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 الملخص التنفيذي 
 

خاضت الهيئة التأسيسية لصياغة مشرروع الدسرتور فري ليبيرا، منرذ 

ه هررائم يتميررل فرري التوجررل إلررى إجمرراع سياسرري 6112سررنة  ، تحررديا

نقطرة تقردم  6112فبراير  3 مسودة وتميل. حول مشروع الدستور

وتسرتعر  . نحو تحقيق هدف المصادقة على دستور جديرد للربمد

هذه الورقة أحكام تلك المسودة بهدف التوقف عنرد الرييرة الجديردة 

والناشررئة للحكررم المحلرري فرري ليبيررا، كمررا تقرردم بعرر  االقتراحررات 

الهادفررة لتحسررين أحكررام المسررودة ذات العمقررة، اسررتناداه إلررى العبررر 

وتعررر  الفقرررات . المستخلصررة مررن الممارسررات الدوليررة الجيرردة

ه ل ( أ)لتحاليررل الررواردة فرري هررذه الورقررة وذلررك حررول التاليررة ملخصررا

الدور العام للحكرم المحلري وبنيترا والعمقرة برين مختلرف مسرتويات 

و (المقاطعررات/الواليررات/األقرراليم)دور المحافظررات ( ب)الحكررمو و

وفرري الختررام، يحترروي الملخررذ علررى نبررذة عامررة . ودور البلررديات

 .االستنتاجات والتوجيات حول

 

كم المحلي وبنيتا ومؤسسات إدارة الدور العام للح

العمقات بين مختلف مستويات الحكم
 

أرسررت مسررودة الدسررتور خيرراراه يقرروم علررى لررمم مسررتويات للحكررم 

الممركزي متعدد المستويات، على رأسرا حكومرة مركزيرة، تليهرا 
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 01تتبعهررا  المسررتويات الوسرريطة، بررذلك مررا يمكررن تسررميتا بحكومررة

وتعتبر مسودة الدستور كل من  .بلدية تشكل المستوى اليالث للحكم

ويتمتررع كررل مررن هررذه . المسررتويين اليرراني واليالررث حكومررات محليررة

المسررتويات اليملررة بصررمحيات ذاتيررة خاجررة وأخرررى مشررتركة ال 

وسررتتمتع حكومرررات المسررتويات العليرررا . تررزال بحاجررة إلرررى تحديررد

حية إحالة مسؤوليات خاجة بها إلدارتهرا مرن قبرل حكومرات بصم

في المستوى األدنى، شريطة أن يتم تعوي  هذه األخيررة بالكامرل 

كمرررا ويمكرررن . عرررن التكررراليف اإلضرررافية المتعلقرررة بتلرررك اإلحالرررة

للحكومات المحلية عقد اتفاقيات شراكة فيمرا بينهرا لتقرديم الخردمات 

ه يمكرررن القررر. بصرررورة مشرررتركة ول برررأن مسرررودة الدسرررتور وعمومرررا

تتضمن إطاراه لحكومة المركزية وحدوية مع بع  سمات النظرام 

: وتتميرل الميرزات المختلطرة الرئيسرية فري. غير الوحدوي المختلط

أن لمجلرررس الشررريول تمييرررل متسررراو مرررن المنررراطق التاريخيرررة ( أ)

وأن المحافظات تتمتع باالستقملية السياسية والماليرة ( ب)اليممو 

 (.والتي لم يتم تحديدها بعد)رية واإلدا

جمتت مسودة الدستور عن اإلشرارة إلرى توعيرع السرلطات الماليرة 

والتنظيميررة بررين مسررتويات الحكررم اليملررة ولررم توضرر  الصررمحيات 

وقررد تكررون هررذه . الخاجررة بكررل مسررتوى وتلررك المشررتركة الذاتيررة

األحكررام حاسررمة فرري تحديررد مرردى قرررب عمليررة جررنع القرررار مررن 

وإلرررى أي مررردى سررريعمل النظرررام السياسررري الجديرررد علرررى العامرررة، 

 .التخفيف من حدة الصراعات بين المناطق والصراعات المحلية

تشير مسودة الدستور إلى أن مستويات الحكم اليملة مسرتقلة لكنهرا 

 وقررد يتررأتى هررذا الترررابط مررن وجررود. مترابطررة ومتصررلة فيمررا بينهررا

الضررائب قرد جمحيات مشتركة وكذلك من أن جمحيات فر  

تكون مركزية في حرين تكرون جرمحيات اإلنفرار المركزيرة، ممرا 

يخلق بذلك الحاجة إلى التمويل المركزي للنفقات المحلية وخاجرة 

بالنسرربة إلررى الخرردمات االجتماعيررة نظرررا إلررى طبيعتهررا التوعيعيررة، 

وميال ذلك الفقراء والمحتاجون الذين يتلقون فوائد إيجابيرة جرافية 

وفررري نرررل نظرررام الحكرررم الممركرررزي متعررردد . العررراممرررن التمويرررل 

الحرد مرن الصرمحيات  في إمكانية المستويات قد يكون مفيداه النظر

تررؤدي وبسررهولة إلررى إحرردام اللرربس وربمررا  كونهررا قررد المشررتركة

 .الصراع والفشل في توفير الخدمات األساسية العامة

لحكرم ولم تشر مسودة الدستور الليبي إلرى التنسريق برين مسرتويات ا

حيررث تؤسررس المسررودة لقيررام  باسررتيناء التنسرريق بررين المحافظررات،

المجلررس األعلررى للحكررم المحلرري الررذي يضررم المحررافظين لتعزيررز 

ولحرل  (والمحافظرات البلديات)التعاون بين مستويي الحكم المحلي 

فري أفضرل  إال أنرا ال يمكرن لهرذا المجلرس،. النزاعات برين المحليرة

بين المحافظات ومعالجرة النزاعرات  الحاالت، سوى خدمة التنسيق

وقد يكون مرن األفضرل تعرديل هرذه المرادة . المحتملة فيما بينها فقط

لرفررع مسررتوى هررذه الهيررأة لتصررب  المجلررس األعلررى للحكررم والررذي 

( أو مرررن يعينرررا مرررن الررروعراء)يترررألف مرررن رئررريس وعراء ليبيرررا 

 والمحافظين ومميل واحد عن الحكومات البلدية مرن كرل محافظرة،

يرررث يصرررب  هرررذا المجلرررس مؤسسرررة محوريرررة إلدارة العمقرررات بح

السياسرية واالقتصررادية والماليررة ولتسرروية النزاعررات والتنسرريق بررين 

مسرررتويات الحكرررم اليملرررة، أي الحكومرررة المركزيرررة والمحافظرررات 

 .والبلديات

 المحافظات

تعترف مسودة الدستور بالمحافظات باعتبارها المسرتوى الوسرطي 

 وهررذه. تتمتررع باالسررتقملية الماليررة واإلداريررةفرري الحكررم وبكونهررا 

ب بها بطبيعرة الحرال، لكرن نجاعتهرا تتطلرب مزيرداه مرن حالمادة مر

. الوضرروف فيمررا يتعلررق بتوعيررع الصررمحيات بررين مسررتويات الحكررم

ه أمررررام مسررررألة حرررردود  وتركررررت مسررررودة الدسررررتور البرررراب مفتوحررررا
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الحرردود المحافظررات القائمررة وكررذلك أمررام عمليررة إعررادة تحديررد هررذه 

وفرري المقابررل، حررددت . الترري تخضررع لقرررار مررن مجلررس الشررورى

المسررودة بطريقررة إيجابيررة المبررادة األساسررية الترري يجررب أن تقرروم 

 .عليها عملية تحديد الحدود في المستقبل

وتجدر اإلشارة إلى أنا من األفضل توضي  الترتيبات المؤسساتية 

المحافظرررة لكرررل مرررن السرررلطة التشرررريعية والسرررلطة التنفيذيرررة فررري 

ويمكررن فرري هررذا الصرردد اعتبررار نمرراذ  مختلفررة . والعمقررة بينهمررا

كالمحرررافظين المنتخبرررين أو أن يقررردم رئررريس الررروعراء عرررددا مرررن 

وفرري بعرر  البلرردان . المرشررحين يختررار أحرردهم مجلررس المحافظررة

تتضمن مجرالس المحافظرات ريسراء البلرديات المنتخبرين كأعضراء 

ن خررمل تررداخل مختلررف ومرر. فرري مجلررس المحافظررة بحكررم منصرربهم

مسررتويات الحكررم، يمكررن لميررل هررذه الوضررعيات أن تخلررق عمقررات 

فرري تمفرري إتبرراع كررل  أكيرر تعاونيررة بررين المسررتويات اليملررة وتسررهم

 .منها لمصالحها الحصرية

 ومن ناحية أخرى، ال توض  مسودة الدسرتور الصرمحيات الذاتيرة

ة توعيرع وتكتسري مسرأل. وتلك المشتركة علرى مسرتوى المحافظرات

الصمحيات المالية والتنظيمية بين مختلف مسرتويات الحكرم أهميرة 

قصوى في أي نظام دستوري بما أنها تحدد مواعين القروى ومردى 

كما أنا من الضروري . قرب عملية جنع القرار من عامة الشعب

وضع معايير تتعلق بالحد األدنى للخردمات العامرة فري كافرة أنحراء 

تصررادية واجتماعيررة وقيررام سررور داخليررة الرربمد لضررمان وحرردة اق

ويجب على الُحكومة الوطنيرة أيضرا أن تضرمن الُمسراواة . ُمشتركة

للقُرررردرة علررررى اسررررتخدام  بررررين األقرررراليم وبررررين األفررررراد وامتمكهررررا

( الفرعيّة)التحويمت المالية لتتأّكد من أن الحكومات دون الوطنية 

كومات المحلية أن وأخيراه، يجب على الحُ . لألهداف الوطنية تمتيل

التعلرريم )تحرردّ تمويلهررا الررذاتي للخرردمات الخاجررة بزعررادة التوعيررع 

، كمرررا يتعرررين علرررى حكومرررات (والصرررحة والرعايرررة االجتماعيرررة

الُمستوى األعلى أن تُساعد في تمويل هذه الخردمات لضرمان النفراذ 

العررادل إليهررا مررن قبررل جميررع الُمررواطنين بصرررف النظررر عررن مقررّر 

 . إقامتهم

التوجيهررات بشررأن مسررؤوليات  مررن ُمسررودّة الدسررتور وضررع ريُنتظرر

اإلنفررار بمررا يتناسررب مررع األفضررليات الليبيررة وتحديررد الصررمحيات 

الماليرررة والتنظيميرررة للحكومرررة الوطنيرررة وللمحافظرررات والبلرررديات 

مع العلم بأن الُمسودّة تعتبر الُمحافظات جزءا  ،(المستوى المحلي)

