
 
   ملخص

ي ليبيا 
 
 تطوير سياسات الحكم المحلي للبلديات المحلية ف

 
 إعداد 

 محمد بن حمزه  
 

 
وع حوار السياسات حول "    ي ليبياتطوير سياسات الحكم المحلي للبلديات المحلية  يندرج مشر

ضمن برنامج "حوار     "ف 
ي  المتوسط للحقوق والمساواة" الممول من االتحاد   .    االوروب 

وع المشر هذا  من  الالمركزية  الهدف  تطبيقها    اإلدارية  دعم  أهمية  عل  الضوء  تسليط  تنمية   تها مساهملمن خالل  ي 
  ف 

المحلية،   والمجتمعات  المحلية   والعمل علالبلديات  والسلطات  ي 
المدب  المجتمع  بي    اكة حقيقة  هناك شر تكون  ان 

الدولية   تنفيذ والمنظمات  ي 
تنموية    ف  ورة  ، باإلضافةبعد مجتمعي   ذاتمشاري    ع  بالقطاعات    اىل ض  العاملي    رفع كفاءة 

ي  تشكيل حلقة وصل بي   المواطن وتلك المجالسو   والمجالس البلدية
 ،ةهوم المواطنمفو الشفافية    تعزيز ، مما يسهم ف 

 أداء الحكم المحلي 
ي تحسي  

  . وكذلك ف 

نظرا لتطور سياسات نقل االختصاصات للمجالس البلدية بصورة المركزية وفق الالئحة التنفيذية لتنظيم عمل الحكم  

ية المتاحة وتطوير حلول لمعالجة التحديات عل المدى    2012" لسنة  59المحلي رقم " واستثمار الموارد والقدرات البشر

ي نقل االختصاص  اىل ادعت الحاجة    ،القصي  والبعيد 
ي تواجه تنفيذ السياسات ف 

لتعرف عن قرب حول اهم التحديات الت 

ب ي وزارة الحكم المحلي و من عدة 
اء و مستشارين ف  ليبيا.  و الالمركزية من خالل خي  ي 

نجحت مجموعة حوار  لديات ف 

ي دعوتها النخراط العديد من  اصحاب المصلحة  
ي من  السياسات  ف 

اء   مختصي   و   نشطاء و منظمات المجتمع المدب    و خي 

ي  
ي عقدت  أهم مخرجات المقابالت و الجلساتمن  و   . إدارة الشئون المحلية ف 

سل    خالل أرب  ع أشهر  الت  ي سي 
 التوصيات الت 

. اىل   المنظمات غي  الحكومية المهتمة بالحكم المحلي لتكون بمثابة خطة عمل للتعاون مع وزارة الحكام المحليي  

ي   -
ي    بكونهالعمل عل فتح قنوات الحوار بشكل أوسع لفهم دور المجتمع المدب  من  دور داعم للبلديات ورقاب 

كة ووضع اتفاقية مثبتة بقرار تلزم به البلديات خالل باإلضافة اىل إقامة حمالت ، عقد جلسات حوارية مشي 

كي   عل النشطاء بشكل   عداد او    مدافعة
ي الدولة و كذلك الي 

يعية ف  وع قانون بحيث يقدم لجهات التشر مشر

 فردي أكير من المؤسسات لسهولة التعامل وتعزيز الثقة. 

يعات ب -  مع االدارة الالمركزية و أن يكون لوزارة الحكم المحلي دور تعديل التشر
 ما يتماشر

 
 ضاغط  ا

 
ورة  و    ا ض 

ي عل مراحل كما ان االيراد المحلي يشجع   ي عل ان يتم نقل االختصاصات بشكل تدريج 
تقوية الكادر الوظيف 

والح ي  اتيج  االسي  التخطيط  الوزارة  تتوىلي  ان  و عل  للدولة  العامة  انية 
المي   البلديات  ويخفض  وتكون  وكمة 

ملزمة لوضع خطط للمشاركة المجتمعية و توعية الناس لمعرفة احتياجاتهم و تشجيع التنافس بأطالق جائزة 

 . ف عليها وزارة الحكم المحلي
،      التنمية بي   البلديات تشر

 
ا العمل عل استكمال االنتخابات البلدية و بناء وأخي 

 والبلديات.  الثقة بي   المواطني   ومختاري المحالت

وعواجه   ي  تزامن تنفيصعوبات و قيود إذ    المشر
لمانية و  مع    2021اكتوبر  ذ انشطته ف  موعد مسبق لالنتخابات الي 

ي  
صوات الناخبي   كان له تأثي  كبي  عل المشهد السياشي مما ادى استقطاب احيث    2021ديسمي     24الرئاسية ف 

ي سباق الحمالت االنتخابية للمرشحي    
كي     و انعكس ذلك بأن تمو الدخول ف 

دة  ع   تأجيل موعد عقد جلسات الي 

اعتذار  بسبب  نظرا    المشاركي     بعض   مرات  الحضور  ي    نشغالهمال عن 
ةف  الفي     ،  تلك 

 
لالستحقاق   ألهمية  نظرا

ي و  ي ذلك الوقت تهولويأاالنتخاب 
 . ف 


