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 حول مفوضية املجتمع املدني بليبيا

 املقدمة والتمهيد
تكففون أر ففر مففن جهففة مسففؤولة فتجففد دو  تختلففع عمليففة التنظففيم واإلشففراف علففى منظمففات املجتمففع املففدني بففين دو  العففالم  

كففوزارة الداخليففة فففي لبنففان أو املنظمففات عففن إشففهار املنظمففات واإلشففراف علخهففا  و أخففرى تكففون وزارة واحففدة تخففت  فففي إشففهار 

ففففي مصفففر أو عفففن طريفففع إدارة الجمعيفففات بمجلفففو الفففوزراء ففففي الجمهوريفففة التونسفففية  أو عفففن طريفففع  وزارة التضفففامن االجتمفففا ي

عطى مسفللة اإلشفراف املحففففففففارم والبلديات 
ُ
في بعض الدو  األوربية  وما يعيب هذين الطرحين  أن في الكثير من األحيان ال ت

علففى منظمففات املجتمففع املففدني أهميففة ربيففرة لففدى هففذا الجهففات  كففون مجففا  تخصصففها ال يتعلففع ب شففهار املنظمففات واإلشففراف 

 تخففففت  فففففي األمففففور األمنيففففة  ووزارة التضففففامن االجتماعيففففة فففففي األمففففور االجتماعيففففة  و يرهففففا مففففن 
ا
علخهففففا  كففففوزارة الداخليففففة مففففثال

وبذلك لن ينفا  هفذا القطفامل املهفم أهميفة ربيفرة لفدذها   لفذا مسللة ثانوية بالنسبة لها   الوزارات التي يعتبر تكوين املنظمات 

من الضروري أن يكون هناك جسم مخت  في التعامل مع منظمات املجتمع املدني ومنحها الصفة القانونية وتنظيم عملها 

 
ا
 بعفد يفوم  أسفوة

ا
واإلشراف علخها  وهذا يضمن وجود كادر مخت  في التعامل مع منظمفات املجتمفع املفدني تفزداد خبرتفا يومفا

  الهيئفة الريريفة االسفكتلنديةبمفوضفية املؤسسفات الريريفة إلنجلتفرا وويلفز  ومفوضفية املجتمفع املفدني ففي ايرلنفدا الشفمالية  و 

و يرهفففا مفففن الجهفففات التفففي تخففففت  فقفففم ففففي التعامفففل مففففع منظمفففات املجتمفففع املفففدني وبتفففاء قففففدرا ها  و علفففى  فففرار ذلفففك وجففففدت 

م تحفف  اسففم مررففز دعففم منظمففات 2012لسففنة 12مفوضففية املجتمففع املففدني بليايففا  والتففي انشففس  بقففرار مجلففو الففوزراء رقففم 

م  2013لسففنة  649املجتمففع املففدني والففذي تففم تمييففرا اسففما إجففى مفوضففية املجتمففع املففدني بموجففب قففرار مجلففو الففوزراء رقففم 

وبهذا تعتبفر  املفوضفية الجهفة الرسفمية الوحيفدة املنفاإ بهفا إشفهار منظمفات املجتمفع املفدني املحليفة وتسفجيل ففرومل املنظمفات 

الدولية المير حكومية الرا بة في العمل بليايا   ومتابعتها في أداء مهامها واإلشراف علخها واملساهمة في بناء قدرا ها القانونية 

 .والتنظيمية واملالية

سنتطرق في هذا التقرير إجى التعريع بدور املفوضية ورؤاها وجهودهفا ففي تحقيفع األهفداف التفي أنشفس  مفن أجلهفا  وعالقتهفا 

بمنظمات املجتمع املدني وفع قرارات انشائها  وعرض نقاإ قو ها والتحديات والصعوبات التي تواجهها  وطرح سبل دعمها 

 .وتقديم كل التوصيات الالزمة لتمكينها من تلدية املهام املوكلة إلخها

 

 سالم جمعة املعداني

 مدير إدارة التس ي  والتو ي  وش و  الفرو 
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  توسع العالم يسمخها التي األرض هذا شهدت  املاضية عقودنا في
ا
   املدني املجتمع فعل وقدرات ونطاق حجم في مذهال

ا
 مدعوما

 املدني املجتمع منظمات أصبح   والقانون  واملسؤولية الشفافية مبادئ على املبنية  الحرية مفهوم واتسامل  العالقات بعوملة

 وتفعيل تلريد نحو  الناهضة ليايا في   الحكومات لعمل املكملة التنمية برامج وتنفيذ االجتماعية الردمات لتقديم مهمة جهة

 .املدني املجتمع مفوضية أسمها داعمة حاضنة ابتكار  فكرة جاءت الدور  هذا

رصّية للمفوضية
ّ

 ليايا  في املدني املجتمع وتنمية تعزيز على رئيس ي رشريك تعمل .املستقلة املالية والذمة ٬ االعتبارية الش

 أساس ي ّ  رشريك دورا أداء من لتمكينا لنمائا  معّززة تشريعية بيئة وخلع مفاهيما  وترسيخ رفاءاتا  وتطوير  قدراتا ب ثراء

املة الّتنمية في الّدولية واملنظمات الراص والقطامل للدولة وفّعا 
ّ

ستدامة الش
ُ
 والّديمقراطية املواطنة حقوق  وترسيخ وامل

قافي والّتنّومل اإلنسانية الكرامة واحترام الّتمييز  وعدم الشفافية وقيم مبادئ ونشر  القانون  وسيادة
ّ
  .والّنو ي الث

  املدني املجتمع منظمات ودعم إشهار  على ليايا في املدني املجتمع مفوضية تعمل
ا
  فنيا

ا
 بتسجيل تقوم أنها رما ولوجستيا

 الرطم إعدادها إجى باإلضافة التدريب وبرامج العمل ورش ورعاية وتنظيم ومتابعتها  ليايا في العاملة الدولية املنظمات

  .فخها والعاملين املفوضية بعمل والدفع التطوير  وبرامج
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 مفوضية املجتمع املدني

 التسمية والتأسيس 

نشل ( املدني املجتمع منظمات دعم مررز  ) تسمية ُعدل    م 2013 لسنة (649) رقم الوزراء مجلو قرار  بموجب
ُ
 بموجب امل

  املالية والذمة االعتبارية الشرصية لها وتكون  ( املدني املجتمع مفوضية ) إجى م2012  لسنة (12) رقم الوزراء مجلو قرار 

 .قلةاملست

 مررز دعم منظمات املجتمع )تح  اسم   2012لسنة12  إنشس  بموجب قرار مجلو الوزراء رقم 2012.01.15بتاريخ

 .(املدني 

 تم تعديل تسميتها من مررز دعم منظمات املجتمع املدني إجى مفوضية املجتمع املدني2013.10.29بتاريخ  . 

 2014لسنة  302صدر الهيكل التنظيمي للمفوضية بموجب قرار مجلو الوزراء رقم  2014.05.04بتاريخ . 

املهام 

 :  اختصاصات املفوضية باآلتي 2013لسنة ( 649)حدد قرار مجلو الوزراء رقم 

إشهار منظمات املجتمع املدني املحلية واعتماد نظمها األساسية ومتابعتها في أداء مهامها 

  دعم مؤسسات املجتمع املدني ( 
ا
  –فنيا

ا
  –تقنيا

ا
 وتقديم املشورة متى طلب ذلك( لوجستيا

 تنظيم عمل منظمات املجتمع املدني الدولية التي تر ب بالعمل بليايا بالتنسيع مع الجهات املختصة. 

  إعداد الرطم والبرامج لتطوير عمل املفوضية والعاملين بها  وتنظيم ورعاية ورش العمل وبرامج التدريب لالرتقاء

 .بمستوى األداء لنشطاء ومنظمات املجتمع املدني بالتعاون مع الجهات واملؤسسات الوطنية والدولية

 مفوضية املجتمع املدني بليبياحول 
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املبادئ املرجعية 

 مشاررة توسيع على وقدر ها  املدني املجتمع منظمات الحتياجات استجابتها مدى على يتوقع املفوضية نجاح نإ

 الشفافية مجا  في با يحتذى نموذج وإعطاء والديمقراطية  املواطنة وتعزيز  وبناء املستدامة التنمية في املنظمات

  والقانونية  املجتمعية واملساءلة الرشيد والحكم
ا
 وبرامجها وأنشطتها عملها في تستند املفوضية ف ن النجاح لهذا وضمانا

 املفوضية موظفي بين وتعزيزها ترسيخها على الوق  ذات في تعمل رما  واملبادئ القيم من مجموعة إجى وعالقا ها

 : املدني  املجتمع منظماتو 

ونساعد مستقلة بصورة دورنا تلدية خال  من العامة املصلحة أجل من نعمل نحن : وا ستقاللية الحيادية 

  فقراراتنا لطلبا هم ونستجيب العالقة ذات األطراف وكل الحكومية والجهات املدني املجتمع منظمات
ُ
 بكل تخذت

 .تحيز أي دون  ومن الجميع من واحدة  سافةم على ونقع   استقاللية

 دورها تلدية على نساعدها لكي املدني املجتمع منظمات بين متكافئة فرص توفير  على نعمل  أننا : الفرص تكاف  

    مستمر  بشكل أداءها  وتطوير 
ا
  ودائما

ُ
 بين التميز  دون  و  متكافئة عمل ظروف ضمن للمنظمات العمل فرص تيحن

   . والتنظيمية القانونية كالتزاما ها واضح بشكل واملبررة املميزة الفروق اهما  عدم مع   أخرى  و  منظمة

واللوائح بالقوانين التزامنا  مع مناسب بشكل وتدار  بفاعلية تعمل املفوضية أن باستمرار  نتلرد : الرشيدة ا دارة 

 مع أربر  بصالحيات كاتباملو  فروملال وتفويض  اإلنشاء قرارات في املبينة و اياتنا أهدافنا لتحقيع بها  املعمو  

 .مستمر بشكل وتطويرها متابعتها

مع والسياسات والقرارات واإلجراءات بالنشاطات املتعلقة واآلنية املوثوقة املعلومات نوفر  :والشفافية النزاالة 

 املالية تقاريرنا  وننشر   .للمعلومات واملانحين العالقة ذات الرسمية والجهات والجمهور  املستفيدين وصو   ضمان

 للعامة واتاحتها

 وجا ارمل على مهامنا وتنفيذ إنجاز  في التراخي عن والبعد الجهود كل بذ  على نحرص :وا ح رافية ا تقا 

ة وبُمنتهى   ممكنة صورة بلفضل امنه واالنتهاء 
ّ
 .واالحترافية .الدق

للمعلومار الوص  وإمكانية  تاحة 

 والفاعلة الكاملة املشاركة في الح. 

البشراة والطبيعة البشري  التنو  إطار  في وقبولها الفوارق  اح رام: 

الرؤاة 

 الديمقراطية أسو من متين وأساس ومستقل وقوي  فاعل ليبي مدني مجتمع وتنمية تعزيز  في أساس ي شريك املفوضية

 .املستدامة والتنمية

 حول مفوضية املجتمع املدني بليبيا
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   ا س راتيجية األالداف

مات واستقاللية لعمل ومشّجعة وداعمة حاضنة تكون  وتنظيمّية وإدارّية تشريعّية بيئة  هيئة في املساهمة
ّ
 منظ

 .املدني املجتمع

دور  تعزيز في فاعلية أر ر  دور   لعب من لتتمكن املحلية املدني املجتمع منظمات قدرات وبناء تطوير  في املساهمة  

   .املدني املجتمع

 التنمية في أساس ي دور  لها يكون  لكي والدولية املحلية والجهات املدني املجتمع منظمات بين الشرارة مبدأ تعزيز 

 .املستدامة

 التنمية في أساس ي رشريك بدورها العامة ثقة وتعزيز    منظماتا نمو  وتشجيع املدني العمل ثقافة نشر. 