جيّرد مرا دام هنرام تمييرز واضر  من الُحكومات المحلية، وهذا أمر 

المحليرة /بين األدوار التي تضرطلع بهرا الحكومرات األخررى البلديرة

وعمومرا، ينبيري علرى ُمسرودّة الدسرتور الليبري أن . األدنرى مسرتوى

تُكيرررف المبرررادة االقتصرررادية لتترررأقلم مرررع األوضررراع المحليرررة وأن 

تتوّجل إلى إجماع سياسي حول الوسائل والصرمحيات الضرريبية 

لُمختلررف الُمسررتويات الحكوميررة والتنصرريذ علررى ذلررك فرري ُملحررق 

ومررن المحبررذ أن تؤكررد مسررودة الدسررتور علررى الشررفافية . للدسررتور

والمسررررؤولية الماليررررة ومبررررادة عرررردم تقررررديم الضررررمانات لعمليررررات 

وترررم برراقي التفاجرريل  االقترررا  الترري يقرروم بهررا القطرراع العررام،

اليررة الترري سيصرردرها للتشررريعات المسررتقبلية حررول المسررؤولية الم

 .مجلس الشورى

تسررند مسررودّة الدسررتور ملكيررة المرروارد الطبيعيررة للشررعب الليبرري، 

( الُمحافظررات)ولكنهررا تضررمن ضرررورة أن تحظررى جميررع المنرراطق 

 . بفرص متساوية لمستفادة من عائدات تلك الموارد

كمررا أن  وعررادة مررا يكررون توعيررع المرروارد الطبيعيررة غيررر متكرراف ،

المحافظرررات مرررن شرررأنا أن يسرررهم فررري تعميرررق  إلرررى إسرررناد ملكيتهرررا

ومرن الُمفضرل أن تكرون ملكيرة المروارد . الفوارر المالية فيما بينهرا

الطبيعية وطنية، عممه على تجذير مفهوم المواطنة للجميع، إال أنا 

يجررب العمررل علررى ضررمان تعرروي  الُمحافظررات الينيررة بررالموارد 

يل استكشرررراف مقابرررل الخررردمات الترررري توفرهرررا فررري سرررب الطبيعرررة

 واسرتيمل تلررك المروارد ومررن أجرل ُمعالجررة التردهور البيئرري النرراجم

 . عادةه عن استيمل الموارد الطبيعة

وتوفّر مسودّة الدستور قواعد جيّردة إلرسراء ملكيرة المروارد بزسرناد 

وقررد حرجررت ُمسررودّة الدسررتور علررى . تلررك الملكيررة للشررعب الليبرري

ُمستمدّة من الموارد الطبيعيرة التأكيد على ضرورة توعيع المنافع ال

مع التأكيد على تخصيذ نسربة إلعرادة  بالتساوي بين الُمحافظات،

االستيمار في المحافظات المنتجة لتلرك المروارد، وكرذلك ضررورة 

ه  كمردّخرات لصرال   العمل على وضع جزء من الناتج الحالي جانبرا

 . األجيال القادمة

إضررافي لضررمان وتررنّذ مسررودّة الدسررتور علررى تمويررل مركررزي 

وقرد . حصول الُمحافظرات علرى األمروال الكافيرة للوفراء بالتزاماتهرا

تم إدرا  مزيد مرن مبرادة الُمسراواة فري الدسرتور برين الُمحافظرات 

كمرررا تؤكرررد المسرررودة علرررى أنرررا لرررن تكرررون هنرررام . وبرررين البلرررديات

 . تفويضات غير ُممّولة من المركز إلى الحكومات المحلية

، بطريقرررة ايجابيرررة، للحرررد مرررن التررردخل تسرررعى مسرررودّة الدسرررتور

المركرررزي فررري شرررؤون الُمحافظرررات، بحيرررث ترررنذ علرررى الرقابرررة 

ومع ذلك، هنام فري . المحقة فقط لضمان امتيالها للقوانين الّسارية

النظررررام الممركررررزي حاجررررة مسررررتمّرة إلررررى ُمراقبررررة التطررررّورات 

االقتصررادية والماليررة علررى جميررع ُمسررتويات الحكررم، والحاجررة إلررى 

ونتيجررة لررذلك، ينبيرري اعتمرراد ترتيبررات . سرريق العمررل الحكرروميتن

. مؤسساتية لتبادل المعلومات والتنسيق على أساس متواتر وُمنتظم

ويُمكررن لُمسررودّة الدسررتور أن تتضررّمن توجيهررات حررول المؤسسررات 

 .الخاجة بزدارة العمقة بين مستويات الحكم

 ينبيي التنصيذ على دور وهيكل الُمستويات القضائية .1

ويكتسرري هررذا األمررر أهميررة . الرردنيا فرري ُمسررودّة الدسررتور

العديررد مررن  خاجررة فرري السرريار الليبرري فرري نررل وجررود

العمليرررات القضرررائية وشررربا القضرررائية علرررى المسرررتوى 

 . المحلي

أّكدت مسودّة الدستور على االستقملية المالية واإلدارية  .6

لحكومررة الُمحافظررة، لكررن هررذه األحكررام تبقررى ناقصررة مررا 

درجررررة االسررررتقمليّة والعمقررررات مررررع الحكومررررة دامررررت 

 .المركزية غير واضحة

لم توض  ُمسودّة الدستور طبيعة ومبادة الُحكرم التعراوني، ولكنهرا 

ومرن . برهنت علرى التزامهرا برالحكم المحلري الممركرزي الُمسرتقل

حيرث أن  شرأن هرذا االلترزام أن يردفع إلرى األمرام بالوحردة الوطنيرة،

للُمحافظرررات والبلرررديات سيسرررهم فررري الحرررد مرررن إسرررناد جرررمحيات 

مرن  إلرى اسرتُكمالا إال أن ذلرك كلرا بحاجرة. التوترات والصراعات

خمل قيام ُمؤسسات عتيردة تخرتذ بتنظريم التشراور والتنسريق برين 

مستويات الحكم المختلفة، كزنشراء مجلرس أعلرى للُحكرم يعمرل علرى 

مررن وطررأة  التوجررل لتسررويات سياسررية وبنرراء التوافقررات والتخفيررف

 .الصراعات لصال  الوفار الوطني

 البلديات

واسرتقمليتها  البلردياتسلّطت ُمسودّة الدستور الضروء علرى أهميرة 
إال أنررا هنررام حاجررة إلررى  اإلداريررة والماليررة لضررمان حكومررة جيرردة،

مزيررد مررن الوضرروف فيمررا يتعلّررق بالونررائف البلديررة وجررمحيات 
لُمفيرررد إيجررراد قنررروات كمرررا ومرررن ا. التمويرررل وامتيررراعات االقتررررا 

المحلي في ُجنع السياسات على /المستوى البلدي واضحة إلشرام
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وتررنذ ُمسرودّة الدسررتور . ُمسرتوى الُمحافظرات والمسررتوى الروطني
ويُمكرررن . الرقابرررة والتررردقيق المحرررق علرررى الحكومرررة البلديرررة علرررى

لُمسررودّة الدسررتور العمررل علررى وضررع الضررمانات المؤسسرراتية مررن 
 ي إلدارة ماليررة حررذرة علررى الُمسررتوى البلرردي،خررمل إطررار تنظيمرر

باإلضررافة إلررى تعزيررز األحكررام الُمتعلقررة بنظررام الُمحاسرربة الخرراص 
بالحكومررة البلديررة مررن قبررل ُسرركانها فيمررا يتعلررق بأدائهررا فرري تقررديم 

التطررويرات القانونيررة والمؤسسرراتية اإلضررافية،  وتررؤلر. الخرردمات
سراء نظرام الحروافز فري إر وخاجة وضع نظام للتحويمت الماليرة،

