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 الصفحة ا شكالقائمة 

مات املجتمع املدني الليبية املشهرة حسب السنوات (1)الشكل رقم 
ّ
 7 عدد منظ

مات املجتمع املدني الليبية املشهرة حسب السنوات (2)الشكل رقم 
ّ
 8 النسبة املئوية لعدد منظ

مات املجتمع املدني الليبية لكل سنة (3)الشكل رقم 
ّ
 8 معدل انخفاض تسجيل منظ

مات املشهرة خالل سنة  (4)الشكل رقم 
ّ
 9 م من اجمالي طلبات االشهار2016نسبة املنظ

 9 م 2016 لسنة ات تبعا لطلبات اإلشهار/نسبة جنس املتقدمين (5)الشكل رقم 
مات بحسب  أشهر السنة خالل  (6)الشكل رقم 

ّ
 10 (.2016 – 2011)عدد املنظ

مات بحسب املدينة (7)الشكل رقم 
ّ
 11 التوزيع العددي للمنظ

 للسكان (8)الشكل رقم 
ً
مات بحسب املدن األكثر تعدادا

ّ
 12 التوزيع النسبي للمنظ

 13 التوزيع العددي للكيانات (9)الشكل رقم 
مات الفردية (10)الشكل رقم 

ّ
 13 نسبة الكيانات إلى املنظ

مات املجتمع املدني الليبية حسب مجاالت نشاطها (11)الشكل رقم 
ّ
 17 توزيع نسب منظ

 18 ات وتوزيعهم النسبي حسب الجنس/توزيع عدد املؤسسين (12)الشكل رقم 
 19 ات تبعا للسنة/توزيع عدد املؤسسين (13)الشكل رقم 
 19 ات تبعا للسنة/التوزيع النسبي لعدد املؤسسين (14)الشكل رقم 
مات/عدد و نسب جنس املؤسسين (15)الشكل رقم 

ّ
 20 ات تبعا لعدد املنظ

 22 ات تبعا ملؤهالتهم العلمية/نسب املؤسسين (16)الشكل رقم 
 ملتغير العمر/نسب املؤسسين (17)الشكل رقم 

ً
  22 ات وفقا

مات (18)الشكل رقم 
ّ
 23 نسبة اإلناث إلى الذكور في تأسيس املنظ

 للسنة (19)الشكل رقم 
ً
مات تبعا

ّ
ساء إلى الذكور في تأسيس املنظ

ّ
 24 نسبة الن

مات (20)الشكل رقم 
ّ
ساء إلى الذكور في التطوع لدى املنظ

ّ
  24 نسبة الن

مات (21)الشكل رقم 
ّ
مات شؤون املرأة إلى العدد الكلي للمنظ

ّ
  24 نسبة منظ

 25  نسبة النساء القائدات  (21)الشكل رقم 
مات التي مؤسسيها فقط من النساء (22)الشكل رقم 

ّ
 26  أبرز مجاالت عمل املنظ

  26 نسبة املجاالت األكثر رغبة لدى النساء املؤسسات (23)الشكل رقم 
مات في االربعة عشر مدنية (24)الشكل رقم 

ّ
  28 عدد املنظ

مات حسب املدن  (25)الشكل رقم 
ّ
  29 نسبة النساء إلى الرجال في تأسيس املنظ

مات حسب املدن  (26)الشكل رقم 
ّ
  29 نسبة النساء إلى الرجال في قيادة املنظ

مات حسب املدن املجاالت األكثر (27)الشكل رقم 
ّ
  30 رغبة لدى املنظ

 الصفحة الجداول قائمة 

مات املجتمع املدني الليبية املشهرة خالل أشهر السنوات الستة املاضية  (1)جدول رقم 
ّ
 9 عدد منظ

 11 قائمة فروع ومكاتب مفوضية املجتمع املدني (2)جدول رقم 
مات بحسب كل مدينة (3)جدول رقم 

ّ
 12 التوزيع النسبي للمنظ

 14 التوزيع العددي للكيانات حسب املدينة (4)جدول رقم 
مات املكونة للكيانات بحسب املدينة (5)جدول رقم 

ّ
 14 التوزيع العددي للمنظ

مات املجتمع املدني الليبية حسب مجاالت نشاطها ونسبها (6)جدول رقم 
ّ
 16 توزيع عدد منظ

مات املجتمع املدني الليبية حسب مجاالت نشاطها وحسب املدينة (7)جدول رقم 
ّ
 17 توزيع عدد منظ

مات التي أسسها (8)جدول رقم 
ّ
 20 الذكور فقط بعض املنظ

مات املجتمع املدني الليبية بحسب كل نشاط ووفق كل سنة (9)جدول رقم 
ّ
 21 عدد مؤسس ي منظ

مات التي أسسها النساء فقط (10)جدول رقم 
ّ
 25 بعض املنظ

مات ونسبة مشاركتهن في كل مجال (11)جدول رقم 
ّ
 27 عدد النساء املؤسسات للمنظ

 28 نسبة مجاالت األكثر رغبة لدى النساء املؤسسات حسب املدينة (12)جدول رقم 
 29 ات بحسب املدينة/عدد املؤّسسين (13)جدول رقم 
مات حسب املدينة (14)جدول رقم 

ّ
 30 نسب مشاركة الفرد في تأسيس املنظ

 32 إجمالي قيمة التمويل بحسب نوع العملة (15)جدول رقم 
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مات تأسيس  في الرغبة زادت 2011 أكتوبر في تحرير ال إعالن عدب
ّ
 ارتفع حيث ، ليبيا في املدني املجتمع منظ

 في استثنائية 2012 سنة اعتبرت كما .سبقه الذي بالشهر  مقارنة %370 إلى الشهر  هذا خالل اإلشهار  معدل

مات تأسيس على اإلقبال معدل
ّ
مات عدد وصل حيث تاريخها مر  على ليبيا في املنظ

ّ
 1914 إلى املشهرة املنظ

مة،
ّ
 عدد وبلغ %12 بـــ االجتماعية الخدمة مجال يلهو  %14 بـ األعلى النسبة الخيرية األعمال ملجال كان منظ

مات املؤسسون  املدني املجتمع نشطاء
ّ
 منهم %80 ، ة/مؤسس 40010 الــ 2016 عام نهاية حتى الليبية للمنظ

 .الذكور  من

مات تأسيس في املبادرات لإلناث البسيطة النسبة من بالرغم
ّ
 أن إال  للمؤسسين الكلي العدد من %20 بـ املنظ

مات لدى تطوعهن نسبة وصلت حيث التطوعي العمل مجال في ًملفت كان أدائهن
ّ
 %41 إلى املدني املجتمع منظ

 .املفوضية لدى املوثقة املنظمات سجالت على بناءً  املتطوعين عدد اجمالي من

مات بيانات توثيق على املدني املجتمع مفوضية تعمل
ّ
 ومكتب فرع 32 خالل من وسجالتها املدني املجتمع منظ

 والتي الفروع وشؤون والتوثيق التسجيل إدارة لدى عام سجل في وتجميعها الليبي التراب كل على موزعة

مات واقعية خارطة التقرير  يتناول  حيث ، عيشه بسام الدولي الخبير  بمشاركة التقرير  هذا أعدت بدورها
ّ
  ملنظ

 .املفوّضية سجالت واقع من إحصائيا تصنيفا مصنفة الليبية املدني املجتمع

 

 سالم جمعة املعداني

 مدير إدارة التسجيل والتو ي  وش و  الفرو 

 املقدمة والتمهيد
 كبت من طويلة عقود من للتخلص الليبيين انتظره الذي األمل تمثل 2011 عام مطلع في الليبية الثورة كانت

 في الرغبة ازدادت 2011 فبراير 17 في الثورة اندالع فمع ، املدني للعمل املتعمد والتعطيل والحرمان الحريات

  هذه إلعداد وامللحوظ السريع االنتشار خالل من اتضحت والتي ليبيا في املدني املجتمع منظمات تأسيس

مات
ّ
مة 274 من قفز  والذي املنظ

ّ
  أنشطة تسمتا حيث, العام نفس خالل 421 إلى 2011 عام قبل منظ

مات
ّ
مة 59 و 61 بعدد ؤسسينامل لدى رغبة األنشطة أكثر  كانا انذوالل والخيري  الحقوقي بطابعين املنظ

ّ
  منظ

  .التوالي على مدنية
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مات  حتياجات استجابتها مدى عم  يتوقف املفوضية نجاح  إ
ّ
  منظ

مات مشاركة توسيع عم  وقدرتها املدني املجتمع
ّ
 التنمية في املنظ

 يحتلى نموذج وإعطا  والديمقراطية، املواطنة وتع ا   وبنا  املستدامة
  والقانونية، املجتمعية واملسا لة الرشيد والح م الشفافية مجال في به

خصّية ”املدني املجتمع مفّوضّية  ”املدني املجتمع مفّوضّية
ّ

  رئيس ي كشريك ”املفّوضّية“ تعمل .مستقلة املالية ذمّتها ٬ اعتبارّية ش

 لتمكينه لنمائه، معّززة تشريعية بيئة وخلق مفاهيمه، وترسيخ كفاءاته، وتطوير  قدراته بإثراء ليبيا، في املدني املجتمع وتنمية تعزيز  على
مات الخاص والقطاع للدولة وفّعال أساس ي ّ  كشريك دوره أداء من

ّ
املة الّتنمية في الّدولية واملنظ

ّ
ستدامة الش

ُ
 حقوق  وترسيخ وامل

قافي والّتنّوع اإلنسانية الكرامة واحترام الّتمييز  وعدم الشفافية وقيم مبادئ ونشر  القانون، وسيادة والّديمقراطية املواطنة
ّ
 والّنوعي الث

 التسمية والتأسيس 
مات مركز ) م ، ُعدلت تسمية  2013لسنة ( 649)بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

ّ
نشأ بموجب قرار مجلس ( املجتمع املدني دعم منظ

ُ
امل

 .وتكون لها الشخصية االعتبارية  والذمة املالية املستقلة ( مفوضية املجتمع املدني ) م إلى  2012لسنة ( 12)الوزراء رقم 
 2012لسنة12، إنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2012.01.15بتاريخ . 
 مات ، تم تعديل تسميتها من مركز 2013.10.29بتاريخ