والدولية املحلية املستهدفة الفئات احتياجات مع وتناسبها املفوضية من املقدمة الردمات فاعلية تحسين. 

 حول مفوضية املجتمع املدني بليبيا

 :املفوضية خدمار اعر

  تسجيل منظمات املجتمع املدني املحلية 

 ير الحكوميةاملنظمات الدولية تسجيل فرومل  

 ومنظمات املجتمع املدني وكل الجهات ذات العالقةلنشطاء االستشارات القانونية والفنية تقديم. 

 املجتمع املدني واللوجيستي ملنظمات الدعم الفني والتقني تقديم. 

 املجتمع املدني املحلية والدولية للجهات املهتمة واالكاديميينالراصة بمنظمات كافة املعلومات والبيانات توفير 

 .والباحثين في الشلن املدني     

 التواصل بين منظمات املجتمع املدني املحلية و الدوليةتسهيل. 

 منظمات املجتمع املدني والرفع من قدرات القائمين علخهاالراصة بتطوير عمل ورش العمل إعداد. 

 بتنفيذ الدراسات والبحوث واستطالعات الرأي املتعلقة بمنظمات املجتمع املدنيالقيام 

 بها منظمات املجتمع املدنيتسجيل وتوثيع الفعليات والنشاطات واملشاريع التي تقوم. 

 جودة إدارة املنظمات املحليةلتطوير نظم االستشارة والدعم الفني تقديم. 

 إجراءات منظمات املجتمع املدني مع الجهات ذات العالقةتسهيل 

 املشاريع املقدمة من منظمات املجتمع املدني للمفوضيةتقييم 

 ملجهودات منظمات املجتمع املدني املحلية والدوليةالترويج 

 التعامل مع الشكاوى المقدمة من منظمات المجتمع  املدنيملنظمات املجتمع إعداد األدلة االسترشادية

 المدني
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 الهيك  التنظيمي ملفوضية املجتمع املدني

 املساعدة خال  من فاعلية  و بكفاءة أهدافهفا تحقيع علي ملساعد ها هادفة وسيلة للمفوضية التنظيمي الهيكل يعتبر

  و   األنشطة و  الوحدات مختلع بين االنسجام تحقيع و   األفراد ادوار تحديد و  القرارات اتخاذ و  الرطم تنفيذ في

 سلوك علي ربير  تلثير  التنظيمي للهيكل فان أخرى  ناحية ومن . يرها و  االختناقات و  االزدواجية و  التداخل تفادي

 املترتبة االلتزامات و  للفرد  محددة وواجبات مهام إسناد يتضمن التخص  و  العمل فتقسيم   املؤسسات ففي األفراد

  مجلو قرار  صدر م2014/05/04 بتاريخ . العمل عن بالرضا الشعور  لا توفر  قد لذلك نتيجة توقعاتا و  الفرد علي

 قرار  بعد أي املدني املجتمع ملفوضية اإلداري  الجهاز  وتنظيم التنظيمي الهيكل باعتماد 2014 لسنة 302 رقم الوزراء

  بعامين  املفوضية إنشاء
ُ

 :اآلتية التنظيمية التقسيمات من التنظيمي الهيكل يتكون  حيث

 أهدافها مع ومتطابع متكيع تجعلا التي بالصورة يوضع لم للمفوضية الحاجي التنظيمي الهيكل أن إجى اإلشارة نود رما

 أهم مع يتسع ما الهيكل يحوي  لم ذلك على رمثا  ليايا  في املدني املجتمع احتياجات مع تجاوبها يضعع مما

 على القدرات بناء انحصر  حيث املحلية املدني املجتمع منظمات قدرات بناء في واملتمثل أجلها من أنشس  التي األهداف

 .املدني املجتمع منظمات قدرات بناء إجى التطرق  دون  املفوضية لدى الاشرية الكوادر 

 على والقدرة مناسبة عمل بيئة إيجاد علي العمل في قدر ها على ناجح تنظيمي هيكل بناء في املفوضية نجاح يعتمد

 الاشري  العنصر  رفاءة ورذلك وأهدافها  التنظيمي هيكلها بين واملواءمة والتطابع التكيع من عالية درجة تحقيع

 الهيكل تعديل في املفوضية شرع  حيث   التنظيمي الهيكل وجود أهمية ذلك خال  من ويتبين املادية مواردها ورفاءة

 الهيكل مقترح إعداد من االنتهاء تم حيث   أجلها من انشس  التي واألهداف رؤيتها مع ليتماش ى الحاجي التنظيمي

 (1).لالعتماد الوزراء ملجلو إحالتا سيتم والذي الجديد التنظيمي

 التنفيذي املدير  اإلدارة مجلو رئيو اإلدارة مجلو

 والتوثيع التسجيل إدارة واملشروعات التخطيم إدارة واملالية اإلدارية الشؤون إدارة

 واملتابعة التفتيش إدارة الفني والدعم املعلوماتية إدارة واإلعالم العالقات إدارة

 التدريب إدارة الدولية املنظمات إدارة

 الفرومل شؤون مكتب القانونية الشؤون مكتب الداخلية املراجعة مكتب

 التنفيذية اإلدارة سر  أمانة مكتب

 الفرومل

رما تم تشكيل    https://ccslibya.ly/wp-content/uploads/2018/09/302.pdfيمكن  زيارة الرابم   للمفوضيةولالطالمل على الهيكل التنظيمي 1.

اإلدارة  جلولجنة من اإلدارة التنفيذية القتراح التعديالت الالزمة  على الهيكل التنظيمي تضم املدير التنفيذي وأ لب مدراء اإلدارات وتقديمها مل

 ..  لإلعتمادإلحالتها ملجلو الوزراء 

 حول مفوضية املجتمع املدني بليبيا
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عالقوووووة املفوضوووووية بمنظموووووار املجتموووووع املووووودني 
 :وف  قرارار إنشائها 

 302 رقم والقرار املدني املجتمع منظمات دعم مررز  تسمية إعادة بشلن 2013 لسنة (649) رقم الوزراء مجلو قرار  حدد

 املدني املجتمع مفوضية عالقة طبيعة املدني املجتمع ملفوضية اإلداري  الجهاز  وتنظيم التنظيمي الهيكل باعتماد 2014 لسنة

 مهامها أداء في ومتابعتها علخها  واإلشراف املحلية للمنظمات القانونية الصفة منح أبرزها والتي والدولية  املحلية باملنظمات

  ودعمها
ا
  فنيا

ا
  وتقنيا

ا
  إجى باإلضافة .باستقالليتها االخال  دون  والبرامجية واملالية والقانونية التنظيمية قدرا ها وبناء ولوجستيا

 ليايا في العمل في الرا بة الدولية املنظمات فرومل تسجيل

 أن على التلريد  نود املدني املجتمع ومنظمات الفنية إدارا ها خال  من املفوضية بين العالقة تفاصيل إجى التطرق  قبل

 املنظمار اعر عند دارى الو  كما ورؤاالا توجهاكها في تتدخ  و   املدني املجتمع ملنظمار ممث  ليست املفوضية

  للمفوضية االعتباري  االسم عن ناتج اللاو وهذا  بالدولة املس ول   اعر وحتى ا عالم ووسائ  املدني املجتمع ونشطا 

   وباإلضافة   املدني املجتمع عن مفوض مدني رياني املفوضية بلن األوجى الوهلة من يوحي والذي ( املدني املجتمع مفوضية )

 مدى من والتلرد املنظمات  عمل تنظيم با مناإ حكومي رجسم  لدورها الترويج في للمفوضية اإلعالمي الجانب ضعع إجى

 إدارة سوء أي ومعالجة وارتشاف   الراصة املزايا أجل من ال  العامة املنفعة أجل من تدار  وانها   واللوائح بالقوانين التزامها

 .استقاللية على دائما التلريد مع مؤسسوها بخها يقوم

 أربعة أن إال    للمفوضية التنظيمي الهيكل حددها اختصاصات وفع تعمل كلها ومكتب فرمل 32 و إدارات ثمانية للمفوضية

 تم واللتان الفرومل شؤون ومكتب والتوثيع التسجيل إدارة وهي املدني املجتمع بمنظمات مباشرة عالقة لها فقم إدارات

 املنظمات وإدارة   واملشروعات التخطيم وإدارة   الفرومل وشؤون والتوثيع التسجيل إدارة هي واحدة إدارة في دمجهما

 ( ومرزق والبيضاء وسبها ومصراتة وبنمازي  طرابلو فرمل ) الرئيسية املفوضية وفرومل  واملتابعة  التفتيش وإدارة الدولية 

 وبراك  الشاطىء والقرضة وسرت  وليد  وبني وجالو   واجدابيا وسلوق  واملرج  واألبيار  وشحات  واالبرق  درنة  ) واملكاتب

  وطبرق   ونالوت وزوارة  وصبراتة  و ريان  والرمو    وزليتن   والقطرون  وترا ن البوانيو  ووادي  الشاطىء

 .(قدرفي و الشورى وحي  والكفرة  و دامو وجادو

لف  ولذلك   بالفرومل وعالقتها املفوضية مكاتب مهام  إجى يشير  لم التنظيمي الهيكل أن إجى هنا اإلشارة نود
ُ
 بنفو ك

 سابقة فقرة في إليا أشرنا ما وهذا لها  مكاتب انشاء حع منحها املفوضية انشاء قرارات أن من بالر م الفرومل اختصاصات

  ينطبع وهذا التنظيمي  هيكلها مع املفوضية اختصاصات مواءمة بعدم
ا
 الهيكل منحها والتي التدريب إدارة على أيضا

 القرار  إلخها أشار  والتي املدني املجتمع منظمات قدرات بناء إجى التطرق  دون  املفوضية موظفي قدرات بناء اختصاص التنظيم

   .الثانية مادتا في 2013 لسنة 649 رقم

   :املهام الله تنفيل في ومجهوداكها املدني املجتمع بمنظمار عالقة لها التي املفوضية مهام فقط الفقرة الله في سنعرض

 

 حول مفوضية املجتمع املدني بليبيا



11 

 حول مفوضية املجتمع املدني بليبيا

  املحلية املدني املجتمع منظمات إشهار  عملية إدارة1.
ا
 . بها املعمو   واللوائح النافذة للتشريعات طبقا

 .بليايا العمل في تر ب التي الدولية املنظمات فرومل تسجيل2.

 يوارب و  العمل حاجة يلبي بما لذلك املستخدمة النماذج و  اإلشهار  و  التسجيل لعملية املنظمة اللوائح اقتراح 3.

 . احتياجاتا

 .والدولية املحلية الجهات مع املدني املجتمع منظمات إجراءات تسهيل4.

 ..وتحديثها تطويرها على والعمل والدولية املحلية املدني املجتمع منظمات بيانات قاعدة إدارة5.

 .املدني املجتمع منظمات و  لنشطاء والقانونية الفنية االستشارات تقديم6.

 .بها املعمو   للوائح مطابقتها من والتلرد لإلشهار  املتقدمة املحلية املدني املجتمع ملنظمات األساسية النظم مراجعة7.

 التقارير  ورتابة املؤشرات واستخراج املدني املجتمع منظمات بيانات لقواعد والتحليلية اإلحصائية بالدراسات القيام8.

 بشلنها

 املدني املجتمع بمنظمات املتعلقة والنظم القرارات في قصور  أي ملعالجة الالزمة االقتراحات تقديم9.

 .النافذة والتشريعات األساسية نظمها حسب املدني املجتمع منظمات أداء متابعة10.

 .العامة وسياستها املفوضية أهداف يخدم بما والدولية املحلية املدني املجتمع منظمات مع متينة عالقات تكوين11.

 .بليايا املسجلة والدولية املحلية املدني املجتمع ملنظمات امليدانية بالزيارات القيام12.

 .املحلية املدني املجتمع ملنظمات املؤسس ي األداء وادارة تطوير  خطة إعداد13.