 .والمساءلة من أجل عمليات بلدية تتسم بالنزاهة وتخضع للمساءلة

 الدّولية التجارب من المستفادة الدروس

أنهرررت التجررارب الدوليررة أن الرردور األساسرري لُمسررتويات الحكررم 

هو دور حاسم لتعزيرز ( البلديات في ليبيا)الدنيا للحكومات المحلية 

وإرساء السرمم والنظرام والوحردة الوطنيرة لقة الشعب في الحكومة 

كمررا يلعررب تمكررين الحكومررات . النمررو والحوكمررة الجيرردة وتحقيررق

المحلية واستقمليتها دورا حاسما في تمكين األشرخاص وإشرراكهم 

في عملية ُجنع القررارو وضرمان تقرديم خردمات محلّيرة ُمتّسرقة مرع 

ين للحكومرة االحتياجات المحليةو ولتعزيرز مسراءلة السركان المحلير

المحليررةو ولضررمان الشررفافية والنزاهررة فيمررا يتعلررق بالعمليررات الترري 

تضررطلع بهررا الحكومررة المحليررةو وكررذلك لتحقيررق النمررو االقتصررادي 

وتحسرررين الخرررردمات االجتماعيررررة واالقتصرررادية الُمقدّمررررة للسرررركان 

 .المحليين

ويعمل الحكم متعدد المستويات بشكل أفضرل عرادةه عنردما تضرطلع 

فررري وضرررع ( و لررريس إداري)المركزيرررة بررردور قيرررادي الحكومرررة 

السياسات والتمويل، وبدور قيرادي مشرفوع بردور إداري فري تقرديم 

ميل الدفاع واألمن وضمان وجود سرور )الخدمات العامة الوطنية 

مشرررررتركة داخليرررررة وتحقيرررررق الوحررررردة السياسرررررية واالجتماعيرررررة 

 ، فررري حرررين تقررروم المحافظرررات بررردور التنسررريق برررين(واالقتصرررادية

المسررتويين المركررزي والمحلرري والونررائف البررين محليررة والرقابررة 

علرررى الحكومرررات البلديرررة، ويُعهرررد للمسرررتوى األدنرررى فررري الحكرررم 

باإلضافة لذلك يجرب أن تسرتند . بمسؤوليات تقديم الخدمات المحلية

الونائف المسندة لكل مستوى من مستويات  إلى مستويات التمويل

ئرم والمسرتدام مالتمويرل الم الحكم، بحيث يحصل كل مستوى علرى

القيام بونائفا بالشكل الذي يخضعا للمسراءلة الناجعرة  الذي يخولا

 .أمام المواطنين

 والتوجيات االستنتاجات حول عامة لمحة

لرررذا مرررن المطلررروب . توعيرررع الصرررمحيات لرررم يرررتم إيضررراف (أ 

فر  الضرائب )توضي  التوعيع الدستوري للصمحيات 

التنظيميرررررة وامتيررررراعات وونرررررائف اإلنفرررررار والونرررررائف 

بين المستوى الوطني والمحافظات والبلرديات، ( االقترا 

والتوسرررع فررري مسرررألة الصرررمحيات الذاتيرررة والصرررمحيات 

 .المشتركة مع اإلبقاء على هذه األخيرة في حدها األدنى
 

تتطلررب مؤسسررات التنسرريق بررين الحكوميررة إلررى مزيررد مررن  (ب 

الحكرررم لرررذا يفضرررل العمرررل علرررى تكرررريس مبرررادة . العنايرررة

اسررتبدال  التشرراركي فرري مسررودة الدسررتور، وربمررا/التعرراوني

المجلس األعلى للحكم المحلي بالمجلس األعلى للحكم، مرع 

تمييررل لكررل مررن الحكومررة الوطنيررة وحكومررات المحافظررات 

المتعلقرة بوضرع السياسرات  والبلديات فيا، وتوسيع سرلطاتا

ه . والتنسيق وحرل النزاعرات  وقرد يكرون هرذا المجلرس ملزمرا

 . بعقد اجتماع واحد لا مرة كل لملة أشهر على األقل

فري شرؤون ( البلردي)إعطاء جوت لمستوى الحكم المحلي  (  

إمكانيررة  ل المحافظررة والشررؤون الوطنيررة، وذلررك مررن خررم

باإلضرافة  تمييل هذا المستوى البلدي في المجلرس األعلرى،

إلى إمكانية عضوية ريساء البلديات، بحكرم منصربهم، فري 

 .المحافظاتمجالس 
 

توضررري  تنظررريم وتركيبرررة السرررلطات التشرررريعية والتنفيذيرررة  (د 

والقضائية على مستوى المحافظرات والبلرديات فري مسرودة 

 .الدستور
 

إحدام لجنة بين حكومية تعنرى بالترتيبرات الماليرة وتتكرون  (ه 

مرررن مسرررؤولين تقنيرررين مرررن الحكومرررة الوطنيرررة وحكومرررات 

ارية مرررن المحافظرررات والبلرررديات، تسررراعدها لجنرررة استشررر

الخبراء وتعمل على بناء التوافقات التقنيرة حرول الترتيبرات 

، لتررتم (فرري العائرردات والمررن  المشرراركة)الماليررة الموحرردة 

مراجعتهررا فيمررا بعررد مررن قبررل المجلررس األعلررى للحكررم قبررل 

 .عرضها على مجلس الشورى للمراجعة والمصادقة

 

عملية صياغة الدستور والرؤية : مقدمة .1

 متعدد المستويات في ليبياالمستجدة لحكم 

مليرون  1.1، والتي تبلرغ مسراحتها 2014بلغ عدد سكان ليبيا سنة  

سنة من حكم  26وخمل . مليون نسمة 2.3كيلومتر مربع، حوالي 

معمررر القررذافي عمررل هررذا األخيررر علررى خلررق تحالفررات قبليررة ومررن  

وأدى ذلررك إلررى . المزايررا السياسررية كمكافررالت للرروالء لنظررام حكمررا

إقصراء مجموعرات بررل ومنراطق كاملررة وإلرى حالرة مررن عردم تكررافؤ 

فرص النفاذ للسلطة السياسية والحصول علرى الخردمات العموميرة 

الينية بالموارد الطبيعية  وعانت المناطق. بين مختلف أنحاء البمد

من اإلهمال النسبي من قبل النظام الذي عمل على تعميرق التخلرف 

لرم ترؤدي  6111احرة القرذافي فري عرام إال أن إع. والحرمان والفقر

إلررررى إرسرررراء السررررمم لكنهررررا وبرررردال مررررن ذلررررك أدت إلررررى نهررررور 

باإلضرافة إلرى  المجموعات والتحالفات الجهوية والقبيلة من جديرد،

الحصرول علرى قردر أكبرر مرن  المليشيات، ومحاولة كرل مجموعرة 

ه ال تّمكن من . السلطة والنفوذ حيث خلقت هذه الديناميكيات شروطا

. الخاجة فري الربمد مان الحياة اآلمنة وال الحريات وال األمممض

كمرا عررانى االقتصراد الليبرري مرن انتكاسررة كبيررة نتيجررة للصررراعات 

دوالر  162621الداخلية، مع انخفرا  النراتج المحلري مرن حروالي 

ه في  2161إلى  6111أمريكي للفرد في سنة  دوالر أمريكي تقريبا

 (.6112ك الدولي لسنة حسب بيانات البن) 6112سنة 

عضرروا للهيئررة التأسيسررية  21انتخررب الليبيررون  6112فرري فبرايررر 

لصررياغة مشررروع الدسررتور مررع تمييررل متسرراو مررن كررل جهررة مررن 

وهري بصردد  ،(برقرة وطررابلس وفرزان)الجهات التاريخية اليمم 

مواجررلة العمررل علررى جررياغة دسررتور جديررد رغررم الظررروف غيررر 

بمرا فري ذلرك المنظمرة  المجتمرع الردولي،ومنذ البداية دعم . المواتية

الدوليرررة للتقريرررر عرررن الديمقراطيرررة، الهيئرررة التأسيسرررية لصرررياغة 

للتوجررل إلررى  الترري تعمررل جاهرردةه "( الهيئررة التأسيسررية)"الدسررتور 

األخيررة مرن قبرل  المسودةوأجدرت . توافق بشان مسودة الدستور

 .6112فبراير  3الهيئة التأسيسية في 

مختلرف أحكرام مسرودة الدسرتور للنظرر فري  تستعر  هرذه الورقرة

وتعمرل علرى تقرديم مقترحرات  الريية الناشئة حول الحكرم المحلري،

تتعلررق بتحسررين عرردد مررن أحكررام المسررودة باالسررتناد إلررى الرردروس 

وعليا تم تنظيم هذه الورقة على . المستخلصة من التجارب الدولية

حكررم المحلرري إلررى البنيررة العامررة لل 6يتطرررر القسررم : النحررو التررالي

الرردور المقترررف  3وللعمقررات بررين الحكوميررة، فيمررا يراجررع القسررم 



 

4 

 

أمرا . في الدور المزمع إيكالا للبلرديات 2للمحافظات، وينظر القسم 

 .القسم األخير فيتضمن مجموعة من االستنتاجات والتوجيات

 

الدور العام للحكم المحلي وهيكله  .

