني��ة ملكافح��ة الفس��اد ،م��ن امل��ادة ()3االختصاصــات علــى :تباشــر الهيئــة
اختصاصاتهــا وفقـاً ملــا يلــي:
 .3تلقــي إقــرارات الذمــة املاليــة وفحصهــا وحفظهــا وطلــب أي بيانــات أو إيضاحــات تتعلــق بهــا مــن ذوي الشــأن أو اجلهــات
املختصـ�ة.
 .7القيام بالتحري والكشف عن جرائم الفساد ،وعلى األخص:
أ -اجلرائم املنصوص عليها يف القانون رقم ( )2لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل األموال.
ب -اجلرائم املاسة باألموال العامة واملخلة بالثقة العامة املنصوص عليها يف قانون العقوبات.
ت -اجلرائم االقتصادية املنصوص عليها بالقانون رقم ( )2لسنة 1979م وتعديالته.
ث -جرائم إساءة استعمال الوظيفة أو املهنة والوساطة واحملسوبية.
ج -اجلرائم املنصوص عليها يف القانون رقم ( )3لسنة 1986م بشأن «من أين لك هذا».
ح -اجلرائم املنصوص عليها يف القانون رقم ( )10لسنة 1994م بشأن التطهير.
خ -أي فعل آخر نصت عليه اتفاقية األمم املتحدة بشأن مكافحة الفساد.
وقانون رقم ( )19لسنة  2013بشأن إعادة تنظيم ديوان احملاسبة:
مادة ( :)2يهدف الديوان إلى ما يلي:
1.1حتقيــق رقابــة فعالــة علــى املــال والتحقــق مــن مــدى مالءمــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة اليدويــة واإللكترونيــة وســامة
التصرفـ�ات املاليـ�ة والقيـ�ود احملاسـ�بية والتقاريـ�ر املاليـ�ة طبقـ�اً للتشـ�ريعات النافـ�ذة.
2.2بيان أوجه النقص أو القصور يف القوانني واللوائح واألنظمة املعمول بها.
3.3الكشف عن املخالفات املالية يف اجلهات اخلاضعة لرقابة الديوان.
4.4تقييم أداء اجلهات اخلاضعة لرقابة الديوان ،والتحقق من استخدام املوارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية.
من املادة ( :)3ميارس ديوان احملاسبة رقابته على اجلهات اآلتية:
1.1مجلــس الــوزراء والــوزارات وكافــة الهيئــات واملصالــح واملؤسســات واألجهــزة العامــة واملكاتــب التابعــة للدولــة ومــا يف
حكمهــا والســفارات والقنصليــات والبعثــات الدبلوماســية الليبيــة باخلــارج ،ســواء نصــت قوانينهــا علــى نظــام خــاص
للمراجعـ�ة أو لـ�م تنـ�ص.
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بشــكل عــام ،تقــوم اجلهــات ســابقة الذكــر بعمــل تدقيــق ومراجعــة ألعمــال البلديــات ،ومت تســجيل مخالفــات إداريــة بحقهــا منــذ
العــام  ،2014ولكــن لــم تتــم متابعتهــا بشــكل حثيــث مــن اجلهــات الرقابيــة ألســباب تتعلــق بضعفهــا أو بعــدم اســتقالليتها.
تظهــر غالبيــة البلديــات تعاونـاً إجمال ّيـاً مــع طواقــم هــذه املؤسســات الرقابيــة ،وتقــوم بتزويدهــا بالتقاريــر والبيانــات التــي تطلبهــا
دون تأخيــر أو مماطلــة ،حيــث لــم تســجل ضــد البلديــات شــكاوى ملموســة تتعلــق بعــدم التعــاون معهــا علــى هــذا الصعيــد.
ولكــن ،وبشــكل عــام أيضـاً ،مت حصــر صالحيــة الرقابــة مبؤسســات الرقابــة و ُمكافحــة الفســاد الرســم ّية ،فالبلد ّيــة بحكــم القانــون
تخضــع لهيئــة الرقابــة اإلدار ّيــة وديــوان احملاســبة اللذيــن يقومــان بدورهمــا مبمارســة الرقابــة والتدقيــق علــى البلديــات التــي تتبــع
إل��ى وزارة احلكـ�م احمللـ ّـي .وال توجــد صالحيــات رقابيــة مــن قبــل وزارة احلكــم احمللــي عليهــا.
احلرف والصناعات
 هل توجد أنظمة وقوانني لها عالقة باحلرف والصناعات؟ وما مدى شفافيتها؟ هل هناك عمليات تفتيش من قبل املجلس البلدي على احلرف والصناعات؟توجــد قوانــن تغطــي موضــوع احلــرف والصناعــات ،فقــد نصــت املــادة ( )25مــن قانــون رقــم ( )59لســنة  2012بشــأن نظــام
اإلدارة احملليــة املتعلقــة مبهــام وصالحيــات البلديــة علــى متابعــة إجــراءات منــح الرخــص والرقابــة عليهــا وجبايــة الرســوم
الســنوية وتلــك املتعلقــة باليافطــات وغيرهــا .كمــا نصــت املــواد علــى تشــكيل احلــرس البلــدي الــذي يقــوم مبهــام حمايــة املســتهلك
والتفتيــش وفحــص املــواد الغذائيــة واالســتهالكية ومــدى مطابقتهــا للمواصفــات .إال أن هــذا احلــرس ،ونتيجــة لألوضــاع األمنيــة،
شــبه معطــل يف العديــد مــن املناطــق ،وينحصــر عملــه ،إن وجــد ،بشــكل عــام ،يف التفتيــش علــى املخابــز والصيدليــات .كمــا أن
صالحيــة اســتصدار الرخــص مــا زالــت حتــت ســيطرة وزارة االقتصــاد حتــى اللحظــة.
املوازنة العامة
 هل توجد أحكام قانونية تنص وتتطلب إعداد املوازنة بالتعاون مع املجتمع احمللي؟ هــل توجــد أحــكام قانونيــة تنــص وتتطلــب نشــر املوازنــة الســنوية التــي تكــون مفهومــة للمواطنــن؟ وهــل هنــاك أدلــة إلعــداد ونشــراملوازنة الســنوية؟
علــى الرغــم مــن نــص مــواد قانونيــة علــى إعــداد امليزانيــات الســنوية وتقدميهــا لــوزارة املاليــة يف املواعيــد احملــددة قانونـاً ،إضافــة
إلــى املــواد املتعلقــة باالشــراكة واالنفتــاح علــى املجتمــع احمللــي ،وبشــكل خــاص منظمــات املجتمــع املدنــي ،إال أن الغالبيــة العظمــى
مــن البلديــات لــم تقــم بإعــداد موازنــة تشــاركية أو التشــاور مــع املجتمــع احمللــي حــول األولويــات ،وبالتالــي ،ال توجــد سياســة
ممنهجــة يف إعــداد موازنــة املواطــن.
أنظمة التوظيف
هل هناك أحكام قانونية حتصن إجراءات وسياسات التوظيف من التأثر مبظاهر الفساد كالواسطة واحملسوبية واحملاباة؟
نصــت املــادة ( )75مــن قانــون رقــم ( )59لســنة  2012بشــأن نظــام اإلدارة احملليــة :التنظيــم اإلداري املوحــد لوحــدات اإلدارة
احملليــة علــى :يصــدر الوزيــر قــراراً بالتنظيــم املوحــد للمحافظــات والبلديــات ومكوناتهمــا ،كمــا يصــدر دليــل اإلجــراءات ،وأوصاف
الوظائـ�ف بهمـ�ا.
واملـ�ادة ( )76الرقابــة علــى األعمــال اإلداريــة :تخضــع األعمــال اإلداريــة للمحافظــات والبلديــات لرقابــة ديــوان احملاســبة وكافــة
أجهـ�زة الشـ�فافية.
ونصــت الالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم ( )59ســنة  2012بشــأن نظــام اإلدارة احملليــة املرفــق بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ()130
لســنة  :2013الفصــل الرابــع :املوظفــون بوحــدات اإلدارة احملليــة علــى:
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املادة ()128
تطبق يف شأن العاملني باحملليات أحكام التشريعات املنظمة لشؤون الوظيفة العامة والضمان االجتماعي والتأمني الصحي.
واملادة ()129
يكون يف احملليات نظام للحوافز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير بالتنسيق مع وزير املالية.
إال أنــه ويف التطبيــق العملــي ،ونتيجــة لهيمنــة الثقافــة القبليــة ،تنتشــر ثقافــة الواســطة واحملســوبية يف عمليــات التوظيــف بشــكل
كبيــر يف غالبيــة مناطــق نفــوذ البلديــات ،وتخلــو تقريبـاً مــن وجــود معاييــر شــفافة ونزيهــة يف عمليــات التوظيــف بشــكل عــام .كمــا
ال يوجــد نظــام خــاص بــإدارة عمليــة التوظيــف أو جلنــة توظيــف متخصصــة لــدى الغالبيــة العظمــى منهــا.
هل يتم االلتزام باألحكام القانونية يف إجراءات التوظيف يف املجلس احمللي؟
إلى أي مدى يؤدي الطاقم التنفيذي مهامه بحيادية ومن دون ضغوطات سياسية غير شرعية؟
ال يوجــد نظــام توظيــف مقــر ومعتمــد مــن قبــل الغالبيــة العظمــى مــن البلديــات ،كمــا تعانــي العديــد مــن البلديــات مــن انتشــار
وهيمنــة العقليــة والثقافــة القبليــة يف ليبيــا ،ويف ظــل ضعــف املوازنــات ،لــم تتمكــن غالبيــة البلديــات مــن اســتكمال عمليــات
التوظيــف الكاملــة حتــى تتمكــن مــن تنفيــذ املســؤوليات املنوطــة بهــا .وبالرغــم مــن وجــود أحــكام قانونيــة وأنظمــة وإجــراءات واردة
يف قانــون العمــل رقــم ( )12لســنة  ،2012ويف إجــراءات التوظيــف احلكوميــة الرســمية جتعــل سياســة التوظيــف نزيهــة ومحصنــة
وبعيــدة عــن التأثــر مبظاهــر الفســاد كالواســطة واحملســوبية واحملابــاة ،إال أن مســألة التوظيــف والتعيينــات متوقفــة باملجمــل عــن
العمــل بنــاء علــى قــرارات وزارة احلكــم احمللــي ،ومعظــم التعيينــات والتوظيــف يتــم إمــا بالنــدب أو اإلعــارة.
وبالتالــي ،اســتمر التراجــع يف شــفافية ونزاهــة عمليــة التوظيــف ،وانتشــار للواســطة واحملســوبية يف الغالبيــة العظمــى مــن
البلديــات .كمــا أن بطاقــات الوصــف الوظيفــي غيــر مكتملــة يف العديــد مــن البلديــات نتيجــة الرتباطهــا بالوصــوف الوظيفيــة
احلكوميــة.
ويالحــظ عــدم وجــود اســتقاللية يف إعــداد هيكليــات البلديــات بشــكل عــام نتيجــة ارتباطهــا بالقــرار احلكومــي املركــزي .ومــن
جانــب آخــر ،ويف الظــروف الراهنــة التــي تســيطر عليهــا التجاذبــات السياســية واألوضــاع العســكرية وانعــدام األمــن وفقــدان
االســتقرار علــى األرض ،ال ميكــن القــول إن الطاقــم التنفيــذي يــؤدي مهامــه بحياديــة ومــن دون ضغوطــات (سياســية أو قبليــة أو
غيرهــا) ،فالضغوطــات موجــودة ومســتمرة ،واحلياديــة أمــر صعــب ،خاصــة يف ظــل جتربــة وليــدة وحديثــة للبلديــات يف مجتمــع
تقــوم العشــائر واألحــزاب والتشــكيالت املســلحة املختلطــة بعضهــا ببعــض بالهيمنــة علــى املجتمــع.
قوانني جمع الضرائب والرسوم
هل توجد نصوص قانونية واضحة جلمع الضرائب والرسوم ،تشمل كافة فئات املجتمع؟
نصــت املــادة ( )103مــن الالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم ( )59ســنة  2012بشــأن نظــام اإلدارة احملليــة املرفــق بقــرار مجلــس
الــوزراء رقــم ( )130لســنة  :2013الفصــل الثانــي :جبايــة الضرائــب والرســوم والتصــرف فيهــا ،علــى:
الرسوم البلدية:
تصــدر بقــرار مــن الوزيــر بالتنســيق مــع وزيــر املاليــة الئحــة تبــن القواعــد اخلاصــة بأنــواع الرســوم والعوائــد واألتــاوات ذات
الطابـ�ع البلـ�دي ،وأسـ�س فرضهـ�ا ،وقواعـ�د التظلـ�م منهـ�ا ،وأحـ�وال تخفيضهـ�ا.
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واملـ�ادة ( :)104حتصيــل الضرائــب والرســوم :يتبــع يف حتصيــل الضرائــب والرســوم املقــررة للمحليــات ويف اإلعفــاء منهــا األحــكام
املنظمــة للتشــريعات الضريبيــة والرســوم العامــة.
املادة ( :)53التحصيل :يتبع يف حتصيل الرسوم والعوائد واإلتاوات واإليجارات التي تعود لبلديات ويف حفظها وصرفها
واإلعفاء منها القواعد املقررة يف شأن أموال الدولة.
علــى الرغــم مــن تخصيــص القانــون ملــوارد ومصــادر ماليــة للبلديــات ،إال أنــه ونتيجــة التداخــل الكبيــر يف الصالحيــات مــا بــن
البلديــات والــوزارات اخلدماتيــة األخــرى كامليــاء والكهربــاء وغيرهمــا ،إضافــة إلــى عــدم حتويــل وزارة املاليــة ملســتحقات البلديــات
التــي جتبيهــا بالنيابــة عنهــا ،حيــث تخضــع عمليــة جبايــة الرســوم إلــى املركزيــة املفرطــة ،وبالتالــي ،فــإن مــا ورد جعــل مــن مــواد
القانــون حبــراً علــى ورق ،وأدخــل البلديــات يف أزمــات ماليــة مزمنــة.
جمع الضرائب والرسوم
 هل توجد آليات واضحة وشفافة جلمع الضرائب والرسوم التي تشمل كافة فئات املجتمع؟ هل نظام جمع الضرائب يحميويحد بفاعلية من جتنب حاالت التالعب واالبتزاز واحملسوبية؟
ويكفل
ّ
وبالرغــم مــن وضــوح القانــون رقــم ( )59للعــام  2012بشــأن احلكــم احمللــي حــول موضــوع الضرائــب وحتديــد قيمــة  10%مــن
الضرائــب املجبــاة لصالــح احملافظــة والبلديــة ،إال أن التنفيــد ال يــزال متوقفـاً بســبب التجاذبــات السياســية والصــراع احلاصــل
حــول الصالحيــات بــن الوحــدات والهيئــات احملليــة والوحــدات والهيئــات املركزيــة.
وبالرغــم مــن أن القانــون حــدد آليــات واضحــة وأنظمــة محــددة وشــفافة جلمــع الضرائــب والرســوم التــي تشــمل كافــة فئــات
املجتمــع ،وحتديــد مــوارد البلديــة وأنــواع الرســوم والعوائــد واإلتــاوات والضرائــب والفئــات التــي تشــملها الضرائــب والرســوم
وقواعــد حتصيلهــا ،إال أن هــذه املــواد متوقفــة وال يتــم األخــذ بهــا ،وذلــك لعــدم تطبيــق القانــون وتداخــل الصالحيــات .وحتــى
حلظــة إعــداد هــذا التقريــر ،لــم يتــم حتصيــل هــذه الضرائــب والرســوم مــن قبــل البلديــة.
عمل ّي ـاً وواقع ّي ـاً ،ال تقــوم البلديــات بتحصيــل الضرائــب ،وإمنــا تقــوم بهــا مصلحــة الضرائــب التابعــة للجهــات املركزيــة .كمــا أن
عمليــة التطبيــق ال تتــم بنطــاق شــامل وكامــل ،ألن املواطنــن يتهربــون مــن دفــع الضرائــب.
ويف بعــض البلديــات ،تتــم اجلبايــة يف حــاالت ضيقــة وغيــر إجرائيــة وغيــر عمليــة ،فهــي تتــم بالرغــم مــن عــدم وجــود تنســيق مــع
الســلطات املركزيــة بســبب رفــض األخيــرة.
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ثانيا :إدارة الطاقم التنفيذي واإلشراف على تقديم الخدمات
 ما مدى توفر آليات (أنظمة إدارية ومالية) واضحة وفعالة ومكتوبة إلدارة عمل الهيئة؟ هل توجد لدى رئيس الهيئة احمللية آليات فعالة لإلشراف على عمل الهيئة وعلى املوظفني؟ وهل يوجد مدقق داخلي وخارجي؟ ما مدى اإلشراف على موظفي الهيئة ومزودي اخلدمات /مقاولي البلدية؟ ومحاسبتهم؟نصــت الالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم ( )59ســنة  2012بشــأن نظــام اإلدارة احملليــة املرفــق بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ()130
لســنة  2013وفيمــا يتعلــق بــإدارة اجلــودة علــى:
مـ�ادة ( :)117نظــام إدارة اجلــودة باحملليــات :تطبــق احملليــات نظام ـاً إلدارة اجلــودة ،متضمن ـاً جلــان اجلــودة وأدلــة اإلجــراءات
ومعـ�دالت أداء يف جميـ�ع املسـ�تويات ،للعمـ�ل علـ�ى نشـ�ر مفاهيـ�م إدارة اجلـ�ودة يف كافـ�ة املرافـ�ق احملليـ�ة واجلهـ�ات العاملـ�ة بهـ�ا.
مادة ( :)118مهام نظام إدارة اجلودة باحملليات:
1.1دراســة الصعوبــات واملعوقــات التــي تعتــرض تنفيــذ اخلطــط والسياســات املنفــذة لهــا بســبب عــدم جــودة األداء واقتــراح
السـ�بل الكفيلـ�ة مبعاجلتهـ�ا.
2.2وضع أهداف التقسيمات التنظيمية للمحليات ومكوناتها اإلدارية.
3.3إنشاء وتوثيق وتطبيق نظام إدارة جودة األداء طبقاً ملتطلبات مواصفات اجلودة والتمييز.
4.4حتييد عمليات نظام إدارة اجلودة وتتابعها والعالقات بينها.
5.5حتويل احتياجات وتوقعات املواطنني من متطلبات إلى خدمات.
6.6إعــداد تقاريــر ملتابعــة وضمــان آليــة األداء عــن عمــل اإلدارات واملكاتــب واللجــان ووحــدات العمــل األخــرى التــي لهــا
عالقـ�ة باحملليـ�ات وإحالتهـ�ا إلـ�ى رئيـ�س املجلـ�س.
7.7إعداد الوثائق املتعلقة بدليل نظام اجلودة واألساليب واإلجراءات الالزمة ألداء أنشطة اجلودة والتمييز.
8.8دراسة طرق العمل وأدواته وأمكنته وأوقاته ومناوباته وظروفه وإجراءاته واقتراح تطويرها.
9.9وضع املعايير لقياس أداء املجلس والتقسيمات اإلدارية والفنية املكونه له داخل نطاقه املكاني.
1010العمل على االرتقاء باإلجراءات إلى مواصفات اجلودة العاملية (اآليزو).
1111االختصاصات األخرى ذات العالقة التي تسند إليه.
مـ�ادة ( :)119أدلــة اإلجــراءات :تطبــق دواويــن احملليــات أدلــة اإلجــراءات اإلداريــة التــي تصــدر مــن الوزيــر ويراعــى دائمـاً توحيــد
معاملــة املســائل املتشــابهة ،واختصــار الزمــن الــازم إلجنازهــا واســتخدام النمــاذج املعتمــدة ،ويكــون اســتخدام أدلــة اإلجــراءات
ومناذجهــا إلزام ّيـاً ،وتتولــى كل جهــة ميكنــة إجراءاتهــا ،ليســهل علــى املواطــن التعامــل معهــا.

