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 النظام  القانوني للحكم المحلي في ليبيا

 2012 لسنة 59قراءة تحليلية نقدية لقانون اإلدارة المحلية رقم 

ياسين محمود الناجح / د 

 غريان / كلية القانون والعلوم السياسية

 غـــريان/ جامعة 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المقدمة 

تتباٌن الدول فٌما بٌنها فً اختٌار النظام اإلداري الذي ٌنسجم  مع بنٌتها االجتماعٌة والسٌاسٌة ومقدراتها 

 الدول لما  للمركزٌة اإلدارٌة  من اٌجابٌات  تتجسد ة وكثٌرا ما ارتبط النظام  المركزي ببداٌة  نشأ, االقتصادٌة

 وحدتها  واستمرارتها  ومن تم المحافظة  على هٌب, السلطة الحاكمة على كامل مفاصل الدولةةفً سٌطر

.   الترابٌة 

كما أن النظام المركزي  ٌحقق  قدرا عالٌا من  العدالة  والمساواة بٌن المواطنٌن  وتوحٌد أسالٌب إدارة المرافق 

  للنظام تلك المزاٌاإال إن  . العامة فً كامل إقلٌم الدولة وٌكفل النظام المركزي أٌضا  ترشٌد اإلنفاق العام

المركزي تتوقؾ على وجود قٌادة سٌاسٌة  راشدة  تعمل فً إطار  قانونً  تسعى من خالله إلى تحقٌق الرقً 

. للمواطنٌنوالرفاه االجتماعً واالقتصادي 

أما فً ظل ؼٌاب القٌادة السٌاسٌة الرشٌدة  فإن النظام المركزي  ؼالبا ما ٌتحول  إلى هاجس مخٌؾ ٌقوض 

عملٌات التنمٌة  المحلٌة  وٌوفر بٌبة  خصبة  لهٌمنة حكم الفرد وٌؤسس لنظام شمولً دكتاتوري فً كثٌر من  

طمح  ت لتبدأ مرحلة جدٌدة ,األحٌان  تكون نهاٌته  بثورة  شعبٌة  سلمٌة أو مسلحة  تضع حدا للحكم المطلق

قٌادتها إلى القطٌعة مع الماضً  وتبنً سٌاسة القرب من المواطن  وإشراكه فً عملٌات التنمٌة 

 تضمنه إلى حد بعٌد األنظمة  اإلدارٌة الالمركزٌة والتً تكفل مشاركة  اٌجابٌة األمر الذي.واإلصالح

 أحد أهم أسالٌب التنظٌم اإلداري فً الدولة الحدٌثة   الحكم المحلًمثل القرار  حٌث  ياتخاذصنع وللمواطنٌن فً 

ا مم,  بالدٌمقراطٌة والتنمٌة المستدامة التً شهدتها كثٌر من دول العالم الحكم المحلًوكثٌرا ما ارتبط مفهوم 

  عقب  ثورات الربٌع العربً  إلً المسارعة فً تبنً  خٌار ا  بالدول التً  عرفت انتقاال سٌاسًحدا

 .الالمركزٌة اإلدارٌة  الموسعة  للحد من اإلقصاء والتهمٌش  وتقرٌب الخدمات إلى المواطنٌن

 ورؼم .م2012 لسنة 59م  قانون اإلدارة المحلٌة  رقم 2012وفً لٌبٌا أصدر المؤتمر الوطنً العام سنة 

انتخاب معظم البلدٌات مجالسها البلدٌة  ومباشرتها لمهامها وفق قانون اإلدارة المحلٌة المشار إلٌه  إال إن  

  فأؼلب المصالح  المركزٌة  مازالت  ٌتسٌر من  طرؾ الوزارات رامسار االنتقال نحو الالمركزٌة مازال متعث

ة  وراء عدم نقل االختصاصات الخدمٌة  من السلطة ي ما ٌدفعنا إلى التساؤل عن األسباب الحقٌق,بالعاصمة
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ن األمر  أالمركزٌة  إلى السلطات المحلٌة  وهل ٌمكن  تطبٌق  اإلدارة  المحلٌة  فً لٌبٌا  فً الوقت الراهن أم 

 ؟   و تهٌبة  المناخ المالبم  لذلكاًا  كافًاًا ٌحتاج وقت

:- ٌني فً محورٌن أساساالبحث تتجلى أهمٌة هذو

  االنتقال  من نظام  ياألول من حٌث موضوعها فهً تعالج أحد أهم المشاكل المستجدة التً تواجه لٌبٌا وه- 

 .موسعة  فً ظل دٌمقراطٌة  ناشبةالإداري مركزي  رسخه  حكم  شمولً  لعقود  طوٌلة  إلى  الالمركزٌة  

الثانً من حٌث توقٌتها فهً تتزامن مع المخاض  العسٌر  الذي مازال  ٌواجه  صٌاؼة مشروع الدستور - 

وبالتالً ٌمكن أن تكون نتابج , الجدٌد للبالد وما قد ٌلحقه من تعدٌالت جوهرٌة للمنظومة القانونٌة اللٌبٌة

.  وتوصٌات هذه الدراسة مقترحات ٌستفاد منها فً إرساء  إطار  قانونً متماسك  لإلدارة المحلٌة  فً لٌبٌا

وفً هذا البحث سوؾ  أتعرض  لدراسة النظام القانونً لإلدارة المحلٌة فً القانون اللٌبً  وما طرأ علٌه من 

 الالمركزٌة أرسى دعابمم  والذي 2012 لسنة 59تؽٌٌر جوهري بعد صدور قانون اإلدارة الحلٌة رقم 

 أساسٌٌن األول  ٌرتكز على التأصٌل النظري والفقهً لإلدارة المحلٌة  مبحثٌن من خالل  فً لٌبٌااإلدارٌة

, وٌشمل مفهوم اإلدارة  المحلٌة  وأهدافها وأركانها

 الثانً ٌرتكز على  اإلطار التطبٌقً لإلدارة المحلٌة فً لٌبٌا وٌشمل  التقسٌمات األساسٌة لإلدارة المبحث أما 

 .المحلٌة والمتمثلة فً المحافظات والبلدٌات  واختصاصاتها

 

خطة البحث   :ثالثا

المبحث األول 

اإلطار النظري لإلدارة المحلية 

 

مفهوم اإلدارة المحلٌة  :المطلب األول 

تعرٌؾ اإلدارة المحلٌة  :أوال 

تمٌٌز اإلدارة المحلٌة عن األنظمة اإلدارٌة المشابهة  : ثانٌا

أهداؾ اإلدارة المحلٌة  : ثالثا 

أركان اإلدارة المحلٌة  : المطلب الثانً 

المصالح الذاتٌة المحلٌة   :  أوال 

الشخصٌة االعتبارٌة المستقلة   : ثانٌا
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اإلشراؾ والرقابة   : ثالثا 

المبحث  الثاني 

اإلطار التطبيقي لإلدارة المحلية في ليبيا 

 

المحافظات  :المطلب األول 

اختصاصات المحافظات  :  أوال

الموارد المالٌة للمحافظات  : ثانٌا

البلدٌات : المطلب الثانً

اختصاصات البلدٌات :  أوال

الموارد المالٌة للبلدٌات   :  ثانٌا

النتابج  

التوصٌات 
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المبحث األول 

اإلطار النظري لإلدارة المحلية 

تمهيد 

ٌشكل صدور قانون اإلدارة المحلٌة نقطة تحول هامة ومرحلة جدٌدة فً تارٌخ النظام اإلداري فً لٌبٌا بتبنٌه 

 . قمتها استبداد وقاعدتها فسادالشمولٌةالالمركزٌة الموسعة التً جاءت  بعد حقبة طوٌلة من المركزٌة  

