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موجز الدراسة

تـعـمـل لـيـبـيـا على إرساء الالمركزيـــة يف اخلدمـــــــــات العامــــة
وتعزيـــــز الـتـنـمـيـة املكانـــيــــة. ولـــــكن االزدواجيـــــــة مـــــازالــــــت
تطبع التخطيـط املؤسسي يف البــالد بسبب تعّدد اجلهات
املخّول هلا القيام هبذه الوظيفة سواء على املستوى الوطين
أو احملّلي، ونــقــص الــمـــوارد املاليـــة والبشريـــــة لدعم عملــيـــة

التخطيط، وعدم وضوح االختصاصات.

وترى الدراســـــة أن تــعـــّدد الــجــهـــات الــمنــــاط بـــها عمليــة
التخطيــط على املستوى الوطنـــي واحملّلي أّدى إىل صعوبـــة
التنسيق فيما بينها حبكم تبعّية بعضها إىل وزارات خمتلفة.

كما أّن اهليكــــــــــــــل التنظيمي املــرتّهــل الذي صّممتـــه وزارة
الـحكم احملّلي للبلديـــات ال يتناسب مع بعض البلديــــــات
الـصغيــــرة الــتـــي قـــد تــســـتفيــــد أكثر من تــشــكيـــل هيكلها
التنظيمي وفـــق حاجتها الفعلّية لو مـــُنحت الصالحيـّـــــات
الالزمة خاصـــة مع عدم اكتمال بــناء هيكــلـــيـــة التخطيــط

يف جزء كبري من تلك البلدايت.

ويعيق عدم نقل االختصاصـــــات إىل البلديـــــات، وضعف
الصالحيـــــات املمنوحة، وافــــــتـــقـــــاد الرؤية املوّحـــــدة لتنظيم
اإلدارة الـمحلّية بسبب االنقسام املؤسسي قدرة البلدايت

على التخطيط.

وقد تبّني أن صعوبة حصــول اجملــالس البلديـــة على املوارد
املالية وعدم انتظام املخّصصات املالية عرقل مهامها وحّد
من قدرتـها على تـحقيق أهدافهـــا وتلبّية تــطــلعــات ساكنة

البلدية إىل حياة أفضل.

هذا ابإلضافة إىل االفــتـــقار للخبـــرات والكفاءات العاملة
يف جمال التخطيط، وعدم وجود أدلّــــــــة أو آليــــــات تدريبية
وتـــأهـــيــلــيـــة لتكوين األطر الــالزمة للــــعمل ضـــمـــن نــظـــــــــام
الــتخــــطــــــيـــــط الالمـــركــــزي وال تـــتــــوفــــّر بــعــض البـــلــــــديــــــات
على الكوادر اإلدارية الـمؤهلـــة لتقـــديـــم اخلــدمــــات وتنمية
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التخطيط االسرتاتيجي على املستوى احملّلي الّلييب للسياسات العامة
اهلادفــة لتقدمي اخلدمـــات وإدماج املرأة والشبــاب يف تعزيـــز التنمية

اجملتمع احمللي بسبب غيــــــــــاب أطرخمتّصة بعملية التخطيط
االسرتاتيجي وتعزيز التنمية احمللّية بشكل عام.

هذا وقـــد تـــــعـــثـّر تشكيل دائرة الشؤون املالية يف البلدايت
ابلرغم من وجود قرار لوزير احلكم احملّلي بذلك.

ويـــســـجـــــّل غيــــــــاب نـــظم الـمــــعـــلومـــــــات وعــدم تكامـــلهـــــا
مع الدراســـات والتقاريــــر اليت يـمكن مـن خالهلـــا الوقـــوف
على احــتـــيـــاجــات ومــتطــــلبــــات األفراد واخـــتيــــار املشاريع

وتـحديد اإلمكانيات.

هذا ابالضافة إىل انعدام التنسيق بني البلدايت املتجاورة
حول خطط وبرامج ختّص موضوعات مشرتكة.

ومــــن نـــــاحـــــيــــــة أخرى، يــــعــــــجـــــز الــــقــــائـــــمـــــون على إدارة
الـمحليـــــّات عن إدراك أهـميـــــة وجود اسرتاتيــــجيـــة تســتنــــد

إليها كل من صياغة أهداف اخلطة احمللّية.

ووضع الـســياسات العـامة على املستوى الـمحّلي. وساهـم
عـــدم توّفر ميزانــيـــة تنمويـــة على مستـــوى الدولـــة منذ أكثر
من ثـمانـــيــــة ســــنــــوات يف انـــعدام رؤيـــــة استــراتيجية تنمويـة
للبـــلديـــــات وتـــسّلط الدراســة الضـــوء على عــدم اســـــتـــقــــرار
الـمجتمع نـــتـــيجة احلرب اليت شـــهدتـها بـــعض البلــــديــــــات

أو من جرّاء أتثّرها بشكل غري مباشر بتداعيات النزاع.

وبناًء عل هذه النتائج اليت توّصلت إليها الدراسة العملية
ّمت استخالص ثالث توصّيات رئيسية وهي:

 
   اإلسراع يف نــقـــل االخـــتصاصــــات اإلداريــــة والـمـــــاليـــة
اليت تــضمنـــها القانــــــون 59 لسنـــــة 2012 ابلكامــــــــــــــل

إىل البلدايت.
   إكمال تـــأســـــيــــــس مكاتـــــــب التخــــطيط االسرتاتيجي

يف البلدايت وتزويدها ابلكوادر اإلدارية املؤهلة.
   أتسيس مكتب أو لـجـــنــــــة ضمن الـهـــيكل التنظيـــمي

لتعزيز منظور النوع االجتماعي.



شّكل النهج االشرتاكي هوية االقتصاد الّلييب لعقود طويلة. ومت اعتماد التخطيط املركزي املمّول بـــشكل أساســــــي
من عائدات النفط يف البالد كوسيلة للتعجيل بعملية التحّول. واحتكرت الدولـة ضمـــن مسارهـــا التنمـــوي عمليـــة
صنع خطط التحّول االقتصادية واالجتماعية، وإن منحت يف الــعـــقـــد األول من األلفيـــة بعًضا من هامش احلريـــــة

يف وضع اخلطط التنموية القصرية املدى على املستوى احمللي للوحدات احمللّية حينها(الشعبيات).

وبعد تغيري النظام يف العام 2011، تنـــامت الدعـــوات الشعبيـــة بضـــرورة تبّين نظــــام الالمركزيـــة ومنـح صالحيــــات
واسعة للوحدات احمللّية. وّمت مبوجب ذلك اعتماد القانون (59) لسنة 2012 بشأن نظام اإلدارة احمللّية والئحته
التنفيذية والذي حّدد إطار عمل للحكومة احمللّية هبدف حتقيق الالمركزية يف تقدمي اخلدمات العامة وتعزيز التنمية
املكانية.ولكن االزدواجية مازالت تطبع التخطيط املؤسسي يف ليبيا بسبب تعــــّدد اجلهـــات املخّول هلا القيـــام هبذه
الوظيفة سواء على املستوى الوطين أو احملّلي، ونقص املوارد املالية والبشرية لدعم عملية التخطيط، وعدم وضــــــوح

االختصصات.