45

نظام النزاهة يف هيئات احلكم احمللي يف ليبيا

مساءلة ونزاهة اجلهاز التنفيذي
 هل يوجد نظام شكاوى معتمد بإجراءات واضحة ومحددة ومكتوبة للتعامل معها؟الغالبيــة العظمــى مــن البلديــات تخلــو مــن وجــود أنظمــة شــكاوى معتمــدة ،يرافقهــا عــدم وجــود وحــدات متخصصــة يف تلقــي
ومتابعــة الشــكاوى .بعــض البلديــات مواقعهــا اإللكترونيــة متوقفــة منــذ فتــرة ،إال أن غالبيــة مواقــع البلديــات علــى صفحــات
التواصــل االجتماعــي (الفيســبوك) حتــوي قســماً الســتقبال الشــكاوى .ولكــن عــدم وجــود نظــام معتمــد ،وآليــات لتتبــع
الشــكاوى ومعاجلتهــا ،يضعــف مــن فاعليــة متابعــة الشــكاوى حتــى لــو وجــد صنــدوق شــكاوى أو اســتالم شــكاوى عبــر موقــع
البلديــة علــى الفيســبوك.
دعم مبادرات املشاركة واملساءلة املجتمعية
 مــدى مشــاركة املواطنــن يف اخلطــة اإلســتراتيجية وحتديــد بنــود املوازنــة العامــة للهيئــة احملليــة ،أو حضــور اجتماعــات املجلــساحمللــي ،ومتابعــة رضــا املواطنــن؟
 هل يتم دعم فرص تنفيذ لقاءات مجتمعية للمساءلة والتفاعل واملشاركة يف اتخاذ القرارات يف الهيئة احمللية؟نصت املادة ( )62من الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )59سنة  ،2012التي جاءت حتت عنوان :تشجيع مؤسسات املجتمع
املدني ،على:
تعمــل البلديــة علــى تفعيــل عمــل مؤسســات املجتمــع املدنــي وتســهيل إجــراءات حصولهــا علــى التراخيــص الالزمــة ملزاولــة
اختصاصاتهــا ،ومســاعدتها علــى القيــام برســالتها علــى الوجــه املطلــوب دون التدخــل يف شــؤونها ،وتوفيــر الظــروف املالئمــة
ملشـ�اركة املواطـ�ن مـ�ع مؤسسـ�ات املجتمـ�ع املدنـ�ي ،مبـ�ا يحقـ�ق تفعيـ�ل العمـ�ل احمللـ�ي ،وعلـ�ى األخـ�ص مـ�ا يلـ�ي:
1.1اقتراح وتنفيذ اخلطط والبرامج التي من شأنها تفعيل مؤسسات املجتمع املدني.
2.2اتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات إلشــهار مؤسســات املجتمــع املدنــي بالتنســيق مــع اجلهــات ذات العالقــة وفــق التشــريعات
باخلصـ�وص.
3.3تسجيل مؤسسات املجتمع املدني وتوثيقها ومتابعة بياناتها وأنظمتها وفق آلية تعد باخلصوص.
4.4املشاركة يف مؤسسات املجتمع املدني ومساعدتها يف تنفيذ البرامج التوعوية واملؤمترات والندوات وورش العمل.
5.5توفيــر الظــروف املالئمــة لتحقيــق مشــاركة املواطــن مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي لتفعيــل أداء وخدمــات الوحــدات
احملليـ�ة.
6.6املساهمة مع مؤسسات املجتمع املدني يف إعداد النشرات والصحف وغيرها.
7.7إعداد التقارير الدورية عن مؤسسات املجتمع املدني ومدى فاعليتها مبا يضمن حتقيق أهدافها.
8.8تقدمي الدعم واملشورة ملساعدتها يف حتقيق أغراضها وفق معايير الشفافية.
9.9تخصيــص بنــد بامليزانيــة العامــة لصالــح مؤسســات املجتمــع املدنــي العاملــة بنطــاق البلديــة يــوزع بينهــا حســب املعاييــر
التاليـ�ة:
         عدد سكان البلدية.         -عدد أعضاء املؤسسة.
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         أهداف املؤسسة املقترحة وقيمة التغطية املالية املستهدفة.         األنشطة املنفذة يف السنة املاضية.         تقييــم أداء املؤسســة مــن طــرف املؤسســات األخــرى .وتكــون املخصصــات وفــق نســبة مئويــة مــن املصروفــات الفعليــة،علـ�ى أن تخضـ�ع لنظـ�ام املراجعـ�ة املاليـ�ة املعمـ�ول بهـ�ا بالدولـ�ة.
وعلــى أرض الواقــع ،لــم تعــد ولــم تطــور الغالبيــة العظمــى مــن البلديــات خططهــا اإلســتراتيجية .إال أن بعضهــا قــام بالتشــاور مــع
اخلبــراء والوجهــاء مــن القبائــل أو مــع املختصــن يف عمــل البلديــات حــول بعــض املشــاريع القابلــة للتنفيــذ.
ومــن اجلديــر بالذكــر أيضـاً وجــود مجلــس يســمى مجلــس الشــورى ،الــذي مت النــص علــى وجــوده مبوجــب القانــون ( )59يف املــادة
رقــم ( ،)26حيــث يضــم هــذا املجلــس خبــراء ومستشــارين وعلمــاء غيــر متفرغــن مــن املشــهود لهــم بالكفــاءة واخلبــرة والتجربــة
واالهتمــام بالشــؤون احملليــة ،ويعتبــر مجلــس الشــورى مبثابــة هيئــة استشــارية تتولــى تقــدمي املشــورة ودراســة وبحــث املوضوعــات
ذات العالقــة بالبلديــة .إال أن هــذه املجالــس إمــا أنــه يتــم إنشــاؤها يف بعــض احلــاالت ،أو أنهــا مشــكلة ولكــن غيــر فاعلــة يف
بعضهــا اآلخــر ،حيــث ال جتتمــع باملجلــس البلــدي .ويف بعــض احلــاالت القليلــة ،جــرى تفعيلهــا يف مواضيــع معينــة ،مثــل اختيــار
املشــاريع.
وبشــكل عــام ،فــإن غالبيــة البلديــات لــم حتــرص علــى نســج شــراكات فعليــة مــع مؤسســات مجتمــع مدنــي يف منطقــة نفوذهــا
اإلداريــة ،ولــم تنفــذ أو تدعــم مبــادرات تعــزز مبــدأ املشــاركة املجتمعيــة ،وغالبـاً مــا تأتــي االجتماعــات بــن البلديــات ومؤسســات
املجتمــع املدنــي تلبيــة لطلــب جهــات دوليــة مانحــة يف إطــار مشــاريع دعــم للبلديــات ،أو يف إطــار إيجــاد حلــول ألزمــات تتعلــق
بالصــراع السياســي الدائــر يف ليبيــا ،كمــا لــم تتــم مالحظــة تســجيل حــاالت تقــدمي عرائــض خطيــرة مــن قبــل مواطنــن ،أو
احتجاجــات مــن قبــل الشــارع واجلمهــور ضــد أي مــن البلديــات إجمــاالً ،وإمنــا وجــدت حــاالت محــدودة مــن االعتــراض علــى
تقصيــر البلديــات يف تقــدمي خدمــة معينــة كخدمــة جمــع النفايــات مثـ ً
ا نتيجــة تراكمهــا .ويف بعــض البلديــات ،حصلــت اســتجابة
مــن بعــض مؤسســات املجتمــع املدنــي لعقــد اجتماعــات مــع املواطنــن لســماع آرائهــم حــول املشــاريع املقامــة داخــل البلديــة ولكــن
بشــكل غيــر ممأســس وال ممنهــج ،ويعبــر عــن سياســة تتبعهــا البلديــة (اجتماعــات تعقــد بصــورة متقطعــة وليســت دوريــة أو
ممنهجــة) .بــل إن املؤسســات األهليــة داخــل البلديــات تطالــب البلديــة بدعمهــا ،باعتبارهــا متثــل الســلطة املركزيــة ،ونظــراً ألن
واقــع البلديــات املالــي غيــر مشــجع ،وال تســتطيع تلبيــة هــذه الطلبــات ،فقــد وجــدت فجــوة إضافيــة بــن البلديــات ومؤسســات
املجتمــع املدنــي يف غالبيــة احلــاالت.