ن مفهوم اإلدارة المحلٌة  ٌتسع لٌشمل ألإال إن صدور القانون لٌس فً حد ذاته ؼاٌة بل هو نقطة البداٌة 

 كل ذلك .المستوٌات السٌاسٌة واالجتماعٌة  واالقتصادٌة تتقاطع مع عدة مفاهٌم أخرى كالدٌمقراطٌة والمواطنة

وقٌادات حكٌمة قادرة على استثمار ,  األمدةسٌاسة رشٌدة طوٌلل و ,ٌحتاج  لفهم أعمق لمدلول اإلدارة المحلٌة

 وفً هذا الجانب من البحث نسلط الضوء .ا نحو تحقٌق التنمٌة المستدامةهالموارد المادٌة والبشرٌة وتوجٌه

. على مفهوم اإلدارة المحلٌة وأهدافها وأركانها وفق التقسٌم التالً

المطلب األول 

مفهوم اإلدارة المحلية 

تقوم اإلدارة المحلٌة باألساس على إشراك المواطنٌن فً تدبٌر شؤونهم المحلٌة  والدفاع على حقوقهم  

ومصالحهم فهم األقرب إلى فهم واقعهم  وهم األقدر  على معالجة مشاكلهم من خالل تكوٌنات إدارٌة ترتبط 

  تختلؾ  تسمٌاتها من دولة إلى أخرى فٌطلق علٌها  فً تونس السلطات ,بعالقات قانونٌة مع السلطة المركزٌة

درج الفقه على استعمال الالمركزٌة  اإلدارٌة كما 2  الجماعات المحلٌة والمؽربزابرــــ وفً الج.1المحلٌة 

حٌث تنقسم إلى صورتٌن األولى هً الالمركزٌة المرفقٌة  وتتحقق عندما ٌمنح القانون للهٌبات والمؤسسات 

 أما الصورة الثانٌة  فتكون باالعتراؾ ألقالٌم  جؽرافٌة  داخل الدولة .العامة الشخصٌة  االعتبارٌة المستقلة

  وهذه الصورة هً التً ٌطلق علٌها اإلدارة المحلٌة و هً موضوع هذا .االستقالل اإلداري والمالًبالواحدة 

 .البحث

تعريف اإلدارة المحلية  : أوال

    ٌقصد باإلدارة المحلٌة وجود وحدات إدارٌة وبمسمٌات مختلفة إلً جانب الدولة تتولى إدارة الشؤون 

. المحلٌة

,  وتعرؾ بأنها عملٌة توزٌع الوظابؾ اإلدارٌة بٌن الحكومة المركزٌة فً العاصمة وبٌن هٌبات محلٌة منتخبة

 أو هً تفوٌض سلطات المركز إلى الوحدات والوظابؾ األدنى فً الجهاز اإلداري وتمتع هذه الوحدات 

 تقرٌرها للحاالت والمشكالت اوالوظابؾ بسلطة وصالحٌة صنع القرار والتصرؾ المستقل وفق ما ٌملٌه علٌه

                                                           
 م 2014باب السابع من الدستور التونسً ال- 1
 م 2011باب التاسع من الدستور المؽربً ال. 2
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 والمالحظ على هذا التعرٌؾ أنه مزج  بٌن المركزٌة  و الالمركزٌة اإلدارٌة ألن التفوٌض هو 1التً تواجهها

أسلوب  من  أسالٌب  عدم التركٌز  اإلداري وهو  صورة مخففة من  المركزٌة اإلدارٌة وهذا ؼٌر صحٌح ألن 

.  المركزٌة أو منحة من السلطةتفوٌض سباإلدارة المحلٌة  تستمد قوتها من القانون ولً

دارٌة إلى اإلقرارات الو فً تعرٌؾ أخر توصؾ الالمركزٌة اإلقلٌمٌة بأنها نقل أو تحوٌل سلطة  إصدار 

 2مجالس  منتخبة بحرٌة  من المعنٌٌن

 اعتراؾ الدولة لألشخاص اإلقلٌمٌة بسلطة  إصدار قرارات إدارٌة  هًالالمركزٌة اإلقلٌمٌة وفً تعرٌؾ أخر 

أما فً الفقه االنجلٌزي فٌذهب البعض إلى تعرٌؾ اإلدارة المحلٌة بأنها ذلك الجزء من حكومة األمة أو الدولة 

الذي ٌختص أساسا  بالمشاكل التً تهم  سكان منطقة  معٌنة  أو  مكان معٌن إلً جانب المسابل التً ٌرى 

 3مة إدارتها  بواسطة  سلطات محلٌة  منتخبة تكمل  الحكومة المركزٌة ءالبرلمان مال

أما الفقه الفرنسً فقد عرؾ دي لوبادٌر اإلدارة المحلٌة بأنها عبارة عن هٌبة محلٌة ال مركزٌة  تمارس  

 4اختصاصات إدارٌة وتتمتع باستقالل ذاتً 

أما الفقه العربً فقد عرؾ الطماوي اإلدارة المحلٌة بأنها توزٌع الوظابؾ اإلدارٌة بٌن الحكومة المركزٌة فً 

العاصمة وبٌن هٌبات محلٌة أو مصلحٌه منتخبة بحٌث تكون هذه الهٌبات فً ممارستها لوظٌفتها اإلدارٌة تحت 

إشراؾ ورقابة الحكومة المركزٌة 

وفً تعرٌؾ مشابه تقوم اإلدارة المحلٌة على توزٌع السلطات  والوظابؾ اإلدارٌة بٌن اإلدارة المركزٌة وبٌن 

 5هٌبات إدارٌة إقلٌمٌة مستقلة قانونا عن اإلدارة المركزٌة 

ومن خالل التعرٌفات السابقة ٌمكن تعرٌؾ اإلدارة المحلٌة بأنها  نظام إداري  ٌقره الدستور ٌضمن توزٌع 

.  الوظابؾ اإلدارٌة  بٌن الحكومة المركزٌة و هٌبات إقلٌمٌة المركزٌة منتخبة وٌحدد القانون العالقة بٌنهما

وما ٌضٌفه هذا التعرٌؾ هو أن اإلدارة المحلٌة تقوم باألساس على ضمانات  دستورٌة  ولٌست منحة من 

ما كانت لالحكومة  وعالقة السلطة المركزٌة  بالهٌبات اإلقلٌمٌة تضٌق وتتسع بحسب نصوص القانون  فك

التجربة الالمركزٌة حدٌثة النشأة  كانت الحاجة ضرورٌة لتوسٌع نطاق الرقابة المركزٌة على الهٌبات اإلقلٌمٌة 

ل الدور الرقابً للحكومة  المركزٌة   ءما ترسخت  اإلدارة المحلٌة  كما تضالوك
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  المشابهةتمييز اإلدارة المحلية عن غيرها من األنظمة اإلدارية: ثانيا

ن علم اإلدارة من العلوم المتطورة التً تتؽٌر من زمن ألخر ومن مجتمع ألخر تبعا للبٌبة االجتماعٌة أالشك 

والمناخ السٌاسً السابد فً كل زمان ومكان وكذلك الحال بالنسبة  للقوانٌن واللوابح التً تنظم العمل اإلداري 

هذه الدنامٌة لمفهوم اإلدارة نتج عنها صور متعدد لألنظمة اإلدارٌة السابدة فً العالم تتشابه فً جوانب وتختلؾ 

.      من األنظمة األخرى المتشابه ه لذا ٌنبؽً التمٌٌز بٌن نظام اإلدارة المحلٌة وؼٌر,ىفً جوانب أخر

اإلدارة المحلية والحكم المحلي  -  أ

إلى اتجاهات عدة تباٌنت اآلراء الفقهٌة حول مدى استقالل أو تطابق  مصطلح الحكم المحلً واإلدارة المحلٌة 