 ومؤسسات إدارة العالقات بين الحكومية

مسرررودة الدسرررتور خيررراراه يعتمرررد لرررمم مسرررتويات للحكرررم  ترسررري

الممركزي متعدد المستويات، على رأسها حكومة مركزيرة، تليهرا 

لمزيررررد مررررن . 6112كانررررت تسررررمى شررررعبيات فرررري )محافظررررة  66

الحكرم الوسرطي،  مشرّكلة برذلك مسرتوى( التفاجريل أنظرر الملحرق أ

(. 1يرراني أنظررر الرسررم الب)بلديررة باعتبارهررا المسررتوى اليالررث  01و

ويعتبر كل من المسرتويين اليراني واليالرث مرع بعضرهما كحكومرات 

ويتمتع كل من هذه المستويات اليملة . محلية وفقا لمسودة الدستور

بصررمحيات ذاتيررة خاجررة وأخرررى مشررتركة ال تررزال بحاجررة إلررى 

وسرررتتمتع حكومرررات المسرررتويات العليرررا بصرررمحية إحالرررة . تحديرررد

ا مررن قبررل حكومررات فرري المسررتوى مسررؤوليات خاجررة بهررا إلدارتهرر

األدنى، شريطة أن يتم تعوي  هذه األخيرة بالكامل عن التكراليف 

كما ويمكن للحكومات المحلية عقد . اإلضافية المتعلقة بتلك اإلحالة

. اتفاقيرررات شرررراكة فيمرررا بينهرررا لتقرررديم الخررردمات بصرررورة مشرررتركة

ه يمكن القول بأن مسرودة الدسرتور تتضرمن إطراراه  لحكومرة وعموما

المركزيرررة وحدويرررة مرررع بعررر  سرررمات النظرررام غيرررر الوحررردوي 

أن لمجلرس ( أ: )وتتميل الميرزات المختلطرة الرئيسرية فري. المختلط

وأن ( ب)الشرريول تمييررل متسرراو مررن المنرراطق التاريخيررة الرريممو 

والتري )المحافظات تتمتع باالستقملية السياسية والماليرة واإلداريرة 

 (.لم يتم تحديدها بعد

تت مسودة الدستور عن اإلشرارة إلرى توعيرع السرلطات الماليرة جم

والتنظيميررة بررين مسررتويات الحكررم اليملررة ولررم توضرر  الصررمحيات 

وقررد تكررون هررذه . الخاجررة بكررل مسررتوى وتلررك المشررتركة الذاتيررة

األحكررام حاسررمة فرري تحديررد مرردى قرررب عمليررة جررنع القرررار مررن 

لجديرررد علرررى العامرررة، وإلرررى أي مررردى سررريعمل النظرررام السياسررري ا

 .التخفيف من حدة الصراعات بين المناطق والصراعات المحلية

بأن اعتماد إطار المركزي موحد للحكرم قرد يكرون  يعتبر الكييرون

أكير ممءمة للمجتمعات الخارجة من حاالت الحرب أو الصراع، 

بمسررؤولية وضررع  مسررتوى الحكررم المركررزي شررريطة أن يضررطلع

، بينمرررا تسرررند لمسرررتوى الحكرررم ومهرررام التمويرررل السياسرررات العامرررة

مهمررة التنسرريق والونررائف الجهويررة، فرري ( المحافظررات)الوسررطي 

( البلرديات فري الحالرة الليبيرة)حرين يعنرى المسرتوى المحلري األدنرى 

يتطلررب ذلررك مررن  . بالمسررؤولية عررن تقررديم معظررم الخرردمات العامررة

مسررتويات الحكررم الرردنيا االسررتقملية السياسررية واإلداريررة والماليررة 

 لترررتمكن مرررن مواءمرررة بمجررراالت اختصاجرررها لكافيرررة فيمرررا يتعلرررقا

التطلعررات واالحتياجررات  والمحليررة للتتناسررب مررع البرررامج الوطنيررة

وبهدف الحرد مرن احتمراالت حصرول االنشرقاقات وانردالع . المحلية

النزاعات الداخلية عملت عدة بلدان، بما في ذلك أندونسيا والصين 

لرريذ دور المحافظررات بينمررا وجمهوريررة جنرروب أفريقيررا، علررى تق

وذهبررت بلرردان أخرررى ميررل . عررزعت مررن دور الحكومررات البلديررة

وفري اآلونرة األخيررة، تنظرر إسربانيا فري إمكانيرة )الدنمارم وفنلندا 

ألبعد من ذلك فسرحبت دور المحافظرات ( ةاعتماد إجمحات ممالل

البلديرة لتحقيرق قردر /وحّولت معظم المهام إلرى المسرتويات المحليرة

ففري الصرين مريمه، . في تقديم الخدمات أعلى من الفعالية والمساواة

 .تنفق المقاطعات والبلديات أكير من لليي النفقات الوطنية العامة

تشير مسودة الدستور إلى أن مستويات الحكم اليملة مسرتقلة لكنهرا 

 وقررد يتررأتى هررذا الترررابط مررن وجررود. مترابطررة ومتصررلة فيمررا بينهررا

وكذلك من أن جمحيات فر  الضررائب قرد  جمحيات مشتركة

تكون مركزية في حرين تكرون جرمحيات اإلنفرار المركزيرة، ممرا 

يخلق بذلك الحاجة إلى التمويل المركزي للنفقات المحلية وخاجرة 

. بالنسرربة إلررى الخرردمات االجتماعيررة نظرررا إلررى طبيعتهررا التوعيعيررة

كرون مفيرداه وفي نل نظام الحكم الممركزي متعدد المستويات قرد ي

ترؤدي  كونهرا قرد الحد من الصمحيات المشرتركة في إمكانية النظر

وبسررهولة إلررى إحرردام اللرربس وربمررا الصررراع والفشررل فرري ترروفير 

ولقررد شرراهدنا ميررااله مأسرراوياه إلخفررار . الخرردمات األساسررية العامررة

فرري الواليررات  6112التنسرريق بررين مسررتويات الحكررم المختلفررة فرري 

حيررث أدى ذلررك إلررى حرمرران ضررحايا إعصررار  المتحرردة األمريكيررة،

مررن المسرراعدات العاجلررة لمرردة  (لويزيانررا)كاترينررا فرري نيوأورليررانز 

ه   .أسبوع تقريبا

  الحكم التعاوني بادةم .

حيرث يرنّذ  لهرذه المبرادة، يوفر دستور جنوب أفريقيا ميرااله جيرداه 

على أنا يجب على كافة مستويات الحكم وجميع أجهزة الدولرة فري 

 : مستوى من المستويات أنكل 

 

االعتررراف )تكررون وفيررة للدسررتور وفرري خدمررة الشررعب  •

الررررئيس برررداله مرررن كونرررا / بالشرررعب باعتبررراره الحررراكم

 و(الرعية

تحافظ علرى السرمم واسرتتباب النظرام والوحردة الوطنيرة  •

 وعدم تجزئة الجمهوريةو

تعمرررل علرررى تحسرررين النترررائج االقتصرررادية واالجتماعيرررة  •

 لصال  المواطنينو

تكسب لقة الشعب بالعمل بجد ونجاعة تتميل في خفر   •

الكلفة وضمان الشفافية الكاملة فري كافرة العمليرات التري 

 تقوم بها األجهزة الحكوميةو

تلتررررزم بتنفيررررذ حوكمررررة تقرررروم علررررى مبررررادة العدالررررة،  •

 والمساءلة، واالستجابة ونبذ الفسادو
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تحترررم المكانررة الدسررتورية لمسررتويات الحكررم األخرررى،  •

 تها وجمحياتها ومهامهاوومؤسسا

 تسررررعى إلررررى خلررررق بيئررررة وديررررة، تعاضرررردية، تعاونيررررة، •

تشرررراورية، منفتحرررررة، تشرررراركية ومتناغمرررررة للنهرررررو  

 بالمصلحة العامةو

ه لحل الصراعات •  .تعمل معا

 مؤسسات التنسيق بين الحكومية .

 

فرري نظررام الحكررم الممركررزي متعرردد المسررتويات تلعررب مؤسسررات 

ه في ضرمان األداء الجيرد  إدارة العمقات بين الحكومية دوراه حاسما

وفري معظرم البلردان . برين مختلرف تلرك المسرتويات والتنسيق الفعال

ه يرتم تضرمين ميرل هرذه المؤسسرات فري  التي تعتمرد حكمراه المركزيرا

وعلررى سرربيل . الدسررتور أو فرري قررانون يصرردره البرلمرران الرروطني

ه للمصال  المشتركة  يضم كرل الميال، أنشأ دستور الباكستان مجلسا

المكلررررف بشررررؤون المحافظررررات  مررررن رئرررريس الرررروعراء والرررروعير

وأنشررأت (. الصررمحيات المشررتركة)لمضررطمع بالمهررام الفيدراليررة 

رئررريس الررروعراء  أسرررتراليا مجلرررس حكومرررات أسرررتراليا بعضررروية

 .عن رابطة الحكم المحلي ووعراء الدولة المعنيين ومميمه 

ين مسرتويات الحكرم لم تشر مسرودة الدسرتور الليبري إلرى التنسريق بر

حيث تؤسس المسودة فري المرادة  باستيناء التنسيق بين المحافظات،
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 البلرررررديات)لتعزيرررررز التعررررراون برررررين مسرررررتويي الحكرررررم المحلررررري 

إال أنرا ال يمكرن لهرذا . ولحرل النزاعرات برين المحليرة (والمحافظات

الحاالت، سوى خدمة التنسيق بين المحافظات  في أفضل المجلس،

وقد يكون من األفضل . ومعالجة النزاعات المحتملة فيما بينها فقط

تعديل هذه المادة لرفع مستوى هذه الهيرأة لتصرب  المجلرس األعلرى 

أو مررن يعينررا مررن )للحكررم والررذي يتررألف مررن رئرريس وعراء ليبيررا 

ت البلدية مرن كرل والمحافظين ومميل واحد عن الحكوما( الوعراء

بحيرررث يصرررب  هرررذا المجلرررس مؤسسرررة محوريرررة إلدارة  محافظرررة،

العمقرررات السياسرررية واالقتصرررادية والماليرررة ولتسررروية النزاعرررات 

والتنسرريق بررين مسررتويات الحكررم اليملررة، أي الحكومررة المركزيررة 

 .والمحافظات والبلديات

كبررديل لمررا تقرردم، يمكررن لقررانون يسررنا مجلررس الشررورى أن ينشرر  

ات ويطور آليات للتشاور والتنسيق وإدارة العمقات الماليرة مؤسس

وعلرى . بين الحكومية وحل النزاعات بين مختلف مستويات الحكرم

أية حال، ينتظر من كافة أجهزة الدولة المتدخلة في النزاعات برين 

الحكوميرررة أن تبرررذل قصرررارى جهررردها لحرررل خمفاتهرررا مرررن خرررمل 

 .المختصة لفضهاالتشاور قبل اللجوء إلى المحاكم 

 

 المحافظات .3

تعتررف مسرودة الدسرتور بالمحافظرات باعتبارهرا مسرتوى حكررومي 

 .وسطي

األحكام الدستورية المتعلقة باستقملية  .1.3

 المحافظات 

 أقرت مسودة الدستور باالسرتقملية الماليرة واإلداريرة للمحافظرات،

علرى ( اسرتقملية وحردات الحكرم المحلري) 122حيث نصت المرادة 

 :أنا

تتمترع وحردات الحكرم المحلري بالشخصرية االعتباريرة واالسررتقمل "

 ".وتدار المصال  المحلية وفق مبدأ التدبير الحر. المالي واإلداري

ه با، إال أن نجاعترا تسرتوجب  ه مرحبا وعلى الرغم من أن ذلك حكما

إضفاء المزيرد مرن الوضروف فيمرا يتعلرق بتوعيرع الصرمحيات برين 

 .كممختلف مستويات الح

 األحكام الدستورية المتعلقة بحدود المحافظات  .6.3

ولكررن . مسررودة الدسررتور الحرردود الجيرافيررة للمحافظررات لررم تحرردد

 إلى أن هذه المحافظات كانت قائمة في السابق، فمرن الممكرن نظراه 

، 6112كما كانت عليهرا سرنة  بأنا سيتم اعتماد حدودها االفترا 

عررادة رسررم حرردود المحافظررات تفسرر  المجررال إل 122إال أن المررادة 

مسررتويات و ) 122حيررث تررنذ المررادّة . والبلررديات فرري المسررتقبل

 : على أنّا( معايير الحكم المحليّ 

تقسرررم الدولرررة إلرررى محافظرررات وبلرررديات وفرررق مقتضررريات األمرررن " 