لدراسة هذه التحداّيت وإجياد حلول مناسبة، قامت املنظمة الدولية للتقارير عن الدميقراطية (DRI)، من خالل
مشروع تطوير اخلدمات احمللّية وترسيخ املساءلة على املستوي احمللي (إيصال)، املمّول من االحتاد األورويب وبدعم
من مملكة هولندا، ابستقطاب جمموعة من املفّكرات واملفّكرين احمللّيني والدولّيني يف جمال التخطـــيـــط االسرتاتيـــجي
على املستوى اإلداري احملّلي. وذلك هبدف إعداد دراسة للبحــث يف واقـــع التخــــطيـــط االسرتاتيجي على مستـــوى

اإلدارة احمللّية الليبية، واستكشاف السياسات الفضلى للبلدايت يف جمال التنمية وتقدمي اخلدمات لسكان الوحدات
احمللّية، والوصول إىل اقرتاح توصّيات على صّناع القرار على املستوى الوطين واحملّلي.

وهتدف هذه الدراسة إىل التعّرف على واقع التخطيط االسرتاتيجـــي يف البلديـــات املختــــارة وعلى أهم السياســــات
املتبعــة يف تقــدمي اخلدمـات والتنمـيـة اليت تســنــد دورًا للمرأة والشبــــاب يف تعزيـــز التنــــميـــة وتنفيـــــذ برامج دمــــج املرأة

يف سياسات التخطيط على املستوى اجملتمع احملّلي. ويرّكز هذا البحث النوعي، الذي يستهدف 16 جملس بلدي
يف ليبيا، أيًضا على أتثري عالقة عملية التخطيط على املستوى املركزي مبثيلتها على املستوى احملّلي وأتثري عالقات

املركزية-الالمركزية على نقل االختصاصات من السلطة املركزية إىل املستوى احملّلي.

وتكمن أمهية الدراسة يف تناول التخطيط على مستوى الوحدات احمللّية يف ليبيا بشكل حبثي ممنهج.

إذ أّن الدراسات النادرة املتوفرة يف هذا اجملــال تتعّلق جزئًيا بتقارير ودراســـات أجرهتــا منظمــات دوليــة هتتـم بدراسة
احلكم احملّلي كداعم لالستقرار يف ليبيا أو بدراسات حملّية غري منشورة على نطاق واسع. 
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التخطيط االسرتاتيجي على املستوى احملّلي الّلييب للسياسات العامة
اهلادفــة لتقدمي اخلدمـــات وإدماج املرأة والشبــاب يف تعزيـــز التنمية



2.نتائج الدراسة وحتليل املشكلة 
2.1  واقع التخطيط االسرتاتيجي للسياسات العامة اهلادفة إىل تقدمي اخلدمات وتنمية اجملتمع احملّلي:

 
نّص القرار رقم (233) لسنة 2014 املتعّلق ابهليكل التنظيمي للبلدايت على ضرورة احتواء الدوائر البلدية

على مكاتب للتخطيط يقع على عاتقها مهمة إعداد اخلطط االسرتاتيجية القائمة على دراسات علمية وواقعية
حول السياسات األجنع اليت جيب اعتمادها لتقدمي وتنفيذ خدمة ابملستوى املطلوب.إال أّن املقابالت اليت ّمت

إجرائها مع البلدايت املختارة، واليت بلغت 23 مقابلة، أّكدت عدم وجود مكاتب للتخطيط يف جزء كبري منها.

ويرجع عدم تفعيل هذا املكتب ضمن اهليكل التنظيمي للبلدايت وفًقا إلفادات البلدايت حمل الدراسة
إىل األسباب التالية:

- عدم توّفر هذا االختصاص من بني كوادرها العاملة، مما جيعل هذه الوظيفة ُتدار جزئياً وبشكل غري كامل
من قبل أحد أعضاء اجمللس البلدي، أو من خالل االستعانة ببعض اخلرباء من خارج البلدية كما هو احلال

يف (وادي عتبة وشحات). 

- هيمنة بعض املؤسسات األخرى على عملية التخطيط كالوزارات اخلدمية املوجودة يف النطاق اجلغرايف للبلدية.
وتعزو أيضاً بعض البلدايت عدم تبّنيها للتخطيط االسرتاتيجي يف إحدى جوانبه إىل عدم توّفر املوارد الكافية

واالعتماد بشكل مطلق على امليزانية املركزية،األمر الذي كان له أثرًا واضًحا على عرقلة عملها وعجزها عن وضع
خطة اسرتاتيجية تستجيب من خالهلا إىل مطالب سكاهنا. فعادة ما ينعقد اجتماع أعضاء اجمللس لتحديد

أولوايت البلدية دون التقّيد أو االسرتشاد خبطط مسبقة مقرتنة مبيزانية حمّددة ومبشاركة من اجملتمع احملّلي.

أّما البلدايت اليت حتتوي ضمن هيكلها التنظيمي مكاتب للتخطيط كبلدية (بنغازي، وزلينت، وتراغن، ووادي
البوانيس)، فقد أفاد البعض منها إبعداد واعتماد خطة اسرتاتيجية طويلة األمد استجابة الحتياجات السكان

وذلك بعد خضوعها لورش عمل تدريبية يف التخطيط االسرتاتيجي واحلوكمة من تنظيم وإشراف بعض املنظمات
(GIZ) يف زلينت ومنظمة املؤسسة األملانية للتعاون الدويل (IGA) الدولية، كمنظمة أكادميية احلوكمة الدولية

يف وادي البوانيس،اليت وضعت بعض اخلطط ابلتشاور مع النساء وأصــحــاب املصلحة.

إال أّن هذه البلدايت أفادت بعدم قدرهتا على تنفيــذ أي من هذه اخلــطــــط بسبب عدم ختصيص ميزانـــيـــــة لــــذلك
الشـــــأن فضًال عن عدم نقل االختصاصات إليها ومن بني االشكاليــات اليت برزت بعد االطـالع على واقع عملية
التخطيــــــط يف البلديـــات، العــــالقــة امللـــتبســـة بني مكــــاتب التـــخـــطـــيـــط - أو من يـــــتــــوّىل هذه املهمة من املـــكاتب

يف البلدية واملناظر هلا يف اهليئات العامة - والوزارات املوجودة يف النطاق احملّلي.
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يف بلدية شحات، تعمل
املنظمــــات احملليّـــــــة مبثابـــة
بيـت خربة ضمن أعضاء

اللجان االستشارية.
وهذا يعترب من املمارسات
الفضلى اليت جيب أن يتم
تعميمهـــــا وتطبيقهـــا على
بقية البــلــديـــات ملـــا ميثــــله
ذلك من تــعزيـــز للمنظور

التشاركي.

 إذ أربك تعّدد اجلهات املناط هبا عملية التخطيـــط
بشكل عام على املستوى احملّلي والوطين عمل اجمللس البلدي وأحدث تشتـّتًـــا

يف البياانت وخلطًا يف األولوايت بني األطراف املؤسسية املختلفة، األمر الذي
دفع ابلبلدايت يف النهاية إىل التقوقع داخلًيا والرتكيز أكثر على مشاريع معّينة
حلل الـمشاكل والـمختنقات بدًال من استحداث سيـــاسات تنمـــوية جديــــــــــدة.