االتجاه األول أن اإلدارة المحلٌة و الحكم المحلً مترادفان ٌنصرفان إلى  أسلوب إداري قابم على فٌرى 

م جاء تحت 2012 لسنة  59المشرع  اللٌبً فالقانون قد تبناه الالمركزٌة اإلدارٌة  وٌبدو أن هذا االتجاه 

  وزارة الحكم ي مواده خاصة عبارة الحكم  المحلً  ؾمصطلح كثٌرا ما استعمل  ومسمى قانون اإلدارة المحلٌة

 1المحلً  أو وزٌر الحكم المحلً 

أما االتجاه الثانً فٌذهب أنصاره  إلى أن اإلدارة المحلٌة  والحكم المحلً ٌمثالن فً حقٌقة األمر فكرة التطبٌق 

العملً لالمركزٌة اإلدارٌة  فقط ٌختلفان فً درجة االستقالل فالحكم المحلً ٌمثل أعلى درجات االستقالل 

 2اإلداري والمالً  أما اإلدارة المحلٌة فتقع على مستوى أقل  وتمثل  بداٌة الطرٌق نحو  الحكم المحلً 

وأما االتجاه الثالث فٌذهب أنصاره إلً وجود اختالؾ جوهري بٌن مصطلح الحكم المحلً ومصطلح اإلدارة 

األول فكرة الالمركزٌة السٌاسٌة أو الفدرالٌة  أما الثانً  فهو  ٌنصرؾ إلى فكرة االتجاه المحلٌة حٌث ٌجسد 

 3. الالمركزٌة اإلدارٌة 

وفً تقدٌري أن االتجاه األول هو الراجح والذي  ٌقوم على أن الحكم المحلً واإلدارة المحلٌة مصطلحان 

. مترادفان ٌعبران عن فكرة الالمركزٌة اإلدارٌة  وهو  ما سلكه المشرع اللٌبً

اإلدارة المحلية والحكم الذاتي - ب

الحكم الذاتً هو نظام إداري  ذو طبٌعة خاصة وهو صورة متقدمة من الالمركزٌة اإلدارٌة تفرضه عوامل  

 ما ٌكون ألسباب إدارٌة أو اًا فً حٌن أن تبنً اإلدارة المحلٌة ؼالب4خاصة قد تكون قومٌة أو دٌنٌة أو ثقافٌة،

كما أن  هٌبات الحكم الذاتً تتمتع بصالحٌات تشرٌعٌة ال تتوفر فً .اقتصادٌة ٌهدؾ إلى تحقٌق التنمٌة المكانٌة 

 . نظام اإلدارة المحلٌة  إال إن كال النظامٌن ٌخضعان لرقابة وإشراؾ الحكومة المركزٌة 

 

 

                                                           
 من  الالبحة التنفٌذٌة  الصادرة بموجب قرار مجلس 3المادة , م  2012 لسنة 59 من قانون اإلدارة المحلٌة  رقم 2المادة - 1

م  2013  لسنة 130الوزراء رقم 
 28  ص 1986األردن  ,دار مجدوالي للنشر والتوزٌع , اإلدارة المحلٌة فً المملكة األردنٌة  . شاهر  الرواشدة  . 2
 112م  ص 1992عمان . دار الثقافة والنشر والتوزٌع . 2ط . القانون اإلداري ,خالد الزعبً - 3
 ٌختلؾ مفهوم الحكم الذاتً فً القانون الدولً  حٌث ٌعتبر نظام للحكم  ٌطبق فً بعض األقالٌم تتوفر فٌها مقومات الدولة  وهو -4

نظام  تبنته الدول االستعمارٌة  لتحدٌد عالقاتها بٌنها وبٌن مستعمراتها بحٌث تمنحها االستقالل المالً واإلداري  دون االستقالل 
 السٌاسً
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 أهداف اإلدارة المحلية:ثالثا 

الشك أن االهتمام المتزاٌد والملحوظ  من قبل مختلؾ دول العالم  باإلدارة المحلٌة له ما ٌبرره فاإلدارة المحلٌة 

أصحبت منظومة متكاملة لها عدة ابل  تقلٌديادارياإفً ظل التحوالت الدولٌة واإلقلٌمٌة المتسارعة لم تعد أسلوب

 اإلدارة المحلٌة فً  أنها تساعد على تظهر أهمٌةفعلى الصعٌد السٌاسً . أهداؾ تجتمع  لترسخ التنمٌة الشاملة

فنجاح عضو فً احدي مجالس الحكم المحلً   فً إدارة , خلق وتدرٌب قٌادات سٌاسٌة جدٌدة فً الدولة

الشؤون المحلٌة والدفاع عنها ٌعد دون شك عامال مساعدا لترشٌحه لالنتخابات البرلمانٌة لذا ٌقال عن 

نها تسمح  للمواطنٌن التعلم أالالمركزٌة اإلقلٌمٌة بأنها مدرسة الدٌمقراطٌة أو مدرسة الحٌاة السٌاسٌة إذ 

 .والتدرٌب على عبء المسؤولٌة السٌاسٌة  فالتجربة والخبرة فً إدارة الشؤون المحلٌة تخدم وتفٌد قٌادات األمة

أما على الصعٌد االجتماعً فتظهر أهمٌة اإلدارة المحلٌة فً شعور  المواطن  بأهمٌته   بالتأثٌر فً اتخاذ 

القرارات المحلٌة  وتنفٌذها ما ٌعزز ثقته فً نفسه وٌزٌد من ارتباطه بالمجتمع المحلً وهً الخطوة األولى 

 1نحو تعزٌز روح المواطنة والتً هً من ركابز استقرار المجتمعات

أما على الصعٌد اإلداري فإن اإلدارة المحلٌة تتمٌز بالفاعلٌة نظرا لما ٌتمتع به رجال الجهة أو اإلقلٌم أو البلدٌة 

من القدرة على اإللمام بالشؤون المحلٌة األمر الذي ٌسمح لهم معرفة وتحدٌد حاجات السكان والدفاع عن 

وهم أقدر على معرفة وتحدٌد ما ٌعانٌه , حقوقهم ومصالحهم فهم أقرب للسكان من رجال السلطات المركزٌة

مما ٌجعل قدراتهم أكثر , هؤالء السكان من مشكالت وصعوبات واتخاذ القرارات واإلجراءات الالزمة لحلها

.    مة مع الواقع المحلً وأكثر استجابة للمتطلبات والمقتضٌات المحلٌةءمال

أركان اإلدارة المحلية :  المطلب الثاني 

ففً ,  شهدت وظٌفة الدولة تؽٌرات عدٌدة انطالقا من العوامل االجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة المؤثرة فٌها

زمن الدولة الحارسة كانت وظٌفة الدولة تقتصر على إدارة المجاالت السٌادٌة كالدفاع وحفظ األمن  وإقامة 

أما فً زمن الدولة المتدخلة أو الضامنة تعدى  نطاق إدارتها المجاالت التقلٌدٌة لٌشمل ,العدل وسك العملة 

وأمام هذا التوسع وجدت الدولة نفسها ؼٌر قادرة . االقتصاد والزراعة والتعلٌم والصحة و العمران وؼٌرها

  نفسها تقدم  الدولةتجدعلى التوفٌق بٌن إدارة المصالح القومٌة والمصالح المحلٌة  ففً كثٌر من األحٌان 

 على المصالح المحلٌة  األمر الذي جاء على حساب التنمٌة المحلٌة من هنا   بات الحكم االستراتٌجٌةالمصالح 

 حتمٌا بموجبه تحتفظ الدولة  بإدارة المصالح القومٌة و تتنازل على حقها فً راالمحلً أو اإلدارة المحلٌة خٌا