ثالثا :النظام الهيكلي
مصادر كافية
وجود مصادر مالية ،وبنية حتتية ،وموارد بشرية ،وتوفر خدمات متنوعة
على الرغم من أن القانون رقم ( )59لعام  2012نص بشكل مفصل على املصادر العديدة التي متكن البلديات من التحصل
على إيرادات منها ،إال أنه وبسبب التداخل العالي يف الصالحيات ،بني البلديات والوزارات األخرى ،جرى احلد من إمكانيات
حصول البلديات على كافة اإليرادات املنصوص عليها بالقانون ،وأفرز إشـكـالـيـات بني بعض البلديات والوزارات ،مثل وزارة
الـمالـيـة ،فـمـثـ ً
ال ،مـن املـفـتـرض أن تـعـتـمـد الـبـلـديـات عـلـى تـطـويـر نـفـسـهـا من خالل اإليرادات مـن املصادر الذاتية،
والـجمـارك ،باعتبارها مـنـافـذ دولـيـة تـقـع ضـمـن الـبـلـديـة ،كما تسمح السلطات املركزية بتمكني البلديات من فتح حسابات
لإليرادات الذاتية أو السماح بالبدء يف التحصيل لبند واحد أو اثنني من اإليرادات احمللية ،وهذا أعاق البلديات من فرص
التطوير الذاتي وجعلها تعتمد فقط على التحويالت املالية املركزية التي تأتي غالباً متأخرة.
هــذا باإلضافــة إلــى عــدم حتويــل وزارة املاليــة ملســتحقات البلديــات التــي جتبيهــا بالنيابــة عنهــا ،حيــث تخضــع عمليــة جبايــة
الرســوم إلــى املركزيــة املفرطــة ،وكل مــا ســبق جعــل ممــا هــو وارد يف القانــون حبــراً علــى ورق ،وأدخــل البلديــات يف أزمــات ماليــة
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غيــر منتهيــة ،حيــث ينــص القانــون علــى أن للبلديــة حصــة  10%مــن الضرائــب يف نطــاق البلديــة ،إال أن الضرائــب تذهــب
مباشــرة للحكومــة املركزيــة ،وال يتــم الدفــع للبلديــات.
وبشــكل عــام ،وكمــا ســلف ذكــره ،وجتــدر اإلشــارة لــه دومـاً ،تعانــي معظــم البلديــات مــن تداخــل املهــام والصالحيــات بينهــا وبــن
الســلطة التنفيذيــة ،فالكثيــر مــن القوانــن التــي تنظــم عمــل مؤسســات رســم ّية تنفيذ ّيــة تتداخــل مهامهــا وصالحياتهــا
مؤسســات ُ
مــع مهــام البلديــات ،مثــل احملافظــة علــى الصحــة العامــة ،وكذلــك احلــال بالنســبة لقطاعــات تزويــد الســكان بالكهربــاء واملــاء،
التــي يجــري فعل ًّيــا تزويدهمــا عــن طريــق شــركات عامــة تشــرف عليهمــا وزارة الكهربــاء والطاقــة ووزارة امليــاه مبوجــب قوانينهمــا،
وكـ�ذا األمـ�ر فيمـ�ا يتعلـ�ق بصالحيـ�ات ترخيـ�ص املهـ�ن.
أمــا عــن اخلدمــات التــي تقدمهــا البلديــات للمواطنــن ،فلقــد فصلــت الالئحــة التنظيميــة للقانــون بشــكل واضــح اخلدمــات التــي
تقدمهــا البلديــات ،والسياســات الواجــب اتباعهــا يف تقــدمي اخلدمــات ،حيــث نصــت بعــض مــواد القانــون علــى حــق املواطنــن يف
االســتفادة مــن اخلدمــات احملليــة ،وعلــى التنميــة البشــرية ،بحيــث يتــم إنشــاء قســم تنظيمــي يف كل بلديــة يهتــم بالتنميــة البشــرية
ويعمــل علــى تفعيــل أدواتهــا لتحقيــق االرتقــاء بــأداء العنصــر البشــري يف وحــدات اخلدمــات احملليــة ،وتقدميهــا للمواطنــن يف
أفضــل مســتوى ،ويقــوم بجميــع اإلجــراءات والتصرفــات التــي حتقــق السياســات واخلطــط لتنميــة املــوارد البشــرية داخــل نطــاق
البلديــة .كمــا نــص القانــون علــى إنشــاء «حــرس بلــدي» يف كل بلديــة ليمــارس اختصاصاتــه بحمايــة املســتهلك وأصحــاب األنشــطة
االقتصادي��ة .ومـ�ن املهـ�ام املنوطـ�ة بالبلديـ�ات حسـ�ب القانـ�ون أيضـ�اً:
 تقــدمي اخلدمــات املتعلقــة بالنشــاط الترفيهــي والنهــوض بــه يف املســتوى الــذي يقــدم أفضــل وأرقــى اخلدمــات ،مبــا يحقــقاالســتفادة القصــوى مــن وقــت الفــراغ.
 الســجل املدنــي وتســجيل املواليــد واإلقامــة والــزواج والطــاق والوفــاة وغيرهــا مــن األحــوال املدنيــة وفقـاً لتشــريعات األحــوالاملدنيــة النافــذة ،وإصــدار الشــهادات واســتخراج اإلحصــاءات احليويــة مــن الســجالت.
 توفيــر بيئــة صحيــة ســليمة خاليــة مــن التلــوث ،ســواء علــى مســتوى الرقابــة علــى جــودة األغذيــة وميــاه الشــرب ،أو علــى مســتوىالنظافــة العامــة واتبــاع األســس الســليمة لتجميــع النفايــات والتخلــص منها.
 التخطيــط العمرانــي للمــدن والقــرى وتنظيــم املبانــي وتقســيم األراضــي وتصنيــف املناطــق واإلشــراف والرقابــة علــى حركــةالبنــاء والعمــران.
 مشــاريع اإلســكان االقتصــادي ،بحيــث حتــدد البلديــة احتياجاتهــا مــن الوحــدات الســكنية واالقتصاديــة التــي يتــم إنشــاؤهالغــرض اإلســكان بالتنســيق مــع احملافظــة واعتمــاد الــوزارة ،وبالتنســيق مــع وزارة اإلســكان واملرافــق ،بحيــث حتدد نوعهــا وعددها.
 إجــراء نقــل امللكيــة ،تتولــى البلديــة الواقــع يف نطاقهــا مشــروع مــن مشــاريع اإلســكان االقتصــادي اســتكمال إجــراءات تخصيــصاألراضــي التابعــة للدولــة لصالــح املشــاريع .أمــا يف حــاالت امللكيــات اخلاصــة ،فتتولــى البلديــة القيــام بشــراء األراضــي مــن
أصحابهــا بالتراضــي وبأســعار الســوق احملليــة مــن خــال جلنــة العقــارات بالبلديــة.
يف الواقــع العملــي ،وعلــى الرغــم مــن نــص القانــون والالئحــة املذكوريــن ســابقاً علــى اخلدمــات الواجــب علــى البلديــة تقدميهــا
للمواطنــن يف نطــاق البلديــة ،والسياســات الواجــب اتباعهــا يف تقــدمي تلــك اخلدمــات ،إال أن تداخــل الصالحيــات بــن مهــام
البلديــات والــوزارات األخــرى ،وتعطــل أجســام مهمــة كاحلــرس املدنــي ،أدى إلــى إضعــاف البلديــات يف تقدميهــا للخدمــات.
ومــن جهــة أخــرى ،تهيمــن القبليــة علــى املجتمــع الليبــي ،وهــو مــا أدى إلــى انتشــار واســع للمحســوبيات والواســطات يف تقــدمي
اخلدمــات ،ومــن جهــة أخــرى ،فــإن ســطوة امليليشــيات املســلحة يف العديــد مــن البلديــات ســاهمت يف إضعــاف البلديات والســيطرة
عليهــا بشــكل كبيــر.
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الشفافية والنزاهة يف نظام املشتريات العام
 مــا مــدى التطبيــق والعمــل بفعاليــة لنظــام مشــتريات مبــا يضمــن النزاهــة والعدالــة واملنافســة يف عمليــة اســتدراج واختيــارالعــروض والعطــاءات؟
أشــارت الالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم ( )59ســنة  2012بشــأن نظــام اإلدارة احملليــة املرفــق بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ()130
لســنة  2013مي�لادي يف ()88إجــراءات عقــود الشــراء إلــى:
«تســري علــى تعاقــدات احملافظــات والبلديــات الئحــة العقــود اإلداريــة احلكوميــة ،علــى أن متــارس اختصاصــات جلــان العطــاءات
الفرعيــة جلنــة تشــكل يف كل محافظــة بقــرار مــن مجلــس احملافظــة برئاســة وكيــل ديــوان احملافظــة وعضويــة أربعــة أشــخاص
مــن العناصــر املاليــة والفنيــة والقانونيــة ،كمــا يكــون للجنــة مقــرر لهــا يســميه رئيســها ،وتكــون قــرارات اللجنــة النهائيــة بعــد
اعتمادهــا مــن احملافــظ الــذي يتولــى ممارســة اختصاصــات الوزيــر املقــررة بالالئحــة ،دون املســاس باالختصاصــات املســندة
ملجلــس الــوزراء».
أمــا املــادة ( )19مــن قــرار اللجنــة الشــعبية العامــة ( )365لســنة  ،2007فقــد نصــت علــى إصــدار الئحــة العقــود اإلداريــة وتشــكيل
جلنــة عطــاءات يف كل جهــة إداريــة تختــص بإجــراء املناقصــات العامــة واحملــدودة واملمارســات واملزايــدات العامــة.