ّ
 .املجتمع املدني إلى مفوضية املجتمع املدنيدعم منظ

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

 

 املهام
 :، اختصاصات املفوضية باآلتي 2013لسنة ( 649)حدد قرار مجلس الوزراء رقم 

 
 مات

ّ
 املجتمع املدني املحلية واعتماد نظمها األساسية ومتابعتها في أداء مهامهاإشهار منظ

  دعم مؤسسات املجتمع املدني ( 
ً
  –فنيا

ً
  –تقنيا

ً
 وتقديم املشورة متى طلب ذلك( لوجستيا

  مات تنظيم
ّ
 .املجتمع املدني الدولية التي ترغب بالعمل بليبيا بالتنسيق مع الجهات املختصةعمل منظ

  إعداد الخطط 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

6 
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مات التحليل اإلحصائي 
ّ
للمنظ

 الليبية املسجلة لدى املفّوضية

 مفوضية املجتمع املدني
Commission Of Civil Society 

مات املجتمع املدني  هذا التقرير سيتناول 
ّ
 مصنفة الليبية خارطة واقعية ملنظ

ً
 تصنيفا

 
ً
 املفوّضيةسجالت من واقع  إحصائيا
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مات
ّ
 ( 2016 – 2011 ) السنوات خالل الليبية املدني املجتمع منظ

 من عقود بعد ومطالبهم آراءهم عن بحرية والتعبير  للتحرك لليبين الفرصة سنحت م 2011 عام مطلع الليبية الثورة خالل

 كان والتي الثورة حول  وااللتفاف االستمرار  في لديهم كبيرة رغبة املفاجئ التغيير  هذا فخلق ، للحريات وكبت التقييد

 .لها العالم أنظار  ولفت تعزيزها في كبير  دور  املدني املجتمع لنشطاء

مات سمح مناخ الليبية الثورة خلقت 
ّ
 أنشطتها وممارسة البالد أنحاء جميع في واالنتشار  بالتزايد الليبية املدني املجتمع ملنظ

مات عدد وصل حيث ,وغيرها وثقافية وحقوقية اجتماعية متنوعة، مجاالت في
ّ
  إلى املشهرة الليبية املدني املجتمع منظ

 .وتصنيفاتها أنشطتها باختالف م،2016 نهاية إلى م2011 من الفترة خالل أي الّسابقة، الست الّسنوات خالل منظمة4626

 .السنوات تلك خالل أعدادها تطّور  (1) رقم الشكل ويّبن

 

مات املجتمع املدني الليبية املشهرة حسب السنوات –( 1) الشكل رقم 
ّ
 عدد منظ

421 

1914 

891 

413 424 
563 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

مات عدد أّن  واملالحظ
ّ
مة 421 من قفز  قد املشهرة الليبية املدني املجتمع منظ

ّ
مة 1914 إلى 2011 عام بداية منظ

ّ
  منظ

ر  والذي املاضية، الست بالّسنوات مقارنة األكبر  العدد وهو  ،2012 العام نهاية مع
ّ

 واملواطنات املواطنين توق  إلى يؤش

  منه حرموا الذي املدني العمل في الفعلي لالنخراط
ً
 وصل حيث لديهم، والتطّوع املبادرة روح ارتفاع وإلى طويلة، عقودا

مات لتلك املؤسسين عدد
ّ
 .ومؤّسسة مؤّسس 18824 إلى املنظ



مات املجتمع املدني الليبية املشهرة حسب  –(2) رقم الشكل 
ّ
 السنواتالنسبة املئوية لعدد منظ

9% 

42% 

19% 

9% 

9% 

12% 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

مات تلك عدد بدأ ثم
ّ
  باالنخفاض املنظ

ً
مة 563 إلى عددها وصل حّتى تدريجّيا

ّ
 إلى ذلك يعود وقد ،2016 العام في منظ

  السابقة الخمسة السنوات خالل البالد في االستقرار  وغياب األمنية األوضاع ترّدي
ً
  سنة فخالل .2013 العام من بدءا

مات عدد معدل انخفض م2013
ّ
  سبقتها، التي بالّسنة مقارنة املشهرة املنظ

ً
 ،2012 بسنة مقارنة  %53 إلى وصوال

   2014 سنة %79 إلى باالنخفاض املعدل هذا وواصل
ً
كل ويظهر   .2016 سنة % 74 حدود إلى وصوال

ّ
  معدل (3) رقم الش

مات  تسجيل انخفاض
ّ
 .سنة لكل املنظ

مات ( 3)الشكل رقم 
ّ
 الليبية لكل سنةاملجتمع املدني معدل انخفاض تسجيل منظ

2013, 53% 

2014, 78% 

2015, 78% 
2016, 70% 
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74% 

26% 

 تم اإلشهار

 لم يكتمل االشهار

مات نسبة  –(4) رقم الشكل 
ّ
 م من اجمالي طلبات ا شهار2016املشهرة خالل سنة املنظ

 املتقدمين عدد أن املفوضية سجالت أظهرت كما

مات إلشهار 
ّ
  عام خالل الليبية املدني املجتمع منظ

 الليبية املدن أغلب من متقدم 760 إلى وصل م2016

مات وعدد
ّ
مة 563 إشهارها تم التي املنظ

ّ
 من منظ

 املجموع من  % 74 نسبته ما أي الطلبات عدد أجمالي

مات هذه من %26 حيث .للطلبات الكلي
ّ
 لم املنظ

 .إشهارها إجراءات تستكمل

 تقديم في املرأة مشاركة أن االحصائيات أظهرت كما

 .للمتقدمين الكلي العدد من %14 يمثل اإلشهار  طلبات

 م 2016اإلشهار لسنة ات تبعا لطلبات /جنس املتقدم  نسبة ( 5)الشكل رقم  

14% 

86% 

 امرأة

 رجل

مات عدد
ّ
  شهر أل بحسب إشهارالا تم التي الليبية املدني املجتمع منظ

 

مات إشهار  معّدل تفاوت
ّ
  املشهرة املنظمات عدد (1) رقم الجدول  ويبّين الّسنة، أشهر  حسب الليبية املدني املجتمع منظ

 .املاضّية الستة الّسنوات أشهر خالل

مات عدد (1) رقم الجدول 
ّ
   املاضية الستة السنوات ذشهر خالل املشهرة الليبية املدني املجتمع منظ

 اإلجمالي الكلي 2016 2015 2014 2013 2012 2011 اشهر السنة

 461 33 31 40 110 247 0 يناير

 365 41 24 32 78 190 0 فبراير

 518 51 49 70 101 234 13 مارس

 490 56 37 53 133 206 5 ابريل

 419 74 34 51 95 162 3 مايو

 393 37 35 29 91 194 7 يونيو

 310 48 30 20 83 121 8 يوليو

 257 38 33 11 37 95 43 أغسطس

 267 43 19 22 57 96 30 سبتمبر

 405 51 32 23 28 160 111 أكتوبر

 315 41 45 41 26 86 76 نوفمبر

 426 50 55 21 52 123 125 ديسمبر

 4626 563 424 413 891 1914 421  المجموع
9 
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518 
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393 

365 

315 310 

267 
257 

مات عدد (6) رقم الشكل
ّ
  السنة ذشهر  خالل املشهرة الليبية املدني املجتمع منظ

مات عدد -(6) رقم الشكل ويظهر 
ّ
 .(2016 – 2011) خالل السنة أشهر   بحسب املنظ

  اإلشهار  معّدالت في الّتفاوت هذا دالالت على وللوقوف
ً
 تنجزه رّبما والبحث، الّدراسة إلى األمر  يحتاج لألشهر  تبعا

   .بحثية مراكز  أو  جامعات مع بالّتعاون  املستقبل في املفّوضية
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 مات
ّ
 الج رافي تو يعها و الليبية املدني املجتمع منظ

 بغية لها، ومكاتب فروع   بفتح إنشائها قرار  على وبناء املفوضية قامت الليبية للمدن الجغرافية التغطية لضمان

ماتهم وإشهار  بقيد الراغبين تمكين
ّ
 2016 العام نهاية وحتى ممكَنْين، جهد وأقل وقت أقصر  في بذلك القيام من منظ

  22 املفّوضية ومكاتب فروع عدد بلغ
ً
، فرعا

ً
 .املفّوضّية ومكاتب لفروع الجغرافي التوزيع الّتالي الجدول  ويوضح ومكتبا

 

 

 

 

 

 

 

ة وضعت قد املفّوضية أّن  إلى هنا اإلشارة وتجدر 
ّ
 يصل أن املتوقع من حيث الجغرافي، تواجدها نطاق لتوسيع خط

  30 إلى 2018 العام من األولى الثالث األشهر  مع وفروعها مكاتبها عدد
ً
، فرعا

ً
  37 إلى نهايته ومع ومكتبا

ً
، فرعا

ً
 ومكتبا

خاذ الّتنفيذية اإلدارة باشرت حيث
ّ
ة هذه لتنفيذ الالزمة اإلجراءات بات

ّ
 .الخط

مات انتشار  يخص وفيما
ّ
  مرتبط عددها أن يتضح املدن داخل الليبية املدني املجتمع منظ

ً
  ارتباطا

ً
 بالتعداد كبيرا

 و 1788 إلى عددها يرتفع حيث ،داخلها املدني العمل حيوية على بأخرى  أو  بصورة يؤثر  والذي للمدينة السكاني

مة 964
ّ
مة 143و223 بين ما وليتراوح وبنغازي، طرابلس من كّل   في منظ

ّ
 ينخفض ثم وسبها، مصراتة من كّل   في منظ

مانين دون 
ّ
كل ويبّين واملرج، اجدابيا من كَل  في 65،60 بين ما وليتراوح والبيضاء، الّزاوية من كّل   في الث