 ورقابتها ومن ذلك ٌمكن تقسٌم أركان اإلدارة إشرافهاإدارة بعض المصالح ذات الطابع المحلً للسكان تحت 

.   المحلٌة إلى ثالثة أركان هً  المصالح الذاتٌة المحلٌة و الشخصٌة االعتبارٌة  واإلشراؾ والرقابة 

  

                                                           
  104المرجع العراقً  ص  .  1
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 المصالح الذاتية المحلية: أوال

تختلؾ اهتمامات السكان  فً الدولة  الواحدة  من إقلٌم ألخر ومن مدٌنة  ألخرى فمشاكل سكان الصحراء 

تختلؾ على  سكان  الساحل والجبل   وأولوٌات اإلقلٌم الزراعً تختلؾ أولوٌات المدن التجارٌة والسٌاحٌة و 

بالتالً فإن السكان المحلٌٌن هم األقدر على تحدٌد احتٌاجاتهم وحل مشاكلهم بعٌدا عن , الصناعٌة وؼٌرها

. مخططات الحكومة المركزٌة التً تتعامل مع كافة المدن واألقالٌم فً الدولة على قدر المساواة

 إن مثل هذه المصالح واالهتمامات  المحلٌة التً ٌشترك فٌها سكان كل إقلٌم من أقالٌم الدولة  وتولد لدٌهم نوعا 

من الترابط والتضامن االجتماعً ومن ثم فاألفضل أن ٌترك لهم وحدهم أمر إدارتها  ألنهم أدرى من ؼٌرهم 

بالمشاكل المتعلقة بها وأقدر الناس على حلها وذلك حتى تتفرغ الدولة أي الجهات المركزٌة إلدارة المصالح 

 . العامة ذات الطابع القومًاالستراتٌجٌة

هذه المصالح الذاتٌة المحلٌة المتمٌزة عن المصالح القومٌة هً المقدمة األولى ألي تنظٌم ال مركزي إذ أنها 

تمثل الدافع األساسً الذي ٌقود المشرع إلى االعتراؾ إلقلٌم معٌن من أقالٌم الدولة بحقه فً تنظٌم نفسه بنفسه 

 1.نه بشكل مستقل عن السلطة المركزٌةؤووإدارة ش

 إلى أسلوبٌن األول ٌتمثل فً تحدٌد اختصاصات الشؤون ذات الطبٌعة المحلٌة وٌسلك المشرع عادة فً تحدٌد 

أما . الهٌبات الالمركزٌة على سبٌل الحصر وبالتالً ال ٌجوز ممارسة اختصاص لم ٌنص علٌه القانون

األسلوب الثانً ٌتمثل فً تحدٌد اختصاصات الهٌبات الالمركزٌة بشكل عام أي بمقتضى قواعد تشرٌعٌة عامة 

 . تسري على جمٌع الوحدات الالمركزٌة

الشخصية االعتبارية المستقلة :ثانيا

ٌعد منح الشخصٌة االعتبارٌة المستقلة لمكونات اإلدارة المحلٌة من أهم الضمانات التً تؤسس لنظام ال 

مركزي فعال ٌساهم فً تحقٌق التنمٌة المندمجة التً تسعى لتحقٌقها  مختلؾ شعوب العالم وتكمن أهمٌة منح 

الشخصٌة االعتبارٌة المستقلة لمكونات اإلدارة المحلٌة فً النتابج المترتبة علٌها نوجزها على النحو التالً ؟  

االستقالل اإلداري - أ

حٌث تكون لها أوسع السلطات فً ب, تتمتع مجالس الحكم المحلً بشخصٌة قانونٌة مستقلة عن شخصٌة الدولة

ات التً تتولى تسٌٌرها و ٌترتب على هذا االستقالل ــإدارة شؤونها وتصرٌؾ أمورها واختٌار موظفٌها والهٌا

وبالتالً فإن الدعاوى التً ترفعها الدولة ,  للدفاع عن مصالحها الذاتٌةاكتمال األهلٌة القانونٌة للمجالس المحلٌة 

  تكون هً أٌضا ؼٌر مقبولة فالدعاوى القضابٌة ٌجب أن ترفع من  عنهاللمطالبة بحقوق تلك المجالس بالنٌابة

. أو على ممثل وحدات الحكم المحلً أٌا كانت مسمٌاتها  التً  ٌعنٌها األمر

 وٌترتب أٌضا على االستقالل اإلداري لوحدات الحكم المحلً  أن بإمكان  الؽٌر سواء جهات عامة أو خاصة 

.  أو أفراد  مقاضاتها  عن األضرار التً تحدثها دون حاجة لمقاضاة الدولة

 

                                                           
  وما بعدها69ص م  2016.  1ج. الوجٌز فً مبادئ القانون اإلداري اللٌبً ,خلٌفة  الجبرانً . د .   1
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االستقالل المالي  - ب

ومقتضى هذا االستقالل تمتع مكونات الحكم المحلً  بمٌزانٌة مستقلة وذمة مالٌة منفصلة عن الذمة المالٌة 

للدولة فاألموال التً تخصص لتلك الهٌبات من قبل الدولة أو التً تتحصل علٌها كإٌرادات نتٌجة الخدمات التً 

, تقدمها أو عوابد استثماراتها تدخل فً ذمتها المالٌة الخاصة وتستقل بالتصرؾ فٌها فً حدود أؼراضها

وٌترتب أٌضا على هذا االستقالل تحمل هٌبات الحكم المحلً وحدها مسؤولٌة أعمالها الضارة أٌا كان أساس 

وعلى المتضرر من هذه األعمال أن ٌوجه دعواه للمطالبة بالتعوٌض إلى ممثل  تلك الهٌبات ال , هذه المسؤولٌة

كما ٌترتب على ذلك أٌضا أن دابنً مؤسسات الحكم المحلً  ال ٌستطٌعون الرجوع على األموال . إلى الدولة

. الداخلة فً ذمة الدولة نفسها الستٌفاء حقوقهم

امتيازات السلطة العامة - ج

  تتمتع هٌبات الحكم المحلً بامتٌازات ووسابل السلطة العامة التً تتمتع بها الدولة والالزمة لتحقٌق أهدافها 

: وتكمن هذه االمتٌازات فً التالً. المتمثلة فً تنفٌذ سٌاسة المشرع وتحقٌق المصلحة العامة

. جواز نزع الملكٌة الخاصة باألفراد تحقٌقا للمصلحة العامة- 1

. تتمتع بحق اللجوء إلى التنفٌذ الجبري لضمان احترام قراراتها من قبل األفراد المخاطبٌن بأحكامها - 2

الحق فً استعمال طرق الحجز اإلداري المباشر الستفاء حقوقها لدى الؽٌر ودون حاجة الستصدار حكم - 3

. قضابً بالخصوص

عدم خضوع مكونات الحكم المحلً من حٌث المبدأ للضرابب والرسوم سواء بالنسبة لموجوداتها أو بالنسبة - 4

.  لعوابد نشاطها وإٌراداتها

الخضوع للقانون العام  - د

 تخضع مكونات الحكم المحلً عند ممارستها ألوجه نشاطها وفً عالقاتها مع الؽٌر من األشخاص االعتبارٌة 

أو مع األفراد لقواعد القانون العام  وعلى األخص القانون اإلداري المتمٌزة والمستقلة عن قواعد القانون المدنً 

:-  والتجاري وٌتجلى هذا الخضوع فً األمور التالٌة

 مجالس الحكم المحلً  ؼٌر قابلة للطعن علٌها باإللؽاء إال أمام  عنتعتبر القرارات أحادٌة الجانب الصادرة-1