 الدولية املنظمات من الدورية التقارير  تلقي14.

 والكترونية ورقية بيانات قواعد في وتسجيلها الدولية املدني املجتمع منظمات ونشاطات شؤون متابعة15.

   والبيانات املعلومات توفير 16.

 املدني املجتمع منظمات وتعزيز  سبل اقتراح17.

 الشكاوى  مع والتعامل  بالقانون  االلتزام  على املنظمات تشجيع18.

 

 املفوضية املوجهة نحو منظمار املجتمع املدنيمهام 
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مجهووووووودار املفوضووووووية فووووووي تنفيوووووول املهووووووام املوضلووووووة لهووووووا اتجوووووواه 
 :لديها املس لة منظمار املجتمع املدني 

 

 عملها تلدية من لتمكينها هو  لدذها املسجلة املنظمات اتجاا املدني املجتمع مفوضية قبل من مجهودات من يبد  ما كل

 واملصداقية اإلدارة حسن على ويشجعها املجتمع  تطورات يوارب فعا  وإداري  وماجي قانوني إطار  خال  من أفضل بصورة

 املنظمات وفعالية رفاءة زيادة أجل من مستمر  بشكل تطويرها على نعمل التي التنظيمية اللوائح أفضل تقديم خال  من

 . بها العامة ثقة وزيادة

 والدولية املحلية املدني املجتمع منظمار عس ي   

 حول مفوضية املجتمع املدني بليبيا

 تكوين حع تضمن التي القانونية بالطرق  املحلية املدني املجتمع منظمات إشهار عملية تطوير على مستمر  بشكل نعمل

  املنظمات
ا
  قانونيا

ا
 واإلشراف  تابعةامل في الدولة وحع املدني املجتمع قطامل حرية بين التوازن  على حافظنو   وتنظيميا

 تتجاوز  ال  مدة في املنظمات إشهار  يتم حيث املدني  املجتمع منظمات لتكوين الدولية املبادئ وفع لتطويرها دائما ونسعى

 املستندات واستفاء القانونية املراجعة اتمام بعد الثاني اليوم في االشهار  يتم االحيان من الكثير  وفي  أيام الثالثة

 صبح أ اإلشهار عملية أن رما الدولة  ارجاء كل في منتشرة للمفوضية ومكتب فرمل 32 خال  من وذلك  املطلوبة

  متوفرة
ا
 /https://local.ccslibya.ly الرابم خال  من الكترونيا

  املؤّسسين األعضاء بين تلسيو عقد إبرام بمجرد املستقلة املالية والذّمة القانونية الصفة حليةامل املنظمات تكتسب ال

 إشهارها عملية تمر  حيث  املفوضية قبل من األساس ي نظامها اعتماد إجى تحتاج لكنو   معتمد عد  كاتب لدى لها

 : بمرحلتين

 

 

 

 

 القيد : األول  املرحلة 

في الرا بون  علخها أتفع التي واألهداف االسم اعتماد من املنظمة تتمكن خاللا من والذي املبدئي الطلب تقديم 

 . التلسيو

العتماد تشترإ املفوضية ان إجى اإلشارة مع املدني املجتمع مفوضية من واعتمادا لمنظمة ل األساس ي النظام إعداد  

   على يشتمل أن االساسية النظم

وأهدافها املنظمة اسم   

علخهم توقع التي والجزاءات وواجبا هم األعضاء وحقوق  وفقدها العضوية ارتساب شروإ  

القرار اتخاذ لصحة القانوني والنصاب عملها ونظام واختصاصا ها تشكيلها وريفية هيئا ها  

للمنظمة واإلداري  املاجي والنظام 

وتصفيتها حلها أو  دمجها قواعد .   
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النشر :الثانية املرحلة 

 على الرسمي املفوضية موقع في القانوني الكيان تلسيو عن اإلعالن يتم لمنظمةل األساس ي النظام اعتماد بعد إذ

 .تتم لم حالة في للمنظمة القانونية الصفة تلغي ال  املرحلة وهذي . أخرى  إعالن وسيلة أي أو   االنترن  شبكة

 مراح  ا شهار لدي مفوضية املجتمع املدني -(1) الشك  رقم 

لضووووما  عوووودم : الطلووووب املبوووود ي 
اخدواجية اسم املنظموة والتأكود 

 من     الدافها غ ر ربحية

النظووووووووووام : املسوووووووووتندار املطلوبوووووووووة 
األساسوووووووووووو ي للمنظمووووووووووووة ، الواووووووووووووار 
سووو   ، الووورقم الووووطني ، موووا  امل سض

 يفيد بوجود مقر

ل وووورض التأكوووود : املراجعووووة القانونيووووة 
موووووووووووووون سووووووووووووووالمة املسووووووووووووووتندار وعوووووووووووووودم 
مخالفتهوووووووووووووووووووووا لالئحووووووووووووووووووووووة التنظيميووووووووووووووووووووووة 

 املعتمدة من مجلس ا دارة

 حول مفوضية املجتمع املدني بليبيا

اعتماد الطلب 

 املبد ي

 ا شهار

اعتماد النظام 

 األساس ي
 املراجع القانونية

 تجميع املستندار
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 تم رما . االجناية املنظمات عمل تنظيم بشلن) 2) رقم لالئحة خاضعة فهي الدولية املنظمات تسجيل يخ  ما أما

 للمفوضية الرسمي املوقع خال  من الكتروني بشكل ليايا في بالعمل الرا بة الدولية للمنظمات التسجيل عملية تطوير

 ./https://ccslibya.ly/reg_ingo الرابم على

  املدني املجتمع منظمات دعم مررز  اعتمد م2012 عام في .
ا
 املنظمات بتسجيل الراصة  التنظيمية الضوابم من عددا

  تقدم أن بينها من إجراء 16 من واملتكونة   بليايا العمل في الرا بة الدولية
ا
  ملفا

ا
  ورئيو خبر ها ومجا  أنشطتها عن كامال

 النشاإ ملمارسة والفنية املادية إمكانيا ها يثا  ما تقدم وأن اإللكتروني  وموقها بها االتصا  وبيانات إدار ها مجلو

 تقديم بعدم تتعهد وأن   سنوي  نصع ماجي تقرير  بتقديم تلتزم نأو    االمكانيات تلك ومصادر   ليايا في ممارستا املزمع

  محددة مشاريع على تقدما الذي الدعم يقتصر  وأن   املحلية املنظمات من منظمة ألي نقدية هبات
ا
  لضوابم وفقا

 تسجيل إلماء للمررز  يجوز  رما .املررز لدى مسجلة بالدعم املستهدفة املحلية املنظمة تكون  أن منها والتي الدعم

   عام ملدة عملها خطة تنفيذ في وفشلها بالتعهدات  التزامها عدم أو  النافذة اللياية التشريعات مخالفة حالة في املنظمة

  ثالثين خال  اإللماء قرار  من التظلم للمنظمة ويجوز 
ا
 أو  شهر  خال  التظلم على الرد يتم لم ف ذا إصدارا  تاريخ من يوما

 املجتمع مفوضية أصدرت م2016 عام في .املختصة القضائية الجهات لدى القرار  تستلنع أن للمنظمة فيجوز  رفضا

 على الثانية املادة في نص   والتي ليايا في الدولية املنظمات عمل بتنظيم الراصة (2) رقم التنظيمية الالئحة املدني

 او  عمل ألي ممارستها قبل املفوضية من عمل إذن على الحصو   بليايا العمل في الرا بة الدولية املنظمة على :االتي

  املنظمة طلب على بناءا  اإلذن ويصدر   نشاإ
ا
   :التالية باملستندات مرفقا

األم املنظمة تسجيل شهادة  
ا
 .جنسيتها وتحمل قانونها بموجب انشلت التي الدولة في السارية للقوانين وفقا

ربحية  ير  بلنها يبين األم  للمنظمة األساس ي النظام من نسرة. 

 ليايا في للفرمل القانوني املمثل بيان متضمنا بليايا  لها فرمل فتح على باملوافقة األم املنظمة قرار. 

السنة ذات عن نشاطها تقرير  با مرفقا األم  للمنظمة ميزانية آخر  من صورة. 

واملؤهالت واملكافآت  األجور  وجدو   الوظيفي  املالك مقترح و  بليايا  الدولية املنظمة لفرمل التنظيمي الهيكل مقترح 

 .باملنظمة الوظائع لشمل املطلوبة والشروإ          

يلي ما بيان يشمل أن على ليايا  في تنفيذا املزمع املنظمة عمل برنامج:   

املشرومل ومكونات متطلبات تحديد . 

نشاإ كل وانتهاء بداية وتاريخ   والفرعية الرئيسية األنشطة بيان . 

نشاإ كل على التمويل من صرفها سيتم التي املالية القيمة. 

أهدافا وتحقيع املشرومل لتنفيذ واملراجعة املراقبة آليات بيان. 

زمنية مرحلة كل قيمة و  بليايا  للعمل املرصودة امليزانية بقيمة بيان. 

وأي الدفع  وآلية التمويل قيمة تبين املفوضية  إجى موجهة ليايا  في الدولية املنظمة لعمل املانحة الجهة من إفادة 

في حتى الشرإ هذا ويسري  .التمويل ألجلا منح الذي املشرومل من نسرة بها مرفقا التمويل  بهذا تتعلع شروإ 

 بليايا الفرمل لعمل املمولة الجهة هي األم املنظمة كان  ما حا. 
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لللك املستخدمة النماذى و التس ي  لعملية املنظمة اللوائح  

 الدولية املعايير  تقديمها في راعينا والتي السابقة املحلية والقوانين التشريعات وفع اللوائح أفضل تقديم على نعمل

 ..واملاجي والتنظيم القانوني االطار  تطوير  في املنظمات ستساعد وانها

 
ا
   نعمل م 2001 لسنة 19  رقم بالقانون  العمل تعطيل عن الناتج القانوني للفراغ نظرا

ا
 التنظيمية الالئحة وفع حاليا

 تحتوي  حيث املفوضية  إدارة مجلو عن الصادرتان األجناية للمنظمات التنظيمية والالئحة املدنية للمنظمات

 السنوي  التقرير – البيانات تحديث– املبدئي الطلب) وهي مرافقة نماذج ستة على املدنية للمنظمات التنظيمية الالئحة

  ( واألهداف االسم تميير  - التبرعات جمع طلب - منظمة فرمل فتح –
ا
 ارشادات) وهي استرشادية نماذج خمسة وأيضا

 النظام - لالتحادات  االسترشادي االساس ي النظام - املحلية للمنظمات االسترشادي االساس ي النظام - التسجيل

 – التسجيل )  نموذجين  على األجناية للمنظمات التنظيمية الالئحة تحتوي  رما   ( للشبكات  االسترشادي االساس ي

 .(التجديد

  في تن  والتي املدنية املنظمات لعمل التنظيمية الالئحة في وردت التي التعريفات بعض إجى القادمة الفقرة في سنتطرق 

 .التاجي على منها األوجى املادة

ومكاتبها وفروعها املدني املجتمع مفوضية : 

 هذا أحكام بموجب املنشلة املدنية واملؤسسات املحلية املدني املجتمع منظمات وإشهار  بقيد قانونا املختصة الجهة هي

 .الالئحة

 القانوني ال يا 

 الالئحة الحتكام وفقا ب شهارها املفوضية تختّ   التي النوعية  واالتحادات واملؤسسات الجمعيات أو  املنظمات

 . الّتنظيمّية

مة  و  ال معية
ض
ة املنظ   املحليض

 األشراص من مجموعة من مستقلة بمبادرة تشريعا ها  وبموجب اللياية الّدولة حدود داخل ُينشل اعتباري  شر 

 األساس ي نظامها ويحدد تمييز  دون  متاحا لها االنضمام ويكون  سياسية  أو  ربحية  ير  أل راض اعتبارية  أو  طبيعية