ّ
 الّتالي الش

مات العددي الّتوزيع
ّ
 .املدن حسب الليبية املدني املجتمع ملنظ

مات العددي التو يع -( 7)الشكل رقم 
ّ
 املدينةحسب للمنظ

 فرو  ومكاتب مفوضية املجتمع املدني قائمة
 االسم ت االسم ت االسم ت االسم ت االسم ت
 مكتب براك الشاطئ 17 مكتب غريان 13 مكتب بني وليد 9 فرع البيضاء 5 فرع سبها 1

 الشاطئ القرضةمكتب  18 صبراتةمكتب  14 مكتب درنة 10 اجدابيامكتب  6 مصراتةفرع  2

 مكتب القطرون 19 االبرق  مكتب 15 مكتب الكفرة 11 مكتب الخمس 7 فرع طرابلس 3

 تراغنمكتب  20 مكتب االبيار 16 مكتب جادو 12 مكتب املرج 8 فرع بنغازي  4

 نالوتمكتب  21

 مكتب غدامس 22

 قائمة فرو  ومكاتب مفوضية املجتمع املدني–( 2)الجدول رقم 
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مات عدد من نسبة أكبر  على تحوي  طرابلس مدينة أن الّسابق الشكل من ويتضح
ّ
 حيث ليبيا في املشهرة املنظ

مات تلك نسب يوضح الّتالي والشكل لها، الكلي العدد من %39 إلى تصل
ّ
  املدن أكبر  في املنظ

ً
 . للسكان تعدادا

)%(النسبة املدينة )%(النسبة املدينة  )%(النسبة املدينة   

 0.71 ترهونة 1.17 سرت 38.65 طرابلس

 0.69 زوارة 1.10 الخمس 20.84 بن ا ي 

 0.58 الزنتان 0.95 صبراتة 4.82 مصراتة

 0.54 االجالوادي  0.86 اوباري  3.09 سبها

 0.52 جالو 0.82 بني وليد 1.92 ال اواة

 0.48 نالوت 0.80 مرزق 1.79 البيضا 

 0.45 مسالتة 0.76 غدامس 1.41 املرج

 0.39 غات 0.73 زليتن 1.30 اجدابيا

 0.39 طبرق  0.73 غريان 1.25 ال فرة

 0.35 العزيزية 0.71 درنة 1.19 الشاطئ

05% 
 مصراتة

21% 
 بن ا ي 

39% 
 طرابلس

مات حسب املد  ال برى العددي التو يع -( 8)الشكل رقم 
ّ
 للمنظ

مات بحسب املدينة-( 3)الجدول رقم 
ّ
 التو يع النسبي للمنظ
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2129 

1123 

587 

141 112 109 105 86 
47 38 30 28 26 13 12 9 7 5 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 

   لل يانات العددي التو يع (9) رقم الشكل

حادات كيانات
ّ
مات وات

ّ
 الليبية املدني املجتمع منظ

  تضّم  التي القانونّية الكيانات عدد أن املفّوضّية سجالت من يّتضح
ً
مات من عددا

ّ
 أهداف   ذات الليبية املدني املجتمع منظ

حادات هيئة على سواء مشتركة،
ّ
، (32) عددها يتجاوز  لم ائتالفات، أو  شبكات أو  ات

ً
شهر  أّن  رغم كيانا

ُ
 الّصفة بهذه منها امل

  (192) إلى وصل قد
ً
شهرت قد كانت أغلبها أّن  تبّين ولكّن  كيانا

ُ
 .الّتنظيمية الالئحة في املدرجة للتعريفات باملخالفة أ

مة هيئة على تنشط التي املسّجلة الكيانات عدد مع وباملقارنة
ّ
مة، 3252 عددها يبلغ والذي جمعية أو  منظ

ّ
 عدد فإّن  منظ

حادات
ّ
بكات االت

ّ
  يبدو  والّتحالفات والش

ً
، قليال

ً
شهرة الكيانات عدد بلغ حيث جدا

ُ
مة أو  جمعية مسّمى تحت امل

ّ
  منظ

حاد" مسّمى وتحت ،587 "مؤسّسة" مسّمى وتحت ،3252
ّ
كل في مبّين هو  كما ،12 "شبكة" مسّمى وتحت ،141 "ات

ّ
 الش

 .الّتالي

 من تتكّون  الكيانات تلك أّن  إلى اإلشارة وتجدر 

مة 400 عدد ائتالف
ّ
 %8.64 نسبته ما تشكل منظ

مات مجموع من
ّ
 مفوضية لدى املشهرة املنظ

 ،(10) رقم الشكل في موضح هو  كما املدني، املجتمع

  مستوى  انخفاض إلى تشير  الضئيلة النسبة وهذه

نسي "
ّ
عاو  "و "الت

ّ
 وتدني الكيانات، تلك بين "الت

راكة وفاعلية بأهمية الوعي مستوى 
ّ

 والعمل الش

بكات الّتحالفات وبناء املشترك
ّ

 على التأثير  في والش

   .الّتغيير وإحداث الّسياسات وصّناع العام الرأي

9% 

91% 

 العمل بشكل جماعي

 العمل بشكل فردي

مات إل  ال يانات نسبة (10) رقم الشكل
ّ
 الفردية املنظ



14 

 املدينة حسب لل يانات العددي التو يع (4) رقم الجدول 

ع هو  وكما
ّ
 في يتواجد حيث الكيانات تلك من عدد بأكبر  ومصراتة وبنغازي  كطرابلس الكبرى  املدن استأثرت فقد متوق

مات من %53 تتواجد كما. .بنغازي  مدينة في %25 و الكيانات هذه من %40 طرابلس مدينة
ّ
 الكيانات لهذه املكونة املنظ

 .الّتاليين(5) رقم والجدول  (4) رقم الجدول  يوضح كما طرابلس مدينة في

 اإلجمالي ال مي شب ة رابطة اتحاد املدينة

 212 87 26 99 طرابلس

 37 12   25 بن ا ي 

 56 56  لي  

 29 17 12 مصراتة

 14 14 البيضا  

 11 11 بني وليد

 9 9 تاورغا 

 8 8 شحات 

 7 7 ترالونة

 7 7 الع ا اة

 7 7 تراغن

 3 3 الخمس

 400 116 38 246 اإلجمالي ال مي

 اإلجمالي الكلي شبكة رابطة اتحاد املدينة

 13 4 1 8 طرابلس

 8 3   5 بن ا ي 

 2 1 1 مصراتة

 1 1 الع ا اة

 1 1  لي  

 1 1 ترالونة

 1 1 بني وليد

 1 1 شحات

 1 1 الخمس

 1 1 البيضا 

 1 1 تاورغا 

 1 1 تراغن

 32 8 2 22 اإلجمالي الكلي

مات العددي التو يع (5) رقم الجدول 
ّ
 املدينة بحسب لل يانات امل ونة للمنظ
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مات نشاط مجال
ّ
 الليبية املدني املجتمع منظ

مات انتشار  مع
ّ
 باألحداث تأثرها ومدى مدينة كل خصوصية بحسب عملها مجاالت تنوعت ليبيا في املدني املجتمع منظ

 االغاثي أو  السياس ي أو  الثقافي أو الحقوقي أو  االجتماعي املجال اختار  من فمنها تأسيسها، حين الساحة على املوجودة

   .لها بحاجة املجتمع أن مؤسسوها رأى التي املجاالت من وغيرها الخدمي، أو 

 اإلجابات أغلب كانت املفّوضّية، في اإلشهار  إجراءات أثناء سواه دون  املجال هذا اختيار  سبب عن السؤال وعند

 :التالية النقاط في تنحصر

بحقوقها واملطالبة عنها للدفاع بحاجة أنها يرون فئة إلى التأسيس في الراغبين األشخاص انتماء. 

ومساعدتها  عنها الدفاع ضرورة ويرون فيهم أثرت قضية أو  معينة فئة مع متعاطفون  أشخاص .   

بها يؤمنون  معينة قضية أو  معينة هواية تجمعهم أشخاص . 

التوعية من املزيد إلى بحاجة املجتمع أن يعتقدون  أشخاص. 

مات من دعم على الحصول  في يرغبون  أشخاص
ّ
 .الدولية املنظ

مات عمل مجا ت ذ  الّسجالت من واتبّ  
ّ
رتيب حسب توّ   الليبية املدني املجتمع منظ

ّ
الية املجا ت إل  ال 

ّ
 :الت

 فئات رعاية بشرية، تنمية تنمية، ،توعية إنسان، وحقوق  قانون  وفنون، ثقافة اجتماعية، خدمات خيرية، أعمال

فل، املرأة شؤون ،صّحة معّينة،
ّ
 تطوير عاّمة، خدمات بيئة، وتعليم، تربية ورياضة، شباب ومساعدات، إغاثة والط

 الشعوب، بين صداقة دعوي، وطنية، مصالحة ديمقراطية، ،اقتصاد، الخاصة االحتياجات وي ذ إعالم، علمي،

 .ألغام إزالة املستهلك، حماية رقابة، وتأهيل، تدريب وآثار، سياحة

 بعدد االجتماعية الخدمات مجال ثم ومنظمة، جمعية (651) بلغ بعدد األولى املرتبة في الخ رية األعمال مجال وجاء

 (446) بلغ بعدد اإلنسا  حقوق  عن الدفا  مجال و  (475) بلغ بعدد الثقافي املجال ثم ومنظمة، جمعية (553) بلغ

مة، جمعية
ّ
مات أّما ومنظ

ّ
نموي  املجال في العاملة الليبية املدني املجتمع منظ

ّ
 وجاء  ،(262) عددها بلغ فقد الت

مة (43) بعدد األخيرة، املراتب في الديمقراطية الّتنمية بمجال االهتمام
ّ
   . !! فقط منظ

ر  التوزيع وهذا
ّ

مات أجيال وجود تنّوع على يؤش
ّ
مات وهو ،األول  الجيل بين األربعة، املدني املجتمع منظ

ّ
  الخيرية، املنظ

مات أي ،الثاني والجيل
ّ
مات أي ،الثالث والجيل االجتماعية، والّرعاية الخدمية املنظ