ظهــر يف التطبيــق العملــي ،عــدم تشــكيل هــذه اللجنــة يف غالبيــة البلديــات ،أو علــى األقــل معطلــة يف معظــم احلــاالت .أمــا
بخصــوص إجــراءات املشــتريات االعتياديــة ،فتــم تســجيل أنــه ال يــؤذن بالصــرف إال بعــد اطــاع جلنــة املشــتريات وموافقتهــا،
وبشــرط موافقــة املديــر املالــي ،وبتوقيــع املراقــب املالــي .إال أن غالبيــة البلديــات لــم تقــم بتطويــر نظــام مشــتريات حديــث يوضــح
كافــة اإلجــراءات لعمليــة الشــراء بوضــوح ويعتمــد املمارســات اإلداريــة واملاليــة الفضلــى ،بحيــث يكــون نظامـاً معتمــداً ومصادقـاً
عليــه مــن قبــل مجلــس البلديــة.
كمــا أن العديــد مــن البلديــات لــم تقــم بنشــر كافــة إعالنــات العطــاءات علــى صفحتهــا اإللكترونيــة .كمــا لــم يتــم فتــح العطــاءات
يف اجتماعــات مفتوحــة مــع املتقدمــن ،وال تتوفــر آليــة رســمية لالعتــراض وتقــدمي الطعــون يف نتائــج دراســة العطــاءات.
وتبــن أنــه ال يوجــد أي نظــام مكتــوب للعطــاءات وال املشــتريات يف العديــد مــن البلديــات رغــم وجــود بعــض اللوائــح التــي تؤكــد
ضــرورة وجودهــا .وبالتالــي ،فــإن العديــد مــن العطــاءات تتــم بالتكليــف ،بالرغــم مــن أن هــذا يتعــارض مــع القوانــن ،ويف بعــض
البلديــات األخــرى ،تقــوم اإلدارة احملليــة «العميــد» مبنــح العطــاءات لبعــض اجلهــات بصــورة شــخصية.
العديــد مــن البلديــات اعتمــدت آليــة تســمى (الــدورة املســتندية للمشــتريات) يف توريــد اخلدمــات االعتياديــة ،التــي تبــدأ مــن قبــل
أمــن املخــازن بتحديــد االحتياجــات عبــر مراســلته مــن وكيــل ديــوان البلديــة بطلبيــة مــن إحــدى اإلدارات ،لتوفيــر احتياجــات
اإلدارة ،فيقــوم الوكيــل بإخطــار جلنــة املشــتريات ،التــي بدورهــا تعلــن عــن رغبتهــا يف توريــد بضائــع أو ســلع معينــة ،وتقــوم
باســتالم العــروض مــن الشــركات واملورديــن ،ويتــم االختيــار مــن بــن هــذه العــروض مبوجــب معيــار الســعر األقــل والنوعيــة
الفضلــى بحســب املواصفــات املعلنــة .ويف النهايــة ،تتــم إحالــة العطــاء إلــى الشــؤون اإلداريــة والوكيــل إلصــدار تكليــف رســمي
للجهــة التــي مت اختيارهــا بالتوريــد .وبعــد تصديقهــا مــن الضرائــب ،يتــم توريــد البضاعــة ،وتســلم للمخــازن وفــق منــوذج يســمى
«إذن اســتالم» يحــدد فيــه الصنــف والكميــة ،وبعــد مطابقتهــا بالفواتيــر املبدئيــة ،يســتطيع املــورد تقاضــي ســعر البضائــع املتفــق
عليهــا يف التكليــف.
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حماية حقوق امللكية واألراضي
هل تطبق أنظمة وقوانني تنظيم منح رخص البناء والضرائب والرسوم بفعالية؟
نصــت املــادة ( )25مــن القانــون علــى صالحيــات البلديــات ،التــي مــن بينهــا رخــص البنــاء والضرائــب والرســوم ،إال أنــه ونتيجــة
تعطــل الســجل العقــاري واإلجــراءات املركزيــة املتعلقــة بعمليــات البيــع وشــراء األراضــي ،فقــد مت إضعــاف ســلطة البلديــات يف
هــذا اجلانــب.
مــا زالــت صالحيــة اســتصدار الرخــص حتــت ســيطرة وزارة االقتصــاد حتــى اللحظــة ،وذلــك يف مخالفــة واضحــة للمــادة أعــاه.
وبالتالــي ،ال تقــوم البلديــة مبنــح الرخــص أو تنظيمهــا.
وجتــدر اإلشــارة إلــى أن بعــض البلديــات ،وباألخــص بلديــة طرابلــس ،ويف محاولــة النتــزاع صالحياتهــا املتعلقــة مبنــح الرخــص،
قــد قامــت بتطويــر منظومــة إلصــدار بطاقــة الترخيــص اإللكترونــي ،ومت تنفيــذ برنامــج توعــوي حــول كيفيــة اســتخدامه ،ومت حــث
احملــال واجلهــات العاملــة داخــل نطــاق البلديــة علــى اســتخدامه ،وأصبــح العمــل بهــذا الترخيــص اإللكترونــي يجــري بطريقــة
جيــدة ،حيــث يــزداد اإلقبــال علــى إصــداره يومـاً بعــد آخــر.
هنــاك قوانــن تنظــم عمــل قطــاع الصناعــات ،باإلضافــة إلــى قوانــن أخــرى تنظــم الضرائــب والرســوم ،ولكــن ومنــذ عــام ،2011
لــم تدفــع القطاعــات املختلفــة الرســوم والضرائــب ،ولــم يتــم اتبــاع اإلجــراءات املعتــادة الســتخراج الرخــص اخلاصــة بالبنــاء مــع
انتشــار مقاولــن يعملــون دون رخــص ،وال تتوفــر بيانــات إحصائيــة بعــدد االنتهــاكات حلقــوق امللكيــة واألراضــي ،لعــدم وجــود
قاعــدة بيانــات باخلصــوص ،كمــا أن هنــاك الكثيــر مــن اإلجــراءات التعســفية بحقــوق بعــض املواطنــن حــول ملكياتهــم الفكريــة
واملاديــة بشــكل عــام.

ويع ـ ّد البُعــد القبلـ ّـي معيق ـاً ل ـ ُك ّل عمليــة تنميــة وتطويــر ،فأراضــي الدولــة مث ـ ً
ا مقســمة ومملوكــة مــن قبــل القبائــل ،والســجل
العقــاري غيــر مفعــل حتــى هــذه اللحظــة مــن قبــل وزارة العــدل ،وقانــون ملك ّيــة األراضــي العامــة للدولــة شــبه ُمعطــل ،فبــرزت ،تبعـاً
�وائي ،وبالنتيجـ�ة ،عـ�دم مقـ�درة البلد ّيـ�ة علـ�ى اسـ�تغاللها.
لهـ�ذا الواقـ�ع ،ظاهـ�رة املخططـ�ات العشـ�وائ ّية والبنـ�اء العشـ ّ

رابعا :الحكم
شفافية اإلدارة
هل املعلومات اخلاصة بنشاطات وتقارير الهيئة ،والقرارات الصادرة عنها ،متوفرة على أرض الواقع وباستمرار وسهولة؟
هل األحكام القانونية تنظم حق وصول املواطنني للمعلومات حول نشاطات الهيئة وقراراتها؟
إضافــة إلــى عــدم وجــود قانــون ليبــي للحــق يف احلصــول علــى املعلومــات ،فقــد اقتصــرت املــواد املتعلقــة بإتاحــة املعلومــات
للمواطــن مــن قبــل البلديــات علــى مــا نصــت عليــه التشــريعات التــي مت حتديدهــا بنشــر املوازنــات والقــرارات مبعــزل عــن باقــي
املعلومـ�ات املتعلقـ�ة باخلدمـ�ات ،حيـ�ث نصـ�ت املـ�ادة ( )31مــن قانــون رقــم ( )59لســنة  2012بشــأن نظــام اإلدارة احملليــة حتــت
عنــوان شــفافية القــرارات علــى :تنشــر قــرارات املجالــس البلديــة خــال شــهر واحــد مــن تاريــخ إصدارهــا يف كافــة وســائل اإلعــام
داخـ�ل نطـ�اق اختصـ�اص املجلـ�س.
ومــن الالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم ( )59ســنة  2012ميــادي بشــأن نظــام اإلدارة احملليــة املرفــق بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم
( )130لســنة  ،2013فقــد نــص علــى:
مـ�ادة ( :)66ســرية القــرارات واملناقشــات واملــداوالت :ال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال إفشــاء القــرارات واملناقشــات أو املــداوالت
أو مضمـ�ون الوثائـ�ق التـ�ي مت طرحهـ�ا يف االجتمـ�اع أو اإلدالء بأيـ�ة بيانـ�ات ،إال بالطـ�رق التـ�ي يقررهـ�ا املجلـ�س.
مـ�ادة ( :)68نشــر القــرارات :تنشــر القــرارات الصــادرة عــن املجالــس واحملافظــن والعمــداء بانتظــام خــال شــهر مــن تاريــخ
صدورهـ�ا مبقارهـ�ا وكافـ�ة وسـ�ائل اإلعـلام داخـ�ل نطاقهـ�ا.
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املــواد ســالفة الذكــر لــم تتطــرق إلــى ضــرورة أو منــع نشــر املعلومــات املتعلقــة باخلدمــات املقدمــة للمواطنــن ،مــن حيــث إعــداد
تقاريــر دوريــة وســنوية ،ونشــر معاييــر تقــدمي اخلدمــة والرســوم ..إلــخ ،وبالتالــي ،ال يوجــد مــا مينــع قانون ّي ـاً مــن نشــر قــرارات
املجلــس البلــدي وتــرك مســألة اختيــار وســيلة النشــر للبلديــة.
ويالحــظ يف التطبيــق أن غالبيــة البلديــات لديهــا موقــع إلكترونــي رســمي وصفحــة ضمــن موقــع التواصــل االجتماعــي الفيســبوك،
بحيــث يســتخدمان كوســيلة إعالميــة لنشــر أخبــار نشــاطات البلديــات .إال أن غالبيــة هــذه املواقــع تخلــو مــن وجــود تقاريــر دوريــة
حــول نشــاطات البلديــة (تقاريــر إداريــة وماليــة) ،وال تنشــر البلديــات أيضــاً موازناتهــا الســنوية ،وال معاييــر اخلدمــات التــي
تقدمهــا ،وشــروطها ،ومتطلباتهــا ،وكلفتهــا.
وبالرغــم مــن النــص علــى نشــر قــرارات املجلــس البلــدي خــال شــهر مــن تاريــخ إصدارهــا مــن خــال وســائل اإلعــام داخــل نطــاق
اختصــاص البلديــة ،إال أن الغالبيــة العظمــى مــن البلديــات ال تلتــزم بنشــر املعلومــات بصــورة دائمــة ومفصلــة وواضحــة للمجتمــع
احمللــي ،ويف كثيــر مــن األحيــان ،تنعــدم هــذه املمارســة بالرغــم مــن وجــود صفحــة تواصــل اجتماعــي خاصــة باملجلــس البلــدي،
إضافـ ًة إلــى وســائل اإلعــام املســموعة واملرئيــة.
كمــا تعانــي البلديــات مــن ضعــف يف نشــر املعلومــات للمواطنــن ،يرافقــه ضعــف يف مهــارات االتصــال والتواصــل بــن البلديــات
واملواطنــن ،ترافــق ذلــك مــع عــدم وجــود تقاريــر مكتوبــة تنشــر للمواطنــن حــول أعمــال البلديــات ،وبشــكل خــاص مــا يتعلــق
بالبيانــات املاليــة كمــا ســلف.
مساءلة مزودي اخلدمة العامة
هل يقوم مزودو اخلدمة العامة املقدمة «خاصة من القطاع اخلاص» ،بتقدمي تقارير دورية حول أعمالهم ،وما مدى فعالية
هذه التقارير؟
ال توجــد نصــوص قانونيــة توجــب مثــل هــذا اإلجــراء مــن قبــل موظفــي البلديــة ،إال أنــه توجــد نصــوص قانونيــة تتعلــق بالعالقــة
مــع القطــاع اخلــاص واملقاولــن مــن شــركات ومقدمــي اخلدمــات.
فقــد نصــت الالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم ( )59ســنة  2012بشــأن نظــام اإلدارة احملليــة املرفــق بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم
( )130لســنة  2013علــى:
مـ�ادة ( :)95متطلبــات الشــفافية :تلتــزم إدارة املشــروع أو الشــريك يف حالــة الشــراكة مبراعــاة توجيهــات وحــدات اإلدارة احملليــة
والتعليمــات العامــة التــي قــد تصدرهــا نتيجــة لتقاريــر املتابعــة امليدانيــة ،وتلتــزم بالشــفافية كمــا تلتــزم بتقــدمي أي معلومــات أو
وثائـ�ق أو مسـ�تندات أو كشـ�وف حسـ�ابات أو تقاريـ�ر قـ�د تطلبهـ�ا وحـ�دات اإلدارة احملليـ�ة يف أي وقـ�ت ألغـ�راض متابعـ�ة التنفيـ�ذ.
مـ�ادة ( :)96اإلبــاغ عــن احلــوادث واخلســائر :يلتــزم الشــركاء األفــراد ومشــروعات وحــدات اإلدارة احملليــة بإبــاغ اجلهة املشــرفة
علـ�ى املشـ�روع بوحـ�دات اإلدارة احملليـ�ة بـ�أي حـ�ادث أو خسـ�ارة جسـ�يمة أو حكـ�م قضائـ�ي يثقـ�ل ذمـ�ة املشـ�روع بالتزامـ�ات جسـ�يمة.
مـ�ادة ( :)97إحالــة احلســابات اخلتاميــة وامليزانيــة العموميــة :تبلــغ إدارة املشــروع وحــدات اإلدارة التابعــة لهــا بحســاباتها
اخلتاميـ�ة ومبيزانيتهـ�ا العموميـ�ة سـ�نو ّياً فـ�ور االنتهـ�اء مـ�ن إعدادهـ�ا.
وتقــوم مجالــس وإدارات الهيئــة احملليــة باإلشــراف علــى مــزودي اخلدمــات أو مقاولــي البلديــة ،ولكــن وبســبب عــدم وجــود
مشــاريع يتــم تنفيذهــا لعــدم توفــر ميزانيــات ،باإلضافــة إلــى توقــف املشــاريع التــي عانــت مــن حالــة الدمــار بعــد احلــرب؛ فــإن
برامــج اإلشــراف تخفــض مــن متابعتهــا وإشــرافها ملــزودي اخلدمــة بســبب عــدم وجــود الكثيــر مــن اخليــارات حــول الشــركات
املــزودة واملقــاوالت املوجــودة التــي تتمكــن مــن العمــل ،وهــي شــركات محليــة ومــزودو خدمــة محليــون.
ويف التطبيــق ،تقــوم غالبيــة البلديــات باإلشــراف علــى املشــاريع وتنفيذهــا ،وتســتلم التقاريــر الدوريــة باخلصــوص مــن منفــذي
املشــاريع مــن خــال تكليــف مشــرف لــكل مشــروع ليتابــع تفاصيلــه منــذ تســليم املوقــع وحتــى اســتالمه ،وميــارس صالحيــة الرقابــة
واملســاءلة علــى التنفيــذ.
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نزاهة مقدمي اخلدمة العامة
هل يجري تطبيق مدونات سلوك أو أنظمة تلقي الهدايا أو اإلبالغ عن حاالت الفساد خاصة بالطاقم التنفيذي ومزودي
اخلدمة العامة ،وهل هي مطبقة؟
كمــا ســلف ذكــره ،فــإن الغالبيــة العظمــى مــن البلديــات لــم تقــم بإعــداد أو تطويــر مدونــات ســلوك ألعضائهــا أو ملوظفيهــا،
وال توجــد أنظمــة وإجــراءات تتعلــق بإجــراءات اإلبــاغ عــن الفســاد وتنظيــم تلقــي الهدايــا ومنــع تضــارب املصالــح وغيرهــا مــن
األنظمــة يف معظــم البلديــات ،إال أن بعــض البلديــات نظمــت برامــج واجتماعــات أو دورات تدريبيــة وتوعويــة ألعضائهــا وملوظفيهــا
حــول أشــكال الفســاد وســبل مكافحتــه ،ولكنهــا نــادرة احلصــول باملجمــل ،وتأتــي يف ســياق التعــاون مــع مؤسســات دوليــة غالبـاً،
باإلضافــة إلــى أنــه ال توجــد أنظمــة وإجــراءات تعــزز نزاهــة عمــل مــزودي اخلدمــة مــن شــركات القطــاع اخلــاص واملقاولــن مثــل
مدونــات ســلوك ،أو نظــام تلقــي الهدايــا ،وكيفيــة اإلبــاغ عــن الفســاد.