 .عليا والرقابة وتنفيذا القرار  اتخاذ ريفّية

امل سسة 

 عمل أي أو  رياضية أو  فنية أو  علمية أو  إنسانية صفة ذي لعمل معّينة   ير  مّدة ما  بتخصي  ينشل اعتباري  شر 

 .ما ربح إجى قصد دون  العام الّنفع أو  البرّ  أعما  من

حاد
ض
وعي ا ت

ض
 الن

 لنصوص طبقا وإشهارا بقيدا االعتبارية الشرصية ويكتسب جمعيات  أو  منظمات مجموعة من يتكون  قانوني ريان

 ..الّتنظيمّية الالئحة
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 يعتبر  املحلية املدني املجتمع منظمات إشهار  فلن املفوضية لدى املعتمدة لالئحة الحاجي القانوني اإلطار  خال  من

 
ا
 3 املادة) للكيان األساس ي النظام تقديم تاريخ من شهر  مدة في الطلب في املفوضية تا  لم إذا الالئحة بقوة حاصال

 في ويفصل بالقرار  املؤّسسين وريل علم تاريخ من أيام عشرة مدة في اإلشهار  رفض قرار  من التظلم يجوز  رما (5 الفقرة

  القيد رفض قرار  ويعتبر    تقديما تاريخ من شهر  مدة في التظلم
ا
 وتلتزم   املحددة الفترة في التظلم في يا  لم إذا ملميا

 املجتمع ملنظمات يحع رما (7 6 الفقرتان 3 املادة) الالئحة لهذا طبقا اإلشهار  اجراءات ب تمام ذلك فور  املفوضية

 املنظمة على يحظر  رما   عنها يصدر  حكم بلي املفوضية وتلتزم املدنية املحكمة أمام املفوضية قرار  من التظلم املدني

 االنتماء أو  العرق  أو  اللمة أو  الدين بساب والتمييز  والكراهية العنع اجى والدعوة   نشاطها من والتكسب للربح السعي

 في مساب بقرار  الجمعية قيد املفوضية تجمد  (7 املادة ) واملليشيات االحزاب دعم  أو  الجهوى  أو  الطائفي أو  القبلي

 عن عجزها ثا  وإذا .األساس ي لنظامها مخالفتها تكررت أو  النافذة  التشريعات ألحكام جسيمة مخالفة ارتكب  حالة

 تقديم للمفوضية ويحع لها املخص  األ راض  ير  في أموالها في تصرف  وإذا .أجلها من انشس  التي االهداف تحقيع

 تبرمل أي نشر  وجوب على الالئحة وتن  الدعم الستالم مسبع شرإ والشفافية (15 املادة ) بحلها للمحكمة املبررات

 الحصو   بعد شهر   ضون  في الجمعية موقع خال  من اإلعالن أو   لياية صحيفة في لياية حكومية  ير  ملنظمة أجنبي

 من التظلم للمنظمة يحع شهر  ملدة فيا الب  عدم أو  تجديدا طلب او   العمل إذن طلب رفض حا  في .األموا  على

 خال  املفوضية  إدارة مجلو أمام القرار 

 عند او  با  أخطارها تاريخ من أسبوعين

 على باملوافقة الراص الشهر  دةم انتهاء

 الب  اإلدارة مجلو وعلى  اإلذن طلب

 جميع وفي لا  اجتمامل أو   في التظلم في

 .(2) الشهرين تتجاوز  ال  مدة في األحوا 

 املجتمع منظمار وجود لضما  مم نة تنظيمية لوائح  فض  تقديم الو  الدفنا"
  املدني

 
  قانونيا

 
 "وتنظيميا

 املراجعة النهائية للوائح قب  عرضها عم  مجلس إدارة املفوضية لالعتماد 2015مقر فر  طرابلس نوفمبر 

 https://ccslibya.ly  للمفوضية الرسمي املوقع  على والدولية املحلية باملنظمات الراصة التسجيل  ونماذج اللوائح على االطالمل يمكن2.

األخري  ال هار  و  املفوضية طرف من املدني املجتمع ملنظمار املقدمة التسهيالر 

 رشرصية باملنظمة الراصة و  العامة كافة بمكونا ها الدولة اعتراف من للمنظمات املفوضية تمنحا ما إجى باإلضافة

 والدولية  املحلية الجهات مع إجراءا ها تسهيل على دوري بشكل نعمل ف ننا  التزاما ها علخها و  حقوقها لها اعتبارية

 باإلضافة مطبوعات و  ختم استخراج ورسالةمصرفي  حساب فتح ررسالة  الجهات بعض من املطلوبة الرسائل منحهمو 

 البرامج في للمشاررة الفرص ومنحها الفنية تقريرها واعتماد  نشاطها ممارسة على املنظمات تساعد التي الرسائل لكل

 العالقة ذات املنظمات بقوائم وتزويدها إعالنا ها ونشر   بالتعاون  أو مباشر  بشكل املفوضية بتنفيذها تقوم التي

 فهم وخلع والدولية املحلية املنظمات دور  تعزيز  بخصوص املسؤولين مع االجتماعات من العديد نعقد رما بنشاطها 

 .بعملها العالقة ذات للجهات االستشارات وتقديم واملراسالت االتصاالت من العديد وإجراء عملها  آلية حو   أربر 
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والدولية املحلية املدني املجتمع منظمار بيانار قاعدة   

 والعمل والدولية  املحلية املدني املجتمع ملنظمات بيانات قاعدة بناء هو  للمفوضية االستراتيجية األهداف أهم من  إ

  املجتمع بمنظمات الراصة والبيانات املعلومات كل على للحفاظ داخلها والتوثيع األرشفة نظم تطوير  على دوري بشكل

 املجتمع منظمات بين التواصل وتسهيل  املعلومة على الحصو   من املدني املجتمع بقاطع املهتمين كل وتمكين  املدني

  املفوضية في تتواجد .والدولية املحلية والجهات املدني
ا
  و  محلية منظمة 5500 بيانات تحوي  الكترونية سجالت حاليا

   .الجودة عالية علمية معايير  وفع الدوليين أو  املحليين الشركاء أحد مع تطويرهما يتم أن نلمل والتي  دولية منظمة 67

والقانونية الفنية ا ستشارار تقديم 

 
ا
 نشاطات وتنفيذ تمويل  على الحصو   ومحاوالت الردمات  بتقديم املدني املجتمع منظمات على القائمين لترريز  نظرا

  القانوني الجانب وهو  الوق   من مساحة يلخذ أن يجب مهم جانب ذهملون  يجعلهم الذي الش يء املنظمة  وبرامج

 األحيان من رثير  في يعرضهم اإلهما  وهذا والدولية  املحلية الجهات مع أو  نفسها املنظمة داخل سواء ملعامال هم 

  القانونية االستشارات مئات بتقديم املفوضية تقوم لذلك   القانونية للمخالفات
ا
 املجتمع منظمات ملساعدة سنويا

 املفوضية لوائح – الداخلي نظامها) من عملها في املؤثرة والقوانين التشريعات كل مضمون  استخالص أو  فهم في املدني

 وهذا (الرقابية بالجهات العالقة – الداعمة الجهات لوائح – الدولية االتفاقيات – العالقة ذات املحلية التشريعات –

قدم االستشارات
ُ
  على والدولية  املحلية املدني املجتمع منظمات لكل ت

ا
 اإلدارات خال  من ذلك  طلب ومتى سواء حدا

  .يومي وبشكل املفوضية ومكاتب وفرومل الفنية

  ب شهارها املفوضية تقوم التي املنظمات عدد متوسم أن رما
ا
  املؤّسسين مع التواصل يتم حيث  منظمة 400 هو سنويا

  عملية وتسريع لتسهيل ونصائح رشاداتإ من والقانونية الفنية االستشارات وتقديم  اجراءا هم اتمام على وتحفيزهم

 .الهاتفية واالتصاالت االجتما ي التواصل وسائل عبر  التساؤالت من العديد على ونتجاوب  اإلشهار

املحلية املدني املجتمع ملنظمار األساسية النظم مراجعة 

  نقوم
ا
 في علخها القائمين ومساعدة املدني املجتمع ملنظمات أساس ي نظام 400 الف يقارب ما واعتماد بمراجعة سنويا

 األساسية النظم لتجهيز  الدولية املعايير  وفع بتجهيزها املفوضية قام  التي االسترشادية األنظمة خال  من إعدادها

 ومتى مجاني بشكل األساس ي النظام على املؤّسسين توقيعات بتصديع نقوم رما سابقة  فقرة في لها التطرق  تم والتي

 .ذلك طلب

املدني املجتمع منظمار بيانار لقواعد والتحليلية ا حصائية بالدراسار القيام 

 نقوم والدولية رما املحلية الجهات مع لقاءاتنا أ لب في وعرضها دوري  بشكل اإلحصائية التقارير  ب عداد نقوم

 املحلية للجهات واملعلومات اإلحصائيات كل بتوفير  نقوم رما للمفوضية  الرسمي املوقع خال  من العامة على بنشرها

 مع ذلك وتزامننا طلب متى املدني املجتمع منظمات عن وتقاريرهم دراسا هم إعداد في األفراد كل  ومساعدة والدولية

 .(3) املدني املجتمع منظمات حو   والتحليلية اإلحصائية التقارير  من سلسلة ب صدار  قمنا التقرير  هذا إصدار 

   

 حول مفوضية املجتمع املدني بليبيا

 التقرير  ) وتشمل /https://ccslibya.ly/ccs_reports الرابم على واملتوفرة ب عدادها املفوضية قام  التي التقارير  سلسلة على االطالمل يمكن3.
ات املفوضية  لدى املسجلة اللياية للمنظمات اإلحصائي التقرير  املفوضية  لدى املسجلة اللياية للمنظمات اإلحصائي

ّ
  املدني املجتمع منظمات محط

 (اللياية املدني املجتمع منظمات في املؤثرة التشريعات دليل   
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 املتعلقة والنظم القرارار في قصور   ي ملعال ة الالخمة ا ق راحار تقديم 
 املدني املجتمع بمنظمار

  نحرص
ا
 املجتمع منظمات عمل في املؤثرة والتنظيمية القانونية وانظمتنا قراراتنا في قصور  أي معالجة على دائما

 من العالقة ذات الجهات عن الصادرة القانونية واالنظمة القرارات بخصوص التوصيات أهم نعرض رما املدني 

  املدني املجتمع منظمات وجود ضمان أجل
ا
  قانونيا

ا
 من املالحظات كل ونستقبل بخصوصها  التقارير  وإعداد وتنظيميا

 .(4) لتطويرها املدني املجتمع منظمات

النافلة والتشريعار األساسية نظمها حسب املدني املجتمع منظمار  دا  متااعة 

 نظمها واعتماد املدني املجتمع منظمات إشهار ‘ هو إنشائها قرار  وفع املدني املجتمع ملفوضية اختصاص أو   أن

 من (44) رقم املادة نص  حيث   التقارير  تقديم هو  املتابعة طرق  أهم ومن مهامها  أداء في ومتابعتها األساسية

  املشهرة القانونية الكيانات على أن الالئحة
ا
 على للمفوضية السنوي  بتقريرها تتقدم ان الالئحة  هذا ألحكام وفقا

  للملء قابل نموذج باملفوضية والتوثيع التسجيل إدارة أعدت حيث   المرض لهذا املعد النموذج
ا
 يحوي  الكترونيا

 . قانوني محاسب من معتمد يكون  أن يجب والذي املاجي التقرير  إجى باإلضافة املدني املجتمع ملنظمات الفني الجانب

 آليات من رجزء الداعمة املتابعة هو  املدني املجتمع منظمات ألداء متابعتها في املفوضية تتبعا التي األسلوب أن

 املحاسبة على وتشجيعها القانونية واالستشارات الفني الدعم وتقديم األخطاء تصحيح في املنظمات ومساعدة التنظيم