الررروطني والمواعنرررة برررين معرررايير السررركان والمسررراحة والتواجرررل 

والسررلم والوئررام المجتمعرري الجيرافرري ولررواعم العدالررة االجتماعيررة 

والعوامررل االقتصررادية والتاريخيررة ومتطلبررات التنميررة وبمررا يراعرري 

و يجوع إنشاء أو دمج أو حل الوحردات اإلداريّرة . الكفاءة والفعالية

 ".إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وفق ما يبينا القانون

ه أمرام مسرألة  وعلى الرغم من تررم مسرودة الدسرتور البراب مفتوحرا

اعتماد حدود المحافظرات القائمرة وكرذلك أمرام عمليرة إعرادة تحديرد 

إال أنهرا  يصردر عرن مجلرس الشرورى، هذه الحردود بموجرب قرانون

حددت في المقابل وبطريقرة إيجابيرة المبرادة األساسرية التري يجرب 

 .أن تقوم عليها عملية تحديد الحدود في المستقبل

األحكام الدستورية المتعلّقة بالسلطات  .3.3

 لمحافظاتفي االتنفيذية والقضائية  ،التشريعية

لم تتطرر مسّودة الدستور للبنى التنفيذيرة  :المحلية التنفيذية السلطة

كمرا لرم توضر  المسرودة . الخاجة بمسرتوى المحافظرات والبلرديات

المحرافظين ) كيفية اختيار الريساء التنفيذيين للمحافظات والبلديات

بينهم وبين مجرالس المحافظرات  العمقةوطبيعة ( وريساء البلديات

 .والبلديات

مجالس المحافظرات ) 122تنذ المادّة  :المحلية التشريعية السلطة

مجالس المحافظرات والبلرديات عرن طريرق  على تشكيل( والبلديات

 :حيث نصت على ما يلي االنتخاب المباشر،

 يتم اختيرار مجرالس المحافظرات والبلرديات باالنتخراب العرام الحرر"

السررري المباشررر، ويراعررى فرري تشرركيل مجلررس المحافظررة تمييررل 

 "البلديات الواقعة في نطاقها، وذلك وفق ما ينظما القانون

ه لردور : المحلية القضائية السلطة لم تتطررر مسرّودة الدسرتور أيضرا

(. علرى مسرتوى المحافظرات والبلرديات)وسلطات المحاكم المحليرة 

ار اختصاص المجلس األعلى وقد يعود إنشاء هذه المحاكم إلى نط

 .132للقضاء المنصوص عليا  في المادة 

 مرررن المحبرررذ العمرررل علرررى إيضررراف الترتيبرررات المؤسسرررية المتعلقرررة

بالمحافظرررات وطبيعرررة  بالسرررلطتين التنفيذيرررة والتشرررريعية الخاجرررة

 لنمراذ  مختلفرة، كرأن وفي هذا الصردد يمكرن اللجروء. العمقة بينها

مباشرر، أو أن يقروم رئريس الروعراء يتم انتخاب المحرافظين بشركل 

وتجررردر . بتقررديم عررردة مرشرررحين يخترررار مجلرررس المحافظرررة أحررردهم

اإلشارة إلى أن بع  البلدان تجعل من ريساء البلديات المنتخبرين 

ضرررمن منطقرررة المحافظرررة أعضررراء فررري مجلرررس المحافظرررة بحكرررم 
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ويرررؤدي تضررافر جهرررود مختلرررف مسررتويات الحكرررم إلرررى . منصرربهم

ه بين المسرتويات اليملرة وبالترالي تفرادي إرساء عمقات أكير  تعاونا

 .أي تفضيل للمصال  الخاجة ألي منها على حساب األخرى

ينبيي التنصيذ على دور وهيكل الُمستويات القضرائية الردنيا فري 

ويكتسرري هررذا األمررر أهميررة خاجررة فرري السرريار . ُمسررودّة الدسررتور

با القضرائية العديد من العمليات القضائية وشر الليبي في نل وجود

 .على المستوى المحلي

األحكام الدستورية الخاجة بمسؤوليات  .2.3

  وكيفية تحديدها المحافظات وجمحياتها

ال توضررر  مسرررودة الدسرررتور ماهيرررة الصرررمحيات الذاتيرررة وتلرررك 

عوضاه عن ذلك، تعطي المادة . المشتركة على مستوى المحافظات

فضفاضررررا تعريفررررا ( اختصرررراص وحرررردات الحكررررم المحلرررري) 121

 :لمسؤولياتها كما يلي

تتمترررع وحررردات الحكرررم المحلررري بصرررمحيات ذاتيرررة وبصرررمحيات "

علرى أن . منقولة من السلطة المركزية وجرمحيات مشرتركة معهرا

. توعع الصمحيات المشرتركة والمنقولرة اسرتنادا إلرى مبردأ التفريرع

وذلك كلرا وفرق . وتختذ المحافظات بزجدار التشريعات المئحية

 ."ده القانونما يحد

يعد توعيع الصمحيات الماليرة والتنظيميرة برين الحكومرات متعرددة 

المستويات مسرألة باليرة األهميرة فري أي ترتيرب دسرتوري، إذ أنهرا 

تحدد التواعن بين السلطات ودرجة قرب عملية جنع القرار العرام 

ويعد مبدأ التبعيرة الرذي اعتمرده االتحراد األوروبري مبردأ . من الناس

توجيهيررا هامررا للقيررام بهررذه العمليررة، أي أن جميررع عمليررات فررر  

الضرررائب واإلنفررار والمسررؤوليات التنظيميررة تسررند إلررى مسررتوى 

الحكررم األدنررى إال إذا كرران هنررام أسررباب وجيهررة تحررتم إسررنادها إلررى 

 .المستوى األعلى في الحكم

وإذا مررا نظرنررا وراء هررذا المبرردأ العررام، نجررد أن توعيررع مسررؤوليات 

نفار في نل الحكم متعردد المسرتويات يرتم بنراءاه علرى اعتبرارات اإل

وتتطلب الفعالية التقنية عنرد . الفعالية واإلنصاف واالستقرار الكلي

 إسناد إحدى الخدمات لمستوى حكم محدد االستفادة مرن المعطيرات

باإلضافة إلى ضررورة اسرتيعاب  المكانية بشكل كامل، االقتصادية

ه، والعمررل علررى تخفرري  الكلفررة اإلداريررة اآللررار الخارجيررة داخل يررا

إضافة إلى ذلك، يجب التحقق من ضمان حرية الحركة . والتنفيذية

لمعتبررررارات  للمررررواد والسررررلع وعرررردم إخضرررراعها سرررروى والتنقررررل

 .االقتصادية البحتة

مررن الضررروري كررذلك اعتمرراد معررايير دنيررى للخرردمات المقدمررة فرري 

قتصرادية واالجتماعيرة جميع أنحراء الربمد قصرد ضرمان الوحردة اال

ه . وسور داخلية موحدة وعلى الحكومرة المركزيرة أن تضرمن أيضرا

اإلنصرراف الجهرروي والتكررافؤ بررين األشررخاص، وذلررك مررن خررمل 

قدرتها على استعمال التحويمت المالية لضرمان الترزام الحكومرات 

أخيررا، علرى الحكومرات المحليرة . دون الوطنية باألهداف الوطنيرة

التعلريم )ويل الذاتي الموجا لخدمات إعرادة التوعيرع أن تحد من التم

وعلرررى الحكومرررات الوطنيرررة أن ( والصرررحة والرعايرررة االجتماعيرررة

تسرراعد فرري تمويررل هررذه الخرردمات مررن أجررل ضررمان حصررول جميررع 

. المررواطنين عليهررا بشرركل عررادل وبيرر  النظررر عررن مكرران إقررامتهم

ات علرى ويؤدي تطبيق هذه المبادة في العادة إلى إسرناد للمسرؤولي

 :النحو التالي

 :دوميا  للمسيتوا اليو ني المسؤوليات التيي تكياد تتبي  •
الخرررردمات المصرررررفية المركزيررررة، والعملررررة، والرررردفاع 

واألمن الروطني، والمعاهردات الدوليرة، والتلروم العرابر 

الخارجيرررررة، والتجرررررارة /للحررررردود، والهجررررررة الداخليرررررة

الخارجيررررة، والتجررررارة البينيررررة، وتنظرررريم االتصرررراالت، 

ور الملكيرة الفكريرة، والطيرران المردني، والضرمان وحق

باإلضرافة إلرى شربكات الحمايرة االجتماعيرة . االجتماعي

 .والطرر السريعة بين الواليات

المسييييؤوليات التييييي عييييادة مييييا تكييييو  م ييييتر ة بييييين  •

التعلررريم، والصرررحة  :المسيييتوا اليييو ني والمحافظيييات

 .والرعاية االجتماعية

 :وا المحافظيييةالمسيييؤوليات التيييي تتبييي  عيييادة مسيييت •
الطرررر السررريعة داخررل الواليررة، والمهررام بررين المحليررة 

 .البلدية/والشؤون المحلية

 :المسيؤوليات التيي تكياد تتبي  دوميا للمسيتوا المحليي •
 .الخدمات البلدية

التوجيهررات بشررأن مسررؤوليات  مررن ُمسررودّة الدسررتور وضررع يُنتظررر

اإلنفررار بمررا يتناسررب مررع األفضررليات الليبيررة وتحديررد الصررمحيات 

الماليرررة والتنظيميرررة للحكومرررة الوطنيرررة وللمحافظرررات والبلرررديات 

مع العلم بأن الُمسودّة تعتبر الُمحافظات جزءا  ،(المستوى المحلي)

ضر  من الُحكومات المحلية، وهذا أمر جيّرد مرا دام هنرام تمييرز وا

المحليرة /بين األدوار التي تضرطلع بهرا الحكومرات األخررى البلديرة

 .األدنى مستوى

بصمحيات  األحكام الدستورية المتعلقة .2.3

المحافظات في فر  الضرائب وامتياعات 

 االقترا 

توجيهررات ( تمويررل وحرردات الحكررم المحلرري) 120تتضررمن المررادة 

 .للمحافظةعامة فقط حول جمحيات فر  الضرائب المسندة 

ومرروارد ذاتيررة مررن رسرروم وجررزاءات وضرررائب ذات طررابع "....

