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اتسمت عالقة منظمات اجملتمع املدين ابلسلطات سواًء مركزية كانت
أو مـحلية بكونـها يف الغالب عالقة تصادمية خالل السنـــــــــوات القليلـة
املاضية. ويف حاالت قليلة متيَّزت بكونـها عالقة تكاملية أي متوافقة يف
األهداف ومـختلفة يف االسرتاتيجيــــات. ومثــــال على ذلك التعامـــــل مع

النازحني أو القيام حبمالت النظافة.

وكانت العالقة تعاونية يف حاالت انذرة، أي تــــعكس توافقـــــًا كامًال يف
األهداف واالسرتاتيجيـــات. وهذا غالبــــا ماحدث أثناء عملـــية الـمــــراقبة
االنتخابيــــــــة. وارأتت الدراســـــة أن هنــــاك عـــــّدة عوامـــــــــــل أدَّت إىل هذه
العـــالقة التصادمــــية، منـــــها ضعف موارد التمكني الـمالية بــــــــاالضافة إىل
ضـــعف التواصل الفـــــّعال والـمشاركـــــــة يف صنع القرار، وغيـــــــــــــاب مفهوم
الـحوكمة والـمواطنة، وأتثري الثقــافة السلبية املوروثة فيما يتعلق ابلـهيكلية

اإلدارية والقانونية والبشرية.

وتستطيع الـمنظمات الدولية أن تلعب دورًا إجيابًيا يف تشجيع التواصل
بني البلدية ومنظمات الـمجتمع املدين ابعتبارهـــا طرف اثلث قادر على
تقدمي الدعـــم اللوجــسيت لـهذه اللقاءات. وذلك من خالل الرتكــــــيز على
أهـمية فتح اجملال يف هنج تدخـالت املاحنني بشأن التنافس على التمويل
لكيال يتسبَّب ذلك يف إضعاف التعـــاون بني الـمجتمع الـمدين واجملالس

البلدية.

وترى الدراسة أّن قرارات عدم تـخصيص ميزانيات من احلـكومة للبلدايت
وعدم تفعيل حق البلدايت يف السياسة االستخراجية، مـــــثــــــل الـجباية
كمصدر لـموارد مالية كافية، ساهـمت يف عرقلة اجلهود التنموية للبلدية.
وأقرَّت البلدايت الستة جـميعها أبن الســــبب الرئيسي لعجزهم عن دعم
الـمجتمع املدين مادايً يرجع إىل ُشح التمويل احلكومي أو غياب قرارات

تتيح إجياد التمويل الالزم لذلك.

وهناك توافق بني منظمات اجملتمع املدين والبلدايت على أن إشراك املرأة
والشباب يف صنع القرار على املستوى احمللي ضعيف جداً، خاصة وأّن
مشاركة املرأة تظل حمتشمة يف كثري من املناطق. إذ يفتقر كل من النساء
والشبــاب إىل الوعي الكايف  ابلعمل البلدي وقوانينه واجراءاته وال تتــوفر

الفرص الكافية إلشراكهم يف املشاريع احمللية.

ال ميكن فصل الشفافية واملساءلة عن املشاركة اجملتمعية فالعالقة طردية
فيما بينهما؛ فكلما زادت الـمشاركـــــة اجملتمعية زادت الشفافية واملساءلة.
لكن غياب آليات الـمساءلة يف اجملالس البلديــة تؤكد مواطن القصور يف
الشفافية. وتبني ذلك من خالل عـــــدم حرص اجملالس على نشر قراراهتا
خالل شهر من صدورها يف كل وسائــــل االعــالم املـحلية، وعدم رغبتها
يف إشراك منظمات اجملتمع املدين يف بعـــــض اجتماعاهتــا أو اإلعالن عن

امليزانية أو الكشف عن أوجه اإلنفاق.

ويغيب التواصل الفّعال بني اجملتمع املدين واجملالس البلدية يف البلدايت
الستة، وإن كان ذلك بشكل أقل يف البلدايت اليت تشهد شراكة
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جمتمعية. وذلك لعدم امتالك البلدية رؤية واضحة لألهداف واالجنازات.
إذ مل تقم اجملالس البلدية بوضع اسرتاتيجية تشمل املشاركة اجملتمعية أو
تستثنيها والتعريــــــف بـهذه االسرتاتيجية ونشرهـــــا حىت يطلع الـمــــــــــواطنون
واجملتمع املدين عليها من خالل اإلعالن عن االجتماعات الرمسية للبلدية
ومواضيـــع تلك االجتماعــــــات ويتم فهم ورصد مـــــــــــدى استجابة السلطة
الـمحلية للقضااي احمللية وذلك يف إطار دعم مبادئ الشفافية واملشاركـــــــة.

وتعاين الـمكاتب اإلعالمية التابعة للبلدايت الستة كافة من قلــــة اخلربة
وعدم توفر اإلمكانيــات الالزمـــــة. وتـحتاج إىل وقفة جـــــــــــــــــــادة من أجل
توظيف إعالميني متخّصصـــني ألّن ضعف أداء هذه املكاتب اإلعالمية

انعكس سلًبا على التواصل الـمجتمعي مع منظمات اجملتمع املدين وعلى
قدرات البلدايت يف التعامل مع إدارة األزمات.

ويعّد تباطؤ بعض الـجهات الـحكومية يف التعامــــــل مع البلديــــــــات فيما
يتعلق بتسوية األوضاع الوظيفية واملالية لبعض أعضاء اجملالس البلدية

والعاملني بديــــــوان البلدية من ضمن مشـــــــاكل موارد التمكني البشريـــــــــــــة.
ذلك أن معظم العاملني ابلبلدية هم يف األصل موظفو الدولة مت انتداهبم

للعمل ابلبلدية بسبب امتناع وزارة العمل ووزارة احلكم احمللي عن
السماح للبلدايت بتوظيف عناصر جديدة.

ويسّجل غياب آلية واضحة ملساءلة اجمللس البلدي من قبل الـمجتمع
املدين أو املواطنني يف البلدية إىل جانب عدم وجود آلية واضحة وفاعلة
الستالم شكاوى اـلمواطنني أو منظمات الـمجتمع املدين. واستناًدا هلذه
الدراسة، مل يسبق  أن تقدمت أي منظمة جمتمع مدين بعريضة احتجاج
أو عريضة مطالب مـحلية. ويرجع ذلك لعدم وعي الكثري من منظمات
الـمجتمع املدين واملواطنني ابحلقوق اليت يكفلها قانــــــــون اإلدارة احمللية أو

بسبب عدم توضيح ونشر آليات تقدمي الشكاوى من قبل جملس
البلدية. 

وبناًء على هذه النتائج اليت توصلت هلا الدراسة العملية، مت استخالص
ثالث توصيات رئيسية وهي:

-1 العـــمــــــــــل مع (6) بلدايت موضــــوع عيِّنة الدراســـــة و(5) منظمات
جمتمع مدين فاعلة من كل بلدية لتكوين شراكات جمتمعية تتبىن الشمولية.

-2 تـــمكني قدرات النساء والشبــــاب من أجل ضمان مشاركة أكرب يف
مشاريع التنمية والسياسات احمللية.