. القضاء اإلداري وحده ووفقا لشروط وإجراءات معٌنة

 وٌختص الوظٌفة العامةالعاملون لدى مجالس الحكم المحلً هم موظفون عامون ٌخضعون ألحكام قانون  -2

. القضاء اإلداري وحده بالفصل فً طلباتهم المتعلقة بشؤونهم الوظٌفٌة

العقود التً تبرمها مجالس الحكم المحلً  مع الؽٌر تعتبر كأصل عام عقودا إدارٌة تتمٌز عن العقود المدنٌة -3

كما تخضع المنازعات الناشبة عنها فً . بطابع خاص سواء من حٌث شروط إبرامها أو من حٌث تنفٌذها

. الؽالب إلى القضاء اإلداري
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األموال التً تستخدمها مجالس الحكم المحلً تعتبر أمواال عامة تتمتع بحماٌة قانونٌة متمٌزة إذ ال ٌجوز -4

 .1 بالتقادمتملكهاالتصرؾ فٌها وال الحجز علٌها وال 

اإلشراف والرقابة  :ثالثا

مجالس الحكم المحلً إال إن هذه االستقاللٌة لٌست مطلقة إذ تظل مجالس لرؼم االستقاللٌة اإلدارٌة والمالٌة 
  وهذا ٌتضح فً احتفاظ , ال ٌتجزأ من كٌان الدولة وجهازا من أجهزتهاءاالحكم المحلً بجمٌع مكوناتها جز

 , الدولة  بحق  التوجٌه واإلشراؾ والرقابة

فالرقابة من الناحٌة اإلدارٌة لها أهمٌة حٌوٌة ألنها تعمل على التوفٌق و التنسٌق بٌن عمل السلطة المركزٌة 

والهٌبات المحلٌة مما ٌخلق االنسجام والتجانس بٌن األنشطة اإلدارٌة المختلفة بالدولة الواحدة فهو تأكٌد على 

 ومن الناحٌة المالٌة تهدؾ الرقابة إلى مراجعة أوجه اإلنفاق المحلً .وحدة الدولة سٌاسٌا وقانونٌا ومالٌا

 2وترشٌده ومنع استؽالل المال العام واستشراء الفساد

وتأخذ الرقابة على وحدات اإلدارة المحلٌة أشكاال عدٌدة منها الرقابة الداخلٌة و تمارسها السلطة التنفٌذٌة ذاتها 

.  لسلطة التشرٌعٌةتبع اومنها رقابة خارجٌة تمارسها جهات رقابة مستقلة ت

الرقابة الداخلية  - أ

تملك السلطة المركزٌة وسابل مختلفة للرقابة على مكونات الحكم المحلً ومن صورها  

جراء سابق على اتخاذ القرار ٌلزم مكونات الحكم المحلً بضرورة اخذ الموافقة إاإلذن أو التصرٌح وهو -1

 } من الالبحة التنفٌذٌة لقانون اإلدارة المحلٌة 14من قبل السلطة المركزٌة  ومثل ذلك ما نصت علٌه المادة 

ٌجوز إنشاء مشروعات مشتركة بٌن المحلٌات فً المجاالت المختلفة بشرط موافقة من مجلس التخطٌط 

 {اإلقلٌمً بالتنسٌق مع وزٌر التخطٌط

وهو إجراء الحق على القٌام بالعمل بموجبه تقرر السلطة المركزٌة بصحة األجراء فتقره لعدم :التصدٌق- 2

ل ذلك ما نصت ا ومث. ومن تم وضعه موضع التنفٌذ العامة  المصلحةوؼاٌته تحقٌقمخالفته لقاعدة قانونٌة  

ٌبلػ المحافظ قرارات  }حٌث تنص  على  الفقرة هـ من الالبحة التنفٌذٌة لقانون اإلدارة المحلٌة 18علٌه المادة 

 3{المجلس إلى الوزٌر خالل خمسة عشر ٌوما من إصدارها فإذا لم ٌعترض علٌها خالل شهر اعتبرت نافدة

ٌكون لكل محافظة أو بلدٌة مراقب مالً ٌشرؾ م  تنص على أن 2012 لسنة 59  من قانون 64كما أن المادة 

 هم  ون  المالًبونوالمراق.على حساباتها وعلى عملٌات الدفع والقبض الخاصة بها وإعداد حساباتها الختامٌة 

 . ٌتبعون وزارة المالٌةونموظؾ
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مكتبة دار الثقافة        للنشر و التوزٌع , الرقابة اإلدارٌة والمالٌة على األجهزة الحكومٌة ,فً نقس السٌاق  حمدي القبٌالت . 2

 24م ص1998األردن  .

.   بمجلة العلوم القانونٌة .بحث منشور. المجالس المحلٌة وفق قانون اإلدارة المحلٌة . إٌمان  الرابطً .  أنظر فً نفس السٌاق  3
 277م  ص  2015العدد الخامس  السنة  الثالثة  كلٌة القانون  ترهونة  
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الرقابة الخارجية - ب

 على عكس الرقابة الداخلٌة والتً توصؾ بأنها رقابة ذاتٌة تتم من داخل السلطة التنفٌذٌة نفسها فإن الرقابة 

 وهما 2 و هٌبة الرقابة اإلدارٌة1على السلطة التنفٌذٌة وهما دٌوان المحاسبةالخارجٌة تكون بٌن جهتٌن مستقلتٌن 

م الفقرة ب 2012 لسنة 59  من قانون 64لسلطة التشرٌعٌة  حٌث تنص  المادة تانتتبعان ارقابًجهتان

تخضع اإلجراءات المالٌة للمحافظة والبلدٌة لرقابة دٌوان المحاسبة وهٌبة الرقابة اإلدارٌة  وأجهزة }على

 .الشفافٌة وفقا للقانون المالً للدولة

المبحث الثاني 

 اإلطار التطبيقي لإلدارة المحلية في ليبيا

 تهميد  

بتارٌخ م  الصادر عن المؤتمر الوطنً العام 2012 لسنة 59             ٌعتبر قانون اإلدارة المحلٌة رقم 

ٌتكون نظام اإلدارة } األساس المنظم لإلدارة المحلٌة فً لٌبٌا حٌث تنص مادته الثالثة على3م18/7/2012

وٌجوز استحداث أقالٌم اقتصادٌة تضم محافظة أو أكثر {المحلٌة فً لٌبٌا من المحافظات والبلدٌات والمحالت 

 بلدٌة ذات طبٌعة فنٌة أو إدارٌة وال تتمتع بالشخصٌة االعتبارٌة كما اقتضت المصلحة العامة ذلك  اوفروع

 4بموجب قرارات من مجلس الوزراء

وتختص مكونات اإلدارة المحلٌة بوجه عام بتنفٌذ السٌاسات العامة للدولة ذات الطابع المحلً عن طرٌق إدارة 

المرافق العامة الواقعة فً نطاقها ومتابعة موظفٌها تحت اإلشراؾ العام لوزارة الحكم المحلً باستثناء المرافق 

الوطنٌة كالجٌش والقضاء والشرطة أو المرافق ذات الطبٌعة اإلستراتٌجٌة كالموارد والثروات الطبٌعٌة وفً 

هذا الجانب سوؾ نتعرض لمكونات اإلدارة المحلٌة واختصاصاتها ومواردها الذاتٌة فً مبحثٌن  األول خاص 

بالمحافظات والثانً متعلق بالبلدٌات   

المحافظات : المطلب األول 

 من البلدٌات وتدار بواسطة اوتضم المحافظة عدد.  5تنشأ المحافظات وٌحدد نطاقها الجؽرافً وتسمٌتها بقانون

مجلس المحافظة ٌنتخب من قبل السكان المقٌدة أسماؤهم فً جداول االنتخابات المحلٌة فً النطاق اإلداري لكل 