خامسا :محاكم البلدية
ما مدى جاهزية محاكم البلدية للنظر يف القضايا اخلاصة بالهيئات احمللية؟
ال توجد محاكم خاصة بالبلديات يف ليبيا.

سادسا :مهام اإلشراف والمساءلة الخارجية
معاجلة الشكاوى :آليات االعتراض واالستئناف وطلب املعلومات
هل توجد آليات اعتراض على قرارات مجالس البلديات؟ وهل هذه اآلليات واضحة ومنشورة؟
نظــم القانــون رقــم ( )59لسـ�نة  2012بشــأن نظــام اإلدارة احملليــة آليــات االعتــراض علــى قــرارات مجلــس الهيئــة احملليــة مــن
قبــل املواطنــن ،حيــث نــص القانــون علــى إمكانيــة إدراج موضــوع معــن ملناقشــته مــن الهيئــة بطلــب مــن املواطنــن ،أو تقــدمي
عريضــة مــن طرفهــم للهيئــة احملليــة .ففــي املــادة رقــم ( )30مــن القانــون ســالف الذكــر ،التــي تنــص علــى محاضــر االجتماعــات،
حيــث يجــوز إضافــة أي بنــد جلــدول األعمــال اخلــاص بالهيئــة احملليــة يف  3حــاالت ،وهــي :إذا تقدمــت مؤسســات املجتمــع املدنــي
بعريضــة حتتــوي علــى مطالــب محليــة ،أو إذا تقــدم مــا ال يقــل عــن  2%أو  500مواطــن مــن الســكان الليبيــن بعريضــة موقعــة
يطالبــون بأمــر مــا ،أو إذا تظاهــر مــا ال يقــل عــن  1%أو  200مواطــن ،مطالبــن بأمــر معــن ذي طابــع محلــي .ولكــن اإلحصائيــة
توضــح أن هــذه اآلليــات ضعيفــة نوعـاً مــا .وقــد يكــون الســبب علــى األرجــح عــدم وعــي املواطــن بهــذه اآلليــات.
كمــا نــص قــرار رقــم ( )55لســنة  2012باعتمــاد الهيــكل التنظيمــي واختصاصــات وزارة احلكــم احمللــي وتنظيــم جهازهــا اإلداري
وتقريــر بعــض األحــكام علــى:
من املادة ( :)25يختص مكتب الشكاوى والتظلمات مبا يلي:
 تلقــي طلبــات وشــكاوى املراجعــن والــرد علــى استفســاراتهم وإرشــادهم جلهــات االختصــاص يف الــوزارة لتلبيــة طلباتهــم وتقــدمياخلدمــة لهم.
 جتميــع وتصنيــف الشــكاوى املتكــررة مــن اجلمهــور وطالبــي اخلدمــة ،وإحالتهــا إلــى اجلهــات املختصــة مــع أي بحــث أو دراســةالزمــة ،ومتابعــة الــرد عليهــا والبــت فيهــا.
 اإلشراف على أداء مكاتب خدمة اجلمهور بالوحدات احمللية ،ودراسة التقارير املقدمة منها. التعــاون والتنســيق مــع مكتــب اإلعــام يف بحــث ودراســة مــا تنشــره الصحــف واملجــات وشــبكة املعلومــات الدوليــة ،ومــا تبثــهوســائل اإلعــام املختلفــة املتعلقــة بشــكاوى املراجعــن ،فرديــة أو جماعيــة بقصــد إزالــة أســبابها.
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كما نص قانون رقم ( )20لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة اإلدارية على:
من املادة ()25
مــع عــدم اإلخــال بحــق اجلهــة اإلداريــة يف املتابعــة والرقابــة وفحــص الشــكاوى والتحقيــق ،تباشــر الهيئــة اختصاصاتهــا يف هــذه
الشــؤون علــى الوجــه املبــن يف اآلتــي :بحــث ودراســة مــا تتلقــاه الهيئــة مــن شــكاوى وبالغــات األفــراد ومنظمــات املجتمــع املدنــي
أو مـ�ن أي جهـ�ة يف الدولـ�ة والتصـ�رف فيهـ�ا يف ضـ�وء النتائـ�ج التـ�ي يسـ�فر عنهـ�ا البحـ�ث والدراسـ�ة.
وقد تطرق القانون رقم ( )59لسنة  2012بشأن نظام اإلدارة احمللية إلى ما يلي:
املــادة ( :)23العالقــة بــن احملافظــة والبلديــات :يف نطــاق احملافظــة ،تكــون العالقــة بــن احملافــظ والبلديــات طبق ـاً للقواعــد
املقــررة يف هــذا القانــون والئحتــه التنفيذيــة ،وعلــى األخــص مــا يأتــي -3 :التصديــق أو االعتــراض علــى القــرارات التــي تصــدر
مــن املجالــس البلديــة يف احلــدود التــي تقررهــا الالئحــة التنفيذيــة.
املــادة ( :)28مجلــس شــورى البلديــة :يختــار مجلــس البلديــة مجلسـاً للشــورى يضــم عــدداً يســاوي نصــف عــدد أعضــاء املجلــس
البلــدي مــن اخلبــراء واملستشــارين املشــهود لهــم بالكفــاءة ومــن لهــم الدرايــة واخلبــرة بالشــؤون احملليــة ،يتــم اختيارهــم مــن قبــل
املجلــس للمشــاركة يف االجتماعــات التــي يراهــا املجلــس دون أن يكــون لهــم حــق التصويــت.
وتبني الالئحة التنفيذية الشروط الواجب توفرها يف أعضاء مجلس شورى البلدية ،واملعاملة املالية والوظيفية ألعضائه.
املادة ( :)30محاضر االجتماعات..
ويجوز إضافة أي بند جلدول أعمال املجلس يف احلاالت اآلتية:
1.1إذا تقدمت مجموعة من منظمات املجتمع املدني بعريضة حتوي مطالب محلية.
2.2إذا تقــدم مــا ال يقــل عــن  2%أو ( )500مواطــن مــن الســكان الليبيــن بعريضــة موقعــة يطالبــون فيهــا بأمــر معــن ذي
طابــع محلــي.
3.3إذا تظاهر ما ال يقل عن  1%أو ( )200مواطن مطالبني بأمر معني ذي طابع محلي.
كمــا نصــت الالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم ( )59ســنة  2012بشــأن نظــام اإلدارة احملليــة املرفــق بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم
( )130لســنة  2013علــى:
مـ�ادة ( :)62االعتــراض علــى محضــر اجللســة :يكــون لــكل عضــو مــن أعضــاء املجلــس احلــق يف االعتــراض علــى مــا ورد مبحضــر
اجللســة وإبــداء أســباب هــذا االعتــراض ،ويف هــذه احلالــة يتولــى أمــن ســر اجللســة إبــداء اإليضاحــات الالزمــة ،فــإذا اســتمر
االعتـ�راض ،بـ�ت املجلـ�س يف ذلـ�ك.
وحســب نتائــج الدراســات التــي أجريــت علــى بلديــات يف ليبيــا ،ظهــر أن آليــات االعتــراض علــى قــرارات املجالــس البلديــة صعبــة
وغيــر مفهومــة ومعقــدة ،لذلــك ،توجــد صعوبــة تتعلــق بإجــراءات رفــع الشــكاوى علــى الهيئــة احملليــة مــن قبــل املواطنــن ،فهــذه
اإلجــراءات واضحــة داخــل القانــون ،لكــن ال توجــد أدلــة إجــراءات منشــورة للمواطــن العــادي الــذي ال يجيــد التعامــل مــع القوانــن
التــي ترشــده إلــى هــذه اآلليــات.
هل الشكاوى التي ترفع على البلديات حتل على أرض الواقع؟
هل االعتراضات التي ترفع على قرارات البلديات ينظر بها وحتل على أرض الواقع؟
تعطــي األحــكام القانونيــة احلــق للمواطنــن يف تقــدمي شــكاوى وينظــر لهــا عبــر مكتــب الشــكاوى باملجلــس والتابــع للمكتــب
القانونــي حســب الهيكليــة املعتمــدة مــن املجلــس البلــدي.
أمــا بالنســبة حلــق املواطنــن فــى تقــدمي الشــكاوى ،فهــذا يضمنــه القانــون ،وهنــاك قــرار مــن وزارة احلكــم احمللــي مينــح البلديــات
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اإلذن بإنشــاء وحــدات حســب أهميتهــا ،وهــذا ينطبــق علــى وحــدة الشــكاوى بالبلديــات ،كمــا نــص القــرار رقــم  448للعــام .2014
أمــا علــى أرض الواقــع ،فالغالبيــة العظمــى مــن البلديــات تخلــو مــن وجــود أنظمــة شــكاوى معتمــدة ترافــق معــه عــدم وجــود
وحــدات متخصصــة يف تلقــي ومتابعــة الشــكاوى.
التدقيق والرقابة
هل يوجد يف البلديات مدقق خارجي ،وهل يقدم تقاريره بشكل دوري ،وهل يتم االلتزام بها؟
يـنـــص القانون رقم ( )59لعام  2012بـشـــأن اإلدارة الـمحلـيـــة يف مادته ( )64واملتعلقة بـالـرقـابـــة الـمالـيـــة عـلـــى أن يـكـــون لـكـــل
بـلـديـة مـراقـب مـالـي يـشـرف عـلـى حـسـابـاتـه وعـلـى عـمـلـيـات الـدفـع والـقـبـض اخلـاص بـه وإعــداد حــســابــاتــه الــنــهــائــيــة.
وتــخــضــع اإلجــراءات الــمالــيــة لــلــبــلــديــة لــرقــابــة ديــوان الـمحـاســبــة وأجــهــزة الـشـفـافـيـة وفـقاً لـلـقـانـون الـمالـي لـلـدولـة.
كـمـــا تـخـضـــع األعـمـــال اإلداريـــة لـلـبـلـديـــات لـرقـابـــة ديـــوان الـمحاسـبـــة وكافة أجهزة الشفافية ،وذلك وفق املادة  76من القانون
 59لســنة  2012بشــأن اإلدارة احملليــة.
ويف التطبيــق ،لــم تقــم الغالبيــة العظمــى مــن البلديــات بالتعاقــد مــع مدقــق خارجــي ليقــوم بالتدقيــق علــى األعمــال اإلداريــة
واملاليــة يف البلديــة ،وذلــك بذريعــة وجــود مكتــب خــاص مبراجــع خارجــي تابــع لديــوان احملاســبة هــو «املراقــب املالــي» الــذي
يشــرف ويتابــع اإلجــراءات والعمليــات املاليــة التــي تتــم يف البلديــة ،وال ميكــن إجــراء أي معاملــة ماليــة إال ويكــون توقيعــه عليهــا،
أي أن املراجعــة املاليــة اخلارجيــة تتــم عــن طريــق املراجــع الداخلــي الــذي يتبــع باألســاس لــوزارة املاليــة ،وليــس ملدقــق خارجــي
مســتقل يتــم التعاقــد معــه.
وأشــارت معظــم البلديــات إلــى ضعــف يف الرقابــة الرســمية مــن قبــل وزارة احلكــم احمللــي نفســها ،باإلضافــة إلــى ضعــف يف
قيامهــا بدورهــا اإلشــرايف علــى عمــل الهيئــات واملجالــس البلديــة.
إلــى أي مــدى تعمــل البلديــة علــى تطبيــق وتنفيــذ توصيــات عمليــة التدقيــق والرقابــة اخلارجيــة؟ هــل تفحــص احلكومــة والهيئــات
الرســمية املركزيــة فعاليــة التدقيــق الداخلــي يف البلديــة؟ وهــل توفــر الدعــم الفنــي والتقنــي للبلديــة حــال حاجتهــا لذلــك؟
هنــاك تدقيــق مــن قبــل وزارة احلكــم احمللــي وديــوان احملاســبة والرقابــة اإلداريــة علــى الهيئــات احملليــة ،وهنــاك تطبيقــات وتنفيــذ
توصيــات عمليــة التدقيــق ،ســواء تلــك التــي تقدمهــا وزارة احلكــم احمللــي أو ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة أو توصيــات التدقيــق
اخلارجــي علــى ســير أعمــال ومصروفــات الهيئــة احملليــة.
يقــوم املدقــق الداخلــي بعملــه فــى إطــار متابعــة العمليــات املاليــة بالهيئــة احملليــة ،وال تتــم أي إجــراءات دون املــرور عليــه وتوقيعــه
عليهــا ،وهــو يتبــع مكتــب عميــد البلديــة مباشــرة ،كمــا نــص علــى ذلــك قــرار وزيــر احلكــم احمللــي رقــم  448للعــام  2014بشــأن
الهيكليــة التنظيميــة للهيئــات احملليــة.
تســتلم البلديــات تقاريــر ســواء كانــت دوريــة أو غيــر دوريــة أو خاصــة مــن قبــل اجلهــات الرســمية التــي لهــا مهــام إشــرافية ورقابيــة
عليهــا .كمــا أنهــا تتعــاون بشــكل كبيــر يف اإلجابــة علــى استفســارات الديــوان ومالحظاتــه ،وتعمــل علــى االســتجابة لتوصياتــه يف
حــدود إمكانيــات البلديــة.
أمــا فيمــا يخــص التقاريــر اخلاصــة بالتدقيــق ،فــا تـوجـــد تـقـاريـــر سـنـويـــة وال ربـــع سـنـويـــة يف معظــم البلديــات مـــن قـبـــل وزارة
احلـكـــم الـمحلـــي ،ومت التدقيــق وإبــداء املالحظــات مــن قبــل ديــوان احملاســبة وهيئــة الرقابــة اإلداريــة عبــر مجموعــة مــن الزيارات
الدوريــة لبعــض املجالــس البلديــة.
وأفــادت غالبيــة البلديــات بأنــه مت إجــراء تدقيــق مــن قبــل الــوزارة وديــوان احملاســبة وهيئــة الرقابــة اإلداريــة واملاليــة عليهــا،
ومتــت متابعــة توصيــات عمليــة التدقيــق ،ســواء التــي تقدمهــا وزارة احلكــم احمللــي أو ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة أو توصيــات
التدقيــق اخلارجــي علــى ســير أعمــال ومصروفــات البلديــة .إال أنــه وبشــكل عــام ،أشــارت غالبيــة البلديــات إلــى أن وزارة الـحكـــم
الـمحلـــي لـــم تـقـــم بـــأي عـمـلـيـــة تـدقـيـــق مطلقاً مـــنذ تـاريـــخ انـتـخـــاب املجـلـــس الـبـلـــدي وحتى تاريخ إعداد هذه الدراسة ،رغم
حــدوث بعــض اإلشــكاليات فيهــا.
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التحقيق يف قضايا الفساد
هــل هنــاك أطــراف أو أجســام لديهــا القــدرة علــى التفتيــش والكشــف عــن قضايــا الفســاد؟ مــا هــي األجســام ومــا هــو الــدور الــذي
تقــوم بــه؟
هـ�ل هنـ�اك قضايـ�ا فسـ�اد مت التحقيـ�ق فيهـ�ا ومعاجلتهـ�ا؟ ومــا عددهــا خــال الســنة املاضيــة وحتــى تاريخــه؟ هــل هنــاك قضايــا
فسـ�اد مت الكش��ف عنه�اـ م�نـ قب��ل اإلعالمي�ين أو هيئ��ات مكافحــة الفســاد؟ ومــا هــو عــدد التحقيقــات التــي نتجــت عنهــا مالحقــات
قضائيــة؟
منحــت التشــريعات الليبيــة ك ًّ
ال مــن هيئــة مكافحــة الفســاد وهيئــة الرقابــة اإلداريــة وأيــة جلــان حتقيــق خاصــة يتــم تشــكيلها،
صالحيــة التفتيــش والكشــف عــن قضايــا الفســاد ومتابعتهــا.
إال أنــه لــم تتــم متابعــة قضايــا فســاد بشــكل جــدي مــن قبــل هــذه املؤسســات تتعلــق بالبلديــات ،إمــا ألســباب تتعلــق بضعــف
اإلمكانيــات والقــدرات ،أو لعــدم اســتقالليتها ،أو نتيجــة الظــروف العامــة العســيرة التــي متــر بهــا ليبيــا حال ّي ـاً .وال توجــد أي
قضايــا فســاد مت اإلعــان عنهــا ،بالرغــم مــن وجــود انطبــاع لــدى املواطنــن بوجــود فســاد قــد يكــون نتيجــة عــدم وجــود رقابــة
فاعلــة علــى البلديــات ،أو لعــدم وجــود محاســبة فعليــة لكبــار املوظفــن فيهــا ،مــع وجــود إمكانيــة إلفالتهــم مــن العقــاب.