-3 اصدار ميثاق بيـــــن (البلدية والـجمعيات األهلية الفاعلة والقـــــــــــــــــادة
الـمـجتمعيني واملواطنني احملليني)، يعكس التفاهم بني شرائح اجملتمع احمللي
بشأن مفاهيم املساءلة والشفافية، ابإلضافــــة اىل الزام وزارة الـحكم احمللي
للبلديـــــــات إبنشاء ودعم مكــــاتب ووسائــــل إعالمية متخصصة وانطقني

رمسيني عنها الطالع املواطنني واجملتمع املدين عن القضااي اليت هتمهم.
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تعيش ليبيا منذ سنوات مرحلة انتقاليـــة صعبة ومتعثرة تشوبـها النزاعات، وضعف الثقة، وغيــــاب العدالة االنتقالية
وعجز الدولة الـمركزية والسلطات احمللية عن توفري اخلدمــات واألمن. وقد برهن هذا اجملتمع املدين احلديث القليل
الـخربة على أنه غري مؤهل إلحداث تغيري جذري بـخصوص دعم الـمشاركة املـجتمعية وتعزيز الشفافيـــة واملـحاسبة
وإشراك النساء والشباب يف الـحوكمة املـحلية يف حني أّن ليبيا يف أمس احلاجــة إىل تعزيز الـحوكمة احمللية والتنسيق

والتعاون والشراكة مع السلطات احمللية املتمثلة يف البلدايت املنتخبة خالل املرحلة االنتقالية احلالية.

لدراسة هذه التحدايت واجياد احللول املناسبة، قامت املنظمة الدولية للتقرير عن الدميقراطية (DRI)، من خالل
ُموَّل من االحتاد األورويب وبدعم

مشروع تطوير اخلدمات احمللية وترسيــــخ املساءلة على املستوي احمللي (إيصال) امل
من مملكة هولندا، ابستقطاب جمموعة من املفكرات واملفكرين احملليني والدوليني يف جمال اجملتمع املدين و احلوكمة
الـمحلية يف ليبيا بـهدف إعداد دراسة للبحث يف التحديــــات والفرص واحللول املبتكرة واملناسبة لدعم دور اجملتمع

املدين يف احلوكمة احمللية لضمان الشفافية واملساءلة وإشراك النساء والشباب يف الشأن احمللي.

وتـهدف هذه الدراسة اىل التعّرف على مقومات وقدرات منظمات املـجتمع الـمدين على القيام بدورهــــــــــا يف تعزيز
الـمشاركة والتعاون اجملتمعي وإشراك املرأة والشباب يف الشأن احمللي، وضمان الشفافية واملساءلة، وتسليط الضوء
على املمارسات الناجحة الـحالية اليت تقوم بـها، واليت ميكن تبنيها وتعميمها، والتحدايت اليت تواجهها يف املقابل
وكيف يـــمكن التعامـــــل معها وذلك  من خـــالل دراســـــــــة نوعيـــــــــــة استهدفــت 6 بلديـــــــــات لـــيــــبـــيــــــــة وهي (اوابري
 وادي البوانيس – زلينت – غراين – الساحل - شحـــــــــات). حيث تـم اجراء 27 مقابــــــــلة استهدفت منظمــــات

اجملتمع املدين النشطة واملهتمة ابلشأن احمللي وتقدمي اخلدمات داخل البلدايت ومسؤولني يف اجملالس البلدية.

تكمن أمهية الدراسة يف تقدمي جمموعة من املقّومات اليت تدعم قدرات اجملتمع املدين يف ليبيا على أتديّة املهام
املنوطة به. وتوّضح أبرز الـممارسات التنظيمية واالدارية العالقة بني البلدايت والـمجتمع املدين، والتحدايت اليت
تواجههم. وأنمل أن تساهم هذه الدراسة يف إثراء البحث العلمي والعملي حول طبيعة العالقـــــة بني اجملتمع املدين

واإلدارة احمللية يف ليبيا.  

1.املقدمة
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2.نتائج الدراسة وحتليل املشكلة 
أ ) املشاركة اجملتمعية والتواصل واختاذ القرار:

إن البيئة اليت حتوي عمل اجملتمع املدين يف ليبيا هي بيئة نزاعات. ويف هذا السياق تكون املشاركة اجملتمعية يف
الــحوكمة من السلطة الـمواطنية الفعلية واليت تشهد يف درجتها األدىن مشاركـــة الــمواطنني السلطـــة يف اتـخاذ القرار
ويف الدرجة األعلى قيام السلطة بتفويض الـمواطنني ابختاذ القرار بدًال منها. أما يف درجتها العليــا (الذروة)، تـــــرتك
السلطة للمواطنني حرية أن يديروا برانجماً أو مؤسسة أو حيظوا مبسئولية عن سياسة مقرتحة إلدارة مكان تواجدهم

1) لتواصل بني البلدية واجملتمع املدين واملواطنني:
أظهرت الدراسة إنه يوجد ضعف يف التواصل الفّعال بني البلدية
واملـجتمع املدين واملواطنــني. ويتضح ذلك من خــــالل غياب أي
نوع من أنواع اسرتاتيجية للتواصل سواًء من قبل مـجالس البلدايت

اجتاه اجملتمع املدين أو من قبل اجملتمع املدين اجتاه البلدايت.
وقد أقّرت 1 من 6 بلدايت فقط أن لـها اسرتاتيجية للتواصــــل مع
منظمـات اجملتمع املدين. وترجــّح هذه البلديــة الوحيدة سبب وجود
اسرتاتيجية إىل الشراكة املـجتمعية ابلبلدية. كما أقّر املـجتمع املدين
التابــــع لبلدية واحــــدة من 6 بلديــات أن له اسرتاتيجيـــة للتواصـــــــل
مع البلدية. ويــــالحظ أيضا وجــــود نقص يف الوعي أبهــمية وكيفيـة
هذا التواصــــــل. إذ  كشــــفت هذه الدراســــــــة على أّن العــــديـــــد من
مـجالس البلدايت تفرتض أن تقوم منظمات اجملتمع املدين مببـــادرة
التواصــــل مع البلديـــة وتـحّمل هذه األخرية مسؤولـــية عدم التواصل
بينـمــا ترى منظمات الــمجتمع املدين عــكـــس هذا تـماًما وأنّه على
البلدايت أخذ زمام الــمبادرة والتواصل مع الــمجتمع املدين. ومـــــن
جانب آخر أدى رسوخ ثقـــافـــة الــمركزيـــة نتيجة لعــقـــود من مركزيــــة
القرارات إىل عدم االعتمــــاد على القدرات الــمحلية والـخـــــوف من

املسؤولية واملبادرة.
ويُعزى السبب الرئيسي يف عدم وجود تواصل فعـــــال، والذي يـمكن مالحظته يف كل البلدايت الستة ولو بشكل
أقل يف البلدايت اليت هبا شراكة جمتمعية، إىل ضعف الثقة بينهم نتيجة عدم امتالك البلدية لرؤية بشأن األهداف
واالجنازات اخلاصة بـها. هذا ابالضافة إىل أتثري الثقافة السلبية املوروثة عن اجملتمع احمللي واليت تكّرس لفكرة عدم
جدوى الـمشاركة. فخالل فرتة النظام السابق تـّم اجبار الناس على الـمشاركة مث ال يعتد آبرائهم. ونتج عن ذلك
فقدان الثقة يف السلطات وغياب الشفافية والـمساءلة.  ولتعزيز التواصل وبناء الثقة من الـمهم أن تقوم مـــجــــالس
البلدايت بفتح ابب الـمشاركة أمام الـمواطنني ومنظمات الـمـجتمع الـمدين والـمختصني من خالل االعــــالن عن