ّ
 ،والّرابع الّتنموي، العمل منظ

مات وهو 
ّ
 (1940) إلى عددها وصل حيث والثاني، األّول  للجيلين الغلبة كانت وإن اإلنسان، حقوق  عن الّدفاع منظ

مة
ّ
  يزيد ما أي ،منظ

ً
مات عدد إجمالي من %42 عن قليال

ّ
مات نسبة قاربت حين في املدني، املجتمع منظ

ّ
 الجيل منظ

 .%15.6  حدود الّرابع

مات واحتياجات ألوضاع ميدانية دراسة نتائج وتظهر 
ّ
    عام املستقبل مؤسسة بها قامت ليبيا في املدني املجتمع منظ

  هنالك أن 2012
ً
 وبكونها املجتمع، في املؤسسات هذه به تقوم أن املفترض من الذي التنموي  الدور  حول  شكوكا

 دور  بفاعلية يؤمنون  فقط املستطلعين ثلث أن النتائج أشارت حيث ا،ليبي في التنمية معادلة في الرئيس ي الالعب

  قليل عدد وقال املجتمعية،،، والعدالة واملساواة املواطنة قيم وتحقيق التنمية في مؤسساتهم
ً
 املستطلعين من جدا
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 د تلعب مؤسساتهم بأن
ً
 سيرئي ورا

ً
 دور  ملؤسساتهم وأّن  النساء وتمكين االجتماعي النوع أساس على املساواة تحقيق في ا

 بان قالوا %50 ) .الطارئة املساعدات وتوفير  السلمي التوافق وبناء زاعاتنال وفض األزمات لح في املساهمة في رئيس ي

مات عدد توزيع التالي الجدول  ويوضح .(1)(دور  لهم ليس بأنه قالوا % 43 و فرعي، دورهم
ّ
 الليبية املدني املجتمع منظ

 .نشاطها مجاالت حسب

ماتعدد  مجال النشاط
ّ
 النسبة املنظ

 %14.1 651 اعمال خ رية

 %12 553 الخدمة ا جتماعية

 %10.3 475  قافة و فنو  

 %9.6 446 قانو  و حقوق انسا 

 %5.7 264 التوعية

 %5.7 262 التنمية

 %4.5 207 التنمية البشراة

 %3.8 174 رعاية فئات معينة

 %3.7 172 صحة

 %3.7 169 ش و  املرذة و الطفل

 %3.2 149 اغا ة و مساعدات

 %3.0 138 شباب و رااضة

 %2.6 119 تربية و تعليم

 %2.2 103 البيئة

 %2.2 101 الخدمات العامة

 %2.0 93 التطوار العلمي

 %1.8 82 إعالم

 %1.8 81 ذوي ا حتياجات الخاصة

 %1.5 68 اقتصادية

 %0.9 43 ديمقراطية

 %1 46 املصالحة الوطنية

 %0.9 42 دعوي 

 %0.9 41 الصداقة ب   بلدين

 %0.9 41 سياحة و آ ار

 %0.8 37 تدراب و تأاليل

 %0.7 33 رقابي

 %0.5 25 حماية املستهلك

 %0.2 11 إ الة األل ام

مات  -( 6)الجدول رقم 
ّ
 مجا ت نشاطها ونسبهاالليبية حسب املجتمع املدني تو يع عدد منظ

مات املجتمع املدني في ليبيا 1.
ّ
 ، 2012مؤسسة املستقبل -الواقع والتحديات -دراسة ميدانية ألوضاع واحتياجات منظ
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مات عدد يوضح التالي الجدول 
ّ
 الجدول  في امللونة والخلية عملها ملجال بالنسبة مدينة كل داخل املدني املجتمع منظ

مات األكبر  العدد تمثل
ّ
 اختلفت االهتمام مجاالت أن  الجدول  من ويّتضح ،مدينة لكّل  بالنسبة املجال ذلك في للمنظ

 
ً
  وسبها مصراتة و طرابلس من بكّل   الخيري  العمل مجاالت املثال سبيل على طغت حيث وظروفها، مدينة كل لوضع تبعا

 التالي الجدول  في موضح كما املدن من وغيرهن والكفرة واملرج بنغازي  من كل في االجتماعية الخدمة ومجال .والّزاوية

%14.10, اعمال خ رية  

,  الخدمة ا جتماعية

12.0%  

%10.3,  قافة و فنو    

,  قانو  و حقوق انسا 

9.6% %5.7, التوعية  %5.7, التنمية    
%4.5, التنمية البشراة  

%3.8, رعاية فئات معينة  

%3.7, صحة   

,  ش و  املرذة و الطفل

3.7%  

%3.2, اغا ة و مساعدات  

%3.0, شباب و رااضة   

%2.6, تربية و تعليم   

%2.2, البيئة  

%2.2, الخدمات العامة  

%2.0, التطوار العلمي %11.8, باقي املجا ت   

 غدامس مر ق بني وليد اوباري  درنة صبراتة الخمس سرت اجدابيا املرج ال فرة البيضا  ال اواة سبها مصراتة بن ا ي  طرابلس العدد ال مي مجال النشاط

 6 12 7 10 1 5 6 15 23 2 3 3 22 30 59 57 255 651 اعمال خ رية

 0 4 4 10 11 6 4 6 5 10 12 8 10 11 16 170 202 553 الخدمة ا جتماعية

 15 5 4 8 5 2 4 6 4 1 10 8 5 14 11 110 194 475  قافة و فنو  

 1 3 4 2 5 7 6 4 2 8 8 11 7 9 16 109 194 446 قانو  و حقوق انسا 

 2 3 3 1 1 6 2 2 3 4 6 5 2 6 8 71 100 264 التوعية

 0 2 4 0 0 6 3 3 4 2 0 1 11 11 6 11 159 262 التنمية

 0 0 2 1 4 3 1 6 4   7 3 1 7 20 67 48 207 التنمية البشراة

 0 0 1 0 0 1 2 1 2 3 2 7 5 3 23 49 53 174 رعاية فئات معينة

 2 0 1 0 2 1 1 0 0 2 1 1 4 12 10 31 86 172 صحةال

 2 3 1 0 0 2 1 2 2 2 2 1 3 3 10 55 48 169 ش و  املرذة و الطفل

 0 0 4 1 4 1 4 1 0 6 4 6 4 6 9 34 41 149 إغا ة و مساعدات

 1 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0 1 2 2 5 28 68 138 شباب و رااضة

 1 1 0 0 1 1 2 3 0 1 1 2 2 4 6 26 48 119 تربية و تعليم

 3 1 0 2 1 1 1 1 2 8 1 4 0 3 4 19 26 103 البيئة

 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 5 2 2 60 101 الخدمات العامة

 1 0 0 0 0 1 3 0 1 2   1 0 1 1 32 46 93 التطوار العلمي

 1 0 0 1 0 1 3 0 0 1 2 0 0 0 6 20 30 82 إعالم

 0 1 2 1 4 0 3 1 2 2 1 5 2 2 12 15 12 81 ذوي ا حتياجات الخاصة

 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 1 2 0 2 2 25 22 68 اقتصادي

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 14 20 43 ديمقراطية

 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 4 0 5 13 42 سياحة و آ ار

 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 2 1 2 11 16 41 دعوي 

 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 31 41 الصداقة ب   الشعوب

 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 2 5 17 37 تدراب و تأاليل

 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   0 0 0 1 14 12 33 رقابي

 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 1 2 0 3 11 25 حماية املستهلك

 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 1 0 0 1 2 2 18 46 املصالحة الوطنية

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 11 إ الة األل ام

مات  -( 11)الشكل رقم 
ّ
 نشاطهامجا ت الليبية حسب املجتمع املدني تو يع نسب منظ

مات  -( 7)الجدول رقم 
ّ
 نشاطها وحسب املدينةمجا ت الليبية حسب املجتمع املدني تو يع عدد منظ
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ات/امل سس   وعدد الليبية املدني املجتمع منظمات 

 الجنسوتو يعهم النسبي حسب ات /تو يع عدد امل سس   -( 12)الشكل رقم 

40,010 
مات مؤسس ي عدد

ّ
 واملناخ والتطّوع املجتمعية واملشاركة املواطنة حّس  إلينا يوحى الليبية املدني املجتمع منظ

مات ات/مؤسس ي عدد أن إلى املفّوضية سجالت وتفيد والحرّية،،، الديمقراطي
ّ
 مع وصل ليبيا في املدني املجتمع منظ

  (40010) إلى م2016 سنة نهاية
ً
ل مؤسسا، عضوا

ّ
كور  ومث

ّ
 .%80 قرابة إلى وصلت حيث منهم، األكبر  النسبة الذ

31950 8060 

80% 20% 

مات سجالت أظهرت وقد ، فقط املؤسّسين األعضاء عدد إلى يشير  الّسابق العدد
ّ
 بتحديث قامت التي املنظ

مات ومشاريع وبرامج أنشطة في املتطّوعين أعداد من %41 أن املفّوضّية لدى بياناتها
ّ
 الليبية املدني املجتمع منظ

 إدارات ملجالس الكلي اإلجمالي من %23  اإلدارة مجلس عضوية في املرأة مشاركة نسبة تمثل كما النساء، من

مات
ّ
   .املنظ

 31و11 بين ما يتراوح واملؤسسات الجمعيات تلك في املتطّوعين عدد من %84 أّن  (2) سابقة دراسة بّينت كما

 
ً
  30و 11 بين ما يتراوح العدد أن صّرحوا %41 و أكثر، أو  ة/متطّوعا

ً
   .ة/متطّوعا

مات عدد أن املّتحدة لألمم تقرير  يشير  املنطقة، دول  مع وباملقارنة
ّ
 بست أكبر  "ليبيا في الواحد للفرد املدنية املنظ

  مصر، في وكذلك ،2011 سنة العراق في الحال عليه هو  مما مرات
ً
 (3) 2011 تقارير ذكرته ما إلى استنادا

مات عدد بأن الّتذكير  نعيد وإذ
ّ
سّجلة الليبية املدني املجتمع منظ

ُ
 بلغ قد 2016 عام نهاية حتى املفّوضية لدى امل

مة (4626)
ّ
مة (1914) إلى وصل قد 2012 عام عددها وكان ،منظ

ّ
 بلدان بعض مع املقارنة سبيل على نشير  ،منظ

مات استدامة تقرير  أورده ما إلى العربية املنطقة
ّ
 قطاعات حجم" أّن  إلى 2012  عام الصادر  املدني املجتمع منظ

مات
ّ
  ياملدن املجتمع منظ

ً
 للوزارة فوفًقا املنطقة، بلدان بين ر كبي بشكل تتفاوت املحلية التسجيل تلسلطا وفقا

مات عدد فإن املدني، املجتمع مع العالقات نع املسؤولة
ّ
 تبلغ قد املغرب في املسجلة املدني املجتمع منظ

مة 90,000
ّ
مة  37,000 اآلن ياالجتماع التضامن وزارة بيانات قاعدة تتضمن مصر، وفي ،2012 عام في منظ

ّ
 منظ

 27ص -مصدر سابق   2.