  مصمم ماسم محاسبي نظام إعداد على العمل في املفوضية بدءت رما الذاتية  واملساءلة
ا
 ملنظمات خصيصا

  املجتمع منظمات ونشاطات أداء متابعة خاللها من يتم وآليات نظم اعتماد إجى املفوضية  وتحتاج املدني املجتمع

  فيا تجتهد ما وهذا فاعلية أر ر  بطرق  املدني
ا
  أرتوبر شهر  مطلع من واملتابعة التفتيش إدارة تفعيل خال  من حاليا

 املجتمع ملنظمات املؤسس ي األداء وتحسين الجودة أنظمة وتطوير  وآليات النظم  هذا وضع على ستعمل والتي م2018

 ذات والجهات املفوضية يمكن والذي واملتابعة التنظيم أدوات رلحد daam.ly دعم مشرومل إجى باإلضافة املدني 

 في أداءها وتقييم الساحة على النشطة املدني املجتمع منظمات وبرامج نشاطات متابعة من الناس وعامة العالقة

   .أجلها من أنشس  التي األهداف تحقيع

يخدم بما والدولية املحلية املدني املجتمع منظمار مع متينة عالقار ت وان 
 العامة وسياستها املفوضية  الداف

  نعمل
ا
 لدينا  املتوفرة امكانيات حدود في احتياجا ها تلبية خال  من بنا  املدني املجتمع منظمات ثقة تعزيز  على دائما

 منظمات مع الشرارة على منفتحون  ونحن وعدالة  حيادية بكل واللوجستية والتقنية الفنية خدماتنا وتقديم

  ونعمل قدرا ها  في ونثع والدولية املحلية املدني املجتمع
ا
 قائمة اتفاقيات تربطنا رشركاء مختلفة مجاالت عدة في معا

   .ودولية محلية جهات أي مع مشتررة مشاريع أي لتنفيذ ومستعدون  املتبادلة  الثقة على

 موظفينا على ونشدد املرجعية مبادئنا نتبعو  ومستقلة متحيزة  ير بصورة املدي املجتمع منظمات كل مع نتعامل

 .املدني املجتمع منظمات مع تعامال هم كل في لتطبيقها

 حول مفوضية املجتمع املدني بليبيا

علفففى مجهفففودات املفوضفففية ففففي اقتفففراح التوصفففيات للجهفففات ذات العالقفففة بسفففن التشفففريعات املفففؤثرة ففففي عمفففل منظمفففات املجتمفففع املفففدني علفففى االطفففالمل يمكفففن 4.
 /https://ccslibya.lyاملوقع الرسمي للمفوضية 
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 املسووووووووو لة لووووووووودي ال اوووووووووارار امليدانيوووووووووة ملنظموووووووووار املجتموووووووووع املووووووووودني املحليوووووووووة والدوليوووووووووة
 .املفوضية

 تقوم التي والفعاليات البرامج في ملشاررتها ومكتب  فرمل 32 خال  من عام كل للمنظمات بها نقوم التي الزيارات مئات

  املفوضية تحتاجا وما .ذلك طلب متى الفني والدعم االستشارات وتقديم بها 
ا
 أحد لتكون  الزيارات تطوير  هو  حاليا

 .بالشرارة ومعالجتا والسيئ الجيد األداء على والتعرف  وإدار ها ونظمها املنظمات أنشطة راجعةم  و  املتابعة أدوات

 املحليةإعداد خطة تطوار وادارة األدا  امل سس ي ملنظمار املجتمع املدني 

 إدارة تفعيل عدم منها أسباب لعدة يرجع وهذا الش يء بعض متواضعة اإلطار  هذا في املفوضية مجهودات زال  ال 

  ير  املفوضية كون  املحلية للمنظمات املؤسس ي األداء وادارة تطوير  خطة ب عداد املختصة اإلدارة واملتابعة التفتيش

  قادرة
ا
  مخت  وظيفي كادر  توظيع على حاليا

ا
 مما الدولة  بها تمر  التي االقتصادية واالزمة املالية مواردها لقلة نظرا

 «دعم» ملشرومل التدريبي البرنامج خال  من املدني املجتمع منظمات من املحليين الشركاء مع  العمل إجى املفوضية أطر 

 النظام  ) للتنظيم االربعة القواعد وفع اإلداري  والتنظيم االستراتيجي التخطيم محاور  أربع على ارتكز  والذي

  ( الداعمة الجهات – الدولية واالتفاقيات املحلية التشريعات – للمفوضية التنظيمية االنظمة – للمنظمة الداخلي

 التنظيمية الشفافية مبدأ تعزيز  على البرنامج خال  من نعمل رما   مشرومل مقترح ورتابة املاجي التنظيم إجى باإلضافة

 الدولة بحع تؤمن وأن الذاتية  املساءلة تطبيع على وحثهم املدني  املجتمع منظمات لدى واملالية والبرامجية

 . العام الصالح أجل من وجدت كونها  بمساءلتها الناس وعامة الداعمة والجهات

الدولية املنظمار من الدوراة التقارار  تلقي 

  عام كل نهاية وفي أشهر  ثالثة كل لدذها املسجلة الدولية املنظمة من ومالية فنية عامة تقارير  املفوضية تتلقى

 الحساب إجى باإلضافة العام  هذا خال  ليايا في نشاطا ها عن مفصل بتقرير  املفوضية بتزويد املنظمات ملتزمة

 تنفيذ في االستمرار  في ر ب  حا  في املنظمة ملع أذن تجديد يتم عليا وبناءا  قانوني  محاسب من املعتمد الرتامي

    ليايا في نشاطا ها
ا
 لدى املسجلة الدولية املنظمات عن احصائي  تقرير  إصدار  تم التقرير  هذا عرض مع وتزامنا

 .اللياية الدولة داخل املنظمات هذا تقدمها التي املجهودات يعكو بحيث عام كل تطويرا وسيتم   املفوضية
 

 في قواعد بيانار ورقية وال  رونيةاملنظمار وعس يلها متااعة ش و  ونشاطار 

 على مستمر  بشكل وتعمل ونشاطا ها  املدني املجتمع منظمات سجالت حفظ لعملية ربيرة أهمية املفوضية تبدي

  املحلية املنظمات سجالت توثيع يتم حيث داخلها  وااللكترونية الورقية والتوثيع األرشفة نظم تطوير 
ا
 بترتيب ورقيا

 ثالثة من يتكون  الذيو  منظمة كل قيد رقم وفع ملفا ها ترقيم خال  من واريحية  سرعة بكل الخها بالوصو   يسمح

 فرمل رقم إجى يشير  الثاني والجزء املدينة  داخل املنظمة تسلسل رقم على يد  األو   فالجزء داللة  ذو  جزء كل أجزاء

 مثا ) ررقم يكتب والذي املنظمة  تسجيل تاريخ إجى يشير  الثالث والجزء املنظمة  بتسجيل قام الذي املفوضية

   .(20180101-02-01 )  : محلية منظمة قيد لرقم توضيحي
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 برنامج ضمن الكترونية جداو   عن بارةع فهو املحلية  املنظمات لسجالت االلكتروني التوثيع  نظام يخ  ما أما

 وأهدافها عملها ومجا  وتاريخا قيدها ورقم كاسمها للمنظمة األساسية املعلومات تحوي  أرسل  مايكروسوف 

 مجلو أعضاء وعدد املؤّسسين وإعداد االتصا  ومعلومات القانوني وممثلها الرئيس ي ومقرها املستهدفة وفئا ها

 املنظمات تقوم التي البيانات تحديث نموذج خال  من تحديثها ويتم املصرفي  حسابها ورقم أعضائها وجنو  اإلدارة

  قليل عددها يعتبر  والتي عام  كل بتعبستا
ا
  جدا

ا
 األف الرمسة عددها يتجاوز  والذي املسجلة املنظمات بعدد مقارنة

 املنظمات نشاطات توثيع على قدرتا رعدم رثيرة عيوب لا هذا التوثيع ونظام م 2018 عام مطلع حتى منظمة

 .دوري بشكل تحديثها وصعوبة والتكرار  للتلع البيانات وتعرض

 لسجالت الكترونية أرشفة منظومة تحوي  والتي daam.ly ”دعم“ منصة املفوضية أطلق  م2018 عام مطلع في

 بها تقوم التي التدرياية والدورات ومشاريعها ونشاطا ها واتفاقيا ها واجتماعا ها أعضاءها ربيانات املحلية  املنظمات

 معلومات اي اخفاء وتستطيع تام بشكل املنظمة بها تتحكم والني عنها املعلومات كل ونشر  تمويلها ومصادر  ومشاركا ها

   .سري  طابع ذات

  باملنصة يوجد
ا
 املنصة هذا كون  سجال ها وتوثيع معها  للتفاعل املنظمات كل وندعوا منظمة 100 عن يزيد ما حاليا

 الصعيد على املدني املجتمع منظمات لنشاطات للترويج مهم ومررز  املعلومة  على للحصو   أساس ي مصدر  ستكون 

 .والدوجي الوطني

 الورقي التوثيع نظام على يختلع ال  فهو  الدولية  املنظمات بسجالت الراص الورقي التوثيع نظام وبخصوص

 إعداد تاريخ حتى عددها وصل والذي منظمة كل تسجيل رقم وفع توثيقها يتم حيث   املحلية املنظمات لسجالت

 .دولية منظمة 67  إجى التقرير  هذا

 برنامج ضمن الكترونية جداو   عن عبارة فهو  الدولية  املنظمات لسجالت االلكتروني التوثيع  نظام يخ  ما أما

  للمنظمة األساسية املعلومات على حقولها وتحوي  املحلية  للمنظمات بالنسبة الحا  هو  رما أرسل  مايكروسوف 

 القانوني وممثلها الرئيس ي ومقرها املستهدفة وفئا ها وأهدافها عملها ومجا  وجنسيتها وتاريخا تسجيلها ورقم كاسمها

 بصيمة التقارير  حفظ يتم رما املصرفي  وحسابها بليايا للعمل املرصود واملبلغ املانحة والجهة االتصا  ومعلومات

 .pdf ملع

 والبيانار املعلومار توف ر   

 كل وتوفير بالقانون  االلتزام على وتشجيعها املنظمات أداء لزيادة واإلرشادات  والبيانات املعلومات كل بتوفير  نقوم

  نتيح رما االرشادية  والتعميمات األدلة
ا
 متى واالحصائيات التقارير  كل وتوفير   اإلنترن  عبر املنظمات سجل من نسرا

 والجهات الدولية املنظمات ونساعد املاجي  ومررزها ونشاطا ها املفوضية عن املعلومات كل بنشر  ونقوم ذلك  طلب

 االتصاالت طريع وعن االلكترونية  منصاتنا خال  من املدني املجتمع ملنظمات إعالنا هم إيصا  في العالقة ذات

 .وحيادية شفافية بكل الهاتفية

 حول مفوضية املجتمع املدني بليبيا
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املدني املجتمع منظمار وعع ا   سب  اق رامل 

 املدني املجتمع منظمات دور  بتعزيز  الراصة والبرامج واالستراتيجيات الرطم وإعداد العامة  السياسة وضع أن

 يتوقع لذلك  الداعمة القرارات واتخاذ السياسات رسم في مهم العب تكون  وأن املستدامة  التنمية في رئيس ي رشريك

 الدولية الجهات دعم ومدى الدور  بهذا والتنظيمية والتنفيذية التشريعية قطاعا ها بكل الدولة إيمان مدى على

 املجتمع في فاعل دور  لها يكون  أن على املدني املجتمع منظمات وتمسك وحرص املسار  لهذا حكومية والمير  الحكومية

   .املدني املجتمع منظمات دور  تعزيز  دورا من وطني مشرومل أي إلنجاح القطاعات هذا كل بين تكاملية فاملسؤولية