محافظة وٌتألؾ مجلس المحافظة من خمسة أعضاء على األقل للمحافظات التً ٌقل عدد سكانها عن خمسمابة 

 باإلضافة 6ألؾ مواطن وعضو عن كل مابة ألؾ نسمة بعد ذلك وعضو من النساء وعضو من ذوي اإلعاقة

 . ولمدة أربع سنوات قبلة لتجدٌد لمرة واحدة فقط, إلى عمداء البلدٌات الواقعة تحت نطاق المحافظة

اختصاصات المحافظات : أوال

                                                           
م  1/8/2013م بشأن  إعادة تنظٌم دٌوان المحاسبة الصادر فً 2013 لسنة 19قانون رقم ال . 1
2

 م1/8/2013الصادر فً إنشاء هٌبة الرقابة اإلدارٌة  م بشأن  2013 لسنة 20قانون رقم ال. 
. م  1963 المباشرة لدستور  المملكة  اللٌبٌة المعدل قً سنة اةالمتتبع لنصوص قانون اإلدارة المحلٌة  سٌالحظ  المحاك .  3

اإلدارة المحلٌة  وكذلك العودة إلى  التقسٌمات والمسمٌات  اإلدارٌة  التً كانت سابدة قبل العام .الفصل العاشر والمعنون  
م والبحته التنفٌذٌة  4/1975/ 6م الصادر بتارٌخ 1975 لسنة 39م  وقانون البلدٌات  رقم 1969

 من قانون اإلدارة المحلٌة  44 , 24المادة  . 4
 الفقرة أ من قانون اإلدارة المحلٌة سبق اإلشارة إلٌه 4 المادة 5
 أن العضو الممثل لفبة المعاقٌن ٌفضل أن ٌكون من الثوار واعتقد أن  المشرع كان ؼٌر موفق فً 31جاء فً نص المادة  . 6

 ء الظروؾ التً  صٌػ فٌها القانون ومصطلح فضفاض ال ٌمكن ضبطه  إال أن ذلك ٌعكس بجالألنهالثوار كلمة أدارج  استعمال 
 .الرؼبة فً إدماج الثوار  فً مرحلة  بناء مؤسسات الدولة
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تختص المحافظات بوجه عام بتنفٌذ السٌاسة العامة للدولة فٌما ٌتعلق بالتنمٌة المحلٌة ومتابعتها واإلشراؾ العام 

 وتقدٌم التسهٌالت اإلدارٌة وإتمام ,على أعمال البلدٌات ومختلؾ المرافق العامة الواقعة داخل نطاقها اإلداري

كافة اإلجراءات القانونٌة المتعلقة بوجه الخصوص بإنشاء المرافق الصحٌة والتعلٌمٌة واألمنٌة والعسكرٌة 

وٌتولى أعضاء مجلس المحافظة انتخاب ربٌس مجلس المحافظة باالقتراع . 1ومشروعات القطاع الخاص

وكذلك انتخاب المحافظ  والذي ٌعتبر ممثل السلطة التنفٌذٌة بالمحافظة .  وحجب الثقة عنههالسري  واستجواب

وٌمثل المحافظة أمام القضاء والؽٌر وٌتمتع بصالحٌات تنفٌذٌة واسعة فً الظروؾ العادٌة والظروؾ 

االستثنابٌة وعلى رأسها إدارة األزمات والكوارث الطبٌعٌة وصرؾ المساعدات العاجلة واإلٌواء الفوري إلى 

, 2حٌن تولى الجهات المختصة مباشرة أعمالها

جوهر و م 2012ة ـ لسن59 هذه االختصاصات تمثل أهم المزاٌا التً نص علٌها قانون اإلدارة المحلٌة رقم

مقابل الالالمركزٌة اإلدارٌة حٌث كانت كل تلك االختصاصات موكلة للحكومة المركزٌة فً العاصمة وفً 

هناك بعض اإلخفاقات من وجهة نظري اعترت مسٌرة االنتقال نحو الالمركزٌة اإلدارٌة نوردها فً النقاط 

:- اآلتٌة

م  ونقل اختصاصاتها 28/3/2013م الصادر بتارٌخ2013 لسنة 9تجمٌد عمل المحافظات  بموجب القانون -أ

مؤقتا للمجالس البلدٌة وعمداء البلدٌات وعلل المشرع  هذا اإلجراء    لألوضاع السٌاسٌة واألمنٌة التً مرت 

. م والمتمثلة فً النزاعات بٌن بعض المناطق فً ظل الفراغ األمن2011ً عقب ثورة فبراٌر تبها لٌبٌا والزال

األمر الذي أثقل كاهل البلدٌات سٌما البلدٌات المستحدثة  والتً تفتقر حتى للمقومات السٌاسٌة وكان األولى  

تتكون المملكة  }م حٌث تنص على 1964 لسنة 8 من قانون اإلدارة المحلٌة رقم 3العودة إلى نص المادة 

-الخمس- درنة -الزاوٌة -ؼرٌان-البٌضاء -مصراتة-سبها-بنؽازي -طرابلس:- اللٌبٌة من عشر محافظات هً

 وفً حالة ما إذا كان هناك رفض من بعض المناطق وهو أمر متوقع بعد الثورات ٌمكن نقل تبعٌة 3{اوباري

. تلك المناطق المتوترة  مؤقتا إلى الحكومة المركزٌة إلى حٌن استكمال مراحل العدالة االنتقالٌة 

اإلخفاق الثانً كان فً اعتماد نظام االنتخابات المباشرة كطرٌق وحٌد إلدارة المحافظة واألولى كان اعتماد -ب

النظام المختلط الذي ٌجمع بٌن االنتخاب والتعٌٌن والذي ٌضمن إلى حد بعٌد مساهمة  الكفاءات  والخبرات فً 

 ا الحسابات الحزبٌة والقبلٌة دورلعبهم فً ظل االنتخابات المباشرة والتً تؤإدارة المحافظات والمحتمل إقصا

إلى حٌن تمام و  تجربة الدٌمقراطٌة ؼابت عن لٌبٌا ألكثر من أربعة عقود ا وأن  فً نتابجها خصوصاكبٌر

 . ومن تم العودة لألصل وهو نظام االنتخابات.نضجها

 الموارد المالية للمحافظات:ثانيا

تعتبر الموارد المالٌة من الركابز األساسٌة لنحاج نظام اإلدارة المحلٌة  فهً المحرك األول لعملٌة التنمٌة وال 

طابل من وراء الالمركزٌة اإلدارٌة  إذا لم تمنح مكونات الحكم المحلً االستقالل المالً والحق فً تنمٌة 

. مواردها المالٌة

 وتنقسم الموارد المالٌة عادة إلً قسمٌن داخلٌة أبرزها جباٌة الضرابب و فرض الرسوم المحلٌة وعوابد 

أما الموارد الخارجٌة فتتمثل فً حصة المحافظة من النسبة المخصصة لها من المٌزانٌة العامة . االستثمارات

                                                           
م 2012 لسنة59 قانون اإلدارة المحلٌة رقم 13المادة  .1
 م2012 لسنة59 قانون اإلدارة المحلٌة رقم 12,14,15.المادة  . 2
 1964/  أؼسطس 27مرسوم ملكً بقانون  صادر   . 3
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للدولة  والقروض وأخٌرا التبرعات والهبات التً تقرها القوانٌن وقد بٌن قانون اإلدارة المحلٌة الموارد المالٌة 

 1للمحافظات على النحو األتً

 من حصٌلة إجمالً الضرابب المركزٌة، المحصلة فً دابرة المحافظة  (%10)نسبة مبوٌة تبلػ - أ

ورسوم الموانا  (الترانزٌت)من كافة الرسوم الجمركٌة ورسوم خدمات العبور (%10)نسبة مبوٌة تبلػ - ب