هنـــــاك درس مستفاد ومـمارســـة شجاعـة
قامت هبا بلدية زليــتـــن إبشراك منظمات
الـمجتمع الـمدين والـمواطنني يف وضــــــــــع
امليزانية؛ إحدى أسباب حدوث هــذا يف
زلينت ابلتحديد هو الـمساهـمات الكبرية
لرجال األعمال هبا لدعم مشاريع البلدية
مـما جعل بلدية زلينت أكثر شفافية وعّزز

فرصها يف احلصول على مزيد من التمويل.   
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االجتماعات الرمسية للبلدية ومواضيع تلك االجتماعات، وتـحديد مواعيدها وتنظيمها بصورة تـمّكن املواطن من
فهم ورصد مدى استجابة السلطة احمللية للقضااي احمللية وذلك دعًما للشفافية واملشاركة.

أظهرت الدراسة العملية يف كل البلدايت الستة أن املكتب االعالمي يف اجمللس البلدي يعاين من قلة اخلربة وعدم
توفر االمكانيات. ومن الواضح أن هذه البلدايت تـحتاج وقفة جادة لتحسني أداء هذا املكتب الـمهم من خالل
توظيف إعالميني متخّصصني وتوفري العتاد واالمكانيات املناسبة ألّن ضعف أداء هذا املكتب انعكس سلًبا على

عالقتها مبنظمات اجملتمع املدين واملواطنني، وعلى قدرات هذه البلدايت على التعامل مع إدارة األزمات.

وحتتاج هذه البلدايت إىل إنشاء موقع للبلدية على شبكة الويب (www) إلعالم مواطين البلدية مبا حيدث
وأبنشطة البلدية. وتـمتلك أغلب البلديــات صفحة على منصة التواصل االجتماعي "فيس بـــوك" تنشر فيه بعض
أخبارها ونشاطاتـها. ولكن هذا ليس كاف ابلتأكيد. إذ ال تستطيع هذه املنصة توفري اخلصوصية أو أمن البياانت
وال توّفر التصميم الـمالئم الذي يـمّكن  البلدايت من تقدمي خدماتـها بشكل فّعال من خالله. وـيجب ابألحرى
االستثمار يف تقنية الـمعلومــــات من خالل تصميم موقــــع على شبكة الويب تقوم بـــه شركــــات مـحلية متخصــــّصة
ومعروفة مثل "شركــة العنكبوت اللييب" اليت قامت بتصميم موقع بلدية مصراتة على شبكة الويب. هذا ابالضـــــافة
إىل توظيف عناصر ماهرة ومتخصصة، وتوفري الربجميات واتصاالت االنرتنت، وربط البلدية بشبكة مـحلية وميكنة

األعمال األساسية يف البلدية كاليت تتعلق ابملخازن والشؤون املالية، واصدار الرتاخيص وتقدمي اخلدمات للمواطنني.

وابلنظر إىل سّلم الـمشاركة، يقتصر مستوى الـمشاركة والتواصل اجملتمعي على توفري بعض املعلومــات. وقد يرتقي
أحياان ملستوى االستشارة، وابلتايل فإّن البلديـــات ال تقوم ابشراك اجملتمع يف حوار حول تطويــــر املشاريع البلدية.
وتتم أغلب عمليات التواصل مع الـمواطنني من خالل مـخاتـري املـحّالت الذين يعتربون حبكم طبيعة عملهم أقرب

إىل الناس.

2) الشراكات اجملتمعية:
من الواضح أّن الشراكات اجملتمعية الناجحة لعبت دورًا إجيابًيا يف بناء الثقة وحتسني تقدمي اخلدمات للمواطنني.
يـمكننا مالحظة هذا يف أربعة بلديـات أجريت فيها هذه الدراسة (وهي بلدايت الساحل - أوابري – زليطن –

وادي البوانيس ) من أصل 6 بلدايت. وقد أاتحت هذه الشراكات املـجتمعية بعض املشاركة والتعاون اجملتمعي.
وأنتجت مبادرات ومشاريع ساعدت يف دعم التنمية الـمحلية وعّززت الثقــة بني أفراد اجملتمع من خالل اللقاءات
الـمجتمعية اليت تقوم بـها الشراكة.  ويبدو أنه إبمكان املنظمات الدولية لعب دور إجيايب يف تشجيع التواصل بني
البلدية ومنظمات الـمجتمع الـمدين ابعتبارها طرفًا اثلثــًا قادر على تقدمي الدعم اللوجسيت هلذه اللقاءات. لذا من
املهم تـحفيز البلديــات ابلتعاون مع منظمات اجملتمع املدين لدعم جهود اجملتمع املدين وأتسيس شراكــات جمتمعية
منضبطة وشفافة تكفل مشاركة جـميع فئات الـمجتمع الـمحلي يف البلدية بشكل يعزز املشاركة اجملتمعية ويضمن
التعاون املستمر بني اجلميع. ونرى أنّه يف استطاعة وزارة الـحكم الـمحلي القيام بتكوين الشراكـــات الـمجتمعية يف
البلدايت مستقبـــــًال عن طريــــق تـحفيز البلدايت أبخذ زمــــام الـمبادرة وتكوين هذه الشراكـــات خاصة مع غيـــــــاب
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شراكات جمتمعية يف أكثر من %80 من البلدايت (أقل من 20 بلدية فقط من أصل 120 بلدية هبا شراكة
جمتمعية).

3) جمالس الشورى:
هناك تقصري واضح من قبل مـجالس البلدايت فيما خيص تكوين جمالس الشورى ابلبلدية. وتلزم املادة 28 من
قانون اإلدارة الـمحلية البلدايت بتكوين جمالس شورى من اخلرباء احملليني، و نّصها كالتايل: "خيتار جملس البلدية
مـجلًسا للشورى يضم عدًدا يســــــاوي نصف أعضاء اجمللس البلدي من اخلرباء واملستشارين املشهود هلم ابلكفاءة
وممن لـهم الدراية واخلربة ابلشؤون احمللية [...]. وتبني الالئحة التنفيذية الشروط الواجب توفرها يف جملس الشورى
واملعاملة الـمالية والوظيفية ألعضائه". وضمن 6 بلدايت قيد هذه الدراسة، قام مـجلس بلدي واحد فقط ابختيار
مـجلس شورى وهو اجمللس البلدي أوابري. وقد تبّني لنا خالل هذه الدراسة أّن 18 بلدية من أصل 120 بلدية
فقط قامت بتكوين مـجلس شورى أي ما يعــادل %15 من جمموع البلدايت. ويعترب هذا خمالفة واضحة لقانون
الـحكم احمللي الذي يلزم جمالس البلدايت بتكوين مـجالس شورى. السؤال الذي يطرح هنا هو ملاذا مل خترت أغلب
البلدايت مـجالس شورى ابلرغم من الدور الكبري الذي يـمكن أن تقوم به يف دعم املـجلس البلدي ودعم املشاركة
اجملتمعية؟ والـجواب حلد كبري يكمن يف عدم الوعي أبهـمية أتسيس جملس للشورى من قبل اجملالس البلدية والدور
الذي ميكن أن يقوم به يف دعم قدرات اجملالس البلدية اليت هي يف أمس احلاجة إىل اخلربة العملية والقدرة املعرفية.
ويساهم يف ترسيخ هذا الوضع عدم معرفة منظمات اجملتمع املدين بقانون االدارة احمللية وضرورة وجود هذا الكيان
وعدم ادراكها لـحجم املساعدة اليت يـمكن جمللس الشورى تقديـمها  ملنظمــات اجملتمع املدين ومتكينها ودعمها يف
تفعيل احلوكمة احمللية من خالل دور الوسيط الذي يهدف إىل حتسني قنوات التواصل بني منظمات اجملتمع املدين
والبلدايت. وقد يعترب هذا مؤشرًا لعدم استعداد وتـحفظ املـجالس البلدية عن إشراك أطراف أخرى يف صنع القرار
أو حىت عن طلـــب االستشارة. ومن ضمن توصيــات هذه الدراسة العملية تـحفيز منظمات املـجتمع املدين ملتابعة