ويرجع هذا كّله لغياب رؤية واضحة وافتقار البلدية إىل املوارد املالية. ويف سبيل
حصولـها على التمويل وتنفيذ اخلطط اآلنية، تـخاطب بعض البلديــات خاصة
الواقعة يف الشرق كساحــل الـجبل رائســـة الوزراء للحكومة الليبية اليت أنشــــــأت
مكتب يـختــص مبشروعات البنية التحتّية هبدف احتكار عملية التعاقد واختيار
الشركـــــات الـمـــعــــنــية بــتـــنـــــفــيذ الـمشــــروعـــات. ويعّد هـــذا اإلجــــــراء انـــتــــهاًكــــــال
ختصاصــــات اجملــلس البــلــدي  ويشّكل أحد التحدايت الرئيسية اليت تواجهها

البلدايت يف االقليم. وقد أفـضـى استـئـثــار مكتب املشروعـــات يف جملس الــــوزراء
ابلبت يف عملية االتفاق على مشروعات بعينها إىل  تـجريـــد املـجــــالس البلدية
من مهام الـمتابعة واالشــــــراف على هذه الشركـــــــات اليت عادة ما تكون نـــسبـــة

إجنازهـــا للمشاريــع الـمتفق عليهـــا متدنيــة. ويتجاوز االلتبـــاس والتداخــــل حدود 
البلدية والوزارات الـموجودة يف نطاقها ليمتّد إىل البلدية نفسهــا حيث تــتــقاطع
وظيفة التــخـــطيــط مع اختصاصات إدارات مـختلفة (مثل التخطيط واالسكان

والـمشروعات)، مـما يســــاهم يف خلق مزيــد من اإلربـــــاك يف عمل البــلــديــــة والتــداخـــل يف االختصاصات، فضـــــًال
عن غياب الرقابةواملتابعة.

شكل عام، تلجأ أغلب البلدايت إىل إشراك منظمات اجملتمع املدين، وأصـــحــــاب املـــصـلـحــة كــرجـــال األعــمــــــــــال
واملنظمات الدولية يف تصميم املشاريع ومتويلها لتوفري مداخيل تسّد عجز امليزانية وتغطي تكاليف بعض اخلدمات.
حيث عكست الدراسة امليدانية اجتاًها عاًما يف البلدايت إىل تبّين مقاربة املشاركة اجملتمعية يف وضع الربامج القصرية
األجل من خالل شراكتها مع وكاالت األمم املتحدة املختلفة، خاصة وإهنا متتلك زمام املبادرة يف بعض البلدايت
لتنفيذ مشاريع تطوير اخلدمات التعليمية والصحية املرتبطة إبعادة االستقرار يف البلديــــات اليت أتثرت من تبــــعــــات
احلرب أو النزوح، ومتويل بعض اخلدمات يف البلدايت املستقرة، سيما يف سياق تنمية القدرات املؤسسية هبـــا كـــما

هو الشأن ببنغازي.
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2.2 عالقات املركزية-الالمركزية يف نـــقـــل االختـــصــــاصات من الســلطة املركزية إىل املستوى احملّلي وأتثريها
على التخطيط االسرتاتيجي للسياسات العامة اهلادفة إىل تقدمي اخلدمات وتنمية اجملتمع احملّلي:

مل ينّص القانون (59) لسنة 2012 بشأن نظام اإلدارة احمللية صراحة على تبّنيه للنظـام الالمركزي كنمــط لتنظيـــم
العالقـــات بني الدولة وهيئاهتا احمللّية، ممّا خلق منـذ البدء نوًعا من التوّجس من إمكانية تقدمي هذا القانون لنموذج
عادل لتوزيـــع االخـــتصـــاصـــــات واملوارد بني املـــنــــاطق املختلـــفـة. حيث أشار املشرّع يف أكثر من موضع إىل احتكار
الدولـــة لسلطة التوزيـــع. ففي الوقت الـــذي مـــنـــح فيه القانـــون (59) لسنة 2012 هامشاً بسيطــاً من االستقاللية
يف االشراف أو اإلدارة للوحدات احمللّية، أمجعت إجاابت أعضاء اجملالس البلدية على عدم متّتع البلدية ابستقاللية
يف مــمارسة اخــتــصـــاصــــاهتا املذكــــورة، األمر الـــذي طبــع وظـــيـــفة البلديــــات بــســمــة إشرافيـــة. فلم يتّم نقل العديــــــــد 
من االختصاصــات من الســـلطـــــة املركزيــــــة إىل املســـتــــوى احملّلي كما هو الشأن فيما يتعّلق ابحلرس البلدي وشركات
النظــافـــة وشركة الــمياه والصـــّرف الصحي واخلدمــــات الصحّية والــتـــعلـــيمــّية. ومل يتم أيضـــــاً تفعيل الئحة االيــــرادات
حىت اتريخ انتهاء هذه الدراسة. ويف جممل القول هبذا السياق، أّدى االحجام عن نــقــل االختصاصــــات إىل عدم

تقدمي اخلدمات للمستفيدين وتعّطل التعاقدات بسبب تدّخل حكومة الوفاق الوطين يف عمل البلدايت.
كمـــا أثّرت عملية استئثـــار السلطة املركزيـــة بكثري من االختصاصـــات على عمليـــــة التخطيط االسرتاتيجي، حيث

مل تتمكن أغلب البلدايت من وضع خطط نتيجة لعدم نقل االختصاصات أو بسبب تعارض خططها مع اخلطط
الغري واضحة املعتمدة من قبل الوزارات واجلهات التابعة هلا.

2.3 القدرات البشرية واملالية للبلدايت وأتثريمها على عملية التخطيط االسرتاتيجي للسياسات العامة
اليت هتدف إىل تقدمي اخلدمات وتنمية اجملتمع احملّلي.

  أ. القدرات البشرية
عكست املقابالت مع البلدايت املختارة إشكالية توافر الكادر اإلداري املتخّصص، حيث تعاين أغلب البلدايت

حمل الدراسة من عدم وجود هذه الكفاءات ابلشكل املأمول خاصة يف جمال التخطيط االسرتاتيجي.

وذلك ابلرغم من تنظيم بعض البلدايت ابملشاركة مع منظمات اجملتمع املدين واملنظمات الدوليــة لدورات أتهيليـــة.

وتربّر هذه البلدايت نقص الـمتخـّصصني يف مـجال التخطـــيـــط االسرتاتيجي بـــــعدم وجود ميزانيــة خاصة للتدريب
وغيــاب خطـــة تدريبية للتأهيل واإلعداد، فضـــًال عن إمهال تطويـــر املوارد البشرية.

ويف نفس الوقــت، تــــعـــجــز البلديــات اليت تضـــع سيـــــــاسات مـخـــتّصة عن تنفيذها على أرض الواقـــــع لعدم وجـــــود
االمكانيات الالزمة، ممّا يدفعها إىل طلب العون الفين من املنظمات الدولية كما حدث يف بلدية أوابري.
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  ب. القدرات املالية
 

يُعّد الدعــــم الـمايل املقّدم من قبل حكومة الوفاق الوطين من أهم املوارد الرئيسية اليت تستعني بــها البلدية يف إجناز
مشاريعها اخلاصة. ومع ذلك ال يستجيب هذا الدعم ملتطلبات النهوض ابلبلدية، وحتتاج البلدية إىل قنوات أخرى

لتمويل سياساهتا وبراجمها.
ويرجع ذلك إىل عدم تنفيذ نقل صالحيات اجلباية للبلدايت وحتصيل اإليرادات.وجتدر اإلشارة إىل أنّه بعد إعداد
هذه الدراسة وفًقا إلطارها الزمين املستهدف وقبل نشرها، قامت حكومة الوفاق الوطين إبصدار منشور من قبل
وزارة املالية بشأن تطبيق نظام العمل ابإليـــــــرادات احمللّية بتاريخ 1/9/2020 خبصــــوص حتصيل اإليرادات احمللّية

إىل حساب اإليرادات احمللّية للبلدية.