سابعا :رفع الوعي والمناصرة والمشاركة
مــا مــدى قــدرة األطــراف املختلفــة كهيئــة مكافحــة الفســاد ،ووســائل االعــام ،ومؤسســات املجتمــع املدنــي يف رفــع وعــي املواطنــن
علــى املســتوى احمللــي يف البلديــات مبكافحــة الفســاد وأســاليب الضغــط؟
يعتبــر نشــر الوعــي العــام ملكافحــة الفســاد أحــد األهــداف التــي تســعى إليهــا هيئــة مكافحــة الفســاد .وفيمــا يتعلــق برفــع وعــي
املواطنــن ،فلــم متارســه الهيئــة بشــكل مباشــر وال مــن خــال البلديــات ،حيــث لــم تقــم البلديــات بــأي نشــاط يتعلــق مبكافحــة
الفســاد مــع هيئــة مكافحــة الفســاد ،ولــم يكــن هنــاك أي نشــاط يجمــع الهيئــة باملجالــس كعقــد دورات تدريبيــة لرفــع الوعــي
مبكافحــة الفســاد ومنــع اإلفــات مــن العقــاب.
أمــا مؤسســات املجتمــع املدنــي واإلعــام ،وعلــى الرغــم مــن نشــاطها يف بعــض املناطــق ،إال أنهــا لــم تتقــدم بــأي مبــادرة أو مشــروع
لــه عالقــة مبكافحــة الفســاد.
مــا مــدى فعاليــة رفــع الوعــي والتثقيــف العــام ،وحمــات الضغــط يف مكافحــة الفســاد يف الواقــع؟ هــل توجــد أمثلــة علــى أرض
الواقــع حــول التــزام البلديــة بنتائــج املبــادرات؟ ومتابعــة تنفيذهــا؟
املساءلة املجتمعية
هــل يوجــد ملؤسســات املجتمــع املدنــي أي نشــاط أو مبــادرات يف دعــم املســاءلة االجتماعيــة ومســاءلة ممثلــي الهيئــات احملليــة
(بطاقــات رأي املواطنــن ،والتدقيــق االجتماعــي ،وبطاقــات التقييــم املجتمعــي ،وفــرق الرقابــة علــى املوازنــة العامــة)؟
مــا مــدى جنــاح املبــادرات املنفــذة مــن قبــل املجتمــع احمللــي (املدنــي) يف مســاءلة ومحاســبة البلديــات؟ هــل توجــد أمثلــة لتجــاوب
البلديـ�ات مـ�ع هـ�ذه املبـ�ادرات ،كاتخـ�اذ قـ�رارات أو تغييـ�ر يف السـ�لوكيات؟
ضمــن صالحيــات ومهــام البلديــات قيامهــا بتفعيــل عمــل مؤسســات املجتمــع املدنــي وتســهيل إجــراءات حصولهــا علــى التراخيــص
الالزمــة ملزاولــة اختصاصاتهــا ،ومســاعدتها علــى القيــام برســالتها علــى الوجــه املطلــوب دون التدخــل يف شــؤونها ،وتوفيــر
الظــروف املالئمــة ملشــاركة املواطــن مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي مبــا يحقــق تفعيــل العمــل احمللــي.
إال أنــه لــم يتــم توثيــق االهتمــام بتنفيــذ أنشــطة تتعلــق برفــع وعــي املواطنــن أو العاملــن يف البلديــة مبنظومــة الفســاد ومكافحتــه
بالتعــاون مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي احملليــة ،ويعــود ذلــك إلــى عــدة أســباب ،منهــا مــا يتعلــق بالظــروف السياســية واألمنيــة
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علــى األرض ،وحداثــة املجتمــع املدنــي يف ليبيــا ،وعــدم وجــود خبــرات يف هــذا املجــال بشــكل يســمح مبأسســة نشــاطات توعويــة
حــول املوضــوع للمواطنــن .وقــد مت تســجيل نشــاطات جلمعيــة الشــفافية الليبيــة باخلصــوص ،ولكــن بشــكل بســيط .ومــن جهــة
أخــرى ،هنــاك ضعــف يف ثقافــة املســاءلة املجتمعيــة لــدى املواطنــن ومؤسســات املجتمــع املدنــي بشــكل خــاص.
وبالرغــم مــن هــذا ،لــم يســجل أي جنــاح ألي مبــادرة يف مســاءلة ومحاســبة البلديــة لعــدم وجــود ميزانيــات رصــدت لهــا ،ولعــدم
تركيــز املجتمــع احمللــي علــى البلديــة وانشــغاله بالشــأن العــام والتجاذبــات السياســية ،كذلــك ،لــم يتــم رصــد أيــة أمثلــة لتجــاوب
البلديــة مــع أيــة مبــادرات التخــاد القــرارات أو تغييــر يف الســلوكيات.
ويف التطبيــق العملــي والواقــع الــذي تعانــي منــه البلديــات بشــكل عــام يف ليبيــا ،لوحــظ ،وبتفــاوت يف املســتوى بــن البلديــات،
ضعــف شــديد يف فعاليــة املجتمــع املدنــي وخبرتــه يف االنخــراط يف أعمــال البلديــات أو يف ممارســة الــدور الرقابــي واملســاءلة علــى
أعمالهــا ،التــي تــكاد تكــون معدومــة يف العديــد مــن املناطــق ،وبالتالــي ،ال يوجــد إشــراك فعلــي للمجتمــع احمللــي يف إدارة البلديــات،
ويف أعمــال وخطــط البلديــات ،وال توجــد سياســة واضحــة تتعلــق بعقــد لقــاءات مفتوحــة مــع املجتمــع احمللــي ،كمــا ال توجــد تقاريــر
مكتوبــة تنشــر للمواطنــن حــول أعمــال البلديــات ،وبشــكل خــاص مــا يتعلــق بالبيانــات املاليــة ،وعــدم مأسســة عمليــة إعــداد موازنــة
املواطــن ،التــي يعــد بعضهــا بطلــب مــن اجلهــات املانحــة فقــط ،كمــا أن غالبيــة البلديــات لــم تعــد مثــل هــذه املوازنــات ،وبعضهــا لــم
يعــد موازنــة للبلديــة منــذ عــام  ،2014هــذا باإلضافــة إلــى عــدم تبنــي ثقافــة املســاءلة ،وبشــكل خــاص املســاءلة املجتمع ّيــة ،كنهــج
لــدى املجتمــع احمللـ ّـي ،حيــث يع ـ ّد مفهومــا املســاءلة واملســاءلة املجتمع ّيــة مــن املفاهيــم احلديثــة يف املجتمــع الليبـ ّـي ,فلــم يتكــون
الوعــي والفهــم الــكايف والدقيــق لــدى املســؤولني واملواطنــن علــى حــد ســواء ,ال ملاهيتهــا وال آللياتهــا ,كمــا أن البلديــات لــم تدمــج
ثقافــة وآليــات وأدوات املســاءلة االجتماع ّيــة يف أعمالهــا .وبشــكل عــام ،لــم تبــذل البلديــات جهــداً لتعزيــز املســاءلة املجتمعيــة ،ولــم
تقــم بتنفيــذ مبــادرات خالقــة وإبداعيــة ،ولــم تتلـ َق مبــادرات مــن مؤسســات املجتمــع املدنــي باخلصــوص.