محلرري وعوائررد اسررتيماراتها ومررا تتلقرراه مررن هبررات ووجررايا ومررا 

 ."تحصل عليا من قرو  وأي عوائد أخرى يحددها القانون

 الضرائب فر  جمحيات

يعد توضي  جمحيات فر  الضرائب لمختلف مسرتويات الحكرم 

ومررررن المحبررررذ أن يررررتم مطابقررررة . دسررررتورمهمررررة رئيسررررية فرررري أي 

جمحيات فر  الضرائب مع مسؤوليات اإلنفار لضمان التدبير 

إال أنرررا مرررن الضرررروري مرررن  الحكومرررة . القرررائم علرررى المسررراءلة

المركزيرررة إمكانيرررة الحصرررول علرررى عائررردات تفرررور مرررا تقتضررريا 

ويكون هذا ضرروريا مرن أجرل تمكرين . احتياجاتها لإلنفار المباشر

مركزيررة مررن اسررتعمال جررمحياتها لإلنفررار، مررن خررمل الحكومررة ال

التحررويمت الماليررة، قصررد التررألير فرري أولويررات مسررتويات الحكررم 

األدنررى لتحقيرررق أهرررداف الوحرردة والتكرررافؤ االقتصرررادي والسياسررري 

 .واالجتماعي الوطني

ويساعد استعمال جملة من المبادة االقتصادية في توجيا إسناد 

. نل نظام حكم متعدد المستوياتمسؤوليات فر  الضرائب في 

ويتطلب تحقيق الفعالية في السور الداخلية المشتركة إسناد 

 جمحيات فر  الضرائب على العوامل غير اليابتة، ميل

الضرائب المفروضة على رأس المال والدخل، وتلك التي تفر  
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على المبيعات متعددة المراحل، على غرار ضريبة القيمة 

مة الوطنية للحصول على نظام ضرائب المضافة، إلى الحكو

بشكل ممالل، تقتضي اعتبارات اإلنصاف إسناد . متجانس

ولكن قد يُسم   .الضرائب على الدخل التدريجي للحكومة الوطنية

كذلك لحكومات المحافظات والبلديات بفر  نسب تكميلية على 

وتستوجب (. خيار الرسوم اإلضافية)القاعدة الضريبية الوطنية 

لية في إدارة الضرائب و التخفي  في تكاليف التحصيل الفعا

واالمتيال إسناد مسؤولية فر  قاعدة الضريبة إلى الحكومة التي 

هذا يعني أنا من األفضل إسناد . لها أفضل دراية بهذه القاعدة

الضرائب على العوامل اليابتة ميل األراضي والممتلكات إلى 

بارات الحاجات المالية أن وأخيرا، يمكن العت. الحكومات المحلية

ترج  الكفة، في المسائل غير الواضحة، لصال  مستوى الحكم 

ه ما يتم . الذي هو في أمس الحاجة إلى عائدات إضافية وغالبا

 :توعيع جمحيات فر  الضرائب كما يلي

الرسرروم الجمركيررة، وضررريبة القيمررة  :الوطنيررة الضرررائب •

المضررافة، والضررريبة علررى دخررل الشررركات، والضرررائب 

األرباف، والضرريبة علرى اليرروة، /على موارد اإليجارات

كالضررائب علرى )والضرائب على التلوم العرابر للحردود 

 (.انبعالات الكربون

 المحافظرات و الوطنيرة الحكومرة برين المشرتركة الضرائب •
الضرررريبة علرررى الررردخل الفرررردي، و  :لررريالمح المسرررتوى و

 .الضريبة على األجور، والضرائب على الكحول والتبغ

الضرررائب علررى مبيعررات المرحلررة  :المحافظررات ضرررائب •

الواحرردة، والضرررائب علررى المركبررات، والضرررائب علررى 

األعمررررال، واإلترررراوات والرسرررروم علررررى المرررروارد، قطررررع 

محصرول ، والضرائب على اإلنترا  وال(اليابات)األشجار 

والمروارد الطبيعيرة ورسروم الحفران ( ميل الصيد البحري)

 .على الموارد والطبيعة

الضرائب على األراضي والممتلكات،  :المحلية الضرائب •

وضررررائب التحسرررينات ورسررروم الرررربط بالبنيرررة التحتيرررة، 

ورسررروم المرررأوى، ورسررروم االعدحرررام، والضررررائب علرررى 

التلرروم البيئرري المحلرري، ورسرروم إضررافية علررى الضرررائب 

علرررى الررردخل الفرررردي ورسررروم المحافظرررة علرررى المررروارد 

 .الطبيعية

الضرررائب  :حكررمال مسررتويات لجميررع المناسرربة الضرررائب •

علرى الطاقررة، والضررائب علررى الوقرود، والضرررائب علررى 

التلروم واالعدحرام المرروري والتردهور )األضرار العامة 

، وضرررائب االنتخرراب والرسرروم المفروضررة علررى (البيئرري

 .الخدمات التي يتم توفيرها مستخدمي

باإلجمال، يُنتظر من مسودة الدستور الليبي أن تُأَقِلم المبادة 

االقتصادية لتتناسب مع الظروف المحلية وتسهم في التوجل إلى 

توافق سياسي حول األدوات الضريبية إضافة إلى جمحيات 

فر  الضرائب لمختلف مستويات الحكم وتفصيل ذلك جراحة 

 .في ملحق يضم إلى الدستور

  االقترا  امتياعات

الحصول على  يجب أن تتمتع مختلف مستويات الحكم بزمكانية

مويمت توفرها األسوار المالية من أجل معالجة أوجا النقذ ت

في البنية التحتية، شرط االلتزام بزطار المسؤولية المالية الذي 

ويجب أن يضمن هذا اإلطار نزاهة . يشرعا البرلمان الوطني

واستقملية القطاع المالي وعمقة ندية بين الحكومة والقطاع 

نيف بتقييم مقترحات االقترا  المالي، وبما يسم  لوكاالت التص

يسم  للحكومة  لتحقيق ذلك، غالبا ما ال. التي تقدمها الحكومة

ويجب على قانون المسؤولية . بتملك مؤسسات القطاع المالي

المالية تحديد المزيد من أحكام الشفافية المالية والقواعد المالية 

لمقترا  المسؤول والتمويل الحكومي المستدام وإرساء 

، على غرار المجلس المالي المستقل ومدع "سسات الرجدمؤ"

. عام مستقل لضمان امتيال الحكومة للقانون ميلما تم في البراعيل

كما وتساعد وسائل الديمقراطية المباشرة التي تستوجب االستفتاء 

على المشاريع االستيمارية الضخمة كما يتم في سويسرا في 

فضم عن هذا، ال . لةضمان حكم متجاوب وإدارة مالية مسؤو

يجب أن توجد خطة إنقاذ ألي مستوى من مستويات الحكم يواجا 

 (.اإلفمس)إعسارا ماليا 

ويحبذ أن تدعم مسودة الدستور الشفافية والمسؤولية المالية وتضع 

مبادة لعدم وضع خطة إنقاذ من أجل االقترا  الذي يقوم با 

لتشريعات المستقبلية القطاع العام بل ترم ميل هذه التفاجيل إلى ا

 .حول المسؤولية المالية التي سيصدرها مجلس الشورى

األحكام الدستورية حول ملكية الموارد  .2.3

  تشارم في عائداتهاالطبيعية وال

ولكنها  تمن  مسودة الدستور ملكية الموارد الطبيعية للشعب الليبي

على فوائد ( المحافظات)تحرص على حصول جميع الجهات 

ملكية ) 112وتنذ المادة . من عائدات الموارد الطبيعية متساوية

 :على( الموارد الطبيعية

اليروات بما فيها النفط والياع والمعادن والمياه ملك للشعب "

الليبي، تمارس الدولة السيادة عليها باسما وتعمل على استيملها 

وحمايتها وتنميتها واستيمارها وحسن إدارتها، بما يضمن 

العامة وانتفاع كافة المناطق منها بشكل عادل، وبما المصلحة 

 ".يحفظ حقور األجيال القادمة

بأن نسبة مئوية من العائدات يتم إعادة  112وتفيد المادة 

توطين )وتنذ هذه المادة . استيمارها في المناطق المنتجة

 :على( مشاريع بديلة

إلنشاء تحدد بقانون نسبة من عوائد اليروات غير المتجددة "

مشاريع بديلة تعطى األولوية فيها لمناطق اإلنتا  حسب إمكانيتها 

 ".المكانية ولواعم تطوير بناها التحتية لم للمناطق األقل نموا

وتضمن مسودة الدستور أيضا حصة من عائدات الموارد 

 112وتنذ المادة . الطبيعية يتم تخصيصها لألجيال القادمة

 :على (ضمان حقور األجيال القادمة)

تخصذ بقانون نسبة من عوائد اليروات الطبيعية لصال  "

وتلتزم الدولة بوضع التدابير المعمة لتنميتها . األجيال القادمة

 ".واستيمارها بجودة عالية ووفق معايير األمان المعمة

وتقدم مسودة الدستور ضمانات للمحافظات التي لديها موارد من 

ن المياه الجوفية التي تزود بها المياه الجوفية ليتم تعويضها ع

 (.، المياه111المادة )المناطق األخرى 

عادة ما توعع اليروات الطبيعية بشكل غير متساو، وتساهم ملكية 

ويفضل . المحافظات لهذه الموارد في التفاوت المالي بين المناطق

جعل ملكية الموارد الطبيعية وطنية من أجل المواطنة الموحدة، 

ى ضمان التعوي  المناسب للمحافظات الينية مع الحرص عل

لخدمات استكشاف واستيمل الموارد  بالموارد مقابل تقديمها
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ولتمكينها من مواجهة التدهور البيئي الناجم عن عمليات استيمل 

 .الموارد

وتوفر مواد مسودة الدستور قاعدة جيدة لملكية الموارد بجعلها 

ه للشعب الليبي لى هذا، أن العائدات المتأتية وذكرت، عيادة ع. ملكا

من الموارد الطبيعية يتم توعيعها بشكل متساو بين المحافظات في 

. حين سيخصذ جزء إلعادة االستيمار في المحافظات المنتجة

أضف إلى هذا تخصيذ حصة من العائدات الحالية من أجل 

 .االدخار لألجيال القادمة

ئدات األحكام الدستورية حول التشارم في العا .2.3

 المركزية والمن  لتمويل حكومات المحافظات 

تنذ مسودة الدستور على من  تمويمت مركزية إضافية تضمن 

وقد تم . حصول المحافظات على أموال كافية للوفاء بالتزاماتها

تكريس مبدأ التكافؤ بين المحافظات وبين البلديات في هذه 

ن الحكومة كما تم الحرص على عدم إحالة أي سلطة م. المسودة

بالتمويل  دون اقتران تلك اإلحالة المركزية إلى الحكومات المحلية

 :على( تمويل وحدات الحكم المحلي) 120وتنذ المادة . المعم

للمحافظات والبلديات موارد مركزية تتفق مع القدر المعم "