ومن بني املمارسات الفضلى اليت جيب تطبيقها وتعميمها على بقية البلدايت يف انتظار تفعيل نقل االختصاصات
من احلكومة املركزية، ما تقوم به على سبيل املثال كل من بلديـــة زلينت وطربق وأبوسليم ابعتمادهـــا – إىل جــانـــب

ويعزى هذا العجز يف توفري الكـــوادر اإلداريـــة املخـــتـــّصـــة يف جزء منـــه إىل عـــدم امـــتــــالك الــبـلديـــات حق التعــاقــــد،
واالعتماد على الندب من قطاعات أخرى، ممّا أدى إىل عدم استقرار الكادر اإلداري وتغيريه بصفة مستمرة.

ويعّد ذلك سبباً من أسباب ارتفاع معـّدل دوران املوظفني وعدم االستفــادة من إمكانيــة الرتاكــم يف اخلربات لديهم
من قبل البلدية. ولعّل صدور ترخيص بشأن النقل من القطاعات األخرى قد يساهم يف حّل هذه املشكلة خاصة

إذا ّمت اختيار املوظفني وفًقا ملعايري موضوعية وّمت تثبيتهم يف الكادر اإلداري.

ومن جانب آخر أشارت بعض البـــلـــديـــات إىل امتـــالكهـــا طاقـــم إداري متـخّصــص لديه خربة يف جمـــال التخطيط
االسرتاتيجي. وّمتت مالحظــــة ذلك يف بلديـــة زلينت اليت أكــــــّدت على امتالكها فريقــــــًا تدريبيــــــًا متــــكامــــــًال يعمل

على أتهيل وتدريب موظفي البلديـــــــة. وينطبـــع نفـــس الوضع على بلدية وادي الــبــــوانــــيـــــس.

بينما أفــــادت بــــلـــدية تراغن بتبّين سياسة للتدريب تستهدف موظفي ديوان اجمللس البلدي، واستعانت القطرون
مبكاتب استشارية لسّد الفجوة النامجة عن عدم وجود املوظفني املختّصني.

وقد أمجعت الردود على غياب سياسة عامة للتوظيف، واالفتقار ابلتايل إىل سياسة حتقيق املساواة بني اجلنسني.

وّمتت اإلشارة ضمنياً يف إحدى البلدايت بتجنبهم توظيف املرأة لعدم التزامها ابحلضور ابنتظام لظروف شخصية.
ويف الـــمقابل تفضـــّل بعض البلدايت كبلديــــــة غريــــــــــان االستعانــــة ابلعنصر النــــسائي. أّما الفئــات األخرى كــــــذوي
االحتياجات اخلاصة فــــال توجد أي إشارة لتمثيلهم يف البلدايت وفًقا لنظام التحصيص (الكوات) الذي ينّص عليه

القانون(59) لسنة 2012.
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يف السياق عينه أفادت بلدية
زلينت ابعتمادها على العوائد
احملّصلة لقاء اخلدمات البلدية

واليت توظّفها يف االستجابة
لبعض املتطلبات اخلاّصة

ابملدينة نظرًا إلمكانية صدور
قرار بذلك من قبل عميد

البلدية. وذلك هبدف جتّنب
الرسوم واصدار اإليصاالت

املرتبطة هبا واليت تدرج ضمن
اختصاص الوزارة. فتستطيع

من خالل هذا اإلجراء
االستفادة من مصنع االمسنت

التابع للبدية. وتعّد هذه
السياسة املتبعة يف اجملالس
البلدية (مثل زلينت وطربق
وأبوسليم) من املمارسات

الفضلى اليت جيب تطبيقها
وتعميمها على بقية البلدايت

يف انتظار تفعيل نقل
االختصاصات من احلكومة

املركزية، علًما إبّن هذه األموال
احملّصلة غري خاضعة للرقابة

املركزية.

الـمخصّصات الـمالية من الـحكومة – على العوائد احملّصلة لـــقاء اخلدمات
البلدية اليت توظّفـــهــــا يف االستجابـــة لبعض الـمتطلبات الـخاّصة ببلدايتـــــهم.

وإجـماًال نستطيع القول أّن األغلبية العظمى من البلدايت ال تقوم بتحصيل
الرسوم وال بـجبايـــة الضرائب، مـّما يفّسر افتقارهـــــا للموارد الـمالية الّالزمـــــــــة.

ويساهــم يف ذلك تعّنت حكومـــــة الوفـــــاق الوطين يف إجراء تـحويـــالت مالية
منتظمة ويف التوقيت املنـــــاسب. هذا ويتّم تـمويــــــل الـخطط الـخاصة بتقديـم
الـخدمات دون القدرة على تعزيز التنمية على الـــمستوى الـمحلي عن طريق
االعتماد على مساهـمة رجال األعمال يف تـمويـــــل بعض الـمشاريــــع اخلاصة
بـــــــــــشروط أو بتسهيــــــالت مـعـيّـنــة أو العمل وفقـــــًا لـمـيزانيات تسيرييـــــــة قائمة

على نظام الدفع اآلجل.

ويتّم التعاقد مع الشركات لتنفيذ مشاريع مـختلفة وتدفع الـمستحقــــات بعد
إنـجاز الـمشروع، أي مبجّرد تـحويل التفويض من وزارة املالية الذي غالًبا ما
يتأخر إصداره مسبباً بذلك الكثري من اإلرابك والـمصاريــــف اإلضافية كمــــــــا
هو الـحال يف بلدية درج و بلدية وازن. وتعترب هذه احللول غري انجعة كوهنا

تعرقل العمل وأتّخره.
وعندمـــــا تكون الـمشكــــلة حيويـــــة وعويــــصة كانقطــــــاع ميــــــــاه الشرب، تلجأ 
البلدايت إىل االقرتاض كما حدث ببلدية وادي عتبة. ويساهم هذا يف تعزيز
النمط الـمركزي ويعّثر املشاريع ويـــضعف قدرة البلدايت على متويلها. ويزداد
الوضع سوءاً عنـــد وضع ميزانيــة البلدايت وفقاً لعدد السكان، حيث تتضّرر

البلدايت قليلة التعداد السكاين بسبب عدم موائمة املخّصص مع احتياجات
السّكان واملختنقات اليت تعاين منها كما هو احلال يف بلدية وازن.

ولقد كـــــان لعدم نقـــل االختصـــــاصـــات أثر سليب كبري على عمــــل البلديـــات
وقدرتـها على اختـــاذ القرارات. بل األنكى من ذلك أوقع هذا الوضع أعضاء
اجملالس التابعة للبلدية يف إحراج كبري مع األهايل الذين لديهم توقعات عالية
فيما يتعلق ابلبلدية ودورها يف تقديــم الــخدمات. هذا وجتدر اإلشارة إىل أّن

امليزانية املخّصصة للبلدايت ال توضع على أساس جندري (النوع االجتماعي). ومن الواضح أّن هذا املعيار غائب
تــمامــًا أثناء عملية وضع الــخـــطط االسرتاتيجية فالــميزانية الــمستلمة ضعيفة وال حتتمل إدخــال بنود إنفاق إضافية.