56

نظام النزاهة والوقاية من الفساد يف جتربة الهيئات احمللية الراهنة يف ليبيا

االستنتاجات
مت إجــراء هــذه الدراســة للتعــرف علــى واقــع قطــاع احلكــم احمللــي يف ليبيــا بشــكل عــام ،حيــث ظهــر وجــود عــدد مــن اإلشــكاليات
والتحديــات املوضوعيــة التــي ألقــت بظاللهــا ،بشــكل أو بآخــر ،علــى قطــاع احلكــم احمللــي ،ومنــه البلديــات حديثــة النشــأة هنــاك،
وهــي عوامــل ال تســيطر عليهــا البلديــات وال وزارة احلكــم احمللــي الليبيــة .كمــا بــرزت إشــكاليات وحتديــات أخــرى ذاتيــة ضمــن
ســيطرة البلديــات وقدرتهــا ،وبالتالــي ميكــن التحكــم فيهــا وتغييرهــا.
يوجــد عــدد مــن اإلشــكاليات والتحديــات العامــة التــي تتصــل بقطــاع الهيــات احملليــة والبلديــات ومجالســها وهيكليتهــا وموظفيهــا
وعالقتهــا مــع اجلمهــور ،التــي أثــرت بشــكل أو بآخــر علــى بيئــة العمــل وفعاليــة أداء تلــك البلديــات وقيامهــا بدورهــا .وميكــن تبنيــد
عــدد مــن أهــم االســتخالصات واالســتنتاجات ،ســواء تلــك اإلشــكاليات املوضوعيــة العامــة التــي ال عالقــة للبلديــات فيهــا ،أو تلــك
اإلشــكاليات والتحديــات الذاتيــة التــي متــس دور هــذه البلديــات ومجالســها وعالقتهــا باملواطنــن املخدومــن:
أو ًال :االستخالصات واالستنتاجات العامة املوضوعية
·عــدم االســتقرار األمنــي واالنقســام السياســي واإلداري بــن شــرقي البــاد وغربهــا وجنوبهــا ،واحلضــور القــوي للبعــد
القبلــي ،كل هــذه العوامــل أثــرت ســلباً علــى انتخابــات وتشــكيل وحــدود صالحيــات اجلغرافيــا وعمل البلديات ومجالســها
وعمدائهــا ،خصوصــاً مــع األزمــة اخلدماتيــة غيــر املســبوقة املســتمرة ،التــي لــم يعتدهــا املواطــن الليبــي مــن نقــص
أســطوانات غــاز الطهــي وانقطــاع متكــرر للكهربــاء وأزمــات ميــاه الشــرب.
·اســتمرار اخلالفــات واالنقســامات السياســية واإلداريــة الداخليــة ،والتدخــات الدوليــة واإلقليميــة التــي بقيــت رهينــة
األزمــات األمنيــة ،خاصــة يف اجلنــوب ،مبــا أحلــق الضــرر باملواطــن دون غيــره ،وأفقدتــه الثقــة يف دور البلديــات.
·وجــود أزمــة ماليــة تعانــي منهــا البلديــات ،تعــود يف جــزء مهــم منهــا إلــى القوانــن واإلجــراءات التــي أناطــت بــوزارة املاليــة
جمــع الضرائــب والرســوم التــي ال تقــوم بتحويلهــا إلــى البلديــات بعــد جبايتهــا ،األمــر الــذي ينعكــس بــدوره علــى عــدم
قيامهــا بعملهــا.
·وجــود تداخــل كبيــر يف الصالحيــات بــن الــوزارات ،خاصــة وزارات االقتصــاد واملواصــات والتعليــم والصحــة واملاليــة،
مــع البلديــات ،مــا انعكــس ســلباً علــى دور البلديــات يف القيــام بدورهــا ،خاصــة الــدور اإلشــرايف والرقابــي.
·الثقافــة العامــة الســائدة لــدى املواطنــن بعــدم دفــع الضرائــب والرســوم ال ســيما يف ظــل الوضــع األمنــي املعقــد غيــر
املســتقر واالنقســامات السياســية.
·وجــود ضعيــف لــدور وزارة احلكــم احمللــي الرقابــي علــى البلديــات ومســاءلتها ،ترافــق مــع عــدم اإليفــاء بتطبيــق مبــادئ
الالمركزيــة يف إدارة وحــدات احلكــم احمللــي (البلديــات) ،واالحتفــاظ بــدور مركــزي للــوزارة ،خاصــة الوزيــر ،واشــتراط
موافقتــه علــى جملــة عريضــة مــن فعاليــات وأعمــال البلديــات.
·عدم وجود رقابة خارجية على األداء املالي واإلداري للبلديات من خارج دوائر احلكومة.
·ثأثيــر ملمــوس للــدور القبلــي يف تعيينــات موظفــي وكادر البلديــات ،وشــيوع الواســطة واحملســوبية يف تلــك التعيينــات ،مــا
أدى إلــى فجــوة يف الثقــة بــن املواطنــن وهيئاتهــم احملليــة.
·وجــود ضعــف عــام يف الرقابــة علــى الدعايــة االنتخابيــة وســقوفها املاليــة وتقــدمي املرشــحني لتقاريرهــم مــن جلنــة
االنتخابــات املركزيــة.
·حداثــة جتربــة منظمــات املجتمــع املدنــي يف ليبيــا أوجــدت ضعفـاً عا ّمـاً يف احملاســبة والرقابــة علــى البلديــات ومجالســها
ورؤســائها (العمــداء) ،وممارســة عملهــا ومســؤولياتها بعيــداً عــن االلتــزام مببــادئ الشــفافية وقيــم النزاهــة ونظــم
املســاءلة ،وعــدم االطــاع علــى املمارســات الفضلــى يف إدارة البلديــات مــن قبــل املوظفــن أعضــاء املجالــس املنتخبــن.
·وجــود ضعــف عــام يف وعــي املواطنــن وقلــة اخلبــرة يف مجــال مســؤوليات وصالحيــات البلديــات ،ودورهــم يف املســاءلة
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والرقابــة واملشــاركة ،باإلضافــة إلــى عــدم الوعــي بحقهــم يف الوصــول إلــى املعلومــات والســجالت العامــة وعلــى احلــق يف
الوصــول إلــى املعلومــات.
ثاني ًا :االستخالصات والنتائج الذاتية
1.1وجــود قانــون انتخابــات يتيــح نظر ّيـاً حــق املشــاركة يف الترشــح والتصويــت وتنفيــذ دعايــة انتخابيــة لــكل مواطــن ليبــي،
باســتثناء بعــض األصنــاف التــي نــص عليهــا القانــون ،وإتاحــة املجــال للقيــام بالرقابــة اخلارجيــة مــن منظمــات املجتمــع
املدنــي الليبيــة واملنظمــات اإلقليميــة والدوليــة ،والتــزام اللجنــة املركزيــة لالنتخابــات بتســهيل مهامهــم .كمــا أن عقــد
االنتخابــات رغــم الوضــع األمنــي املضطــرب وانتشــار املجموعــات املســلحة يعتبــر مؤشــراً إيجاب ّي ـاً.
2.2بالرغــم مــن اشــتراط القانــون االنتخابــي لتمثيــل املــرأة واملصابــن مــن الثــوار يف كل مجلــس بلــدي منتخــب ،ومــع التــزام
أغلبيــة بذلــك ،إال أن بعــض البلديــات لــم تلتــزم بتلــك «الكوتــا».
3.3عــدم التــزام كافــة املرشــحني النتخابــات البلديــات باإلفصــاح عــن مصــادر التمويــل غيــر احلكومــي لهــم يف حمالتهــم
االنتخابيــة ،مبــا يف ذلــك الســقوف املاليــة احملــددة ،حيــث مت تســجيل مخالفــات ملعظــم املرشــحني فيمــا يتعلــق بالســقوف
احملــددة للتمويــل االنتخابــي ،كمــا لــم يقــدم غالبيــة املرشــحني تقاريرهــم حــول مصــادر وقيمــة التمويــل الــذي حصلــوا
عليــه يف دعايتهــم االنتخابيــة.
4.4الرقابــة الفعليــة علــى عمليــة التمويــل االنتخابــي مــن جلنــة االنتخابــات املركزيــة لــم تكــن فعالــة ودون اتخــاذ إجــراءات
بحــق األشــخاص الذيــن لــم يتقدمــوا بتقاريرهــم املاليــة ،ويف حــاالت أخــرى ،مت تقــدمي تقاريــر كانــت مخالفــة للواقــع
العملــي الــذي جتــاوز الســقوف.
5.5قدم كافة املرشحني النتخابات البلديات إقرارات الذمة املالية لهم قبيل ممارستهم عملهم يف املجلس البلدي.
6.6وجــود ضعــف عــام يف تطويــر وزارة احلكــم احمللــي والبلديــات ألنظمــة ماليــة وإداريــة خاصــة بالبلديــات ،وهــو األمــر
الــذي لــم يســتكمل حتــى اآلن يف غالبيــة البلديــات ،حيــث تنظــم عمليــة تعيينــات املوظفــن يف البلديــات أنظمــة التعيينــات
احلكوميــة يف إشــغال الوظائــف ،علــى ســبيل املثــال.
7.7القوانــن والقــرارات التــي ربطهــا القانــون بصالحيــات وزيــر احلكــم احمللــي أدت إلــى وجــود مركزيــة حدت من اســتقاللية
البلديــات بشــكل كبيــر ،حيــث إن جملــة مــن قــرارات البلديــات تتطلــب موافقــة الوزير.
8.8يعانــي قســم مــن البلديــات مــن تفــرد رئيــس البلديــة (العميــد) يف إدارة شــؤون البلديــة واإلشــراف علــى اإلدارة التنفيذيــة،
وأحيانــاً التعاقــد مــع جهــات معينــة لتزويــد البلديــة بســلع وخدمــات ،كنتيجــة لعــدم وضــوح حــدود صالحياتــه أوالً،
وبســبب واقــع أن أعضــاء املجالــس البلديــة هــم متطوعــون ،األمــر الــذي قلــل مــن فعاليــة دورهــم يف مســاءلة رئيــس
البلديــة (العميــد).
9.9وجــود ضعــف يف إعــداد التقاريــر الدوريــة ،املاليــة واإلداريــة ،مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة لرفعهــا لرئيــس البلديــة وأعضــاء
املجلس.
1010ضعــف التناغــم والتنســيق والعمــل اجلماعــي وروح الفريــق يف العديــد مــن البلديــات ،خاصــة بــن مســتويات رؤســاء
البلديــات ،وأعضــاء املجالــس ،والطاقــم التنفيــذي ،وجمهــور تلــك البلديــات يف حدودهــا اإلداريــة ،مــا أدى إلــى ارتفــاع
وتيــرة الصراعــات الداخليــة واالنشــغال بهــا بعيــداً عــن القيــام باملهــام واملســؤوليات ،أو مراقبــة ومســاءلة اإلدارة التنفيذية
لتفعيــل دورهــا.
1111وجــود ضعــف عــام يف مهــارات التواصــل بــن رئيــس ومجالــس البلديــات مــع املواطنــن ،فيغيــب إجمــاالً تنظيــم لقــاءات
مفتوحــة مــع اجلمهــور أو تفعيــل «مجلــس الشــورى» استشــاري الطابــع يف معظــم الهيئــات احملليــة.
1212وجود نقص بشكل عام يف األنظمة املالية واإلدارية واآلليات املكتوبة إلدارة البلديات مال ّياً وإدار ّياً.
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1313وجود ضعف عام يف التخطيط اإلستراتيجي وإعداد املوازنات يف معظم البلديات.
1414وجود ضعف عام يف إعداد ونشر موازنة البلدية بشكل مبسط للجمهور ،وهو ما يعرف باسم (موازنة املواطن).
1515وجــود ضعــف عــام يف أنظمــة شــكاوى ممأسســة ،مــع عــدم وجــود دليــل أو نظــام للتعامــل مــع الشــكوى يوضــح اإلجــراءات
للتعامــل مــع شــكاوى اجلمهــور وضبطهــا مــن حلظــة التقــدمي إلــى إيصــال كيفيــة احلــل ملقــدم الشــكوى ،واالعتمــاد
بــدالً مــن ذلــك باســتقبال الشــكاوى علــى موقــع البلديــة احلكومــي علــى الفيســبوك أو مــن خــال صنــدوق الشــكاوى
واالقتراحــات.
1616وجــود ضعــف عــام يف ثقافــة املســاءلة ونظمهــا ،ووجــود ضعــف عــام يف االلتــزام بقيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية يف أدوار
كل مــن رئيــس البلديــة ومجلســها البلــدي واملوظفــن وأنظمــة التقريــر بــن هذه املســتويات.
1717وجــود ضعــف عــام يف ثقافــة املســاءلة بــن املجلــس البلديــة ورئيــس البلديــة (العميــد) ،كمــا يوجــد ضعــف عــام يف املســاءلة
املجتمعيــة ألعضــاء املجلــس البلدي ولرئيــس البلدية.
1818وجــود ضعــف عــام يف إعــداد تقاريــر ومــواد ومطبوعــات للمواطــن بشــكل دوري ومســتمر حــول عمــل البلديــات وأهــم
اإلجنــازات والتحديــات لتوعيــة املواطنــن وإشــراكهم يف حتمــل املســؤوليات ومســاعدة البلديــة يف إيجــاد احللــول.
1919وجود ضعف عام يف إعداد مدونات سلوك ألعضاء املجالس البلدية ورؤسائها وملوظفيها ،وااللتزام بها.
2020عــدم وجــود أنظمــة وإجــراءات واضحــة ملنــع الوقــوع يف حالــة تعــارض املصالــح أو لتجنبهــا ،أو ناظــم لتلقــي الهدايــا مــن
موظفــي البلديــة ومجلســها ورئيســها.
2121وجــود ضعــف عــام وهبــوط يف ثقافــة الشــفافية والنزاهــة يف عمليــات التوظيــف يف البلديــات ،مــع تدخــل واضــح لعنصــر
القبليــة بشــكل عــام ،مترافقـاً مــع عــدم اعتمــاد بطاقــات الوصــوف الوظيفيــة.
2222وجــود ضعــف عــام يف غالبيــة البلديــات يف موضــوع العطــاءات وعمليــات الشــراء التــي تتــم دون التقيــد بأنظمــة محــددة
يف كافــة مراحــل التحضيــر للعطــاءات واإلعــان عنهــا وفتــح العطــاء يف جلســات مفتوحــة أمــام املورديــن مــن القطــاع
اخلــاص ،واإلعــان عــن نتائجهــا ،وفتــح بــاب االعتراضــات ،ثــم توثيــق العمليــة ونشــرها وإتاحتهــا الطــاع اجلمهــور.
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أهم التوصيات
هنــاك توصيــات عامــة علــى صعيــد الوضــع الداخلــي العــام ،أهمهــا :ال بــد مــن إنهــاء حالــة االنقســام السياســي واإلداري بــن
شــرق وغــرب ليبيــا وجنوبهــا ،وعــودة احليــاة إلــى الســلطات الرســمية يف الدولــة ،وحتديــث وتطويــر التشــريعات واألنظمــة املاليــة
واإلداريــة ذات العالقــة بالبلديــات ،كمــا ينبغــي علــى احلكومــة ،وبشــكل خــاص وزارة احلكــم احمللــي ،وبالتعــاون مــع املؤسســات
املختصــة ومؤسســات املجتمــع املدنــي ،صياغــة سياســة عامــة حتــدد فيهــا الرؤيــة العامــة لقطــاع احلكــم احمللــي (البلديــات)
بتحديــد شــكله ووظائفــه ،وإقــراره رســم ّياً مــن قبــل احلكومــة لتعزيــز الالمركزيــة ،إلــى جانــب اقتــراح سياســات ماليــة أكثــر فاعليــة
لتحســن إيــرادات البلديــات ،ومســاعدتها يف أخــذ دورهــا التنمــوي.
أما التوصيات اخلاصة ،فهي:
1.1ضــرورة قيــام جلنــة االنتخابــات املركزيــة الليبيــة بتفعيــل دورهــا والقيــام بكافــة مســؤولياتها اإلشــرافية والرقابيــة علــى
عمليــات االنتخابــات البلديــة ،مــن حيــث حتديــث الســجل االنتخابــي ،والترشــح ،والدعايــة االنتخابيــة ،واالنتخابــات،
واســتالم تقاريــر املرشــحني ،خصوصــاً تقاريرهــم حــول الصــرف علــى الدعايــة االنتخابيــة ،والوصــول إلــى اإلعــام
احلكومــي ،والتشــدد حــول تقيــد املرشــحني بالصــرف وفقـاً للســقوف املاليــة احملــددة بالقانــون أثنــاء الدعايــة االنتخابيــة،
ومتابعــة املرشــحني إلعــداد تقاريرهــم واســتالمها ومتابعتهــا.
2.2تفعيــل دور جلنــة االنتخابــات املركزيــة لدورهــا يف ضمــان التقيــد بالقانــون يف موضــوع (الكوتــا) وضمــان متثيــل كل مــن
املــرأة واملصابــن مــن الثــوار يف كافــة مجالــس البلديــة ،ومراقبــة تشــكيل القوائــم ثــم تغييــر النظــام االنتخابــي إلــى نظــام
التمثيــل النســبي (القوائــم).
 3.مســارعة احلكومــة ووزارة املاليــة بتطويــر وتعديــل القوانــن واألنظمــة والتعليمــات التــي لهــا عالقــة بنظــام جمــع
الضرائــب والرســوم ،التــي أنيطــت بــوزارة املاليــة لتحويــل مــا يجمــع مــن أمــوال لصالــح البلديــات إلــى البلديــات ،وليــس
االحتفــاظ بهــا ورمبــا صرفهــا.
4.4ضــرورة قيــام البلديــات بوضــع آليــات واضحــة لتوضيــح كيفيــة إدارة رئيــس البلديــة (العميــد) ومجلســها للبلديــة ،وذلــك
باالســتناد إلــى هيكليــة معتمــدة للبلديــة ،وبتفويــض جلــان املجلــس املتخصصــة باملتابعــة مــع اإلدارات ذات االختصــاص،
وذلــك لتقليــل اخلالفــات وحتجيــم التناقضــات يف إدارة البلديــة بــن العمــداء وأعضــاء املجالــس البلديــة.
5.5ضــرورة قيــام املجالــس البلديــة والعميــد ببلــورة رؤيــة ورســالة واضحــة ومنشــورة ،وإعــداد إســتراتيجية معتمــدة ،بحيــث
تصــاغ مبشــاركة مجتمعيــة.