 .والمطارات المحصلة فً دابرة المحافظة

 من ثمن بٌع المبانً واألراضً المعدة للبناء واألراضً الفضاء المملوكة للدولة، الواقعة فً (%50) -  ج

  .دابرة المحافظة

 .إٌرادات أموال المحافظة ومرافقها- د

 .دعم الحكومة المركزٌة- هـ

 .الرسوم واألداءات ذات الطابع المحلً- و

التبرعات والهبات والوصاٌا التً ٌقبلها المجلس على أن ٌكون قبول التبرعات والهبات والوصاٌا من - ز

 .الجهات األجنبٌة وهنا بموافقة مجلس الوزراء 

ورؼم تنوع مصادر دخل المحافظات من الناحٌة النظرٌة ما ٌعنى وفرة مالٌة تشجع المحافظات على تحرٌك 

 ضبٌلة إذا علمنا أن %10عجلة التنمٌة ومع هذا تبقى نسبة حصة المحافظة من الضرابب المركزٌة  وهً 

االقتصاد فً لٌبٌا ال ٌعول كثٌرا على الضرابب العتماده شبه الكامل على إٌرادات النفط فكان األولى تخصٌص 

. النسبة األكبر من الضرابب للسلطة المحلٌة الستؽاللها فً عملٌات التنمٌة  المحلٌة

من المادة السابقة تم  (و)باإلضافة إلى أن الرسوم واألداءات ذات الطابع المحلً المنصوص علٌها فً الفقرة 

إحالة بٌان تفصٌلها إلى الالبحة التنفٌذٌة لقانون اإلدارة المحلٌة وبدورها أحالت الالبحة الموضوع إلى وزٌر 

تارٌخ إعداد الحكم المحلً إلصدار قرار ٌبٌن أنواع تلك الرسوم وكٌفٌة جباٌتها وهذا القرار لم ٌر النور حتى 

 .هذا البحث

البلديات : المطلب الثاني

تنشأ البلدٌات وٌحدد نطاقها الجؽرافً وتسمٌتها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزٌر الحكم 

 .2لمحلً 

 وتقسم كل بلدٌة إلى عدد من المحالت تنشأ بقرار من وزٌر الحكم المحلً بناء على عرض من مجلس 

  وتدار البلدٌة  بواسطة مجلس بلدي , وٌجوز تقسٌم البلدٌة إلى فروع إذا دعت المصلحة العامة ذلك,المحافظة

  وٌتألؾ ,ٌنتخب من قبل السكان المقٌدة أسماؤهم فً جداول االنتخابات المحلٌة داخل النطاق اإلداري لكل بلدٌة

 ألؾ ٌن وخمستٌنالمجلس البلدي  من خمسة أعضاء على األقل بالنسبة للبلدٌات التً ٌصل عدد سكانها مائ

  ٌن أما إذا زاد عدد سكان البلدٌة عن مابت,مواطن فأقل باإلضافة إلى عضو من النساء وعضو من ذوي اإلعاقة

 ألؾ نسمة ٌرتفع تمثل المواطنٌن إلى سبعة أعضاء باإلضافة إلى عضو عن النساء وعضو  عن فبة ٌنوخمس

.  ذوي االحتٌاجات الخاصة ولمدة أربع سنوات قبلة للتجدٌد لمرة واحدة فقط

انتخاب عمٌد البلدٌة  والذي ٌعتبر المسؤول التنفٌذي األول ٌمارس اختصاصاته تحت وٌختص المجلس البلدي ب

 .اإلشراؾ المباشر للمجلس البلدي و التوجٌه العام للمحافظ

 
                                                           

 م2012 لسنة59قانون اإلدارة المحلٌة رقم 49المادة - 3
 الفقرة ب من قانون اإلدارة المحلٌة سبق اإلشارة إلٌه 4 المادة 2
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اختصاصات البلديات :  أوال

تختص البلدٌات بوجه عام بإنشاء وإدارة المرافق العامة المتعلقة بشؤون التخطٌط العمرانً والتنظٌم والمبانً 

والشؤون الصحٌة واالجتماعٌة ومرافق المٌاه و اإلنارة والصرؾ الصحً والطرق والمٌادٌن والجسور 

والوسابل المحلٌة للنقل العام والنظافة العامة والحدابق وأماكن الترفٌه العام والمالجا والمقابر والساحات 

واألسواق العامة وتتولى البلدٌة على وجه الخصوص إصدارالرخص المحلٌة ومراقبة البٌبة والصحة العامة 

 . 1وإنشاء وإدارة حاضنات المشارٌع الصؽرى وتنظٌم الحرس البلدي والسجل المدنً

ورؼم مرور أكثر من أربع  سنوات على صدور قانون اإلدارة المحلٌة و ما تضمنه من مزاٌا تؤسس لسٌاسة 

القرب من المواطن إال أن البلدٌات مازالت توجه عقبات كثٌرة حالت دون قٌامها بدورها على الوجه 

:- المطلوبأبرزها 

 المركزٌة التً مازالت تمارس االختصاصات الربٌسة للبلدٌات وعلى رأسها جهاز الحرس الهٌباتعدم حل -1

 من مجلس االبلدي و شركات النظافة العامة  والشركة العامة للمٌاه والصرؾ الصحً وهو ما ٌتطلب قرار

. الوزراء بحل تلك األجهزة  والتً تتمتع بالشخصٌة االعتبارٌة المستقلة وتوزٌع أصولها على البلدٌات

هناك عدد كبٌر من البلدٌات المستحدثة ال تملك المقومات األساسٌة للعمل وتقدٌم الخدمات واألمر ٌتعلق بعدم -2

توفر المبنى اإلداري الالبق وعدم توفر المورد البشري المؤهل إلدارة  دٌوان البلدٌة وعدم وضوح أي رؤٌة 

 . 2لوزارة الحكم المحلً لدعم تلك البلدٌات 

 الموارد المالية للبلديات: ثانيا

ٌعد منح البلدٌات الحق فً االستثمار من أهم الموارد المالٌة للبلدٌات باعتباره ٌحقق عوابد هامة و دابمة 

 كما أن .ومستقلة على تلك الموارد الممنوحة من السلطة المركزٌة والتً تتطلب إجراءات قانونٌة وإدارٌة معقدة

أنجع من  بأنه منح البلدٌات الحق فً االستثمار ٌمكنها من المضاربة بوسابل القطاع الخاص والذي الشك

ومن صور االستثمار المتاحة للبلدٌات هو تأسٌس , وسابل القطاع العام من حٌث ترشٌد اإلنفاق وحجم اإلرباح

الشركات التجارٌة والشراكة مع القطاع الخاص وإقامة المشروعات االقتصادٌة بالمشاركة مع البلدٌات 

:-   وذلك وفق الشروط  اآلتٌة.3األخرى

موافقة المجلس البلدي على دراسة الجدوى من المشروع والمعدة من مكتب التخطٌط بالبلدٌة والمثبتة بتقرٌر - أ

. فنً ٌتضمن التؽطٌة المالٌة المتاحة  للمشروع والعابدات المتوقعة

فً حالة المشاركة ٌجب على البلدٌة التأكد من القدرة المالٌة والفنٌة للشرٌك ومقدرته على تنفٌذ المشروع - ب

. وتقدٌمه للضمانات الالزمة

 4. إبرام عقد المشاركة وفقا للتشرٌعات النافدة- ج

                                                           
  الفقرة   من قانون اإلدارة المحلٌة25المادة  . 1
 م2013 لسنة 130 بلدٌة بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 100وصل عدد البلدٌات فً لٌبٌا إلى   . 2
  من الالبحة التنفٌذٌة  لقانون اإلدارة المحلٌة  93المادة  . 3
   من الالبحة التنفٌذٌة  لقانون اإلدارة المحلٌة94المادة  . 4
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باإلضافة لعابدات االستثمار هناك إٌرادات أخرى مهمة للبلدٌات أقرها قانون اإلدارة المحلٌة تتلخص فً 