لقيامها باختصاجاتها، وموارد ذاتية من رسوم وجزاءات 

وعوائد استيماراتها وما تتلقاه من وضرائب ذات طابع محلي 

هبات ووجايا وما تحصل عليا من قرو  وأي عوائد أخرى 

وتضمن الدولة التواعن المالي بين وحدات الحكم . يحددها القانون

وكل اختصاص منقول لوحدات . المحلي بما يكفل التضامن بينها

الحكم المحلي من السلطة المركزية يكون مقترنا بما يناسبا من 

ولوحدات الحكم المحلي، في إطار الميزانية . وارد ماليةم

المصادر عليها، حرية التصرف في مواردها حسب قواعد 

 ".الحوكمة الرشيدة

وتذكر مسودة الدستور أيضا عوامل محددة تستعمل في معيار 

تخصيذ العائدات المشتركة بين السلطة المركزية والمحافظات 

 :على( لمالية العامةا) 122وتنذ المادة . و البلديات

توعيع اإليرادات الوطنية بشكل عادل ومنصف بين مستويات "

الحكم الوطني والمحلي، بما يراعي الكيافة السكانية، وتوعع 

السكان في الوحدة المحلية وبعدهم، ومستوى البنى التحتية 

 ".والخدمية، ومؤشرات التنمية المكانية والبشرية المتواعنة

بصفة إيجابية على االلتزام الدستوري بتوفير  120وتؤكد المادة 

من  تحقق التكافؤ وعدم ترم أي سلطة دون تمويل وعلى مبادة 

إال أنا يمكن تعديل . استقملية المحافظات واالستقملية المحلية

لضمان عدم تكريس الدستور لعوامل وجيغ من   122المادة 

تها وتعديلها محددة مما يمكن أن يؤدي إلى غلق الباب أمام مراجع

ويمكن للدستور أن يتضمن بكل بساطة مبادة . في المستقبل

اإلنصاف والفعالية والحاجة المالية لتقاسم اليروة وتصميم 

وتخبرنا التجربة البراعيلية ميمه أنا ال ينص  . التحويمت المالية

بوضع عوامل وجيغ محددة، ميل مؤشرات التنمية المكانية 

. لدستور، ويفضل تحديد ذلك في قانون، في ا...والبشرية إلخ

فتكريس ميل هذه العوامل في نذ الدستور سيعيق جهود تعديل 

مع أخذ . معايير التخصيذ التي قد يتبين فيما بعد أنها غير عادلة

، على 1016ذلك بعين االعتبار، نرى أن الدستور الكندي لسنة 

ن سبيل الميال، يكرس ببساطة مبدأ المن  المتكافئة، أي أ

الحكومة الكندية تلتزم بزعطاء أقساط مالية متساوية للمقاطعات "

بيية ضمان حصول جميع مواطني كندا على مستويات خدمية 

فيما تترم تحديد معايير  ،”عامة مماللة وبأعباء ضريبية متشابهة

اإلقليمي المشترم المتكون من  -المخصصات للمنتدى الفيدرالي

 .كبار واضعي السياسات

األحكام الدستورية حول الرقابة المركزية على  .1.3

  حكومات المحافظات

تتضمن مسودة الدستور مبدأ الرقابة المركزية من أجل ضمان 

( الرقابة المحقة) 121وتنذ المادة . قانونية عمل المحافظات

 :على

تخضع وحدات الحكم المحلي فيما يتعلق بشرعية أعمالها "

".للرقابة المحقة

  

لك، تحدد مسودة الدستور الظروف التي بموجبها يمكن إضافة لذ

وتنذ . أن تبرر السلطة المركزية تدخلها في شؤون المحافظة

 :على( تدخل السلطة التنفيذية) 121المادة 

يكون تدخل السلطة التنفيذية في اختصاجات وحدات الحكم "

المحلي في حدود منع تجاوعها لحدود اختصاجاتها أو عند 

المصلحة العامة أو باألمن الوطني أو بمصال  اإلضرار ب

كما تتدخل عند عجز وحدة الحكم . الوحدات المحلية األخرى

المحلي عن أداء مهامها، أو عند عدم استجابتها للمعايير والخطط 

والسياسات الوطنية على أن يكون التدخل بعد إجدار توجيا 

دد سبل للوحدة المحلية يوض  مدى عجزها عن أداء مهامها ويح

".وذلك وفق ما ينظما القانون. المعالجة

  

تحاول مسودة الدستور، بشكل إيجابي، الحد من التدخل المركزي 

في شؤون المحافظات وتمن  السلطة المركزية الرقابة المحقة 

ولكن، هنام دائما حاجة . فقط لضمان االمتيال للقوانين النافذة

التطورات االقتصادية مستمرة، في النظام الممركزي، لمراقبة 

 لذلك. والمالية في كل مستويات الحكم ولتنسيق العمل الحكومي

فهنام حاجة لوضع ترتيبات مؤسسية لتبادل المعلومات والتنسيق 

ويمكن لمسودة الدستور أن تجسد . على أساس متواتر ودوري

التوجا نحو ميل هذه المؤسسات التي تدير العمقات بين 

 .الحكومية

 البلديات .4

 (البلدية)نشأة الحكم المحلي  .1.2

 :على( الممركزية) 122تنذ المادة 

. يقوم الحكم المحلي على أساس الممركزية الموسعة"

".وتلتزم الدولة بدعمها في إطار وحدة البمد

  

ومن المقترف إعادة جياغة هذه المادة لتنذ بشكل أوض  على 

 .أهداف ودور الحكم الذاتي المحلي

أحكام الدستور المتعلقة بمستوى الحكم الذي لا  .6.2

وتحديد المسؤولية الكاملة في إحدام ودمج 

المحلي  الصوت - جمحيات الحكومة المحلية

 على مستوى المحافظة والمستوى الوطني

تحديد نطار ( مستويات و معايير الحكم المحلي) 122تترم المادة 

. في المستقبلالسلطة المحلية لقانون يصدره مجلس الشورى 

ولكن مسودة الدستور لم تذكر شيئا حول قنوات إيصال جوت 

 .المستوى المحلي للمحافظة وللمستوى الوطني
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التوجيهات الدستورية حول مسؤوليات  .3.2

 الحكومة المحلية

غامضة فيما يتعلق بالمسؤوليات المحددة التي  121تعد المادة 

 .ستوكل للحكومات البلدية

القانونية وونائف الحكومة المحلية من بلد إلى وتختلف الوضعية 

ففي البراعيل والهند والتشيلي وجنوب أفريقيا، يتم تكريس . آخر

في حين أنا في . وضعية وونائف الحكومة المحلية في الدستور

كل من اندونيسيا وكاعاخستان وبولندا، يتم تحديد ونائف 

ت المتحدة وفي الواليا. الحكومات المحلية بموجب تشريع وطني

واألرجنتين وكندا، تُحدم الحكومات المحلية ويتم تحديد ونائفها 

ويمكن أن تأخذ الهيئة التأسيسية . بموجب تشريع تصدره الوالية

وضع توجيهات عامة حول  لصياغة مشروع الدستور بزمكانية

 .هذه المسألة في مسودة الدستور

 التوجيهات الدستورية حول التمويل المحلي .2.2

توجيهات ( تمويل وحدات الحكم المحلي) 120ن المادة تتضم

 .عامة حول نوع التمويل الذي سيتم توفيره للبلديات

ويفّضل إضفاء مزيد من الوضوف حول جمحيات فر  

الضرائب وامتياعات االقترا  التي تتمتع بها الحكومات 

ويمكن لمسودة الدستور أن تذكر بشكل واض  األدوات . المحلية

 .لبلديات من استخدامهااالمحددة التي ستتمكن الضريبية 

يمكن لقانون الحكومة المحلية أو قانون مالية الحكومات المحلية 

أن يحدد التفاجيل التنفيذية في حين يقوم قانون الترتيبات المالية 

بضبط التفاجيل المتعلقة بتشارم العائدات والمن  التمويلية، ومن 

المالية الذي يضع إطاراه  الضروري إجدار قانون المسؤولية

ه لعمليات االقترا  التي تقوم بها البلديات  .تنظيميا

التوجيهات الدستورية حول الرقابة على  .2.2

 الحكومة المحلية

أحكاما حول التدقيق المحق ( الرقابة المحقة) 121تتضمن المادة 

 .للحكومات المحلية من أجل ضمان امتيالها للقوانين النافذة

وتعد عمليات التدقيق المحق باعتماد العينات المنصوص عليها 

ويمكن تعزيز هذه المادة من . أمراه مرغوبا فيا 121في المادة 

خمل اإلشارة إلى ضمانات مؤسسية لتحقيق اإلدارة المالية 

 .الحكيمة، والتي يمكن اعتمادها بموجب قانون

حكومة المحلية فمن حيث المبدأ، ينبيي أن تستند الرقابة على ال

إلطار تنظيمي يضمن توخي الحكومات المحلية للشفافية ( البلدية)