إذ تغّطي ابلكاد  مصاريف الـمختنقــــات اليومية اليت تواجهها البلدايت كما أّكدت على ذلك بلدية درج.
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2.4 دمج املرأة والشباب يف عملية التخطيط االسرتاتيجي للسياسات العامة يف تقدمي اخلدمات وتنمية
اجملتمع احملّلي:

عكست البلدايت بشكل عام عدم االهتمام مبنظور النوع االجتماعي يف اقرتاح اخلطط متوسطة املدى أو حىت
اآلنية. فربامج املرأة والشباب اليت هتدف إىل تعزيز الدور االقتصادي والتنموي غري مدرجة ابلشكل املأمــــــــــــــــــــول.

وّمتت اإلشارة  فـــــقـــــط إىل جمموعة من األنشطة تقوم هبا البلدايت ابلتنسيق مع اجملتمع املــــــدين احملّلي واملنظمات
الدولية متظهرت يف فعالّيات تدريبّية خاصة بقضااي متكني املرأة والشبــــــــــاب. هذا ابإلضافـــــــة إىل تـــــــــــأسيس مراكز
لتدريب املرأة على اِحلرف اليدوية واحلّياكة والتفصيل ابلتعاون مع منظمات اجملتمع املدين كما هو احلال يف بلدية

غراين.كما ّمت إقامة مشاريع دعم الشباب يف وادي عتبة وتشجيع املناشط الرايضية الشبابية كممارسة ركوب اخليل
من خالل إنشاء اندي للفروسية وتنظيم دورايت رايضية يف شهر رمضان.

كما أشارت بعض البلدايت أيضاً – من بينها وادي البوانيس – أبهنا ترعى مشاريع للنساء وتعمل على إشراكهن
يف وضع اقرتاحات السياسات العامة. كما أفادت زلينت أهنا ترّكز على برامج  متخّصصة أمهها توفري فرص عـــمــــل
للشباب وأتهيلهم لسوق العمل. ويف اإلطار نفسه سامهت بلدية القطرون يف دعم املشروعات الصغرى واملتوسطة
وتطوير وتنمية مهارات املرأة والشباب ابلبلدية. أّما عني زارة، فقد وضعت خطط لبعض املشروعات االقتـــصاديــــة
املتناهية الّصغر ســـنـــــة 2016 – 2017، استهدفـــــت خلق مصـــــدر للدخـــــل لألسر الفــــقـــــرية واملعـــــوزة واألرامـــــل
واملطلقات والشباب الباحث عن العمل. ومتوَّل هذه املشاريع مبا تيّسر من امليزانية التشغيلية أو من خالل الوزارات
املختّصة كما هو احلــــــال يف بلديــــــة تراغن على سبيل الذكر ال احلـــصر. كمــــا تساعد املنح اليت تقدمها املنظــمات
الدوليـــــة يف تطويـــــر ومتويل هذه املشاريــــــــع. إّال أّن مسة الرتفيه تطغى على هذه الربامــــــــج اليت ال تتمّيز ابالســــتدامة

من حيث تعزيز دور املرأة والشباب يف اقتصاد البيئة احمللّية.

 

وبشكل عام ال يـــوجد للبلديــــات دخل اثبـــت ومستدمي. ويتم توجيه املبــــالغ املستـــلمـــة من حكومـــة الوفاق الوطين
لإليــفـــاء ابملتـــطــلــبـــات املتصــــاعدة. وتعتمد البـــلديــــات على إطالق خمـــّصصــات احلكـــومــــة من املــيزانـــيـــــة الـــتسيـريية

(اليت ال تصل كاملة) يف متويل خططها أو ابلشراكة مع منظمات دولية كاليت تتواجد يف القطرون.

وابلرغم من احتكام بعض البلديــــات على مصـــادر اإليرادات كاملنافذ أبنواعـــهــا أو املواقع األثرية، إّال أن القـــانـــــون
مينعها من جبايـــة الرسوم والضــرائب وحق التصّرف ابملوارد مبــاشرة قبل إصدار منشورة من قبل وزارة املالية كإجراء
ملزم تفرضه حــكومــة الوفـــاق الوطين بشـــأن تطبيق نظــام العمل ابإليـــرادات احمللّية. وتبقى عمليــة اخلــروج عن هذه
احلدود املرسومــة مبوجب القانـــون سياســــة مّتبعة على نطـــاق ضيـــّق من قبـــل بــعـــض البلديــــات كما أسلفنــــا القول.
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احلرب وعدم االستقرار
األمين

اجلغرافيااالنقسام السياسياتريخ اإلنشاء

شكل 1
املعطيات اليت أثرت على قيام البلدايت بدورها

 
ويف املقابل ال حتظى برامج املرأة والشباب بنفس مستوى االهتمام يف بلدايت أخرى حيث تنازلت عن مركز خاص
بتمكني املرأة كمقّر إلحدى املؤسسات التعليمية يف البلدية. ويسّجل غياب برامج خاصة بتنمية وتعزيز دور املرأة.
وتعاين هذه البلدايت من عدم كفايـــــة املوارد املاليــــــة وغيــــــــــــــاب سياسة التمكني االقتصادي على املستوى البلدي.
ولقد أرجعت بلدية سرت يف السياق عينه عدم االهتمام بربامج نوعية تــــستـــــهدف املرأة والشباب إىل الرتكيز على

إعادة االستقرار للبلدية وإعمارها بعد خروج تنظيم الدولة اإلسالمية منها.
 

إمجاًال، ميكن القول أّن املرأة والشباب حظيا بنصيب متواضع جًدا من برامج البلدايت اليت ال ميكن اعتبارهــــا أبي
حال من األحوال خططًا تنموية مكتملة يف البلدايت (زلينت ودرج ووازن وأوابري)؛ فاألمر مل يتجاوز إنشاء مراكز

تدريب للمرأة وفئة الشباب، وخلق فرص استثمارية كمشروعات صغرى، ودعم التسويق احمللي للمزارعني الشـــباب.
وعادة ما يتّم اقرتاح هذه األنشطة من قبل منظمات اجملتمع املدين واملنظمات الدولية وال أتت ضمن برامج مكّملة

خلطة طويلة املدى تُعىن إبدماج النساء والشباب يف تنمية االقتصاد احمللي. 

2.5 املعطيات اليت أثرت على قيام البلدايت بدورها يف عملية التخطيط االسرتاتيجي للسياسات العامة:

من خالل االطــــالع على واقــــع التــــخـــطــــيــــــط االسرتاتيجي للبلديــــــــات، من املمكن استخالص مجلة من املعطيات
املشرتكة بني الكثري من البلدايت أثّرت بدرجة أكرب على القيام بدورها يف عملية التخطيط االسرتاتيجي للسياسات

العامة على املستوى احملّلي، وتتمّثل يف اآليت:

الحظت الدارســـة أبّن الصراع السيـــاسي يف لــيـبـيــا له تـــأثري واضح على البىن والتفاعــالت االقتصادية-االجتماعية
والذي ألقى بظـــالله بشكـــل عــــــــــام على االستقرار األمين واإلنـــساين من خالل االنقسام واحلروب وأضعف قدرة
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ومن انحية أخرى عانت بعض البلدايت من ارتدادات عدم االستقرار السياسي بشكل غري مباشر وأتثرت
من جراء حاالت التنّقل والنزوح النامجة عن اندالع احلرب خارج حدودها. ونشري يف هذا الشأن إىل بلدية
درج و بلدية وازن اللتان كانــتــا معربًا للنازحني، وكذلك بلديــة أوابري اليت أجربت عملية النزوح إليهــــا العديــــد
من القطاعـــات اخلدمية على التـــوقــــّف هنائًيا عن العــمل خاصة مع هتالك البىن التحتية اخلدمية للمناطق. واهتّزت

ثقة األهايل يف اجمللس ببلدية غراين لعدم قدرته على االستجابة ملتطلباهتم.