 4ص – 2015 –اليونيسف وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي  –تقرير توضيحي  –رسم خارطة املجتمع املدني  3.
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مات عدد الواضح غير  من أنه إال  ،
ّ
 قوامه رسمي قطاع أصغر  العراق ولدى اإلجمالي، العدد هذا من الفّعالة املنظ

مة 1,263
ّ
مة 3,000 حواليّ  وهناك هذا، .فقط مسجلة مدني مجتمع منظ

ّ
 األردن من كل   في مسجلة مدني مجتمع منظ

مة 9,000 وحواليّ  غزة، وقطاع الغربية والضفة
ّ
مات دعد عن موثوقة بيانات توجد وال  .اليمن في منظ

ّ
 املجتمع منظ

مات من عدد إنشاء واليمن مصر  وشهدت منظمة،30,000 و 5,000 بين تتراوح تقديرات وجود مع لبنان، في املدني
ّ
 منظ

 .(4) 2012 عام في الشبابية املدني املجتمع

دت أخرى  جهة ومن
ّ
زايد على 2014-2010 العاملية املسح قيم أك

ّ
 ليبيا، في املنظمات في العضوية عدد في امللحوظ الت

مات أعضاء من أكبر  عدد لديها ليبيا أن يبّين والذي
ّ
 وينطبق آخر، مغاربي بلد أي من الواحد للفرد التطّوعّية املنظ

مات أنواع جميع على هذا
ّ
رفيهية أو  الّرياضّية أو  الّدينّية سواء املنظ

ّ
 أو  البيئّية أو  الّتعليمية أو  املوسيقّية أو  الفنّية أو  الت

ات على واالعتماد املستهلك عن الّدفاع مجموعات أو  والخيرّية اإلنسانية أو  املهنية
ّ
 وفي .(5)املتبادلة واملساعدة الذ

 وتونس والجزائر  املغرب من كل بعد الخامسة املرتبة في ليبيا جاءت عربية، دولة تسع بين املفوضية بها قامت مقارنة

 .(6) ولبنان

مات استدامة تقرير4.
ّ
 .الّدولية للتنمية األمريكية الوكالة -أفريقيا وشمال األوسط الشرق  ملنطقة 2012 املدني املجتمع منظ

 5ص – السابق املصدر 5.

   (30) رقم الصفحة (13) رقم الجدول  انظر 6.
 
 
 

ة، وهو رقم يتناسب مع تسجيل /مؤّسس 18824بلغ م حيث 2012ات في عام /وقد كان أعلى معّدل لعدد املؤسسين

مات أعلى رقم إلشهار 
ّ
مة 1914في نفس العام والذي بلغ املنظ

ّ
ات /ويوضح الشكل الّتالي توزيع عدد املؤسسين. منظ

 .   2016وحتى نهاية العام الخمسة السابقة لكل سنة من السنوات 

4659 

18824 

6960 

2867 2876 3824 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 ات تبعا للسنة/امل سس  التو يع النسبي لعدد  -( 14)رقم الشكل 

 ات تبعا للسنة/امل سس  عدد تو يع  -( 13)الشكل رقم 

2011 

12% 

2012 

47% 

2013 

17% 

2014 

07% 

2015 

07% 

2016 

10% 



20 

مات وجود بّينت املفّوضية سجالت أّن  إلى هنا اإلشارة وتجدر 
ّ
كور  من هم املؤّسسين أعضائها جميع منظ

ّ
 فقط، الذ

مات
ّ
مات فقط، اإلناث من املؤّسسين أعضائها جميع أخرى  ومنظ

ّ
كور  من املؤسسين أعضاؤها أخرى  ومنظ

ّ
 واإلناث، الذ

مات تلك عدد الّتالي الشكل ويبّين
ّ
   .ات/املؤّسسين جنس حسب املنظ

54% 

07% 

39% 

ماتات تبعا لعدد /جنس امل سس  عدد و نسب –( 15)الشكل رقم 
ّ
 املنظ

2505 

333 

1788 

 املدينة عدد امل سس   اسم املنظمة ال رتيب

 طرابلس 1040 اتحاد مجالس الحكماء والشورى 1

 مسالتة 160 جمعية اإلحسان لرعاية األيتام واألعمال الخيرية 2

 طبرق  159 جمعية قدماء البحارة طبرق  3

 بنغازي  154 منظمة الليبيو العاملية للحفاظ على التراث واملوروث الحضاري  4

 مصراتة 150 جمعية شهد لرعاية الصم وضعاف السمع 5

 طرابلس 135 فبراير 17مؤسسة معتقلي  7

 بنغازي  135 االتحاد األكاديمي الطالبي 8

 طرابلس 124 منظمة االتجاه غير الحكومي 9

 مصراتة 115 جمعية ذات الهمة الخيرية 10

مات التي أسسها الذكور فقط -(8)الجدول رقم 
ّ
 بعض املنظ
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مات عدد  -(9)الجدول رقم 
ّ
 املجتمع املدني الليبية بحسب أل نشاط ووف  أل سنةم سس ي منظ

 

مات م سس ي عدد
ّ
 سنة أل ووف  نشاط أل بحسب الليبية املدني املجتمع منظ

 مجال ويليه الكلي العدد من %14.1 تمثل النسبة وهذي املؤسسين لعدد األكبر النسبة الخيرية األعمال مجال يمثل

 ويوضح املؤسسين، عدد من %0.12 بــ األخيرة املرتبة في األلغام إزالة مجال ويأتي %11.76 بــ االجتماعية الخدمة

   .سنة لكل ووفق مجال كل بحسب الجنسين من املؤسسين عدد (9) رقم الجدول 

 عدد ال مي امل سس   2016 2015 2014 2013 2012 2011 النشاط

 5371 309 304 279 914 3056 510 ذعمال خ رية

 4709 729 486 390 531 2140 432 الخدمة ا جتماعية

 4643 294 286 338 617 2587 521 قانو  و حقوق انسا 

 3568 909 198 224 718 1236 283  قافة و فنو  

 2290 75 44 50 317 1540 264 التوعية

 2055 188 138 89 290 1303 47 التنمية

 1965 47 123 155 393 800 447 رعاية فئات معينة

 1753 239 111 149 297 587 370 التنمية البشراة

 1561 175 68 92 182 773 271 ش و  املرذة و الطفل

 1392 118 89 84 285 637 179 صحة

 1300 49 54 126 250 617 204 تربية و تعليم

 1137 98 199 107 315 415 3 إغا ة و مساعدات

 1129 36 39 155 253 487 159 البيئة

 1090 128 178 50 156 444 134 شباب و رااضة

 870 50 61 122 349 249 39 ذوي ا حتياجات الخاصة

 813 85 102 153 277 181 15 الخدمات العامة

 745 23 74 131 134 183 200 التطوار العلمي

 585 57 62 31 125 211 99 إعالم

 515 81 28 49 59 110 188 اقتصادي

 460 17 20 16 137 191 79 دعوي 

 402 3 19 6 86 231 57 رقابي

 395 6 6 12 65 254 52 ديمقراطية

 348 40 85 27 45 148 3 سياحة و آ ار

 282 0 0 20 41 154 67 الصداقة ب   الشعوب

 227 44 56 9 47 71 0 تدراب و تأاليل

 200 9 16 3 29 113 30 حماية املستهلك

 153 10 9 0 37 94 3 املصالحة الوطنية

 52 5 21 0 11 12 3 إ الة األل ام
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 ات تبعا مل الالتهم العلمية/نسب امل سس   -(16)الشكل رقم 
 
 

مات امل سس   للنشطا  العلمية امل الالت
ّ
   (م سس عضو  1000 العينة حجم )املدني املجتمع ملنظ

مات املؤسسين املدني املجتمع نشطاء من %58 من أكثر  أن املفوضية سجالت أظهرت
ّ
 شهادات على حاصلين للمنظ

 ال  %2 أن أيضا وجد كما ، أقلف يعادلها ما أو  الثانوية الشهادة على حاصلين كانوا فقط %40 وأن فأعلى، جامعية

  املؤهالت يحملون 

 جامعي فأعم 

58% 

  انوي فأقل

40% 

 بدو  م الل

2% 

 ملت  ر العمرات /نسب امل سس   -(17)الشكل رقم 
ً
 وفقا

 
 

  مات امل سس   النشطا  ذعمار
ّ
 (م سس عضو  2000 العينة حجم ) املدني املجتمع ملنظ

مات املؤسسين املدني املجتمع نشطاء من %29.5 أن وجد لقد
ّ
  أعمار وكانت عاما، 39 – 30 بين أعمارهم للمنظ

  50 أعمارهم املؤسسين من %24.5 و ،49 – 40 بين 27.7%
ً
 أعمارهم كانت % 18.3 أن حين في فوق، فما عاما

مات تأسيس في الشباب تمثيل نسبة على نفسها النتائج هذه عكست لقد .عاما 29 – 16 بين
ّ
 املدني املجتمع منظ

 عدد أجمالي من %62.5 تمثل وهي ،(39 – 18 بين أعمارهم الذين هم والنساء الرجال من الشباب) ليبيا في