المالية واإلدارة المالية الحكيمة وتوفير الرجد المستمر المنتظم 

. غير التطفلي لألداء المالي وتقديم الخدمات في الحكومة المحلية

ويمكن القيام بذلك عن طريق إلزام الحكومة المحلية بوضع وتقديم 

خطط التنمية السنوية المحلية والميزانيات السنوية والبيانات 

 .المالية المدققة وكذلك نشرها على شبكة اإلنترنت

 مقتضيات األحكام الدستورية .2.2

 حول االستقملية المحلية والمالية المستدامة

تؤكد مسودة الدستور على أهمية االستقملية المحلية والمالية 

ولكن، يبقى السؤال المطروف هو كيفية تحقيق . المحلية المستدامة

ويمكن لمسودة الدستور توضي  مسألة توعيع . هذه األهداف

 .الصمحيات وترم مختلف المسائل األخرى للتشريعات المناسبة

 حول أداء تقديم الخدمات

يمكن تعزيز أحكام مسودة الدستور حول مساءلة الحكومة البلدية 

. طنين عن أدائها في تقديم الخدماتلكي تكون مسؤولة أمام الموا

وسيكون إلحدام المزيد من التطوير المؤسسي والقانوني وخاجة 

تصميم التحويمت المالية تأليراه على ترسيخ نظام حوافز ومساءلة 

 .لضمان نزاهة ومساءلة العمليات البلدية

 الدروس المستقاة من التجارب الدولية .2.2

تشير التجارب الدولية إلى أن الدور الموضوعي والمستقل الذي 

هو ( البلديات في ليبيا)تلعبا المستويات الدنيا في الحكم المحلي 

دور حاسم في بناء لقة الشعب في الحكومة وضمان السمم 

ويلعب تمكين . والنظام والوحدة الوطنية والحكم الرشيد والنمو

ي دورا مهما في تيسير تمكين واستقملية وحدات الحكم المحل

ومشاركة المواطنين في عملية جنع القرار العام، وفي التحقق 

وفي  من تقديم خدمات محلية تتناسب مع الخصوجيات المحلية،

تعزيز مسؤولية الحكم المحلي أمام المواطنين، وكذلك في ضمان 

الشفافية والنزاهة في عمليات الحكم المحلي وتحقيق التنمية 

ادية المحلية وتحسين النتائج االجتماعية واالقتصادية االقتص

 .لصال  السكان المحليين

ويعمل الحكم متعدد المستويات بشكل أفضل عادة عندما تضطلع 

في جياغة ( وليس إداري)الحكومة المركزية بدور قيادي 

السياسات والتمويل وبدور قيادي مشفوع بدور إداري في تقديم 

ميال الدفاع واألمن وضمان وجود سور )ة الخدمات العامة الوطني

مشتركة داخلية وتحقيق الوحدة السياسية واالجتماعية 

، في حين تقوم المحافظات بدور التنسيق بين (واالقتصادية

المستويين المركزي والمحلي والونائف بين المحلية والرقابة 

على الحكومات البلدية، ويُعهد للمستوى األدنى في الحكم 

إضافة إلى هذا، يجب إتباع . ت تقديم الخدمات المحليةبمسؤوليا

بالونائف المسندة لكل مستوى بحيث تحصل كافة  التمويل

مستويات الحكم على تمويمت مستدامة مناسبة تخولها إتمام ما 

 .يعهد لكل منها من مهام

 االستنتاجات والتوصيات

يفتررر  العمررل علررى . لررم يررتم توضرري  توعيررع الصررمحيات .1

فر  الضررائب )توضي  التوعيع الدستوري للصمحيات 

وونرررررائف اإلنفرررررار والونرررررائف التنظيميرررررة وامتيررررراعات 

. بين المستوى الوطني والمحافظرات والبلرديات( االقترا 

ويجررردر أيضرررا التوسرررع فررري مسرررألة الصرررمحيات الذاتيرررة 

والصمحيات المشتركة مع اإلبقاء على هذه األخيرة ضمن 

 .د األدنىالح

العمررل علررى إيررمء مزيررد مررن العنايررة لمؤسسررات  يفتررر   .6

مررن خررمل تكررريس مبررادة الحكررم  التنسرريق بررين الحكوميررة،

التعاوني في مسودة الدستور، واستبدال المجلرس /التشاركي

األعلى للحكم المحلي بالمجلس األعلى للحكم مع تمييل من 

كرون الحكومة الوطنية وحكومات المحافظرات والبلرديات، ت

لرررا سرررلطة واسرررعة لصرررياغة السياسرررات والتنسررريق وحرررل 

ه باالجتمراع مررة كرل . النزاعات ويكون هرذا المجلرس ملزمرا

 .لملة أشهر على األقل
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فري شرؤون المحافظرة والشرؤون ( البلردي)الصوت المحلري  .3

إمكانيررة تمييررل المسررتوى المحلرري جررلب المجلررس . الوطنيررة

منصرربهم األعلررى، وكررذلك عضرروية ريسرراء البلررديات بحكررم 

 .في مجالس المحافظات
 

العمررل علررى إيضرراف تنظرريم وتركيبررة السررلطات التشررريعية  .2

والتنفيذيررة والقضررائية علررى مسررتوى المحافظررات والبلررديات 

 .في مسودة الدستور
 

إحررردام لجنرررة ترتيبرررات ماليرررة برررين حكوميرررة تتكرررون مرررن  .2

مسرررررؤولين تقنيرررررين مرررررن الحكومرررررة الوطنيرررررة وحكومرررررات 

المحافظات والبلديات تساعدها لجنة استشارية من الخبرراء 

لتحقيررق التوافررق التقنرري حررول الترتيبررات الماليررة الموحرردة 

ليرررتم ( تصرررميم ترتيبرررات التشرررارم فررري العائررردات والمرررن )

مررن قبررل المجلررس األعلررى للحكررم قبررل تفحصررها فيمررا بعررد 

 .تقديمها لمجل الشورى للمراجعة والمصادقة
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  الجماهيريرررة العربيرررة الليبيرررة الشرررعبية (6112)األمرررم المتحررردة  ،

 ملف اإلدارة العامة للدولة –االشتراكية العظمى 

  مرذكرة إعرادة إدمرا  البلرد : ليبيرا(. 6112)البنك األفريقي للتنميرة-

 (ORNA) اإلدارة اإلقليمية لمنطقة شمال أفريقيا. 6112-6112

  بيانرررررررررات ليبيرررررررررا االقتصرررررررررادية، (6112)البنرررررررررك الررررررررردولي ،

www.worldbank.org  

  مبرررادة  . الفدراليرررة الماليرررة( 6110)بررودواي، روبرررين وأنرررور شررراه

 .طبعة جامعة كامبريد م: لندن. وممارسة الحكم متعدد المستويات

 التحرررويمت (. 6112. )برررودواي، روبرررين وشررراه، أنرررور، محررررران

البنرررك . واشرررنطن. المبرررادة والممارسرررات: حكوميرررةالالماليرررة برررين 

 الدولي

  (محررر)، الحكم المحلي في الدول الصرناعية (6112)شاه، أنور ،

 البنك الدولي: واشنطن. 6112

  االعتبررارات الرئيسررية فرري تصررميم جررناديق (6113)شرراه، أنررور ،

ورشررة عمررل حررول . NRRFs))عائرردات المرروارد غيررر المتجررددة 

الربراط، . إدارة جناعات الموارد الطبيعية في المقاطعات الجنوبيرة

 6113 يوليو 11. الميرب

  (محرررر)الحكررم المحلرري فرري البلرردان الناميررة ( 6112)شرراه، أنررور ،

 البنك الدولي: واشنطن. 6112

 وجهات النظرر المقارنرة: ، الفيدرالية(6111)اه، أنور، المحرر ش .

 كوين-مطبعة جامعة ماكييل: مونتريال و كينيستون

  الفدراليررة (. 6111)كيرراو، برراويون، أنررور شرراه وغرانررت بيشرروب

مبرادة وممارسرات تقاسرم : المالية للموارد الطبيعيرة غيرر المتجرددة

 د البنررك الرردولي، يونيرروأورار العمررل لمعهرر. اإليرررادات و التسررويات

6111 

  ،الممركزيرة . (2013)المنظمة الدولية للتقرير حرول الديمقراطيرة

 6113 في ليبيا، أغسطس

  مسرودة (. 6112)الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ليبيرا

 6112 فبراير 3الدستور، 

 

 

محافظة بإجمالي عدد سكا   22) المحافظات في ليبيا : ملحق

 (.2005مليو  نسمة سنة  6.5بلغ 
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2
 

 السييييييكا  عييييييدد

(2005) 

 اليييييييييييييييرقم

 عليييييييييييييي )

 (الخريطة

 العاصمة

 طبرر 1 120.232 12.002 البطنان

 درنة 6 123.321 31.211 درنة

 البيضاء 3 613.122 11.260 األخضر الجبل

 المر  2 112.121 13.212 المر 

 بنياعي 2 221.202 11.326 بنياعي

 أجدابيا 2 122.122 112.263 الواحات

 الكفرة 2 21.112 233.211 الكفرة

 سرت 1 103.261 662.232 سرت

 مرعر 66 21.261 322.311 مرعر

 سبها 10 132.126 112.311 سبها

 أوباري 61 22.121 31.212 الحياة وادي

 مصراتة 0 221.031 60.126 مصراتة

 الخمس 11 236.616 2.202 المرقب

 طرابلس 11 1.122.212 132 طرابلس

 العزيزية 16 223.101 6.222 الجفارة

 الزاوية 13 601.003 6.223 الزاوية

 عوارة 12 612.226 2.110 الخمس النقاط

 غريان 12 312.120 22.212 اليربي الجبل

 نالوت 12 03.662 22.101 نالوت

 غات 61 63.211 21.216 غات

http://www.worldbank.org/
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 السييييييكا  عييييييدد

(2005) 

 اليييييييييييييييرقم

 عليييييييييييييي )

 (الخريطة

 العاصمة

 هون 12 26.326 112.211 الجفرة

 أديري 11 21.236 02.121 الشاط  وادي
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السويسررية  فدراليرةالاإلدارة تم إعداد هذه النشررة  بمسراعدة مرن 

وتتحمرل  .البريطانيرة فري طررابلسوالسرفارة  للشرؤون الخارجيرة

المنظمرررة الدوليرررة للتقريرررر عرررن الديمقراطيرررة، وحررردها مسرررؤولية 

كمررررا أّن هررررذه المحتويررررات ال تعكررررس بالضرررررورة . المحتويررررات

 .الجهات المانحةوجهات نظر 

المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية هي منظمة غير حزبية 

هذه  تعمل. ومستقلة وغير هادفة للرب  ومسجلة في برلين، ألمانيا

المشاركة السياسية للمواطنين، ومساءلة   تعزيز على المنظمة

مؤسسات الدولة وتطوير المؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء 

وتساعد المنظمة على إيجاد سبل محلية لتعزيز الحق . العالم

العالمي لمشاركة المواطنين في الحياة السياسية لبلدهم، على 

ن النحو المنصوص عليا في اإلعمن العالمي لحقور اإلنسا

 .والعهد الدولي الخاص بالحقور المدنية والسياسية
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