وعلى عــكس ذلك، متّتعـــت بعض البلديــــات اليت مل تشهد حروبــــًا ابستقرار نسيب ساعدها على االهتمام نوًعا ما
مبواجهة االختناقـــات يف حدودهــــا، وإن عانت إمجاًال من قصـور يف وضع اخلطط االسرتاتيجية والسياسات العامة

الالزمة لالستجـــابــــة ملتطلبــــات الساكــــنــــــة. ترى الدراســــة أبّن الطبـــيعـــة اجلغرافية للبلديـــات، كوهنا حدودية أو شبه
حدودية كبلدية القطرون، تلعب دورًا سلــبــــًيا يف أداء البـــلديـــات وتنمية كادرها اإلداري، حيث انشغلت البلدايت
مبواجهة تداعيــــات اهلجرة ووّجهت مواردهــــا الضئيلة إىل حمــــاوالت االستجابــــة ولو جزئًيا للمطــــالب املتزايــدة نتاج

هذه املوجة.

انهيك عن عدم القدرة على مواجهة التحداّيت املرتبطة بطبيعة البلديــــات احلدودية واملتمثلة يف التهريــــب واهلجرة
غري الشرعية اليت تدّفقت بشكل كبري جًدا على البلدية الصغرية واحلديثة النشأة، وانتشار األنشـــطة غري القانـــونية
كالتنقيب عن مناجم الذهب، وغياب دور اجملتمع املدين واملنـــظمـــات الدوليـــة الذي كان من املمكن أن يـــساهم
كرافـــد لالخنراط يف العديـــد من األنشطــــة واجملاالت. هذا بــــاإلضافة إىل االفتـــقــار إىل كادر إداري مؤّهل وأنشطة

متكني املرأة والشباب لضآلة املوارد.

وأوضحـــت الدراســـة أبّن البلديـــات احلديثة النشــــأة تعاين بشكل أكرب من القصــور يف األداء لعدم امتالكها خربة
نسبيـــة يف اإلدارة، ولعدم تنظيمـــهــــا ألنشطـــة قائمـــة على طبيعة البلديــــة. كما أّن هذه البلديـــــات ال تسعى إلقامة
عالقات توأمة أو شراكة مع بلدايت اجلوار ابلرغم من أوجه التداخل بني املشاكل واملختنقات يف هذه البلديــــات
وتزايد عددهـــا دون االستنـــاد إىل دراســـة اقتصاديـــة حقيقية قائمة على طبـــيعة األنشطــة يف املنطقة وعدد سكاهنا.

 
 

البـــلديـــات على  االستجابـــة. وبشكل خـــاص، أصبحــــت بعض البلديـــات تعـــاين من وضع مايل حرج حيول دون
تلبّية االحتيـــاجـــات امللّحة للنـــازحني واملهّجريـــن، مما ألقى علي عاتـــقها مزيًدا من األعـــباء وااللتزامـــات. كما لعب

النقص يف املخّصصات املالية دورًا يف تضاؤل القدرة على االستجابة.
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عالوة على ذلك، ليس هنـــاك مؤـــشر على وجود بـــارز ملنظمــــات اجملتمــــع املدين أو مشــــاركة ألصحــاب املصلحة
يف طرح برامج متكني املرأة وأخـــذ املبــــادرة إبنشــــاء مشاريــــع صغرى للشبـــاب تساهم بشكل فاعل يف خلق برانمج
تنموي متكامل يف هذه البلدايت. وبّينت الدراسة االنقسام السياسي الذي امتد من 2021-2014 وأثّرعلى
أداء البلديــــــات بشكل عـــــام، حيث انقسمـــت الســلـــطـــة إىل حكومتني ووزارة احلكــــم احملّلي إىل وزارتني. ونُظِّمت

هيكــلة الـــبلديـــات التــابعــــة لكــــل ســـــلـــطــــة بشكل خمتــــلف.

وزاد تعّثر احلصــــول على ميزانية تسيريية بشكـــــل منتظم من معاانة البلديـــــات، حيث أّدى تشّظي رائســـة السلطــة
املناط هبا اإلشراف على عمل اجملالس البلديـة إىل انعدام رؤية مشرتكة للتخطيط يف ليبيا وعّزز من عالقات املركزيـة

وتعميـــق االزدواجــــيـــة ألّن احلاجــة تلزم بعض البلدايت ابلتعامل مع احلكومتني معاً.
وقد تنقسم البلدية إىل جملسني أحدهــــمـــا يتبع للحكومـــة الّليبية واآلخر يتبع حلـــكومــــة الوفـــــــــــاق، بل ذهب األمر
إىل استبدال اجملالس املنتخبة يف بعض البلدايت التابعة للحكومة املؤقتة مبجالس تسيريية مما أربك قطـــًعــــــــــــــا عمل

البلدايت وطبيعة وضع اخلطط فيها.

2.6. ازدواجية عملية التخطيط يف ليبيا:

 اّتسم التخطيط على الصعيد املؤسسي ابالزدواجية اليت متظهرت من خالل تعّدد اجلهات املخّول هلا القيام هبذه
الوظيفة سواًء على املستوى الوطين أو احمللي، وتشمل األطراف التالية:

2.6.1 على املستوى املركزي

أ. جملس التخطيط الوطين: كان يُعرف ابجمللس التخطيط العام وخيتّص، وفًقا ألحكــــام ونصوص قانون التخطيط
رقم (13) لسنة 2000 والئحته التنفيذية والّلوائح والقـــــرارات املنـــظمــة ألعمـــالـــه، إبعـــداد الدراســـات اليت حتّدد
أهداف وسياسات واسرتاتيجيات التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتنمية املوارد واإلمكانيات الطبيــعيــة والبــشــريـــة

واملالية واستثمارها وتعظيم االستفادة منها. ويشمل القواعد واملكّوانت األساسية اآلتية: الوزارات واملؤسسات
واهليئات العامة ومكّوانت السلطات احمللّية الرئيسية، ابالضافة إىل املؤسسات التعليمية والبحثية (اجلامعات – 

مراكز البحوث). ويرتبط اجمللس الوطين على الصعيد احمللي وفًقا للقانون مبجموعة جمـــالس ختطيــط حملّية ابملناطق
 أو األقاليم أو احملافظات حبسب نظام احلكم احملّلي املعتمد.
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الشكل 2  
مكوانت وزارة التخطيط

املركز الوطين للمواصفات واملعايري القياسية 

مصلحة املساحة 

مصلحة االحصاء والتعداد

معهد التخطيط
اجمللس الوطين للتطوير االقتصادي 

مكاتب التخطيط ابملناطق

و تتوّىل جمالس التخطيط احمللّية مبوجب القانون رقم (13) عملية صنع السياسات املتعلقة ابألنشطة االقتصادية
اإلنتاجية واخلدمية يف كل منطقة أو إقليم واقرتاح أوجه استخدام املوارد البشرية واملالية املتاحة، فضًال عن دراسة
املشاريع التنموية واقرتاح أولوايت تنفيذها، والتحّقق من وجود دراسات جدوى اقتصادية لتلك املشاريع ومتابعة

تنفيذها وإعداد تقارير املتابعة الدورية بشأهنا، على أن خيتّص كل جملس هبذه املهام يف نطاق اختصاصه اجلغرايف.