مات املؤسسين النشطاء
ّ
 . للمنظ

16-29 

18% 

30-39 

29% 
40-49 

28% 

 فأكثر 50

25% 
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املرذة مشاركة 

  أنهّن  بحيث املدني، املجتمع في فعالة مشاركة الثورة بعد ما مرحلة في النساء بّينت
ً
  ممثالت يكن ما عادة

ً
 تمثيال

 
ً
ماتا فاعلية في كبيرة حصة ويشكلن جيدا

ّ
 وهو  الليبي، السياق في برضا عموًما املدني املجتمع إلى النظر  ويتّم . ملنظ

مات إلى بعد النظر  يتّم  ال  ذلك، ومع .ضمنه للعمل خصب إطار  بأنه واعتقاد متحمسة بمشاركة يتميز 
ّ
 املجتمع منظ

 تأثيرها أّن  النساء ترى  ما وغالًبا الشعبي، املستوى  على النساء تمثل أنها على االجتماعي النوع على تركز  التي املدني

 من يحّد  أنه كما املدني، املجتمع في املرأة مشاركة على سلبي تأثير  املعاكس األمني للوضع ذلك، على وعالوة .محدود

 .(7)التنقل في املرأة حرية

 نسبة تشكل حيث مميز  نشاط صاحبة كونها الفت التطوعي العمل في الليبية املرأة وجود  يعتبر  الثورة بداية منذ

مات سجالت على بناءً  )ليبيا في املتطوعين من %41 مشاركتها
ّ
 خاص دور  للمرأة و  . ،(املفوضية لدى املتوفرة املنظ

 من وغيرها والبيئية واالجتماعية والحقوقية التعليمية مجاالت عدة في انخرطت حيث املدني املجتمع حيوية في

مات من العديد ،فكونت املجاالت
ّ
 بكثافة موجودة املرأة أن نالحظ فكما ، االجتماعية و  الخيرية و  النسائية املنظ

 الضغط مجموعات في بقوة موجودة كذلك وهي .لها املباشر  املحيط تمس التي واألنشطة الخدمات في ناشطة وهي

 .واملناصرة

مات تأسيس في املشاركات النساء عدد وصل م 2016 عام نهاية إلى 2011 عام بداية مع
ّ
 ناشطة 8060 إلى املنظ

مات هناك الّسابقة الفقرة في بّينا وكما املؤّسسين، عدد إجمالي من %20 إلى وصلت بنسبة أي مدنية،
ّ
 منظ

ساء على فيها العضوية اقتصرت
ّ
مة، (333) إلى عددها ووصل فقط الن

ّ
  عدد إجمالي من %7 بنسبة أي منظ

مات
ّ
 .م 2016 عام نهاية حتى ليبيا في املشهرة املنظ

 -اإلنمائي املتحدة األمم وبرنامج ليبيا في للدعم املتحدة األمم بعثة مكاتب - 2014 ابريل – ليبيا في واألمن والسالم املرأة حول  مرجعية دراسة7.

80% 

20% 

 نسبة الذكور 

 نسبة اإلناث

ماتاللكور في تأسيس نسبة اإلناث إل  -(18)الشكل رقم 
ّ
 املنظ



77% 

23% 
 نسبة الرجال

 نسبة النساء

سا  إل  اللكور في تأسيس  -( 19)رقم الشكل 
ّ
مات نسبة الن

ّ
 للسنةاملنظ

ً
 تبعا
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سا  إل  اللكور في التطو  لدى  -(20)الشكل رقم 
ّ
ماتنسبة الن

ّ
 املنظ

 
 

2011 

23% 

2012 

22% 

2013 

17% 

2014 

17% 

2015 

14% 

2016 

21% 

 %23 أن املفوضية سجالت من وتبين

 اإلناث من اإلدارة مجلس أعضاء من

  متدنية وتعتبر 
ً
مات عدا ما نسبيا

ّ
 املنظ

 يغيب حيث النساء من تكوينها التي

 العضوية عن كامل شبه بشكل الرجال

 الحال بطبيعة اإلدارة مجلس وعن

مات عدد ووصل
ّ
مة، (168) إلى املرأة بشؤون تهتم التي املنظ

ّ
مات الكلي العدد من %3.6  بنسبة أي منظ

ّ
 في للمنظ

   .ليبيا

4% 

96% 

مات -(21)الشكل رقم 
ّ
مات ش و  املرذة إل  العدد ال مي للمنظ

ّ
 نسبة منظ
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18% 

82% 

 نسبة النساء القائدات

 نسبة الرجال القادة

 نسبة النسا  القائدات  -(22)الشكل رقم 

مات عدد أن من الرغم وعلى
ّ
 املهتمة املنظ

 الكلي العدد مع باملقارنة قليل املرأة بشؤون

مات
ّ
 فقط، %4 عن يزيد ال  حيث ليبيا في للمنظ

مات يقدن الالتي النساء عدد أن إال 
ّ
 مجتمع منظ

مة، (826) إلى يصل مدني
ّ
 %18 نسبته ما أي منظ

مات الكلي العدد من
ّ
 بالشكل موضح كما للمنظ

 .(22) رقم

 املدينة العدد اسم املنظمة ال رتيب

 مصراتة 115 جمعية ذات الهمة الخيرية 1

 جالو 75 جمعية آللئ جالو النسائية 2

 مصراتة 66 جمعية بيوت العطاء الليبية 3

 مصراتة 65 اتحاد املرأة الليبية 4

 مصراتة 63 جمعية شهداء الرميلة لألعمال الخيرية 5

 جالو 60 جمعية القوارير النسائية جالو 6

 طرابلس 59 مؤسسة ثـائرات طرابلس للتنمية 7

 جالو 58 جمعية اللبة النسائية جالو 8

 بنغازي  47 جمعية كلنا معا لدعم املرأة ذات االعاقة 9

 بنغازي  40 املنظمة الدولية لحقوق املرأة 10

 ودان 32 جمعية املنتدى للعمل النسائي بودان 11

 بنغازي  30 جمعية ابن سينا  لألعمال الخيرية 12

 بنغازي  27 املنظمة الليبية لألرشاد والعالج النفس ي 13

 بنغازي  26 جمعية ذات الهمة الخيرية 14

مات التي أسسها النساء  -(10)الجدول رقم 
ّ
 فقطبعض املنظ
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72 

63 

43 

27 27 
24 

18 
15 

الخدمة  شؤون املرأة أعمال خيرية

 االجتماعية

قانون وحقوق  التنمية ثقافة وفنون 

 إنسان

 تربية وتعليم التوعية

مات ذبر  مجا ت عمل  -(23)الشكل رقم 
ّ
 التي م سسيها فقط من النسا املنظ

 
 

مات امللحوظ النشاط أن
ّ
س الليبية املراة وتميز النسائية للمنظ مات من للعديد ةوقائد ةكمؤّسِّ

ّ
 ، املدني املجتمع منظ

مات تلك تكوين حول  التباس خلق في ساهم قد
ّ
 فقرة في أشرنا فقد األهداف؟ نسوية أم التركيب نسائية أهي املنظ

مات من %7 أن إلى سابقة
ّ
مة 333 عددها والتي النساء من فقط مؤسسيها ليبيا في املدني املجتمع منظ

ّ
  حيث ، منظ

مات  هذه من %18.6 تنشط
ّ
 أنها من أكثر  التركيب نسوية أنها على نميل يجعلنا وهذا املرأة شؤون  في قطف املنظ

  .األهداف نسوية

 نسبة املجا ت األكثر رغبة لدى النسا  امل سسات -(24)الشكل رقم 
 
 

 أعمال خيرية

22% 

 شؤون املرأة

19% 

 الخدمة االجتماعية

13% 

 ثقافة وفنون 

8% 

 التنمية

8% 

 قانون وحقوق إنسان

7% 

 التوعية

5% 

 تربية وتعليم

 باقي املجاالت 5%

13% 
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مات تأسيس في النسا  مشاركة نسبة
ّ
   النشاط مجال وف  املنظ

مات أن املفوضية سجالت من يتضح
ّ
مات هي الخيرية االعمال مجال في الناشطة املنظ

ّ
 املرأة لدى رغبة األكثر  املنظ

مات ايليه ,  %18.4 بنسبة املؤسسة
ّ
  الثالثة املرتبة في تأتي ثم , %14 بنسبة والطفل املرأة شؤون في املختصة املنظ

مات
ّ
مات املؤسسات النساء عدد (11) رقم الجدول  ويوضح. االجتماعية الخدمة في املختصة املنظ

ّ
 ونسبة للمنظ

 مجال كل في مشاركتهن

 )%(املشاركة نسبة  العدد املجال

 18.40 1483 ذعمال خ رية

 14.19 1144 ش و  املرذة و الطفل

 9.98 804 الخدمة ا جتماعية

 8.65 697  قافة و فنو  

 7.84 632 قانو  و حقوق انسا 

 6.39 515 التوعية

 5.26 424 تربية و تعليم

 4.38 353 التنمية البشراة

 4.08 329 التنمية

 3.91 315 صحة

 3.06 247 رعاية فئات معينة

 2.47 199 إغا ة و مساعدات

 2.37 191 ذوي ا حتياجات الخاصة

 1.71 138 الخدمات العامة

 1.18 95 شباب و رااضة

 1.14 92 البيئة

 0.82 66 التطوار العلمي

 0.65 52 إعالم

 0.63 51 تدراب و تأاليل

 0.55 44 دعوي 

 0.55 44 رقابي

 0.43 35 ديمقراطية

 0.41 33 اقتصادي

 0.30 24 الصداقة ب   الشعوب

 0.29 23 سياحة و آ ار

 0.25 20 حماية املستهلك

 0.12 10 املصالحة الوطنية

 0.00 0 إ الة األل ام

مات امل سسات النسا  عدد -(11) رقم الجدول 
ّ
 مجال أل في مشاركتهن ونسبة للمنظ
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 المؤسسات كما نود اإلشارة إلى أن النساء