6.6قيــام احلكومــة بإصــدار أنظمــة مكتوبــة خاصــة بتضــارب املصالــح ،وتلقــي الهدايــا ألعضــاء املجلــس البلــدي والعاملــن
يف البلديــة.
7.7ضــرورة مســارعة البلديــات لترميــم العالقــة مــع اجلمهــور مــن خــال تفعيــل «مجلــس الشــورى» وتفعيــل دوره واالجتمــاع
وتكثيــف اجتماعــه مــع عمــداء البلديــات ومجالســها ،وتفعيــل البلديــات ملوضــوع اللقــاءات املجتمعيــة وفعاليــات مشــاركة
املواطنــن يف نشــاطات البلديــات.
8.8ضــرورة اهتمــام احلكومــة ،ومنهــا وزارة احلكــم احمللــي ،بالتعيينــات عموم ـاً وبالتوظيــف يف البلديــات خصوص ـاً ،مــن
حيــث إمتــام الوصــوف الوظيفيــة لكافــة الوظائــف املطلوبــة ،وإقرارهــا واملصادقــة عليهــا ،وأن تخضــع كل عمليــة توظيــف
إلجــراءات توظيــف نزيهــة وشــفافة ،بحيــث تخضــع التعيينــات اجلديــدة إلــى املنافســة واإلعــان وحتديــد شــروط ومعاييــر
التنافــس ،ونشــر نتائــج كافــة خطــوات التعيــن (التوظيــف) ،وتشــكيل جلنــة اعتراضــات.
9.9ضــرورة قيــام وزارة احلكــم احمللــي مــع البلديــات ،وبالتعــاون مــع املجتمــع املدنــي ،بإعــداد مدونــات ســلوك لرؤســاء
البلديــات وألعضــاء مجالســها ،وملوظفيهــا ،لتعزيــز حياديتهــم يف تقــدمي اخلدمــات ،وتربــط لــدى املوظفــن بتقييمهــم
الســنوي والترقيــات علــى قاعــدة االلتــزام ببنودهــا ،وذلــك بعــد القيــام بعمليــة ترويــج وتوعيــة جلميــع األطــراف ذات
العالقــة بأحــكام املدونــات.
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1010ضــرورة مســارعة وزارة احلكــم احمللــي ،بالتعــاون مــع البلديــات ،إلعــداد نظــام للشــكاوى بحيــث يكــون هــذا النظــام
واضحـاً ومحــدداً مــن حيــث تلقــي الشــكوى وتســجيلها ومتابعتهــا وإعــام املشــتكي بتطــورات شــكواه ،وإغالقهــا ،واللجــوء
إلــى «حوســبة» هــذا النظــام للتقليــل مــن التعامــل البشــري يف اســتالم الشــكوى ومتابعتهــا وحتديــد وقــت إجنازهــا لزيــادة
الشــفافية ووضــوح اإلجــراءات.
1111ضــرورة التــزام البلديــات بأنظمــة التقاريــر بأنواعهــا املاليــة واإلداريــة ،وحتديــد عددهــا ،ومــن يُعدهــا ،وملــن ترفــع ،لبيــان
خــط املســاءلة واملتابعــة ،ونشــرها للجمهــور إلتاحــة فرصــة اطالعــه عليهــا ،حتــى يتمكــن املواطــن مــن املســاءلة بتوفيــر
املعلومــات لــه (مثـ ً
ا تقاريــر أســبوعية تقــدم مــن العميــد للمجلــس ،وتقاريــر شــهرية أو ربعيــة أو نصــف ســنوية وســنوية
مــن إدارات البلديــة ألعضــاء املجلــس) ،بحيــث تنشــر للجمهــور ،إال فيمــا ميكــن أن يصنــف علــى أنــه معلومــات «خاصــة»
يجــب االحتفــاظ بهــا.

1212ضــرورة قيــام البلديــات ،وبتوجيــه مــن وزارة احلكــم احمللــي ،بإعــداد «املوازنــة الســنوية» ،بحيــث تكــون واضحــة ومنشــورة
وتقرهــا اجلهــات احلكوميــة ذات العالقــة ،ومــن املمكــن إعدادهــا يف إطــار بنــود اخلطــة اإلســتراتيجية التــي تصــاغ
مبشــاركة مجتمعيــة.
1313ضــرورة التــزام البلديــات بإعــداد «موازنــة املواطــن» ،التــي تعتبــر شــك ً
ال مــن أشــكال اطــاع املواطــن علــى موازنــات
البلديــات بشــكل ســهل ومفهــوم للمواطــن العــادي ،بتجنــب التعقيــدات واملصطلحــات املاليــة ،األمــر الــذي يفتــح املجــال
للمواطنــن للمشــاركة يف القــرارات واملســاءلة املجتمعيــة وحتمــل املســؤوليات مــع البلديــات ،ومعرفــة وضــع بلدياتهــم.
1414ضــرورة التــزام البلديــات باألنظمــة املاليــة واإلداريــة ،ال ســيما يف عمليــات الشــراء العــام الصــادر عــن احلكومــة ،وضــرورة
مواءمتــه مــع متطلبــات النزاهــة والشــفافية واحلــد مــن تضــارب املصالــح ،وإذا كان هنــاك نقــص يف تلــك األنظمــة ،فــا
بــد مــن أن تتحمــل احلكومــة مســؤوليتها وتعــد مــا يلــزم مــن القوانــن.
1515قيــام وزارة احلكــم احمللــي بقيــادة وتوجيــه حمــات توعيــة مركــزة بالتعــاون مــع البلديــات تســتهدف املواطنــن حــول
حقوقهــم ومســؤولياتهم يف نطــاق البلديــات التــي يعيشــون فيهــا ويتلقــون خدماتهــا ،خصوصـاً دفــع الضرائــب وحقهــم يف
مســاءلة ومحاســبة البلديــات ،وحقهــم يف الوصــول إلــى املعلومــات العامــة حــول البلديــات ،وحقهــم يف مشــاركة البلديــات
يف التخطيــط واملشــاركة يف حتديــد األولويــات والبحــث يف حلــول للمشــاكل.
1616قيــام وزارة احلكــم احمللــي ،بالتعــاون مــع البلديــات ومنظمــات املجتمــع املدنــي ،بتصميــم برامــج وفعاليــات توعويــة هدفهــا
اســتهداف أعضــاء مجالــس البلديــات املنتخبــن ورؤســائها (العمــداء) وطاقــم موظفــي البلديــة التنفيــذي بنظــام النزاهــة
الوطنــي وأعمدتــه ،خاصــة قيــم النزاهــة التــي منهــا مدونــات الســلوك ،وجتنــب تعــارض املصالــح ،وأنظمــة تلقــي الهدايــا،
ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة ،التــي منهــا الرقابــة املركزيــة ،ونظــام الشــكاوى ،واحملاســبة املجتمعيــة.
1717يتوجــب التأكيــد علــى دور مؤسســات املجتمــع املدنــي يف إشــاعة ثقافــة املســاءلة املجتمعيــة وأهميتهــا يف حتســن جــودة
اخلدمــات املقدمــة مــن البلديــات ،وأثرهــا علــى عمليــة التنميــة ،وذلــك بالتوجــه إلــى كافــة البلديــات ،وعــدم التراجــع أمــام
أيــة اعتبــارات حتيــط بالبلديــات املســتهدفة ،وذلــك لتحقيــق االنســجام يف املســتوى املفاهيمــي لــدى كافــة البلديــات علــى
حــد ســواء.
1818يجــب تعزيــز أعمــال اإلشــراف واملســاءلة اخلارجيــة يف قطــاع احلكــم احمللــي بإلزامهــا بالتدقيــق اخلارجــي وتنفيــذ
توصيــات نتائــج التدقيــق ،ورفــع الوعــي العــام يف مجــاالت مكافحــة الفســاد وتنســيق اجلهــود الراميــة لذلــك بــن
املؤسســات الرســمية ومؤسســات املجتمــع املدنــي واملؤسســات اإلعالميــة وضــرورة قيــاس اآلثــار املترتبــة علــى ذلــك.
1919ضرورة قيام احلكومة ببحث آليات عمل الوزارات ورفع التداخل احلاصل يف أدوار الوزارات مع البلديات.
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االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة (أمــان)  -املؤسســة الفلســطينية املعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية
الدوليــة منــذ العــام  - 2006تأســس يف العــام  2000مــن مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة الفاعلــة يف مجــال
خال من الفســاد».
الدميقراطيــة واحلكــم الصالــح وحقــوق اإلنســان ،ســعيا لتحقيــق رؤيتــه نحــو «مجتمع فلســطيني ٍ
يســعى االئتــاف حالي ـاً علــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد ،واإلســهام يف إنتــاج
ونقــل وتوطــن املعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي.
يحــرص ائتــاف أمــان علــى القيــام بــدوره الرقابــي  Watchdogعلــى النظــام الوطنــي للنزاهــة بالتركيــز علــى املشــاركة
املجتمعيــة وتفعيــل دور مؤسســات املجتمــع املدنــي ،ووســائل اإلعــام يف الرقابــة واملســاءلة وخلــق بيئــة محصنــة
ومســاهمة يف الكشــف عــن جرائــم الفســاد واحلــد مــن انتشــاره.
االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان)
رام اهلل  :عمارة الرمياوي  -الطابق األول  -شارع اإلرسال
ص.ب  :رام اهلل  339القدس 69647
هاتف 022974949 - 2989506 :
فاكس 022974948 :
غزة :شارع حبوش  -عمارة درمي-الطابق الثالث-شقة رقم 4
تلفاكس082884767 :
تلفاكس082884766 :
بريد الكترونيinfo@aman-palestine.org :
املوقع االلكترونيwww.aman-palestine.org :

www.aman-palestine.org