ب. وزارة التخطيط: هتدف وفًقا لقرار إنشائها إىل ترسيخ ثقافة التخطيط يف خمتلف القطاعات من خالل وضع
رؤية مشرتكة وإعداد واقرتاح خطط وبرامج عمل تساهم يف بناء القدرات املؤّسسية، وتطوير العنصر البشري،
واقرتاح أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية متوسطة وطويلة األجل مبا يضمن االستغالل األمثل للموارد

املتاحة وتنمية مصادرها.

وتشرف وزارة التخطيط (وفقاً للمادة 5 من القرار رقم (137) لسنة 2012 بشأن اعتماد اهليكل التنظيمي
واختصاصات وزارة التخطيط وتنظيم جهازها اإلداري) على اجلهات اآلتية( الشكل- 2):
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ج . األقاليم االقتصادية وجمالســــهـــا التخّصصية: ابلرغــــم من اإلشـــارة إىل إنشــــاء األقالـــيـــم االقتصادية وجمالسهـــا
التخطيطية يف املادة (44) من القــــانــــون (59) لنظــــام اإلدارة احمللية، إّال أّن ذلك ال يزال جمّرد حرب على ورق ومل

يتّم أتسيس هذه األقاليم حىت اتخيه.
 

د .اجمللس األعلى للتخطيط: ابلرغم من إشارة املادتني (44 و45) من القانون (59) لنظــــام اإلدارة احمللّية إىل
وجود جملس أعلى للتخطيط االقليمي يضطلع من ضمن مهامــه ابلتنسيق بني خــطط احملافظـــات وإقرار األولوايت
اليت يقرتحها جملس التخطـيط اإلقليمي، إال أنّه مل يتّم تشكيل هذا اجمللس وال جمــــــالس التخطيط اإلقليمــــــي املشار
إليها يف (م.47) من القانون، ومل يتم أيًضا تشـــكيــــل إدارات التخــــطيـــــط ابحملافظـــــات لعدم إنشاءها (احملافظات)

من األساس .

2.6.2 التخطيط على املستوى احمللي

  أ. اجمللس البلــــدي: يتكون وفقــــاً هليكله التنظيمي من جمموعــــة مكــــــاتب ذات عالقــة مباشرة بوظيفة التخطيط
(مـــكـــتــــب املـــشروعــــات ومكتب االسكـــــان ومـــــكـــتـــب األشغـــــال). وابلرغم من وجود هذه املكاتب، تباشر وزارة
االسكان والتعمري حالًيا جزًءا من اختصاصات الــــتـــخـــــطــــيـــط وال زالت تـــســـتـــأثر هبــــا نتيجة عدم التعــــجيل بنقـــــل
اختصاصات الوزارات واهليئات لوحدات اإلدارة احمللّية كما نّص عليه القانون (59) لسنـــة 2012. وازداد األمر
تعقيًدا إثر إصدار قرار اجمللس الرئـــاسي حلكومــــــة الوفـــــــاق الوطــــــين رقم (1001) لسنة 2020 ابعتمــــاد اهليكل
التنظيمي واختصــــاصــــات وزارة اإلسكــــان والتعمــــري وتنــظيــــم جهازهــــا اإلداري وضّم مبوجب ذلك اختصــــــاصــــات
التخطيط العمراين وجهــازي تنفيذ مشروعـات اإلسكــان واملرافق إىل السلطة املركزية ، ممّا يؤكد اإلصرار على تعزيز
النظــام املركزي وعدم رغبـــة النظــــام يف نقــــل االختصاصــــات اليت تضّمنهــا القانون(59) إىل البلدايت. كما مل يتّم
تفعيل مهّمة توزيع دعم اإلنفاق العام على جمالس احملافظـــات واجملـــالس البلديـــة املوّكلة إىل اجمللس األعــلى لإلدارة

احملليــّة.
فنتـــج عن ذلك حرمــان البلدايت من مورد يدعم خططها ويعّزز من االستجابة للمطالب يف ظل تعّذر  إمكانية

جباية الضرائب بشكل مستقل.

  ب. جمالس التخطيط ابلبلدايت التابعة جمللس التخطيط الوطين: يفرتض وجودها يف البلدايت مبوجب القانون
رقم (13) لسنة 2000 م.

ولقد أشران إليها يف معرض حديثنا عن مكوانت جملس التخطيط الوطـــين. وأوضــــحـــت املقابــالت اليت ّمت إجرائها
يف البلديـــات حمّل الدراسة أّن بــعــض مكـــاتب جمــــالس التخطيـــط احمللّية التابعة جمللس التخطيط الوطين جتتمع مع
اجملالس البلديــة الواقعـــة يف نطاقــــهــــا اجلغرايف ملنـــاقشــــة وضـــع اخلـــطط على املستـــوى احملّلي، إّال أّن هذه اللقــــاءات

 
 

https://www.facebook.com/mhu.gov.ly موقع وزارة االسكان و التعمري على الرابط التاىل
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قّدمت هذه الدراســـة العملية حملة عامـــــة عن السيــــّاق والفرص املتــــاحة والتحّديـــــات اليت تواجه البلدايت الّليبية يف
التخطيط االسرتاتيجي على املستوى احملّلي.

ولقد كشــفــت املقــابـــالت اليت ّمت إجرائهــــا مع البلديـــــات املختــــارة عن تبّين سياســــة رّد الفعل عوًضا عن التخطيط
االسرتاتيجي العلمي كمنهج لالستجابة الحتياجات السّكان واخلروج من دائرة األزمات. وحىت تتمّكن السلطات
احمللّية من وضــع خطط حملّية، يــــلزم إجراء إصالحــــــات على املستوى التشريعي واإلداري ملنح هذه البلدايت مزيًدا
من االستــقــــاللــــيــــة واتبــــاع هنج تشـــاركي يف وضــــع خــــطط حملّية هبدف إمســــاع صـــــوت اجملتمعات احمللّية فيما يتعّلق

ابحتياجاهتم وأولوايهتم وابلتايل إشراك مجيع الفئات خاصة النساء والشباب.

لن تكون معاجلة هذه القضايــــا عملية سهلــــة أو سريــــعـــة، ولكن هذه الدراسة أظهرت أّن البلدايت يف أحناء البالد
مجيعها توّصلت إىل حلول خاّصة ومبتكرة.

لذلك يعترب إنشــــاء شراكـــــات بني البلديـــــات األقوى وتلك اليت حتتــــاج إىل مزيــــد من الدعـــــم أمرًا هامــــــــــّــًا، وخاصة
بني البلدايت اليت شهدت نفس النزاعات املسّلحة واليت تقع يف مناطق حدودية.