تختلف رغبتهن في اختيار مجاالت عمل 

حيث يعتبر , من مدينة ألخرى  المنّظمات 

مجال األعمال الخيرية األكثر رغبة عند 

,  النساء في المدن طرابلس و مصراتة وسبها 

المنّظمات بينما في مدينة بنغازي تعتبر 

العاملة في مجال شؤون المرأة والطفل االكثر 

من % 16رغبة لدى النساء المؤسسات بـ 

وبالمثل في مدينة جالو وفيما يلي , عدد الكلي

مقارنة بين بعض المدن من حيث رغبة 

المنّظمات النساء في اختيار مجاالت عمل 

 المؤسسات لها 

 يعتبر  حيث ,  ألخرى  مدينة من العمل مجاالت اختيار  في رغبتهن تختلف املؤسسات النساء أن إلى اإلشارة نود كما

  تعتبر بنغازي  مدينة في بينما , وسبها مصراتة و  طرابلس املدن في النساء عند رغبة األكثر  الخيرية األعمال مجال

مات
ّ
 وباملثل ,الكلي عدد من %16 بـ املؤسسات النساء لدى رغبة االكثر  والطفل املرأة شؤون مجال في العاملة املنظ

مات عمل مجاالت اختيار  في النساء رغبة حيث من املدن بعض بين مقارنة يلي وفيما .جالو مدينة في
ّ
 .املنظ

 درنة جالو سبها مصراتة بن ا ي  طرابلس مرتبة النشاط

 املرتبة ا ول 
 أعمال خيرية 

(22)% 

 شؤون املرأة والطفل 

(16)% 

 أعمال خيرية 

(25)% 

أعمال خيرية 

(43)% 

شؤون املرأة 

 %(63)والطفل 

إغاثة 

 ومساعدات

 (36)% 

 املرتبة ا ول 
 التنمية 

(10)% 

 الخدمة االجتماعية 

(15)% 

شؤون املرأة 

 والطفل 

(23)% 

ثقافة وفنون 

(16)% 

التنمية البشرية 

(28)% 

الخدمة 

 االجتماعية 

(21)% 

 املرتبة ا ول 

الخدمة 

 االجتماعية 

(9)% 

قانون وحقوق 

 االنسان 

(11)% 

 تربية وتعليم 

(20)% 

 صحة 

(12)% 
 %(8)البيئة 

شؤون املرأة 

 والطفل 

(18)% 

 نسبة مجا ت األكثر رغبة لدى النسا  امل سسات حسب املدينة -(12)الجدول رقم 
 
 

1788 

964 

223 
143 89 83 65 60 58 44 38 37 35 33 32 27 24 18 

مات وخصوصية حيواة
ّ
 الليبية املد  بع  في املدني املجتمع منظ

مات ومالمح خصوصيات ملعرفة ليبية مدينة عشر ثمانية بين إحصائّية مقارنات إجراء تّم  الجزء هذا في
ّ
 منظ

  واملرج والبيضاء والّزاوية وسبها ومصراتة وبنغازي  طرابلس :الّتالية املدن اختيار  تّم  حيث .بها املدني املجتمع

ل حيث وغات، وجالو  والزنتان وزوارة ودرنة وغدامس ومرزق وليد وبني وصبراتة والكفرة واجدابيا
ّ
 مختلف تمث

مات من عدد أكبر  وتضّم  والصحراوية، والّداخلية والوسطى منها الّساحلّية ليبيا مناطق
ّ
 فيها يتواجد حيث املنظ

مة، 3679
ّ
مات عدد إجمالي من %79.5 قرابة أي منظ

ّ
 .الّسكان غالبية تضم كما ليبيا، في املنظ

مات عدد -(25) رقم الشكل
ّ
 مدنية عشر  ا ربعة في املنظ
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رات من عدد اختيار  تّم  كما
ّ

كور  وعدد ونسبتهّن  املؤّسسات اإلناث وعدد ،ن ات/املؤّسسين عدد وهي للمقارنة، املؤش
ّ
 الذ

كور  ونسبة ونسبتهم، املؤّسسين
ّ
مات، قيادة في واإلناث الذ

ّ
مات لدى رغبة املجاالت واكثر  املنظ

ّ
 من ، مدينة كل داخل املنظ

 عشر الثمانية املدن

0.00 
2.50 
7.25 
10.75 
12.50 
12.66 
15.73 
17.07 
17.99 
18.04 
21.67 
23.08 
27.78 
28.13 
28.57 
28.89 

30 
35.14 

100.00 
97.50 
92.75 
89.25 
87.50 
87.34 
84.27 
82.93 
82.01 
81.96 
78.33 
76.92 
72.22 
71.88 
71.43 
71.11 

70 
64.86 

0% 50% 100%

 الزنتان

 بني وليد

  املرج

  البيضاء

 الكفرة

 مصراتة

 الزاوية

 درنة

 بنغازي 

 طرابلس

 اجدابيا

 جالو

 غات

 زوارة

 غدامس

 صبراتة

 سبها

 مرزق

 النساء القائدات

 الرجال القادة

0.43 
10.20 
11.97 
16.67 
17.03 
19.41 
19.5 

19.87 
19.95 
20.70 
20.88 
21.03 
24.15 

29.64 
31.06 
35.71 

41.80 
54.97 

99.57 
89.80 
88.03 
83.33 
82.97 
80.59 
80.5 

80.13 
80.05 
79.30 
79.12 
78.97 
75.85 

70.36 
68.94 
64.29 

58.20 
45.03 

  الزنتان

 الكفرة

 اجدابيا

 غات

 بني وليد

  املرج

 سبها

 طرابلس

 مصراتة

 صبراتة

 البيضاء 

 الزاوية

 بنغازي 

 درنة

 زوارة

 مرزق

 غدامس

 جالو

 نسبة االناث

 نسبة الذكور 

مات تأسيس في والرجال النسا  نسبة -(26) رقم الشكل
ّ
مات قيادة في والرجال النسا  نسبة - (27) رقم الشكل  املد  حسب املنظ

ّ
   املد  حسب املنظ

 مشاركة أّن  (27) رقم الشكل من يالحظ كما

مات قيادة في اإلناث
ّ
 نسبة أعلى إلى ترتفع املنظ

 ،(%35) إلى وصلت حيث مرزق مدينة في لها

 ،الزنتان مدينة في (%0) نسبها أقل إلى وتنخفض

كور  مشاركة ترتفع حين في
ّ
 (%97) نسبة إلى الذ

 اإلناث نسبة وتنخفض وليد، بني مدينة في

  إلى وطرابلس بنغازي  مدينة من كل في القائدات

 .تفريبا (18%)

 مشاركة أّن  (26) رقم الشكل من يالحظ

 لها نسبة أعلى إلى ترتفع التأسيس في اإلناث

 ،(%55) إلى وصلت حيث جالو  مدينة في

 مدينة في (%0.43) نسبة أقل إلى وتنخفض

كور  مشاركة ترتفع حين في ،الزنتان
ّ
 إلى الذ

 إلى وتنخفض الكفرة مدينة في (%90) نسبة

   غدامس، مدينة في (%58) نسبة

 عدد امل سس   املدينة ت عدد امل سس   املدينة ت عدد امل سس   املدينة ت

 644 املرج 13 285 صبراتة 7 13113 طرابلس 1

 334 درنة 14 511 بني وليد 8 9205 بنغازي  2
 1146 سبها 15 635 اجدابيا 9 3404 مصراتة 3
 120 غات 16 252 مرزق 10 737 الزاوية 4

 229 الزنتان 17 451 الكفرة 11 132 زوارة 5
 433 جالو 18 246 غدامس 12 814 البيضاء 6

 ات بحسب املدينة/عدد امل ّسس   -(13)الجدول رقم 
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مات نشاط مجال يعكس
ّ
 مجال يعتبر  حيث ، داخلها السكان اهتمامات األحيان من كثير  في الليبية املدن داخل املنظ

مات لدى رغبة أكثر  الخيرية األعمال
ّ
  ،وسبها وليد وبني ، والزاوية واجدابيا، ، ومصراتة طرابلس، مدينة من كل في املنظ

مات لدى رغبة األكثر  االجتماعية الخدمة مجال ويأتي ، ومرزق ،
ّ
 ومجال  . وغات ، واملرج ، بنغازي  مدينة في املنظ

  ، والزنتان ، والكفرة ، وجالو  ، ودرنة ،وزوارة، غدامس مدينة من كل لدى والفنون  الثقافة
ً
 حقوق  مجال وأخيرا

مات لدى رغبة األكثر  املجاالت التالي الشكل ويبين  وصبراتة البيضاء مدينتي في االنسان
ّ
 . املدينة حسب املنظ

الخدمة 

 ا جتماعية

 بن ا ي 

 املرج

 
 غات

ا عمال 

 الخ رية

 طرابلس

 مصراتة

 ال اواة

 مر ق سبها

 اجدابيا

 بني وليد

الثقافة 

 والفنو  

 درنة

 ال فرة

 جالو

  وارة

 ال نتا 

 غدامس

مات املجا ت األكثر رغبة لدى ( 28)الشكل رقم 
ّ
 املدينةحسب املنظ

مات الدولة ت
ّ
املنظمة الواحدة عدد ا فراد مقابل التعداد السكاني عدد املنظ  

 391.5713 35241418 90000 املغرب 1

 443.3238 41063753 92627 الجزائر 2

 598.6854 11494759 19200 تونس 3

 710.5031 6039276 8500 لبنان 4

 1385.374 6408742 4626 ليبيا 5

 1542.032 7876702 5108 االردن 6

 2012.494 95215101 47312 مصر 7

 2811.955 28119545 10000 اليمن 8

 10596.02 38654287 3648 العراق 9

 
ً
 نسبة حيث من الليبية املدن بين املقارنة لنا يتسنى فلم م،2006 عام كان ليبيا في معتمد سكاني تعداد أخر  ألن نظرا

  سنكتفي مستقبلية، تقارير  في ذلك يتم أن أمل وعلى ، املدني املجتمع منظمات في الفرد انخراط
ً
 مقارنة بإجراء حاليا

