
الحكم المحلي



مفهوم الحكم المحلي

.المحليجماعي وتنفيذه على المستوى ل يعرف الحكم المحلي بأنه صياغة عم•

.شؤونها المحليةاالستقالل النسبي لمنطقة معينة في ادارة هو •

لشعب اشراك إلى إفكالهما يرمي الديمقراطية، يتفق نظام الحكم المحلي مع نظام •

المشتركة، في ادارة شؤونه 

الحكم الحكومة الديمقراطية يساهم الناخبون في شؤون الحكم العامة ، وفيففي •

بأنفسهمالمحلي يساهمون في ادارة شؤون انفسهم 



ي الدولة وفق تعريف األمم المتحدة، فالحكم المحلي يشير إلى وحدات سياسية ف•

ض المحلية بما في ذلك صالحية فرالشؤون تنشأ بقانون، لها صالحية إدارة 

.الضرائب، الهيئة الحاكمة المحلية أما منتخبة أو معينة أو كليهما

حقيق الحكم المحلى هو أسلوب حكم يتبع لمعالجة التباين، يعمل على تبإيجاز •

مكن تكاملهما ي. المشاركة الشعبية بهدف تحريكها لتتكامل مع الجهود الرسمية

م فى المواطنين المحليين من حل مشاكلهم، ويسهل تقديم الخدمات، وهو بهذا يسه

.تحقيق تنمية المجتمعات المحلية



خصائص الحكم المحلي

غي أن فى هذا المجال يشيرون إلى أن أى نظام سليم للحكم المحلى ينبالمهتمون •

لمتعددة ، تتوفر فيه خصائص هى بمثابة مرتكزات إستخلصت من التعريفات ا

:اآلتيةصيغت فى النقاط 

.وجود قانون تنشأ بموجبه، يحدد فيه الموارد، السلطات والصالحيات.1

.وجود رقعة جغرافية محددة المعالم وبها قدر من السكان.2

.هيئة حاكمة منتخبه أو معينه أو كليهما معنية بصنع السياساتوجود .3

.وجود أجهزة تنفيذيه معنية بتنفيذ السياسات العامة.4

.وجود موازنة مستقلة تمكن من ممارسة السلطات وتنفيذ السياسات.5



المحليالمقومات األساسية لنجاح الحكم 

ارة تتمتع وحدات الحكم المحلي بسلطات مخولة بموجب قانون تمكنها من إدأن •

فيها تلك لتمارس–جغرافية محددة تتميز بتجانس سكاني رقعة وون المحليةؤالش

.السلطات 

مالية وبشرية كافية تمكن وحدة الحكم المحلي من تنفيذ مهامها دون موارد •

.اإلعتماد على غيرها 

ئون تمثل مواطني المجتمع المحلي ، تعمل على إدارة الش( منتخبة)هيئة حاكمة •

رورية المحلية ، وتحقيق رغبات وتطلعات المواطنين في توفير الخدمات الض

.،وتحقيق التنمية المحلية 

مارسة أن تتمتع وحدات الحكم المحلي بدرجة مناسبة من اإلستقاللية تمكنها من م•

(  أن المحليفيما يتعلق بالش)سلطاتها ورسم السياسات وإتخاذ القرارات وتنفيذها 

.دون تدخل مباشر من جهات أعلى



أسباب إنشاء الحكم المحلي

.الجماعةالحرية فى المناطق المحلية لتفجير طاقات أفرادها لصالح كفالة •

.الجماعىالتنظيم المناسب والمالئم الذى يحقق له فاعلية العمل إيجاد •

بغة الالزمة ذات الصتعاون الجهدين الشعبي والحكومي فى أداء الخدماتتوثيق •

.المحلية



أهداف الحكم المحلي العامة

.تقديم الخدمات والتنمية المحلية1.

.السلطةالمواطنين في إشراك 2.