  وفرومل التنفيذية واإلدارات اإلدارة مجلو من للمفوضية اإلداري  الجهاز  تقسيمات كل اجتمع  م2016 عام مطلع في

 لكي املفوضية دور  تعزيز  على تررزت والتي 2019 – 2017 عامي خال  املفوضية عمل خطة لوضع املفوضية  ومكاتب

 تعزيز  على قادرة تكون  وأن  ومؤثر متنومل  مدني مجتمع وتنمية تعزيز  في أساس ي شريك تكون  وأن وفعالية  بكفاءة تعمل

  قدراتا وبناء واستقرارا  لنمائا ومعززة داعمة بيئة خلع خال  من املدني املجتمع دور 
ا
 . املمارسات ألفضل وفقا

 وفع للمفوضية اإلدارية التقسيمات كل تحقيقها على تعمل استراتيجية أهداف خمسة على الرطة اعتمدت

 :اآلتي علي العمل أن يجب ومؤثر  أساس ي دور  للمفوضية يكون  لكي  ولقنعتنا .تقسيم كل اختصاصات

  والدولية املحلية املستهدفة الفئار احتياجار مع وتناسبها املفوضية من املقدمة الخدمار فاعلية تحس 

املكاتبو  والفرو  العامة، ا دارة مستوي  عم  الداخلية وعملياكها مواردالا إدارة في املفوضية كفا ة خاادة 

  انتشارالا دائرة وتوسيع ليبيا في املدني املجتمع ملنظمار  ساس ي كراعي للمفوضية اللالنية الصورة عع ا 

 للمفوضية املالية ا ستدامة عع ا 

 الكادر  وقلة املالية مواردها انعدام مع بالفعل علخها العمل بدءت والتي األهداف هذا تحقيع من املفوضية تتمكن ولكي

 منظمار نمو  عش يع وهو االسمى هدفها تحقيع أجل من دؤوب يشكل السعي على يثنخها لم هذا أن إال  الوظيفي 

 والح م ا نسا  وحقوق  املدني املجتمع عع ا   في فاعلية  كثر  دور  لعب عم  قدركها وعع ا   ليبيا، في املدني املجتمع

 .ليبيا في والسياسية وا جتماعية ا قتصادية والتنمية الديمقراطي

 حول مفوضية املجتمع املدني بليبيا

الشكاوي  مع والتعام   بالقانو   ا ل زام  عم  املنظمار عش يع 

  ونحن املباشر  والتواصل الهاتفية واالتصاالت واملراسالت والتعميمات اللوائح خال  من بذلك نقوم
ا
 أسماء نذرر  دائما

  ومصداقية نزاهة بكل  أيضا اخفق  والتي  ونشاطا ها أعمالها في وبرزت القانونية التزاما ها في نجح  التي املنظمات

 بين سواء عام كل الشكاوى  من املئات تصلنا حيث وشفافية  حيادية بكل معها والتعامل الشكاوى  استقبا ب نقوم رما

 أفراد بين األحيان من رثير  فيو نفسها  املدني املجتمع منظمات بين أو   املدني املجتمع ومنظمات الحكومية الجهات

  املتخاصمين  ثقة رسب على قادرين كوننا فاملفوضية ونفتخر   نفسها املنظمة
ا
 تتماش ى التي الحلو   إجى نصلوا ما ودائما

 الشكاوى  مع نتعامل ال  رما  القانون  إطار تح  استقالليتها كامل ضمان مع  للمنظمات الداخلية والنظم اللوائح مع

  القانون  نطاق وفي ومستقلة حرة رجهة املنظمة اتخذتا قرار  ضد الشكوى  بها  تكون  التي
ا
  ويكون  األساس ي لنظامها وطبقا

 مادية أضرار  علخها تترتب أو  جنائي طابع تلخذ كان  حا  في .والقضاء املختصة الجهات  وليةؤ مس الشكوى  مع التعامل
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 حول مفوضية املجتمع املدني بليبيا

 دعم مشرو   

 قادرة مؤسسة لبناء املدني املجتمع منظمات على القائمين يحتاجا ما كل تحوي  تفاعلية  االلكترونية منصة عن عبارة هو 

 .املدني املجتمع ملنظمات واملالية  والتنظيمية القانونية القدرات من الرفع في يساهم تدريبي برنامج يرافقها االستدامة  على

 وبين التدريب وإدارة الفرومل وشؤون والتوثيع التسجيل إدارة في املتمثل املدني املجتمع مفوضية بين شرارة خالصة وهو 

 ومنظمة   الريرية لألعما  األمل بنمازي  مؤسسة   ميديا تراي منظمة ) املدني املجتمع ومنظمات الليبي العنكبوت شررة

 .( للتنمية ِمراس منظمة   والتطوير  للتنمية املسار 

 املشرو  الداف 

مساعدة القائمين على منظمات املجتمع املدني املحلية في حفظ وتوثيع مجهودا هم بالطرق العلمية. 

تمكين منظمات املجتمع املدني من الحصو  على املعلومات التي تساعدها في تحقيع أهدافها. 

زيادة الفاعلية في التواصل مع منظمات املجتمع املدني في وق  قياس ي وبتكلفة منخفضة. 

 والبرامجيةالتنظيمية واملالية القانونية مساعدة منظمات املجتمع املدني املحلية في بناء قدرا ها. 

 العامة بلهمية دور منظمات املجتمع املدني املحلية في لياياو و ي زيادة ثقة. 

 خدمار املشرو 

منظومة أرشفة الكترونية للمنظمات املحلية 

توفير مساحة على املنصة للترويج لنشاطا ها ومشاريعها 

 (رتابة مقترح مشرومل –التنظيم املاجي  –التنظيم اإلداري  ––التخطيم االستراتيجي ) دورات تدرياية في كل من 

استشارات فنية وقانونية 

 إمكانية إنشاء بريد الكتروني مدفومل القيمة ( 
ا
 (مجانا

  الخ ... القوانين واالتفاقيات الدولية  -قاعدة بيانات املنظمات املحلية والدولية )الحصو  على املعلومات 

توفير مساحة للمنظمات الدولية على املنصة لإلعالنات 

إمكانية معرفة الوضع القانوني ألي للمنظمات 

 

ضوووووية مشووووواريع  املجتموووووع املووووودني  املوجهوووووة مفوض
 لديهانحو منظمار املجتمع املدني املس لة 
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 تنفيل املرحلة األول  من مشرو  دعم  في مدينة بن اخي 

24 

 املدرب
 الوحيش يحاتم 

 املدرب
 املعدانيسالم 

 املدربة
 الورفمياسمة 

 املدربة
 الند البشاري 
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 الليبية للمنظمار ا ل  روني التس ي  مشرو 

 تسجيل من اإلفراد كل خاللا من يتمكن الكتروني تسجيل إجى الورقي التسجيل تحويل إجى  هدف الكترونية منظومة هو 

 والقانونية الفنية االستشارات كل وتقديم وتكلفة  جهد وفلقل وق  بلسرمل ليايا في مكان أي من املدني املجتمع منظمات

 حتى أو  الكتروني بشكل للمنظمات فرومل افتتاح أمكانية إجى باإلضافة وجا  ارمل على التسجيل عملية إلتمام لألفراد

 .حلها أو  املنظمة عمل تجميد

 حول مفوضية املجتمع املدني بليبيا
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 حول مفوضية املجتمع املدني بليبيا

 ملفوضية واملالية الفنية تقاريرها وإرسا  بيانا ها تحديث اللياية املدني املجتمع منظمات تستطيع رما 

 /https://ccslibya.ly/renew_lngo  الرابم خال  من املدني املجتمع
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 الدولية للمنظمار ا ل  روني التس ي  مشرو 

 بعملية يتعلع فيما باألخ  املدني املجتمع مفوضية مع تواصلها اجراءات وتسهيل ليايا في الدولية املنظمات وجود لتعزيز 

 املجتمع ملفوضية الرسمي باملوقع املوجود الرابم خال  من اإللكتروني التسجيل خدمة املفوضية أطلق    التسجيل

 ./https://ccslibya.ly/reg_ingo املدني

 /https://ccslibya.ly/renew_ingo  الرابم خال  من  عملها إذن تجديد الدولية املنظمات تستطيع رما

 حول مفوضية املجتمع املدني بليبيا
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ا ل  روني التفاع  خدمار 

  املفوضية تعمل
ا
  من وتحويلها الردمات  وتوفير تقديم في واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا من االستفادة على دائما

 تطويرها على مستمر  بشكل نعمل حيث املدني  املجتمع منظمات نحو  موجهة جلها إلكترونية خدمات إجى تقليدية خدمات

 
ا
 و  املعلومة على للحصو   سعخها في علخها التكلفة وتقليل والجهد الوق  وتوفير  املدني املجتمع منظمات الحتياجات تلبية

 .املفوضية مع التواصل

 حول مفوضية املجتمع املدني بليبيا

 والتي األ ر  ذار املشاريع  الم عرض الخدمة الله خالل من يتم
 العامة  مام وإبراخالا املدني، املجتمع منظمار بتنفيلالا قامت

 من املنظمار به تقوم ما عم  قرب عن ا طال  من وتم ينهم
   والثنا  التقدير  عستح  مجهودار

 منظمار ضد املقدمة الشكاوي  نراجع الصندوق  اللا خالل من
 عم  يتضمن واللي ا دارة سو  عن والناجمة املدني املجتمع

 والتشريعار املفوضية بلوائح ا ل زام عدم املثال سبي 
 .املصالح وتضارب الصالحيار استخدام سو   و  .النافلة

 املنظمة موارد استخدام وسو 

 القانونية ا ستشارار ض  تقديم الخدمة الله خالل من يتم
 ضا عفا  املدني املجتمع منظمار عم  القائم   يحتاجها التي
 التي القضايا من وغ رالا  ال مركية والرسوم الضرائب من

 املحلية بال هار القانون   عالقتها وتنظم املنظمار عم  تمس
 والدولية

 املصادر   الم من ت و       ج  من املدونة الله  نشئت
 الخاصة واملقا ر والدراسار البحوث تحوي  التي واملراجع

 واألدبا  املف ران  الم  عدالا والتي املدني املجتمع بمنظمار
 املجتمع بقطا  واملهتم   والحقوقي   والباحث   واألضاديمي  

 املدني

 التنظيمية املسائ  ض  عم  ا جابة الخدمة الله خالل من يتم
 كآلية املدني املجتمع بمنظمار املفوضية اعالقة تتعل  التي

 وشرمل التبرعار وجمع املصرفية الحسابار وفتح التس ي 
 العالقة الله تنظم التي النماذى ض  استخدام

 الخدمار تقييم خالله من يتم ال  روني استبيا  عن عبارة الو 
 شأنها من مالحظار  و  افكار   ي واق رامل املفوضية من املقدمة

 الشكاوي  تقديم و  ، خدماكها وتحس   املفوضية عم  تطوار 
   صالحياته استخدام يسيئ باملفوضية موظ   ي ضد
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 حول مفوضية املجتمع املدني بليبيا

 والدولية املحلية املدني املجتمع منظمار بيانار تحوي  بيانار لقاعدة نواة وجود 

 ذات والدولية املحلية لجهاتلو  للمفوضية  ربيرة أهمية ذات املدني املجتمع ملنظمات بيانات قاعدة وجود يعتبر 

 مع للتواصل الطرق  أهم وأحد   حولها واألبحات الدراسات إلعداد  ني ومصدر  املدني  املجتمع بقطامل العالقة

 اتخاذ من القرار  أصحاب وتمكين الحقيقية  احتياجا ها ومعرفة معها  العالقة وتطوير  املدني املجتمع منظمات

 للمعلومة املفوضية فامتالك   ليايا في املدني املجتمع منظمات واقع تعكو صحيحة بيانات على بناءا  قرارا هم

 تريد جهة ألي األساس ي املصدر  يجعلها الوطني املستوى  على املدني املجتمع منظمات لكل الوصو   على والقدرة