أتسيس جمالس الشورى من قبل البلدايت والتعاون مع هذه اجملالس لتعزيز املشاركة اجملتمعية.

ب) موارد التمكني:

1) ضعف موارد التمكني اهليكلية والقانونية واالدارية:
تواجه البلدايت ومنظمات اجملتمع املدين يف ليبيا ضعف موارد التمكني اهليكلية والقانونية واالدارية بسبب

حداثة إنشــــاء البلدايت. فلم تشهـــد ليبيا نظاًما للبلديـــــات منذ عقود مـما يعين مـحدوديـــــة خربة العمداء وأعضاء
اجملالس البلديــات املنتخبة فيما يتعلق بعمل اإلدارة احمللية. حيث مل يتلقى هؤالء األشخاص تدريًبا أو أتهيًال هبذا
الشأن. كما أفرز قانون االنتخاابت السابـــــــق القائم على األفراد مـجالس لـها خلفيات وأهـــــــــــــــــداف وايدولوجيات
وانتماءات متباينة يف األغلب. مـما يعين عـــــــدم توافقهم يف الرؤى واألهــــــــــداف. وقد أّدى عـــــدم استقرار الـهياكل
التنظيمية اليت تصدر من قبل وزارة احلـــكم احمللي (تغري اهلياكل التنظيمية 3 مرات يف سنوات معدودة) إىل انعدام
االستقرار اإلداري والـمايل. وصاحب ذلك قصــــــور يف املوارد البشرية املاهرة واخلبرية وعدم استكمال وتوحيد دليل

إجراءات البلدايت الذي يفرتض أن تقوم به وزارة الـحكم احمللي. وساهـمت حداثة إنشاء منظمات اجملتمع املدين  
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يف قلة الـخربة املتوفرة يف جمال العمل التطوعي ومـحدودية قدرات هذه املنظمات على القيادة واإلدارة. ويعين هذا 
كّله أّن هناك حاجة ماسة لبناء قدرات املنظمات من الناحية اهليكلية واالدارية والقانونية والتمويلية.

كذلك لـم يتم اصدار قانـــــــون تنظيم عمل منظـمات الـمجتمع الـمدين بعد ابلرغم من وجــــود مسوّدة قانون جاهزة
لإلصدار منذ عام 2012. ولـم تقم الدولة إبنشاء صندوق وطنـي لدعم منظمات الـمجتمع املــدين. إذ أّن أغلب
منظمات الـمجتمع الـمدين اللييب تعاين مشاكل يف التمويـــل. وخبصوص دعم الـحوكمة، مل تصدر قوانني تدعم دور

اجملتمع املدين يف مكافحة الفساد وتعزيز احلوكمة مثل قانون حق احلصول على املعلومات وقانون محاية املبّلغني.

هنــاك حاجة ملحــّة إىل الشرعية اليت تُعىن بـثـقـة الـمجتمع والقبول الشعيب للسلطة احلاكمة وهياكلها مبا يتوافق مع
أسس الـمواطنة. وركزت الدراسة يف ذلك على إشكالـــيــة الثقافة والـحاجة إىل معالـجة قضااي الشرعية والعدالة عرب
الـمساءلة االجتماعية لتوطيد العالقات بني الدولـة والـمجتمع. وخبصوص إشكالية االنتخاابت والتمثيل السياسي
نصحت الدراسة أنه من األفضــــــــــل أن ال تقتصــــــــر أدوات الـتمثيــل على االنتخابــــات فقــط للمساهـمة يف التحول
الديـمقراطي، بل يـجب االعتماد على آليات أخرى. على سبيل املثال، لـم تتجاوز نسبة الـمشاركة يف االنتخاابت
البلدية لعام 2021 يف طرابلس املركز %19. وبناًء على ما أعلنته اللجنة الـمركزية النتخابــات اجملالس البلدية يف
صفحتها، ُسجلت نسب أقل يف بعض البلدايت األخرى. لذلك هناك ضرورة للقيام بعمل مـمنهج لرتيسخ ثقافة
الـمواطنة والوعي آبليات الديـمقراطية هبدف حتقيق هذا التحول. ومن املهم أن نتذكر أّن اجملتمع املدين ال يستطيع
حل قضااي احلوكمة بـمفرده، بل يـجب تعزيز ممارسات شاملة لدعم بيئة ممكنة. وهنا أتيت أمهية وضع قوانني (رمسية

وغري رمسية) حتمي اجملتمع املدين دون أن تتحول إلـى سالح يستعمل ضده.

2) عدم تفعيل جباية املوارد احمللية:
ساهم عدم ختصيص ميزانيات من احلكومـة املركزية للبلدايت وعدم تفعيل حق البلدايت يف اجلباية لتحقيق موارد

كافية يف عرقلة اجلهود التنموية للبلدايت. إذ أقّر كافة املسؤولني يف البلدايت الستة الذين مت مقابلتهم أبن السبب
الرئيسي لعجزهم عن دعم اجملتمع املدين ماداًي يرجع لشّح التمويل من احلكومة املركزية. من املهم أن تقوم احلكومة
مبنح حق التصرف يف امليزانية إىل السلطات احمللية و تفعيل قانون 59 لسنة 2012 والئحته التنفيذية بـخصوص
جباية املوارد املـحلية. وتعترب بلدية زلينت النموذج الناجح الوحيد من بني الست بلدايت اليت شـملتها هذه الدراسة
ألنـها أخدت زمام الـمبادرة وقامت بتفعيل قانون 59 وجباية املوارد املـحلية طبًقا ملا ينّص عليه هذا القانون ابلرغم
من مـماطلة احلكومة املركزية حبجـة احلاجة إىل تعديل بعض القوانني املالية. مع العلم أّن قانون اإلدارة احمللية قانواًن
عضواًي من حيث الـمرتبة أي أنه أقــل مكانـــة من الدســـتـــــور وأعلى درجة من القوانني العاديـــــــــة. وهذا مثال واضح
للممارسات اجلّيدة والدروس املستفادة اليت جيب تعميمها، وحتفيز البلدايت األخرى على اتباعها ومعرفة حقوقها

حىت تتمكن من انتزاع صالحياهتا والتغّلب على مماطلة السلطات املركزية.