:-  األتً

  .حصٌلة الرسوم المحصلة لقاء الخدمات البلدٌة- أ

  . عوابد المتاحؾ والمعارض والحدابق والمالهً وما إلٌها- ب

   .رٌع العقارات التً تؤجرها البلدٌة- ج

   .دخل المعارض والمكتبات والمالعب التً تملكها البلدٌة- د  

   حصة البلدٌة من حصٌلة الضرابب المركزٌة المخصصة للمحافظة- هـ 

   . حصة البلدٌة من حصٌلة الجمارك ورسوم العبور والمطارات والموانا الموجودة داخل نطاق المحافظة- و

  . حصٌلة االستثمارات البلدٌة- ز

  .من أثمان المبانً والعقارات التً تبٌعها البلدٌة% 50-  ح

   الؽرامات والتسوٌات التً ٌتم تحصٌلها لقاء الصلح -  ط

  .القروض والهبات والوصاٌا التً ٌجٌزها مجلس المحافظة- ي

   . حصٌلة بٌع المنتجات السٌاحٌة واإلعالنٌة والمطبوعات التً تصدرها البلدٌة-ك

   . رٌع األسواق العامة المفتوحة والسلخانات والحمامات ووسابل المواصالت العامة التً تسٌرها البلدٌة  -ل

 من قٌمة الركاز الذي ٌعثر علٌه داخل حدود البلدٌة وفً أراضً ؼٌر مملوكة للدولة وكذلك %10نسبة   - م

  .فً الشواطا داخل نطاق البلدٌة، بما ٌتوافق مع التشرٌعات النافذة

   . قٌمة مبٌعات البضابع المصادرة من قبل الحرس البلدي-  ن 

  1. الدعم واإلعانات التً تمنحها الحكومة-س 

 ٌتبٌن مدى تنوع الموارد المالٌة للبلدٌات وعدم اعتمادها كلٌا على مٌزانٌة 33ومن خالل استقراء نص المادة 

 من التنافس والتوازن بٌن مختلؾ البلدٌات ا أكبر لنجاح اإلدارة المحلٌة وٌخلق نوعاا ٌعطً فرصمالدولة م

 نحو التطبٌق الفعلً اإال أن ذلك ٌبقى من الناحٌة النظرٌة أما الناحٌة العملٌة فمازال المخاض عسٌر. مستقبال

 اهتماما يلقانون اإلدارة المحلٌة لعدة أسباب أهمها الفراغ السٌاسً الذي تمر به لٌبٌا فالحكومات المتعاقبة لم تول

  بحل المؤسسات المركزٌة ونقل اختصاصها للبلدٌات  فعلى سبٌل المثال مازالت مصلحة أمالك الدولة املحوظ

 وكذلك , حساب اإلٌراد العام للدولةوتودعهامركزٌة وجمٌع إٌرادات العقارات المملوكة للدولة تجبٌها المصلحة 

إٌرادات منح الرخص المحلٌة مازالت تورد لحساب اإلٌراد العام عن طرٌق شباك الرخصالموحد التابع لوزارة 

 .كذلك النسبة المخصصة للبلدٌات من الضرابب المركزٌة لم ٌتم تحوٌلها للبلدٌات حتى أالن , االقتصاد
  

                                                           
  الفقرة   من قانون اإلدارة المحلٌة51المادة  . 1
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 ة البحثخاتم

الشك إن التحول نحو الالمركزٌة اإلدارٌة ٌعد نقطة تحول هامة فً مسار االنتقال إلى دولة المؤسسات حٌث 

م والبحته التنفٌذٌة الضمانات األساسٌة لقٌام حكم محلً رشٌد 2012 لسنة 59ٌوفر قانون اإلدارة المحلٌة رقم 

ٌمكن من خالله دعم عملٌات التنمٌة والقضاء على سٌاسة التهمٌش التً الزالت تعانً منها أؼلب المدن اللٌبٌة 

خصوصا وأن القانون منح الشخصٌة االعتبارٌة المستقلة لوحدات الحكم المحلً ما ٌؤهل تلك  الوحدات إلى 

. القدرة على إدارة شؤونها واستثمار مواردها الطبٌعٌة والبشرٌة لصالح قاطنٌها

إال إن كل تلك الضمانات واألطر القانونٌة تبقى رهٌنة لدى القابمٌن على إدارة تلك الوحدات المحلٌة فإتباع 

األسس العلمٌة فً اإلدارة وترسٌخ مفهوم المؤسسة و وضع الرجل المناسب فً المكان المناسب وترشٌد 

اإلنفاق العام والشفافٌة سٌؤدي إلى تعزٌز ثقة المواطنٌن بوحدات الحكم المحلً األمر الذي ٌوفر المناخ المالبم 

والعكس من ذلك سٌؤدي دون شك إلى تفكك مؤسسات الدولة وإهدار مواردها المالٌة , لنجاح عملٌات التنمٌة

 .لتصبح فً نهاٌة المطاؾ تلك الوحدات  بؤرا للفساد ونسخة لما كان ٌعرؾ فً بالدنا بالشعبٌات

 

نتائج البحث  

 لسنة 59 مسار االنتقال نحو الالمركزٌة اإلدارٌة فً لٌبٌا بعد صدور قانون اإلدارة المحلٌة رقم ٌواجه- أ

:-  من العوابق حالت دون تطبٌق معظم بنوده ومن أهم تلك العوابق هًام كثٌر2012

م والذي دمج مؤقتا اختصاصات المحافظات مع البلدٌات األمر الذي  2013 لسنة 9صدور القانون رقم -1

. طة بها اأرهق المجالس البلدٌة وحال دون قٌامها بالمهام المن

عدم إقرار قانون المٌزانٌة العامة للدولة ألكثر من ثالث سنوات على التوالً  منع البلدٌات من تقدٌم -2

.  لبلدٌات لالخدمات األساسٌة  و فاقم معاناة المواطنٌن وأساء 

اعتماد نظام االنتخاب العام المباشر كسبٌل وحٌد لتعٌٌن أعضاء مجالس المحافظات والبلدٌات سٌؤدي إلى - ب

إقصاء ذوي الخبرة والكفاءة الن نظام االنتخابات عادة ما تؤثر فٌه  الوالءات  الحزبٌة والقبٌلة سٌما وأن تجربة 

. االنتخابات المحلٌة ولٌدة فً لٌبٌا ولم تشهدها البالد ألكثر من أربعة عقود

 

التوصيات  

 .م  واعتماد العامل التارٌخً فً تقسٌم  لٌبٌا إلى محافظات 2013 لسنة 9إلؽاء القانون رقم - أ

اإلسراع فً تنزٌل االختصاصات من السلطة المركزٌة إلى البلدٌات  وفق بنود قانون اإلدارة المحلٌة رقم - ب

. م2012 لسنة 59

إلؽاء وزارة الحكم المحلً لتعارضها مع مفهوم الالمركزٌة اإلدارٌة  واالكتفاء بالمجلس األعلى  لإلدارة -ج

. المحلٌة كحلقة وصل بٌن السلطة المركزٌة و ومكونات  الحكم المحلً

تبنً  النظام المختلط فً انتخابات مجالس المحافظات والذي ٌجمع بٌن االنتخاب والتعٌٌن ولمدة عشرسنوات -د

. قادمة لضمان نضج تجربة الدٌمقراطٌة المحلٌة  فً لٌبٌا وعدم إقصاء الكفاءات خالل المرحلة التأسٌسٌة
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