بعد مهمان ومكمالن لبعضهما البعض الغني عن أحدهما، األول يشير الى الالهدفان 

لمشاركة الثانى يشير الى ا(. التنمية)اإلقتصادى والتنموى للحكم المحلى بإيجاز

(.الديمقراطية)الشعبية والسياسية بإيجاز



أهداف محددة

بية عن وتشجيع المشاركة الشع–ترسيخ مبدأ الديمقراطية والشورى في الحكم •

.التنفيذيطريق إنتخاب جهاز حاكم له سلطة مراقبة األدء 

في إدارة المشاركة الشعبية ، وتنمية روح المسئولية للمساهمة بفعاليةتشجيع •

.المحليةشئونهم 

.الخدمات األساسية،ودفع جهود التنمية المحلية تقديم •



تكلفة زيادة فعالية اإلدارة في تقديم الخدمات ب•

.أقل وبكفاءة أعلى

ة عن الوحدة الوطنية، وتدعيم بناء األمتقوية •

ن طريق تحقيق رغبات وتطلعات المواطني

ي بتوفير الخدمات الضرورية وإشراكهم ف

.الظلم إدارة شئونهم المحلية وتقليل الشعور ب

كة وتأهيل القيادات المحلية للمشارتدريب •

.بفعالية في المستويات األعلى للحكم



الالمركزية االدارية

وبين ةبالالمركزية اإلدارية توزيع الوظائف اإلدارية بين الحكومة المركزييقصد 

ارية بين الهيئات المحلية أو المصالح المستقلة ، بعبارة أخرى توزيع الوظيفة اإلد

قلة األجهزة المركزية وبين سلطات ال مركزية إقليمية أو مرفقيه ، مصلحة، مست

.وتخضع لرقابة السلطة المركزيةنسبيا



أركان الالمركزية

ج عن ذلك اإلدارية تقوم على الشخصية المعنوية أو االعتبارية بما ينتالالمركزية •

.من نتائج كاألهلية القانونية واإلستقل المالي واإلداري وحق التقاضي 

تخبين اإلدارية تقوم على مجالس منتخبة أو مداراة من قبل مواطنين منالالمركزية •

.محليا أو مصلحيا

ارسة اإلدارية تتمتع بطابع مزدوج ، الطابع اإلداري المتمثل في ممالالمركزية •

طة اختصاصاتها عن طرق إصدار القرارات اإلدارية وإبرام العقود اإلدارية بواس

،مواطنين وأعوان عموميين يتصرفون في أموالها العامة 

ل للمواطنين في الديمقراطية التي جاءت إلفساح المجامثل تفيأما الطابع السياسي •

.في تسيير شؤونهم العمومية بأنفسهم عن طريق االنتخابات



مزايا الالمركزية

دون هدر األخذ بالالمركزية اإلدارية يخفف كثيرا من عوائق السلطة الالمركزية ب•

.المصلحة العامة

كان الهيئات المحلية أو اإلقليمية أدرى بمصالحها ، ألن هذه المصالح تهم السإن •

.باعهاشإمدى حاجاتهم وكيفية ة يالمحلالمحليين ،فتعرف اإلدارة 

محلية ، بحيث أن اإلدارة الالالمركزية اإلدارية إلى تجنب الروتين اإلداريتؤدي •

.تكون أسرع في االستجابة إلى إشباع الحاجات المحلية

الالمركزية اإلدارية هي ضرورة ديمقراطية ، فإذا كان الشعب يشرف علىإن •

يهشؤونه العامة عن طريق البرلمان فإنه يشرف عليها محليا بواسطة منتخب



فوائد الالمركزية

قوة الشعب والمجالس المنتخبةزيادة : سياسيا•

النشاطات االقتصادية بشكل عادلتوزيع : مكانيا•

مسؤوليات التخطيط واإلدارة وتعزيز مصادر الدخل من الحكومة نقل : إداريا•

سات شبه المركزية إلى المكاتب الميدانية أو مستويات ثانوية من الحكم أو إلى مؤس

مستقلة

.زيادة فعالية إدارة الدولة من خالل المحاكاة والتنظيم. اقتصاديا•



:اللالالمركزية قد توفر أيضا مجموعة من الفوائد الملموسة للمجتمع المدني من خ

المسائلة والشفافية الحكوميةزيزتع•

في حل المشاكلالتقدم •

السياساتالمتاحة في مجال مشاركة الخبرات التقنية واالجتماعية في عملية وضعالفرص •

التأثير على القرارات المرتبطة بالسياسات•

يذهاعلى عملية تطوير هذه السياسات والبرامج المتوقع من المؤسسات تنفالسيطرة •



دور المجالس المحلية المنتخبة

.المحليأولويات السياسات على الصعيد تحديد •

تسيير شؤون االدارة المحلية•

.تهالستجابة لحاجالغرض االمهمة المحلي حول القضايا االصغاء إلى المجتمع •

.التشبيك والتشاور مع المجتمع المحلي•

لتواصل تأمين الخدمات األساسية للمواطنين، تعميم األخبار، ا: في فترات النزاع•

....مع المواطنين



:ةاألساسية التي يجب أن تلتزم بها المجالس المحليالمبادئ 

العامةصيغة محلية واقعية لمواجهة تحدي تقديم الخدمات إيجاد•

مواجهة تحديات حفظ وإدارة الحياة•

مؤسسات الدولةحفظ •

القائمةالدولة إحياء مؤسسات إعادة •

منفتحاً دائماً وقابالً لضم كل مكونات المجتمعيكونأن •

تنسيق العمل بشكل موحد•



إن الثورة مهما طالت هي ظرف استثنائي، وإشكالية إدارة •

ا ال يمكن التعامل معهالشؤون العامة وضروراتها أثناء الثورة

وفهمها من األعلى

الوحدة المجلس أو الهيئة المحلية في المدينة والبلدة هيإن •

طاق التي يمكن أن يقام على أساسها أي تنسيق على ناألساسية
أكبر

ث تحيّد الخدمات العامة للناس من الصراع السياسي، بحيأن•
يجري تأديتها بعدالة وتجرد



عمل المجموعات

• :األولىالمجموعة 

• ما هي الصعوبات التي تواجه تطبيق الحكم المحلي في ليبيا  

• :الثانيةالمجموعة 

• ما هي المقومات والعوامل الضرورية لتطبيق الحكم المحلي بشكل 

فعال في ليبيا

• :الثالثةالمجموعة 

• ما هو دور مؤسسات المجتمع المدني في تسهيل تطبيق الحكم الرشيد 

في ليبيا

• :الرابعةالمجموعة 

• الالمركزية؟كيف يدعم الحكم المحلي االقتصاد المحلي من خالل 