حبكم اإلشراف اإلداري لوزارة احلكم احمللي، تدعم منظمات اجملتمع املدين إلزام البلدايت إبنشاء صندوق األعمال
اخلريية –  الذي تـم االشارة إليه يف الـمادة (50) من قانون اإلدارة الـمحلية رقم (59) – وتنظيم التربعات احمللية
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وتـحديد أوجه اإلنفاق عرب آليات تدعم احلوكمة املالية الرشيدة وحتقق أهداف العمل اخلريي. وميكن كذلك إلزام
البلدايت بتخصيص مبلغ من اـلميزانية العامة ومن صندوق األعمال الـخريية للمنظمات العاملة يف مـجال النظافة
طبًقا للمادة (92) لالئحة التنفيذية رقم (130) لقانون اإلدارة الـمحلية (59) مما قد يساعد يف تقدمي اخلدمات

للمواطنني وحتسينها.

3) تباطؤ بعض اجلهات احلكومية يف التعامل مع البلدايت:
يعّد تباطؤ بعض الـجهات الـحـكومية يف التعامل مع البلدايت لتسوية األوضاع الوظيفية واـلمالية لبعض أعضاء
الـمجلس البلدي والعاملني بديوان البلدية من ضمن مشاكل موارد التمكني اليت تـخّص الـموارد البشرية. ذلك أّن
معظم العاملني ابلبلديـــة هم يف األصـــل موظفو الدولة تـم انتدابـهم للعمل ابلبلدية بسبب امتناع وزارة العمل ووزارة
احلكم املـحلي عن السماح للبلدايت بتوظيف عناصر جديدة نتيجة للتضخم اإلداري يف ليبيا. وقد نـجم الفائض
يف العمالة عن سياسات النظام السابق وعمليات التوظيف املخالفة للقانون اليت مت القيام هبا بذريعة القضاء على
زمة البطالة دون وجود أعمال حقيقية يف الـمقابـــــــل. ويـــحتسب أزيد من %80 من القوى العاملة ضمن موظفي
الدولة اليت ال حتتاج نصف هذا العدد من املوارد البشرية حسب بياانت البنك الدويل وقد أسفر هذا الوضع على

إهناك موارد الدولة ومل يرتك جماًال لتخصيص األموال للتنمية.

4) متويل منظمات اجملتمع املدين:
تعترب منظمات اجملتمع املدين يف ليبيا حديثة التأسيس. وهناك لبس كبري يف مفهوم اجملتمع املدين وبشأن متويله

وكيفية عمله والشراكات اليت يقوم بـها. على سبيل الـمثال، يعتقد أحد رؤساء الـمنظمات اليت متت مقابلتهم أثناء
هذه الدراسة أنه حبكم أن املنظمات تطوعية وغري رحبية فال يفرتض أن تتحصل على أموال نتيجة تقدمي اخلدمات
للبلدية أو ألي قطاـــع آخر أو جرّاء الدخول يف مشروع خدمي مع البلدية. وقد نتج سوء الفهم هذا عن الــخلـط
بني مفهوم العائدات ومفهوم الربح وعالقته ابلعمل التطوعي. يف حني تـجيز اللوائح ملنظمات اجملتمع املدين حتقيق
عوائد للصرف على احتياجاتـها وتـحقيق أهدافها، وليس لتحقيق األربـــــــــــــــــــــــــــاح. وقد حال سوء الفهم الشائع بني
منظمات اجملتمع املدين دون اعتمادها على نفسها وخلق فرص التمويل  لضمان االستمرارية واالستدامة. ويكمن
احلل يف تعزيز التوعية حبقوق وواجبات منظمات اجملتمع املدين وجتدر اإلشارة إىل أّن البلدية ال متلك حالًيا ميزانية
لدعم الـمنظمات. لكن العديد من البلديــــات – منها بلدية وادي البوانيس- تقوم بدعم منظمات املـجتمع املدين

إدارايً أو عينياً حسب احلاجة.

من املهم أن تعمل  مفوضية اجملتمع املدين على إنشــاء صندوق وطين مستقل لدعم منظمات الـمجتمع يضمن
توفري الـموارد الـمالية الكافية لـمنظمات اجملتمع اـلمدين، ويســاهم يف دعم مشاريعها التنموية بشكل يكفل جناحها
ويضمن استقاللـها. كذلك يـمكن هليئة أمالك الدولة مساعدة منظمات اجملتمع املدين للحصول على مقار. إذ ال

تتوفر أكثر من %90 من منظمات اجملتمع املدين املسجلة على مقار اثبتة.

ومن انحية أخرى جيب توفري االستقاللية املالية واالدارية والقانونية لـمفوضية اجملتمع املدين لكي تتمكن من أتدية
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من اخلطوات اليت تتخذها بلدية زلينت لضمان
االستـــــماع إىل صـــــوت النــــــــساء والشــــــــبــــــــــــــاب
وتشجيعهم فتح ابب اجمللس البلدي هلم ودعم
الـمشاريع الـمقرتحة بعـد دراستها. كذلك دعم

واجباتـها بشكل منــــــــاسب. وذلك عرب نقل تبعيتها للسلطة التشريعية أو لرئــــــــــاسة الوزراء مباشرة سعيــــــــــــــًا لتحقيق
استقاللية أوسع ملنظمات اجملتمع املدين وتعزيز األدوار املنوطة هبا.

5) املساعدات واملنح الدولية:
تبّني الدراسة أبّن هناك تفاقم يف مشكلة مـحدودية املوارد ونقص التمويل الـحكومي للمجتمع املدين احمللي وتزايد
يف االعتماد على املساعدات اإلنسانية اخلارجية والتدخل اخلارجي، الشيء الذي يؤثر بشّدة على احلوكمة احمللية.
ويساهم املتدّخلون الدوليون يف تغيري واقع عالقات القوة بني الـمجتمع، مما حيدث إرابًكا يف نقل اخلربات الدولية

إىل اجملتمع املدين احمللي.

ويشمل مصطلح املتدّخلني الدوليني هنـــــــــا الـمنظمات اإلنسانية والدوليـــــــــة واإلقليمية والدول والشركـــــــــــات اخلاصة
ومـجموعات الشتات اليت تـختلف اهتماماتـهم وطرق عملهم مع املـجتمع املدين احمللي. ويتعامل أغلب املتدّخلني
الدوليني  مع الـمجتمع املدين وكأنه مشروع تـجاري أو منظمة يديروهنا من خالل صفقات وأجندات متفق عليها

خلف األبواب املغلقة.

وقد يؤدي دعم املتدّخلني إىل إضعاف التعاون بني اجملتمع املدين واجملالس البلدية بسبب املنافسة على املوارد.
كما يـمكن أن يقّلل التدّخـل اخلارجي من حاجة احلكومة إىل االعتماد على عائدات الضرائب اليت تشكل حمورًا
أساسًيا لعالقة الدولة ابجملتمع، ال سيما يف ضوء عملية املساءلة. وعلى سبيل املثال ال احلصر، ٌأجِربت اجلماعات
الـمتصارعة يف الصومال على القبول ابلتسوية بسبب نقص الدعم. وابلتايل، يـجب توّخي الـحذر من الدور الذي
يلعبه التمويل الدويل وأتثريه على عالقات القوة والـحوكمة املـحلية. إّن حاجة املـجتمع الـمدين إىل متويل املتدخلني
الدوليني ودعمهم أمًرا ابلغ األمهية لكل الـمجتمعات املدنية والـحكم احمللي قد يتيح مساحة للمشاركة الدميقراطية.