 وبناء عملها تطوير  في تساهم التي الشراكات من العديد تكوين في املفوضية فرص يعزز  وهذا املعلومة  على الحصو  

 .أفضل بصورة مهامهم أداء من وتمكينهم علخها  القائمين قدرات

 سووووووهولة الوصووووووول والتفاعوووووو  مووووووع منظمووووووار املجتمووووووع املوووووودني موووووون خووووووالل ا نتشووووووار
 مدينة  32ال  رافي للمفوضية  داخ   

 في الرا بين املواطنين من عدد أربر  إجى الوصو   على قادرة جعلها  املفوضية ومكاتب لفرومل الجمرافي االنتشار  أن

 اعتمدت حيث  الدولة مستوى  على العاملة املحلية املنظمات من %95 مع والتفاعل  املدني املجتمع منظمات إشهار 

 تستهدف التي برامجها بتنفيذ لقياماب لها ستسمح والتي  واملكاتب الفرومل من املزيد الفتتاح استراتيجية املفوضية

 في شركائنا نساعد رما    املنظمات كل بين الفرص تكافؤ ضمان مع  الوطني املستوى  على املدني املجتمع منظمات

 املوثقة والبيانات املعلومات كافة لهم ونوفر   جهد وأقل وق  لسرملب بها  نتواجد التي املدن كل في برامجهم تنفيذ

 .اللياية املدن أ لب في املدني املجتمع منظمات مع التواصل عملية علخهم ونسهل  ومكاتانا فروعنا لدى

 انتشارالا خارطة إل  با ضافة املفوضية ومكاتب فرو  قائمة التالي ال دول  في سنعرض

 ال  رافي

 ما يع خ فرص املفوضية كراعي  ساس ي ملنظمار املجتمع املدني

 مدى هو  انتشارها دائرة وسعي و   املدني املجتمع ملنظمات أساس ي ررا ي املدني املجتمع مفوضية فرص يعزز  ما أن

 مؤسسة منها وتجعلها  االستراتيجية أهدافها تحقيع لها تتيح فرص على والحصو    قو ها نقاإ استثمار  على قدر ها

 التالية الفقرار في علي م نعرض . واالقتصادية املجتمعية التنمية في فاعل مشاركو   وفاعلية بكفاءة تعمل قوية

 . مامها التي والفرص املفوضية قوة نقاط  برخ 

املدني العم  تنظيم بها املناط الرسمية ال هة 

  في املشاررة في األفضلية يمنحها وهذا  ليايا في املدني املجتمع ملنظمات والداعم املنظم تكون  لكي املفوضية تلسس 

 مع للشراكات فرصة أمامها ويفتح   الدوجي أو  املحلي الصعيد على سواء  املدني املجتمع منظمات ستهدفت برامج أي

   .والدولية املحلية الجهات
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 بنمازي 

 براك

 القرضة  سبها

 مرزق

  ريان نالوت

 طرابلو

 مصراتة
 درنة

 االبرق 

 البيضاء

 سرت

 اجدابيا

 جادو

 القطرون

 ترا ن

 الكفرة

 شحات

  دامو

بني 
 وليد

 جادو

 املرج

 االبيار
 الرمو

 صبراتة

 زوارة

 فر 

 م تب

 حول مفوضية املجتمع املدني بليبيا

 زليتن

 الشورى

 سلوق 

وادي 
 البوانيو

 الوظيفي الكادر 

 
ا
 منهم البعض خبرة نم  املدني  املجتمع منظمات مع التعاطي هي وحيدة بوظيفة يضطلعوا املفوضية موظفي لكون  نظرا

 جودة تزداد املفوضية لبرامج والتنفيذ التخطيم على قدر هم واصبح  املنظمات  احتياجات تحديد في مهارا هم وازدادت

 
ا
 تطوير  ألجل املجهودات من املزيد بد  على الحافز  مدنية منحتهم خلفية لهم املفوضية موظفي أ لب وكون  يوم  بعد يوما

 البرامج إعداد خال  من قدرا هم باناء اهتمام ار ر  املفوضية أبدت األخيرة السنوات وفي   مستمرة بصورة عملهم

 الدولية واملنظمات التدرياية املرارز  مع الشراكات من العديد عقد خال  من الوظيفية قدرا هم من سترفع التي التدرياية

 فرو  ومكاتب مفوضية املجتمع املدني قائمة
 االسم ت االسم ت االسم ت االسم ت االسم ت االسم ت
 االبرق  مكتب 26 وقدرفي الشورىمكتب  21 زليتنمكتب  16 مكتب بني وليد 11 مكتب شحات 6 فرمل سبها 1

 مكتب االبيار 27 مكتب براك الشاطئ 22 صبراتةمكتب  17 مكتب درنة 12 اجدابيامكتب  7 فرمل البيضاء 2

 ترا نمكتب  26 الشاطئ القرضةمكتب  23 مكتب زوارة 18 مكتب الكفرة 13 مكتب الرمو 8 مصراتةفرمل  3

 مكتب  دامو 29 مكتب القطرون 24 مكتب سرت 19 مكتب جادو 14 مكتب املرج 9 فرمل طرابلو 4

 نالوتمكتب  30 وادي البوانيومكتب  25 مكتب جالو 20 مرزقفرمل  15 مكتب  ريان 10 فرمل بنمازي  5

 مكتب سلوق  31

 مكتب طبرق  32

 طبرق 
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التحديار والصعوبار التي تواجوه املفوضوية فوي تأديوة 
 :املهام املوضلة إليها 

منظمار عم  ينظم قانو   صدور  قب  إنشا الا هو املدني املجتمع مفوضية تواجا التي الصعوبات أربر من أن 

 التنظيمية والالئحة املدنية  املنظمات عمل تنظيم بشلن التنظيمية الالئحة إصدار إجى أطرها مما  املدني املجتمع

    املدني املجتمع منظمات و  الدولة بين العالقة نظميُ  قانوني ر طار لتكونا  االجناية املنظمات عمل تنظيم بشلن

 . القانون  هذا  ياب خلفا الذي التشريعي الفراغ ويملء

ومدرب مؤهل لكادر  الحاجة أمو في فهي ناش ئ ملؤسسة سيما ال   مؤسسة أي نجاح أساس الوظيفي الكادر  يعتبر 

 أربر  من هو  للمفوضية الوظيفي الكادر  قلةف . تنفيذها على والعمل والبرامج الرطم وضع على وقادر  جيد بشكل

 كاهل على وضع وهذا   املقترح الوظيفي مالرها من %16 إال يمطي ال  الحاجي فالكادر  تواجهها  التي التحديات

 رما.االمكانيات وبلقل املزايا من أي على الحصو   ودون   النق   هذا لتمطية املضاعفة الجهود بد  املوظفين

 خبرة قلة إجى باإلضافة   عينية أو مالية مكافآت أي يتقاضوا ال  رمتطوعين للمفوضية الحاجي الكادر  من %42 يعمل

 .املفوضية اختصاصات وفع املدني املجتمع منظمات مع التعامل في أو  اإلداري  الجانب في سواء املوظفين بعض

أجل من املضاعفة  الجهود يبدلون  علخها القائمين جعل  التأسيس مرحلة في للمفوضية الدولة دعم غياب 

 مقار  أهمها من والتي االمكانيات من للعديد  فافتقدت   وجا أرمل على املدني املجتمع ملنظمات الردمات تقديم

 .املدني املجتمع منظمات مع للتفاعل مجهزة تكون    ومكاتبها لفروعها

 السياس ي والصرامل االنقسام ومظاهر  الليبي ال راب ضافة عم  سيادكها اسط عم  قدركها وعدم الدولة ضع 

 حفظ أجل من يصارعوا أبناءها من الوطنيين الزا  والتي املفوضية وحدة على ربير  تحدي يشكل   واملناطقي

 أ لب شهد ها التي االنقسامات ظل في با يحتذى مثل تكون  أن على حرصهمو  الليبي التراب كافة على وحد ها

 تجاذبات أي من الجسم هذا حماية على واملكاتب الفروملو  التنفيذية اإلدارة حرص وكان   الدولة مؤسسات

  إجى ووحد ها لتماسكها الرئيسية االسباب من سياسية
ا
 للمفوضية إدارة مجلس ي وجود من بالر م   ربير حدا

  .التقرير هذا إعداد تاريخ إجى تواجههم  ومازال واجهتهم التي الكبيرة الضموطاتو 

اضعع   املدني املجتمع منظمار لدعم للمفوضية الدولة قب  من قيمة  ي رصد وعدم امليزانية صرف تلخر 

 املفوضية من جعل الكبير  التحدي وهذا القدرات  بناء يخ  ما في سيما ال   املنظمات تلك الحتياجات تجاوبها من

 املستوى  على سواء املدني املجتمع ملنظمات الداعمة الجهات مع الشراكات عقد ومنها بديلة حلو   على تبحث

    .الدوجي أو  املحلي

 حول مفوضية املجتمع املدني بليبيا
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 حول مفوضية املجتمع املدني بليبيا

املدني املجتمع منظمات على القائمة ممارسات جعل منظماتا  تلسيو وحداثة ليايا  في املدني املجتمع ثقافة  ياب 

 مصادر  على واالفصاح الشفافية جانب من باألخ  املنظمات  دور  على ضبابية صورة ترسم األحيان من رثير  في

 الدولة مؤسسات من فالعديد للثقة  تفتقد املدني املجتمع منظمات مع الدولة أجهزة ممارسات وأصبح  تمويلها 

 خلع محاولة في ربير  تحدي املفوضية أمام وضع مما تمويلها  مصادر  في سيما ال  وتخوف  بريبة املنظمات إجى تنظر 

 املفوضية من ليو مضاعع جهد إجى يحتاج والذي املدني  املجتمع وقطامل الحكومي القطامل بين لثقةا من مناخ

 . العالقة ذات الدولة وقطاعات والدولية املحلية املدني املجتمع منظمات من حتى بل فقم

 الميووة وجووود املفوضووية كجهووة رسوومية منوواط بهووا تنظوويم 
 عم  منظمار املجتمع املدني

اة العامة األ راض إن  ومراقبة العامة  منفعتها وضعية وتعيين مدنية  منظمات إنشاء هي رهذا مفوضية من املتوخَّ

 إي ارتكاب حالة في العقوبات وفرض املراعاة  لضمان والتدريب التثقيع وتوفير  للقوانين  ومراعا ها مطاوعتها

 في العامة املنفعة ذات املدنية باملنظمات املتعلقة والوضعية اإلشرافية الوظائع كل وتوطين .للقانون  انتهاكات

 املنظمات مع التعاطي هي وحيدة بوظيفة يضطلع كادر  لدى الربرة تنمية املمكن من يصبح واحدة  مفوضية

 فوض ى  من عنها ينجم وما الوزارات بين تحدث التي املتواترة النزاعات كل يلغي وحيدة مفوضية وجود إن .املدنية

 
ا
  (5).(املفوضية في أي) فخها ممثلة وزارة كل كان  إذا وخصوصا

  يمكنها املفوضية هذا مثل إن
ا
 جلسات بتوفير  وذلك املدنية  املنظمات في تؤثر  التي القوانين فهم تحسين أيضا

 يساعد ذلك ف ن محكمة  أمام للمراجعة قابلة املفوضية هذا مثل قرارات تكون  وعندما وتدرياية تثقيفية مناهج

 الوزارات  من أر ر  أو  بواحدة أو  باملحارم أي التقليدية  بالجهة اإلنشاء سلطة أنيط  إذا وحتى مشكلتها حل في

 في يكون  أن ويمكن ومراقبتها  "العامة املنفعة" وضعية لتعيين وحيدة مفوضية إليجاد يعطى أن ينبغي االعتبار  ف ن

  تمثيل فخها يكون  أن األمثل النحو  وعلى معنية  وزارة لكل تمثيل املفوضية هذا
ا
 املنظمات"و العام للقطامل أيضا

 عام ضمان هناك سيكون  املفوضية  رأس على حكومية وضعية بذي ليسوا مواطنين وبوجود "العامة املنفعة ذات

خذ القرارات بلن أربر  تَّ
ُ
 .(6) ومنسجم مبدئي أساس على ست

 م 2017املرك  املالي ملفوضية املجتمع املدني لعام   

 صرفها من املفوضية تتمكن لم و  م2013 أ سطو شهر في كان    للمفوضية ميزانية وأخر  ميزانية او   أن  المبدأ،

 ميزانية خر أ وهي السنة  نهاية مع الصرف باب قفل وقرب  خاطئ حساب في ب يداعها تتعلع مشاكل بساب بسهولة

 خال  من بالعمل املفوضية استمرتالبالد  بها مرت التي الظروف وبساب ذلك بعد ألنا للمفوضية  رصدت

 الباب مخصصات اما للمفوضية  اليومية املصاريع تمطي بالكاد الثاني والباب االو   بالباب بسيطة مخصصات

 . (7)تاريخا حتى قيمة أي لها يخص  فلم  املحلية املنظمات دعم بنود تخ  والتي والرابع الثالث

 العربية النسرة   للربح الهادفة  ير  املنظمات لقانون  الدوجي واملررز  املنفتح املدني املجتمع ملعهد    “ املدني املجتمع منظمات في املؤثرة القوانين دليل“5.
   شومان أحمد محمد .د ترجمة   2007  العراقية األمل لجمعية

 السابع املصدر  نفو6.