على املدى القصري، حتتاج البلدايت الّليبية تدريًبا مستمًرا لدعم وأتهيل البنية التحتية املؤّسسية وإنشاء إطـــــار عمل
لعملية التخطيط احملّلي اخلاصة هبا، مع تنويع الكادر الوظيفي من خالل إدماج النساء والشباب يف األدوار القّيادية.

وهنا تقرتح الدراسة توصّيات من شأهنا حتسني أداء البلدية وحتّث صّناع القرار على العمل بتلك التوصّيات  واختاذ
االجراءات الالزمة لتفعيلها.

ال تنعقد ابنتظـــام. ويف بعض احلــــاالت تكتفي البلدايت ابلتعـــــاون مع مكتب املشروعـــات أو مصلحة التخطيط
العمراين هبا  اللذانال يقوما ابلتنسيق مع جملس التخطيط الوطين لرسم خطة هلذه العملية.

  ج. مكاتب التخطيط التابعة لوزارة التخطيط: وهي مجلة من املكاتب املوجودة يف البلدايت وتتبع مباشرة لوزارة
التخطيط وفقاً للقانون (13) لسنة 2000، وهي غري مفّعلة على مستوى البلدايت جلملة من األسبـــاب أّمهها:

االنقســـــام املؤســــسي على رأس النظام طيلة الفرتة املمتدة من -2014 2020
 وغيــــاب رؤية موّحدة وواضحة لسياسات التخطيط على مستوى الدولة القائمة على احتياجات 

متطلبات الواقع احملّلي وعلى حّل التشابك بني مكاتب التخطيط يف اجملالس البلدية ومثيلتها التابعة للوزارات
واملصاحل املختلفة. 

3.اخلامتة

� داخل ال�لد�ة و�عداد الخطط الم�ان�ة و�عطاء تراخ�ص البناء.
� مسؤولة عن إعداد خرائط استخدام األرا��

� أّن مصلحة التخط�ط العمرا�� � ح��
� العامة ��

وعات مسؤول عن األعمال مثل رصف الطرق وص�انة الم�ا�� مكتب الم��
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شّكل النهج االشرتاكي هوية االقتصاد الّلييب لعقود طويلة. ومت اعتماد التخطيط املركزي املمّول بـــشكل أساســــــي
من عائدات النفط يف البالد كوسيلة للتعجيل بعملية التحّول. واحتكرت الدولـة ضمـــن مسارهـــا التنمـــوي عمليـــة
صنع خطط التحّول االقتصادية واالجتماعية، وإن منحت يف الــعـــقـــد األول من األلفيـــة بعًضا من هامش احلريـــــة

يف وضع اخلطط التنموية القصرية املدى على املستوى احمللي للوحدات احمللّية حينها(الشعبيات).

وبعد تغيري النظام يف العام 2011، تنـــامت الدعـــوات الشعبيـــة بضـــرورة تبّين نظــــام الالمركزيـــة ومنـح صالحيــــات
واسعة للوحدات احمللّية. وّمت مبوجب ذلك اعتماد القانون (59) لسنة 2012 بشأن نظام اإلدارة احمللّية والئحته
التنفيذية والذي حّدد إطار عمل للحكومة احمللّية هبدف حتقيق الالمركزية يف تقدمي اخلدمات العامة وتعزيز التنمية
املكانية.ولكن االزدواجية مازالت تطبع التخطيط املؤسسي يف ليبيا بسبب تعــــّدد اجلهـــات املخّول هلا القيـــام هبذه
الوظيفة سواء على املستوى الوطين أو احملّلي، ونقص املوارد املالية والبشرية لدعم عملية التخطيط، وعدم وضــــــوح

االختصصات.

لدراسة هذه التحداّيت وإجياد حلول مناسبة، قامت املنظمة الدولية للتقارير عن الدميقراطية (DRI)، من خالل
مشروع تطوير اخلدمات احمللّية وترسيخ املساءلة على املستوي احمللي (إيصال)، املمّول من االحتاد األورويب وبدعم
من مملكة هولندا، ابستقطاب جمموعة من املفّكرات واملفّكرين احمللّيني والدولّيني يف جمال التخطـــيـــط االسرتاتيـــجي
على املستوى اإلداري احملّلي. وذلك هبدف إعداد دراسة للبحــث يف واقـــع التخــــطيـــط االسرتاتيجي على مستـــوى

اإلدارة احمللّية الليبية، واستكشاف السياسات الفضلى للبلدايت يف جمال التنمية وتقدمي اخلدمات لسكان الوحدات
احمللّية، والوصول إىل اقرتاح توصّيات على صّناع القرار على املستوى الوطين واحملّلي.

وهتدف هذه الدراسة إىل التعّرف على واقع التخطيط االسرتاتيجـــي يف البلديـــات املختــــارة وعلى أهم السياســــات
املتبعــة يف تقــدمي اخلدمـات والتنمـيـة اليت تســنــد دورًا للمرأة والشبــــاب يف تعزيـــز التنــــميـــة وتنفيـــــذ برامج دمــــج املرأة

يف سياسات التخطيط على املستوى اجملتمع احملّلي. ويرّكز هذا البحث النوعي، الذي يستهدف 16 جملس بلدي
يف ليبيا، أيًضا على أتثري عالقة عملية التخطيط على املستوى املركزي مبثيلتها على املستوى احملّلي وأتثري عالقات

املركزية-الالمركزية على نقل االختصاصات من السلطة املركزية إىل املستوى احملّلي.

وتكمن أمهية الدراسة يف تناول التخطيط على مستوى الوحدات احمللّية يف ليبيا بشكل حبثي ممنهج.

إذ أّن الدراسات النادرة املتوفرة يف هذا اجملــال تتعّلق جزئًيا بتقارير ودراســـات أجرهتــا منظمــات دوليــة هتتـم بدراسة
احلكم احملّلي كداعم لالستقرار يف ليبيا أو بدراسات حملّية غري منشورة على نطاق واسع. 

 

التوصّية األوىل:
اإلسراع يف تنفيذ قرار نقل االختصاصات اإلدارية واملالية اليت تضمنها القانون 59 لسنة 2012 ابلكامل

إىل البلدايت:

1.1 تفعيل مكاتب اخلدمات املالية يف البلدايت.
1.2 اإلسراع يف فتح حساب لاليرادات احمللّية.

1.3 استقطاع وإحالة حصص البلدايت من االيرادات العامة الذي يتّم جبايتها من املوارد املالية
إىل البلدايت.

التوصّية الثانية:
إكمال أتسيس مكاتب التخطيط االسرتاتيجي يف البلدايت وتزويدها ابلكوادر اإلدارية املؤهلة:

2.1 انشاء جلنة للتنسيق والّتواصل بني املؤسسات املسؤولة عن عملية التخطيط. (مبوجب قرار من جملس الوزراء)
2.2 اشراك البلدايت يف عملية التخطيط االسرتاتيجي على املستوى الوطين.

2.3 العمل على تبّين منظور املشاركة اجملتمعية من قبل البلدايت يف وضع اخلطط.
2.4 قيام الوزارة والبلدايت بنشر ثقافة التخطيط االسرتاتيجي على املستوى احمللي.

 
التوصية الثالثة:

أتسيس مكتب أو جلنة ضمن اهليكل التنظيمي لتعزيز املنظور النوع االجتماعي وإدراجه ضمن:

3.1 التخطيط االسرتاتيجي ووضع الربامج.
3.2 التوظيف والتدريب.

3.3 إعداد امليزانية.

4.التوصـّيات
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