ولكن جيب التعامل مع التمويل مبوضوعية وتوخي احلرص.

ج) اشراك املرأة والشباب:

1) مشاركة املرأة يف الشأن احمللي:
تظل مشاركة املرأة يف العديد من املناطق حمتشمة لدرجة أنه مل
تتقـــدم أي إمرأة للرتّشح يف الدورة االنتخابية الـماضية لبلديــــــــة
زلينت يف عــــــام 2014 ابلرغـــــــم من وجــــــــــــــود نظام تـحــصيص
جنساين (الكوتـــــا). ويرجع السبب الرئيــــــــسي لذلك إىل كــــــون
الـمجتمع الـمحلي حمافظًــــــــا. لكن ظهرت بعض مالمح التغيري
الـمجتمعي  يف 2020 حني تقدمت إمرأة يف االنتخابـــــــــــــات
األخرية لبلدية زلينت. وال يــــوجد كوات لتوظيف النساء يف مجيع
البلدايت الـمستهدفة، ولـم يتم إعــــــداد قاعــــدة بيانــــات للنساء
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للعمل من خاللـهـــــــــا على دعمهــــــــــــن وتـمكينهن يف البلديـــــة أو
االستفادة من قدراتـهن. كما ينعدم وجود رؤية واضحة وعملية
ممنهجة تشمل كيفية معاجلة قضااي املرأة.وقد الحظت الدراسة
غياب إطار منهجي إلشراك الـمرأة على الـمستوى البلـــــدي يف
حني توفرت جمموعة من الـمبادرات املستقلة تساعــــد يف إشراك

حمدود وغري ممنهج. ويف وادي البوانيس، يساعد حضور النساء الكبري يف الكادر الوظيفي على توصيل احتياجات
املرأة وإشراكها بطريقة غري رمسية. أما يف أوابري فقد صّمم اجمللس البلدي قاعدة بياانت إلعانة األرامل واملطلقات
وقّدم بعض الدعم احملدود ملركز دعم املرأة. لكن هذه البياانت ال تشمل النساء الفاعالت والناشطات يف املـجتمع
املدين خارج هذين اإلطارين، مـما يعين أنه يف حالة توّفر  الدعم يتم استبعاد مباشر لبـــــــاقي الفئات من النساء وال

يتم تصميم املشاريع أو املنح لصاحلهن.

من الـمالحظ أنه ليس هنــــاك حضور للنساء يف جلســـــــــــــــــــــــــات
املصاحلة احمللية أو بني املناطق يف كل البلدايت اليت مشلتها هذه
لدراسة. وأرجح أغلبية من متت مقابلتهم األسباب لعزوف املرأة
عن خوض يف قضايــا الـــمصاحلة بسبب نظرة املـجتمع الرافضـــــة
لذلك. ويـمكن لوزارة الـحكم املـحلي أن تلعب دورًا مهــــــــًما يف
تـمكني الـمرأة والشباب من خـــالل إلزام البلديــــــــــات بتخصيص
حصة مناسبة هلم يف املناصب القيادية يف البلدية، والعمل على
مشاركتهم يف العمل البلدي، لتقـديـم أفضل اخلدمات الـمحليــــة
وإنشاء قواعد بياانت جلميع الفئات احمللية، خصوصا فئيت املرأة
والشبــــــــاب، تـحتوي على كافــة الـمعلومــــات عن تلك الشرائــــح

املختلفة لالستفادة من قدراهتم.

والحظت الدراسة عــــــــــــدم وجـــــود إجراءات اسرتشاديــــة واضحة
بـخصوص إشراك الشباب. إذ رأت إحدى البلدايت املستهدفة
أن مسؤولية االنـخراط يف العمل البلدي واالشـــــــــــــــــــراك تقع على
الشبــــــــــــاب أنفسهم. فعليهم تـجميع عناصر شبابيــــــــــــــــــة وتكوين
منظمات مـجتمع مدين والعمل وفــــــق إطارها التنظيمي لتحقيق
مصالـحهم. ولكن توجد العديد من الـممارسات الغري مـمنهجة
اليت تضمن إشراك الشباب يف الشأن املـحلي. فنرى تـــــــــــــــــواجًدا
للشباب يف بعض البلديـــات أثناء جلسات الـمصاحلة احملليـــة أو

بني املناطق. ويتم االختيار عادة بشكل تلقائي بناًء على مدى أتثري الشاب يف اجملتمع ودرجة النفوذ الذي ميارسه
خاصة على اجلماعات املسلحــة ومن يـملك السالح. وتقوم بعض من البلدايت بتفعيل مكتب الشباب والرايضة
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العديد من املناشط اليت تنظمها مثل ندوة
حتت عنوان (املرأة الليبية وحتدايت العصر)
واليت أقيمت مبناسبة اليوم العاملي ملناهضة

العنف ضد املرأة.

استطاعت بلدية ساحل اجلبل إشراك املرأة
والشباب يف منظمات اجملتمع املدين من

خالل أتسيس شراكة جمتمعية تضّم اجملتمع
املدين واجمللس البلدي، ومن خالل املنح
اليت قدمتها منظمة مبادرة التغيري السلمي

بدعم مشغل اخلياطة أو احلياكة ومنح فريق
االنقاذ البحري التطوعي.  

يف بلدية ساحل اجليل، هناك كوات لتوظيف
الشباب يف وظائف قيادية يف البلدية إستناًدا
إىل قاعدة للبياانت خاصة مبكتب العمل يف

البلدية، حيث تتمتع البلدية بقرار تعيني
الشباب يعّد أكرب عدد يف املنطقة الشرقية
يضّم عدًدا كبريًا من النساء وحيّث الشباب
على العمل البلدي. ويشغل الشباب معظم

الوظائف يف هذا اجمللس البلدي.
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الذي يعمل بدوره على دعم التواصل مع الشباب واالستماع إىل صوهتم. ويف غراين، مت إشراك الشباب يف خطة
التواصل البلدي ومداوالت وضع اسرتاتيجية التواصل البلدي 2020-2030.

إّن قضية مشاركة الـمرأة والشباب، هي مشكلة مركبة لـها أبعـــــاد اجتماعية وقانونية، حيث أن كثري من اجملتمعات
الـمحلّية يف ليبيا هي جمتمعات قبلية ميارس فيها وجهاء القبيلة الذين هم دائًما كبار الّسن من الرجال يتخذ فيــــها
القرار. وهذا يشرح حلد بعيد غياب النساء ووجود عدد قليل من الشباب يف جمالس املصاحلة. ومن املهم إحداث
تغيري يف ثقافة املـجتمع بـهذا اخلصوص من خالل برامج التوعية واملمارسات اليومية الـمستمرة، واصـدار تشريعات

ولوائح وقرارات أكثر طموًحا لتمكني املرأة والشباب.