 املدني املجتمع ملفوضية السابع التنفيذي املدير الككلي ناصر لألستاذ داخلي تقرير 7.



 مفوضية املجتمع املدني 
 م2017/12/31املرك  املالي في 

 الباب االو  املرتبات واملهايا وما في حكمها  

 رلي  جزئي جانب املصروفات 
 املرتبات وما في حكمها : اوال 

 494306.348 فاتآواملكاملرتبات االساسية والعمل االضافي 
 494306.348 فاتآواملكاجماجي املرتبات االساسية والعمل االضافي 

 استقطاعات  لصالح صندوق التقاعد و وزارة املالية  : ثانيا 
 77774.894 صندوق التقاعد 

 3519.584 وزارة املالية 
 81294.478 اجماجي استقطاعات  لصالح صندوق التقاعد و وزارة املالية  

 العهد  : ثالثا 
 18499.243 %(10.500) صندوق التقاعد حصة حهة العمل 

 4974.395 وزارة املالية 
 23473.638 اجماجي العهد  

 م2017/12/31رابعا ؛ ارصدة اخر املدة في 
 106.453 141043رصيد مصرف الجمهورية فرمل املدينة  حساب رقم 

 106.453 م2017/12/31اجماجي ارصدة خر املدة في 
 180.917 599 اجماجي جانب املصروفات الباب االو  

 رلي جزئي جانب االيرادات
 أرصدة او  املدة : اوال 

 0 141043مصرف الجمهورية فرمل املدينة حساب رقم 
 0 النقذية بالرزينة 

 0 اجماجي ارصدة او  املدة 
 االيرادات : ثانيا 

 7900.101 ايراد دفتري 
 547693 (الباب االو  ) تحويالت واردة من وزارة املالية  

 555593.101 اجماجي ايرادات املحصلة 
 3291.056 (استقطاعات خصم المياب ) ايرادات اخرى 

 558884.157 اجماجي االيرادات 
   ئعhوالوداالمانات : ثالثا 

 18499.243 % (3.75)صندوق الضمان االجتما ي 
 4974.395 هيئة التضامن االجتما ي 

 15323.122 ضريبة الجهاد
 1500 تسوية سلفة مالية 

 40296.76 اجماجي االمانات والودائع 
 180.917 599 اجماجي جانب االيرادات الباب االو  
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  معامالتنا كل في تطبيقا على نعمل والذي للمفوضية  املرجعية املبادئ أهم أحد والشفافية اإلفصاح مبدأ ُيعد
ا
 املالية  خاصة

  ونحن املناسب  الوق  في املالية التقارير  نشر  خال  من
ا
 والقرارات والبيانات املعلومات في األخرين إلشراك استعداد على دائما

 وق   أي في سياساتنا على املدني املجتمع منظمات من النقد ونتلقى بانفتاح  األمور  هذا ملناقشة ومستعدون  بعملنا  الراصة

 .باملفوضية املالية اإلدارة قبل من إعدادا تم والذي م2017 لعام املاجي مررزنا نعرض ذلك لكل وتعزيز 



 الباب الثاني املصروفات التشميلية 

 رلي  جزئي  جانب املصروفات 

 580.000 (اشتراك حص  االنترن ) البريد واالتصاالت 

 000.000 150 ايجار املباني ومصروفات النقل

 812.000 2 مصروفات خدمية اخرى 

 392.000 153 اجماجي املصروفات الباب الثاني

 ارصدة اخر املدة : ثانيا 

 797.849 140172مصرف الجمهورية فرمل املدينة حساب رقم 

797.849 

 189.849 154 اجماجي جانب املصروفات الباب الثاني 

 رلي جزئي جانب االيرادات

 أرصدة او  املدة : اوال 

 185.849 2 141042مصرف الجمهورية فرمل املدينة حساب رقم 

 0.000 النقذية بالرزينة 

 185.849 2 اجماجي ارصدة او  املدة 

 االيرادات : ثانيا 

 004.000 2 ايراد دفتري  الباب الثاني

 000.000 150 (الباب االو  ) تحويالت واردة من وزارة املالية  

 004.000 152 اجماجي ايرادات املحصلة 

 004.000 152 اجماجي االيرادات 

 189.849 154 اجماجي جانب االيرادات الباب الثاني
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 الخاتمة والتوصيار
 والتنظيمية القانونية قدرا ها وبناء املدني  املجتمع منظمات عمل تنظيم بها مناإ حكومية رمؤسسة املفوضية نجاح إن

  لها  الداعمة التشريعات وسن امليزانيات  توفير من لها  الدولة دعم مدى على أساس ي بشكل يعتمد واملالية  والبرامجية

 
ا
 وتنمية تعزيز  لمرض   م2011 عام بعد انشاءها تم التي املؤسسات من لكونها لتلسيسها  األوجى املراحل في خصوصا

 .والديمقراطية املواطنة دولة بناء في واملساهمة   ليايا في املدني املجتمع

 لتنجزا الكثير  تحتاج تزا  فال  موظفخها  ملجهودات نتاج  هو  اآلن  حتى أنجز  وما تلسيسها  بداية من املفوضية بدلتا ما إن

 ثقة رسب على قدر ها وتطوير العامة  صور ها وتحسين املالية  مواردها وتعزيز  والتنظيمية  التشريعية البيئة مستوى  على

 املجتمعية واملساءلة الرشيد والحكم الشفافية مجا  في با يحتذى نموذج تكون  وأن دورها  في املدني املجتمع منظمات

 . والقانونية

 مفوضية دور  على الضوء تسليمل فقم ليو العالقة  ذات الجهات على التوصيات أهم التقرير  هذا ختام في نعرض

  تصبحإلخها ول املوكلة املهام أداء من هاتمكينو  دعمها سبل عرض بل   فحسب املدني املجتمع
ا
  شريكا

ا
 تعزيز  في اساسيا

   . ومستقل وقوي  فاعل مدني مجتمع وتنمية
 

 التشريعيعم  املستوي 
 

 العمل على ان تكون املفوضية مؤسسة سيادية تنظم بقانون 

 تشريعية تساهم في تعزيز دور منظمات املجتمع املدني وتضمن حقوقها واستقالليتها بيئة العمل مع املفوضية لرلع  . 
 

 الح ومياملستوي عم  
 

 تكون املفوضية شريك اساس ي في وضعها املدنيوضع آلية واضحة املعالم لشرارة حقيقية مع منظمات املجتمع. 

نظماتاملاحتياجات تلبية في وتعزيز قدرا ها إلخها  املوكلةمن أداء املهام لتمكينها للمفوضية  املادي تقديم الدعم 
 

 املدنياملجتمع منظمار عم  مستوي 
 

 واملاليةعلى تعزيز مبدأ الشفافية واإلفصاح في كل معامال ها اإلدارية العمل     

تعزيز مبدأ املساءلة من خال  التجاوب للمتطلبات القانونية للمفوضية وأجهزة الدولة ذات العالقة. 

 العمل على إصدار ميثاق شرف 
 

 الداعمة ال هارعم  مستوي 
 

املساهمة في بناء قدرات الكادر الوظيفي للمفوضية 

دعم مشاريع وبرامج املفوضية املوجهة نحو منظمات املجتمع املدني. 



36 

 حول مفوضية املجتمع املدني بليبيا

 املانحة ال هارعم  مستوي 

وضع آلية مناسبة للرقابة على تدفع الدعم للجهات الوسيطة بالتنسيع مع مفوضية املجتمع املدني 

التنسيع مع املفوضية في تحديد سبل دعم وتعزيز  منظمات املجتمع املدني 



 املفوضية حول  املعلومار من للم اد

 نرحب بك  املالحظار وا ستفسارار عن ض  ما ورد في اللا التقرار، 
 ونحن عم  استعداد ل زوادكم بمعلومار  كثر حول  ي موضو  مح  االتمام م 

 
   ت رددوا بالتواص  معنا 

 
 سالم جمعة املعداني   

 مدير إدارة التس ي  والتو ي  وش و  الفرو    
 مفوضية املجتمع املدني 

 salem.elmadane@gmail.com:  البريد ا ل  روني 
 

  2018 املدني املجتمع فوضيةمل محفوظة الحقوق  ض ©

 خوروا موقعنا
https://ccslibya.ly/ 
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 رابط التحمي 

 جهففففففود بعففففففض مففففففن رصففففففدتففففففم إعففففففداد هففففففذا التقريففففففر ل
محاوال هففففففا ففففففي ومبفففففادرات منظمفففففات املجتمففففففع املفففففدني 

ودورهفففففففففففا ففففففففففففي االنتخابيفففففففففففة  إلنجفففففففففففاح االسفففففففففففتحقاقات 
املصففالحة الوطنيففة ومسففاعدة النففازحين واملهففاجرين 
 يففففففر القففففففانونيين وذلففففففك مففففففن خففففففال  مففففففا يتففففففوفر لففففففدى 
املفوضففففففففففية مففففففففففن معلومففففففففففات وبيانففففففففففات ومففففففففففا قدمتففففففففففا 

 محلية ودوليةالجهات ذات العالقة من تقارير 

 رابط التحمي 

ألثفففففارة النقفففففاش حفففففو  أهميفففففة تفففففم إعفففففداد هفففففذا الفففففدليل 
تطفففففففوير البيئفففففففة التشفففففففريعية ملنظمفففففففات املجتمفففففففع املفففففففدني 
وللمسففاهمة ففففي  زيفففادة معرففففة القفففائمين علفففى منظمفففات 
املجتمففع املفففدني بالتشفففريعات الدوليففة و املحليفففة املفففؤثرة 
فففففففي عمففففففل منظمففففففا هم وعففففففرض املقترحففففففات والتوصففففففيات 
بخصوصفها مففن خففال  التجففارب العمليففة التففي مففرت بهففا 

 نشل هامفوضية املجتمع املدني منذ 

مات واقعية خارطة التقرير هذا سيتناو  
ّ
 ملنظ

  مصنفة الدولية املدني املجتمع
ُ
 إحصائيا تصنيفا

 . العامة على وعرضها  املفوّضية سجالت واقع من

مات واقعية خارطة التقرير هذا سيتناو  
ّ
 ملنظ

  مصنفة اللياية املدني املجتمع
ُ
 إحصائيا تصنيفا

 . العامة على وعرضها  املفوّضية سجالت واقع من

 إصداراتنا
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