د) الشفافية واملساءلة:

1) غياب آليات املساءلة:
ال يـمكننا فصل الشفافية والـمساءلة عن املشاركة اجملتمعية فالعالقة بينهم طردية، فكلما زادت الـمشاركة اجملتمعية
زادت الشفافية واملساءلة وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة العملية أن جمالس البلدايت ال تتمتع ابلشفافية الكـافية
وتفتقر إىل آليات املساءلة يف العموم. ويـمكننا رؤية هذا من خالل عدم حرصها على نشر قراراتـها خـــــــالل شهر
من صدورها يف كل وسائل االعالم طبًقا للمادة 31 من قانون االدارة احمللية 59 املتعلق بشفافية القرارات. ولــــم
تظهر مـجالس البلدايت أي رغبة يف إشراك منظمات اجملتمع املدين يف بعض اجتماعاهتا، أو اإلعالن عن ميزانية
أو أوجه اإلنفاق. وبشكل عام ال تقوم هذه الـمجالس إبطالع املـجتمع املدين أو الـمواطنني ابلبلدية على اخلطط
والـمشاريع اليت تنوي البلدية القيام بـــــهــــا ابلرغم من قلتها. كذلك تبّني خالل هذه الدراسة عدم وجـــــود إجراءات
إرشادية نتيجة عدم وجود دليــل لإلجراءات الـموّحد للبلدايت حول كيفية إشراك فئات الـمـجتمع وخاصة النساء
والشباب يف عملية صنع القرار واختيار الـمشاريع. ويعترب عدم تكوين مـجالــس الشورى مؤشًرا آخر لعدم شفافية
مـجالس البلدايت. ويـمكن لـمنظمات املـجتمع الـمدين أن تلعب دورًا مهًما يف تعزيز الشفافيــة من خالل تكوين
شراكات جمتمعية على مستوى البلدية لزايدة املشاركة، وتفعيل دور منظمات اجملتمع املدين احمللية العاملة يف جمال
مكافحة الفساد. وبينما تؤكد إحدى البلدايت املستهدفة على وجود آلية واضحة ملساءلة اجمللس البلدي من قبل
اجملتمع املدين أو املواطنني التابعني للبلدية من خالل ديوان احملاسبة، واستبيان تقييم اخلدمات اليت تقدمها البلدية
وجهاز الرقابة االدارية، يرى الـمجتمع الـمدين يف نفس البلدية أن هذه اآلليات غري واضحة وال أثر هلا على أرض
الواقع. كما عمل غياب قانون لـحماية املبّلغني وقانون حق احلصول على املعلومات على عرقلة دور اجملتمع املدين
يف ضمان الشفافية واملساءلة. وأشارت منظمات الـمجتمع الـمدين يف أوابري إىل أمهية صفحة البلدية على الفيس
بوك لتتبع عمل اجمللس البلـدي، ولكن هذه الصفحة مازالت حباجة إىل املزيد من التطوير حيث أهنا تعرض حالًيا

األخبار العامة فقط.
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2) آليات املساءلة على مستوى حملي:
أظهرت هــذه الدراسة كذلك وجود درجة أكرب من الثقة والتفاهم يف البلدايت حيث تـم أتسيس شراكة مـجتمعية
تعّزز الشمولية. ولوحظ ذلك يف كل من العالقة العمودية بني السلطات الـمحلّية والـمواطنني والعـــالقة األفقية بني
فئات املـجتمع املختلفة كذلك. وهذا يؤّكد العالقة الطردية بني املشاركة اجملتمعية والشفافية. فكلما زادت املشاركة
الـمجتمعية ارتفعت مستوايت الثقة والشفافية. ففي ساحل اجلبل، تستعني البلدية عرب الشراكة ابلـمالحظــــــــــــــــــات
والـمعلومات اليت يتّم تـجميعها من الـمجتمع املدين واملواطنني لتحسني أنشطتها. ويوجد لدى اجمللس البلدي آلية
الستالم الشكاوى من الـمواطنني خبصوص تقدمي الـخدمات البلدية الـمختلفة اليت توّفرهـــــــا ابلتنسيق مع الشراكـــــــة

اجملتمعية.

كما أظهرت الدراسة أن هناك إجـماع بني الـمواطنني والـمجتمـع املدين بعدم وجود آليات واضحة ملساءلة اجمللس
البلدي من قبل هذين الطرفني. لذا من اـلمهم إلزام اجلهات املعنّية بتكوين وإنشاء آليات ملساءلة البلدايت بصورة
تكفل عرض نتائج عملية الـمساءلة بشكل دوري. ومن الـمهم كذلك إصدار  قانون لـحماية املبّلغني وقانون حلرية
تداول املعلومات والشفافية يضمن حق حصول الـجميع على املعلومات. ومن شأن هذه القوانني أن تساعد دون

شك على تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ احلكم الرشيد وتعيد بناء ثقة املواطن ابلسلطات احمللية.
 

واتضح من خالل هذه الدراسة غيـــــــــــاب آلية واضحة وفاعلة الستالم الشكــــاوي من الـمواطنني بـخصوص تقديـم
اخلدمات أو غريها من املواضيع. كذلك مل يسبق ألي منظمة جمتمع مدين ضمن هذه الدراسة أن تقدمت بعريضة
حتتوي على مطالب حملّية حسب املادة 30 من قانون 59، أو تقدمي عريضة بتوقيع 500 مواطن أو أكثر بشأن
أي قضية مـحلية. وقد يرجع هذا لعدم وعي كثري من منظمات الـمجتمع املدين واملواطنني ابحلقوق اليت كفلها هلم

قانون االدارة احمللية. ويتمّثل حّل هذه املشكلة يف تكثيف محالت التوعية. وجتدر اإلشارة إىل أّن مكاتب خدمات
املواطنني (مكاتب شكوى املواطنني) اليت مت تقدميها من عدة منظمات دولية قد ساعدت يف حتسني آلية الشكوى

يف بعض البلدايت كوادي البوانيس. ولكن تظل تلك التجربة جديدة وغري واضحة النتائج.

وتؤثر حالة النزاع القائم على قدرة منظمات الـمجتمع املدين. ففي أوابري، جتد منظمات اجملتمع املدين صعوبة يف
إيصال صوت الـمواطنني أو إبالغ السلطات الـمحلية عن قضية معّينة يف ظّل استمرار النزاعــات احلالية. وتتعّرض
بعض هذه املنظمات للتمييز ألسباب مناطقية ونتيجة للتوجهات السياسية. ولكن تـمّيزت أوبــــــــــــــــــــــــــاري بعدد من
املبادرات الناجحة ضمن عمل منظمات الـمجتمع املدين اليت قامت إبيصال صوت من يتعّرض للتمييز يف املنطقة
وطالبت الـحكومة والـمؤسسات ابستكمال إجراءات اإلقـــــــامة والرقم الوطين، خاصة مكون الطوارق الذي يتعرض
لتمييز كبري. وُسجلت فعًال تغيريات بفضل هذه املبادرة، وقدمت احلكومة أيضا وعوًدا حلل مشكلة التمييز بسبب

اهلوية على األوراق وخاصة ابلنسبة للطّالب.

وهناك فرضية قويّة تؤّكد أّن مفاهيم الـمشاركة والشفافية والـمساءلة التىي تشّكل أسس احلوكمة تعاين من أزمة كبرية
يف مـجتمعنا وتصطدم بكثري من  اـممارسات والقوانني الغري رسـمية املتمثّلة يف العــــادات والتقاليد وخمّلفات حقب
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استبدادية وفكرية متخّلفة تـحّمل عواقبها الـمجتمع اللييب يف كل منــــــــــاطق البالد بنسب متفاوتة. إذ تتحّكم ثقافة
الغنيمة والـمحاصصة والقبلية بشكل كبري يف السلوكيات وتـهيمن على أساليب صياغة السياسات. ومل تغطي هذه
الدراسة هذه الـجوانب نتيجة لـحساسيتها وتعقيداهتا، ولكن قد يتم هتيئة فرص يف املستقبل لتضمني هذه اجلوانب
يف دراسة أخرى. فال يـمكن حل مشاكل الـحوكمة يف ليبيا ابلتطّرق فقط للممارسات القانونية والقوانني الرسـميــة.

برغم أّن نشاط الـمجتمع الـمدين الّلييب يواجه العديد من التحّدايت من بينها ضعف تفاعل األفراد والـجماعــــــــات
وانـخراطها يف العمل الـمدين، وعدم وجود إطار قانوين دائم يستند إليه املـجتمع املدين وحيميه، وشّح التمويل املايل
واللوجسيت للقيام بنشاطات فّعالة يف الـحوكمة الـمحلية، تدعو هذه الدراسة يف رؤيتها العامـــــــــــــــــــــــــة توطيد االنتقال
الديـمقراطي للسلطة يف ليبيا بدعم الـممارسات الديـمقراطية من خالل مشاركـة الـمجتمع الـمدين يف اإلدارة احمللية.
فيمكن لـمنظمات الـمجتمع الـمدين الـمساعدة يف تفعيل احلوكمة احمللية اليت من أهم عناصرها، املشاركة والشفافية
والـمساءلة وسيادة القانـــون. ويتأتى ذلك ابلـمشاركة يف الشأن العــــــــــــــــــــــام وترسيخ القيم اليت تشّجع على الـممارسة
الديـمقراطية وتعميق الشفافية والـمساءلة ودعم الدولة يف القيام بـمهامها ومراقبة أداءها، فضــــــــــًال عن دعم املساواة
و العدالة وتنمية وتعزيز قّيم املواطنة واملشاركة السياسية. وقد قامت الدراسة بتحليل واقع العالقة بني اجملتمع املدين
واإلدارة احمللية. وذلك ابلكشف عن أبرز املمارسات التنظيمية اإلدارية والعالقة بينهما من خالل تتبع هذه العالقة
يف  البلدايت الستة املستهدفة. وخلصت الدراسة إىل جمموعة من التوصّيات اليت تعمل على دعم قدرات منظمات
اجملتمع املدين وتسّهل أتدية املهام املنوطة هبا وذلك هبدف تدليل العقبات اليت تواجهها هذه املنظمات  يف ممارسة

احلوكمة احمللّية أثناء فرتة النزاع وما بعدها. 

بعد اجتماع فريق املفّكرات واملفّكرين مع الفريق االستشاري للمنظمة الرّاعية للدراسة (DRI) يف تونس، خرج
االجتماع ابعتماد 3 توصّيات رئيسية لكل توصّية 3 توصيات فرعية إجرائية واضحة قابلة للتطبيق بناًء على

النتائج اليت توّصلت هلا الدراسة العملية وهي:
-1 العمل مع (6) بلدايت موضوع عّينة الدراسة و(5) منظمات جمتمع مدين فاعلة من كل بلدية لتكوين

شراكات جمتمعية تتبّىن الشمولية.

التوصّيات الفرعية:
مساعدة البلدية ومنظمات اجملتمع املدين يف وضع أو تطوير الرؤية والرسالة اخلاصة هبا.  1.1
مساعدة البلدايت ومنظمات اجملتمع املدين يف إعداد اسرتاتيجيات للتواصل اجملتمعي.  2.1
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3.1 املسامهة يف وضع ميزانية تشاركية.
أصحاب املصلحة: املنظمات الدولية، وزارة احلكم احمللي، البلدايت املعنية.

-2 متكني قدرات النساء والشباب من أجل ضمان مشاركة أكرب يف مشاريع التنمية والسياسات احمللية:

2.1. تدريب النساء والشباب على كيفية صياغة السياسات احمللية ووضع اخلطط والتواصل الفّعال بني النساء
والشباب والبلدايت. 

2.2. إصدار قرار من وزارة احلكم احمللي لوضع حصة كوات لتوظيف النساء مع الرتكيز على النساء والشباب من
املكوانت  واملعاقني، حبيث ختّصص نسبة 30% للنساء واملعاقني ونسبة 30% للشباب واملكوانت اإلثنية، على

أن تتابع الوزارة البلدايت تنفيذ هذا القرار.
2.3. العمل على دراسة حتليلية ملعرفة أسباب امتناع وعزوف النساء والشباب عن املشاركة اجملتمعية. 

2.4. إصدار التشريعات الالزمة إلهناء مشاكل اجلنسية ومشكلة الرقم الوطين اليت متنع النساء والشباب من
التمتع حبقوق املواطنة واملشاركة اجملتمعية الفعالة.

أصحاب املصلحة: منظمات اجملتمع املدين الدولية والوطنية - مراكز البحث - شبكة النساء املنتخبات – وزارة احلكم
احمللي – البلدايت – جملس النواب.

- 3 إصدار ميثاق بني (البلدية واجلمعيات األهلية الفاعلة والقادة اجملتمعيني واملواطنني احمللّيني)، يعكس
التفامهبني شرائح اجملتمع احمللي حول مفاهيم املسألة والشفافية، ابإلضافة اىل الزام وزارة احلكم احمللي

للبلدايت إبنشاء ودعم مكاتب ووسائل إعالمية متخّصصة وانطقني رمسّيني عنها، الطالع املواطنني واجملتمع
املدين على القضااي اليت هتّمهم:

3.1. تفعيل البلدايت ووزارة احلكم احمللي ملواد قانون اإلدارة احمللية اليت تدعم الشفافية واملساءلة.
3.2. العمل على إصدار ونشر دليل مبدئي عام لإلجراءات اخلاصة ابلبلدايت خالل مع إشراك املنظمات

املختّصة من اجملتمع املدين يف إعداده.
3.3. وضع آلية شاملة للتقييم ومتابعة أداء البلدايت ابلشراكة والتنسيق مع منظمات اجملتمع املدين ذات

االختصاص.
3.4. العمل على إصدار مسوّدة قانون محاية املبّلغني وقانون حق احلصول على املعلومات من قبل منظمات

اجملتمع املدين ومكاتب وزارة العدل املختصة.
أصحاب املصلحة: وزارة احلكم احمللي -البلدايت املعنية - منظمات اجملتمع املدين الدولية والوطنية 

14

دور منظمات اجملتمع املدين يف دعم املشاركة
والتعاون اجملتمعي وإشراك املرأة والشباب لتعزيز
الشفافية واملساءلة يف احلوكمة احمللية

موجز الدراسة