 ،املغرب،الجزائر وهي املدني املجتمع منظمات في الفرد انخراط حيث من العربية الدول  وبعض الليبية الدولة بين

 .العراق ،لبنان،اإلردن،مصر،اليمن تونس،

 للفرد مشاركة نسبة أعلى املغرب في فتجد ألخرى  دولة من املدني املجتمع منظمات في الفرد مشاركة نسب تتفاوت

  443 بعدد الجزائر  تليها املقارنة، محل الدول  بين من الواحد
ً
  تليها تم الواحدة، للمنظمة فردا

ً
  ولبنان تونس من كال

  710 وعدد 598 بعدد
ً
 انخراط حيث من الدول  بين الخامسة املرتبة في ليبيا وتأتي التوالي، على الواحدة للمنظمة فردا

 والجدول  ،(8)بالعرق  عليه هو  ما أضعاف وسبعة اليمن في عليه هو  ما بضعفي و  املدني املجتمع منظمات في الفرد

   .العربية الدول  بعض في املدني املجتمع منظمات في الواحد الفرد مشاركة نسبة يبين (14) رقم

 كانت املدني املجتمع منظمات لعدد ،وبالنسبة  السكاني التعداد في املختص https://www.populationpyramid.net   موقع احصائيات على االعتماد تم8.
  التالي وفق املصادر 

  ذكره تم سابق تقرير   املصدر  (املغرب)•
 .بوك الفيس في صفحته على ، م2016 سبتمبر حتى املستدامة والتنمية للجمعيات الدولي املركز  احصائيات  وفق (تونس)•
  https://www.yemeress.com/algomhoriah/68711 تقرير  ملصدر (اليمن )•
      http://www.ngoao.gov.iq  الرابط على الوزراء ملجلس العامة االمانة في الحكومية غير  املنظمات دائرة املصدر (العراق)•
    http://www.icnl.org/research/monitor/jordan.html  املصدر (االردن)•
 http://www.icnl.org/research/monitor/lebanon.html   املصدر (لبنان)•
 http://www.icnl.org/research/monitor/algeria.html املصدر (الجزائر)•
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مات تموال
ّ
   الليبية املدني املجتمع منظ

مات الستمرار  الحيوي  الشريان التمويل يمثّل 
ّ
ما ،وديمومتها الليبية املدني املجتمع منظ

ّ
 على التغلب أمكن وكل

مات تلك استطاعت كلما املختلفة، مصادرها من وتوفيرها املالية املوارد شحة مشكلة
ّ
 األدوار  تحقيق املنظ

 مساهمات خالل من الذاتي التمويل في ويتمثل األّول  أساسية مصادر  ثالثة من عادة التمويل ويتم بها، املنوط

 أو  العام التمويل وهو  الثانيو للدخل، املولدة األنشطة ممارسة إلى إضافة والهبات، األعضاء واشتراكات

 أو  دول  تقدمها التي عينية، أو  نقدية معونات في ممثال  الخارجي التمويل وهو  الثالثو الحكومي، التمويل

مات
ّ
 .وأجنبية دولية منظ

مات من كبيرة غالبية صرحت فقد
ّ
مات واحتياجات ألوضاع ميدانية دراسة شملتها التي املنظ

ّ
 املجتمع منظ

 هي األعضاء رسوم بأن املستطلعين من  %85 قدرها ،(9) 2012 عام املستقبل مؤسسة أنجزتها ليبيا في املدني

 من رسوم على يحصلون  بأنهم املؤسسات مسؤولي من %11 صّرح كما مؤسساتهم، تمويل مصادر  من مصدر 

 .للدخل املدرة األنشطة من دخل على تحصل مؤسساتهم بأن %26 وصّرح املستفيدين،

 املجتمع وقادة الخاص، والقطاع املحلية، املجالس فهي عنها التصريح تم التي األخرى  التمويل مصادر  أما 

  بتلقيهم صرحوا %15 من وأقل القبائل، ووجهاء
ً
مات من تمويال

ّ
 وعدد حكومية، وغير  حكومية دولية منظ

  بتلقيه صرح مماثل
ً
 املؤسسات ممثلي جميع صرح املقابل، وفي الحكومية،،،، الليبية املؤسسات من تمويال

 .(10)االنتقالي الوطني املجلس من أو  الخارجية الوكاالت من تمويل أي تتلقى ال  مؤسساتهم بأن

مات معظم أّن  إلى يشير  ،(11) اإلنمائي املتحدة األمم وبرنامج اليونيسف عن صدر  آخر  تقرير  وفي
ّ
 املجتمع منظ

 الفترة خالل تمويلها في اعتمدت قد الليبية املدن من عدد في قادتها آراء املستطلعة املدنية املحلية املدني

 .أعضائها تبّرعات على 2013-2014

مات كانت إذ عموما، املدن بين التمويل توافر  يختلف"و
ّ
 أي من استفاد من أقل سبها في املدني املجتمع منظ

 ومع تقريبا، تماما غائبة وسبها زوارة من كل في الدولية التمويل مصادر  وكانت أعضائها، خارج من تمويل

 أن يبدو  كما ،(البلدي املجلس) املحلية اإلدارة مستوى  على التمويالت تأمين على قدرة األكثر  زوارة كانت ذلك،

مات
ّ
 من الخاص القطاع من التمويل تأمين في نجاحا األكثر  كانتا ومصراته زوارة في املدني املجتمع منظ

ركات الليبيين املواطنين
ّ

 .(12)والش

ه إلى البيانات تشير  عام بشكل"و
ّ
مات كافحت قد 2014-2013 الفترة في أن

ّ
 بالفعل الليبية املدني املجتمع منظ

مات من %20 من أقل أوضح حيث ألنشطتها،،،، الكافي التمويل لتأمين
ّ
 تمت الذين الليبي املدني املجتمع منظ

 .(13) الحالية أنشطتهم بتغطية األقل على لهم يسمح املالي وضعهم أّن  مقابلتهم

 

مات واحتياجات ألوضاع ميدانية دراسة9.
ّ
 سابق مصدر   ،2012املستقبل مؤسسة -والتحديات الواقع - ليبيا في املدني املجتمع منظ

   السابق املصدر  نفس10.

  سابق مصدر  – توضيحي تقرير  – املدني املجتمع خارطة رسم 11.

   السابق املصدر  نفس12.

  سابق صدر امل نفس  13.

ال تمتلــــك معظــــم منظمــــات املجتمــــع املــــدني مــــوارد كافيــــة لالســــتمرار فــــي نشــــاطها ، فمعظــــم التمويــــل يــــأتي مــــن 

 من املنظمات نجحت في الحصول على شركاء دوليين و محليين ، حيث الوجهة 
ُ
املانحين الدوليين والقليل جدا

 رجالباإلضافة إلى بعض ( لبيانا واملدار)األول ألي منظمة في ليبيا للحصول على دعم هي شركات االتصال 
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  تعتبر كما.واالنسانية الخيرية املنظمات لصالح العاديين، واألشخاص والتجار  األثرياء تبرعات أغلب وكانت. األعمال

 أجندات عن مستقلة أهداف تحقيق على قادرة وغير  ، املالية الناحية من جًدا ضعيفة املدني املجتمع منظمات

 والالجئين النازحين دعم إلى املانحين تمويل أغلب تحول   2016 عام نهاية وإلى 2014 عام أواخر  فمن ، املانحين

 الكثير  وتفتقد. الفئات هذه ملساعدة برامجهم توجيه إعادة على املدني املجتمع منظمات أجبر  مما ، قانونين الغير 

 أن بعد كبير  حد إلى نشطة غير  فتكون  تمويل، تلقي أمل على أنشائها تم قد والعديد سليمة مالية أنظمة إلى منها

 نشطة، الغير  املنظمات أعضاء مع املفوضية تواصل خالل من اتضح وهذا  .املانح دعم كسب محاوالت تفشل

 .التمويل على حصولهم لعدم منظمتهم استدامة على الحفاظ على  قادرين  غير  أنهم صرحوا حيث

 ومع الدوليين، املمولين يطلبها التي املالية التقارير  بإعداد وتقوم مالي مسؤول لديها املنظمات معظم أن من بالرغم

 املفوضية به قامت الذي االلكتروني املسح خالل من اتضح والذي واإلفصاح، الشفافية إلى تفتقر تزال ال ذلك،

 بطريقة املعتاد في املنظمات هذا تعمل ال  حيث ، النشطة، املنظمات من  207 لعدد االجتماعي التواصل لصفحات

 التقارير  بهذه املفوضية بتزويد قام الذي والعدد مالية، بيانات على تحتوي  التي التقارير  نشر  يخص فيما شفافة

  بسيط
ً
 .جدا

مات طريق عن بها الّتصريح تّم  التي الدولية الّتمويالت حجم أن إلى املفّوضية بيانات تشير الخدمات تقديم و الحكومية العقود على قانوني
ّ
 العاملة الدولية املنظ

 يمل وثمانين سبعة (أمريكي دوالر  مليون  87.670) قرابة إلى ،املاضية األعوام خالل حجمها وصل قد ليبيا في
ً
 ونا

 نو يمل األربعين (يورو مليون  40.890) وقرابة أمريكي، دوالر   ألف وسبعون  وستمائة
ً
 يورو، ألف وتسعون  وثمانمائة ا

  ألف ستمائة (استرليني جنيه ألف 600)و
ً
 ينإسترل جنيها

ً
  مليون  عشر  ستة (ليبي دينار  مليون  16) وقرابة ،ّيا

ً
 دينارا

 
ً
  تم بالضروري  ليست املرصودة القيمة أن على التأكيد مع .الّتمويالت تلك قيمة (14) رقم الجدول  ويبّين .ليبيا

مات بها ستعمل التي والفترة بالنشاط مرتبطة كونها بالفعل صرفها
ّ
 . بليبيا املنظ

 القيمة املرصودة نو  العملة

 97,384,687.00 دو ر

 41,894,086.00 يورو

 600,000 جنيه اس رليني

 13,586,000.00 دينار ليبي

 إجمالي قيمة التموال بحسب نو  العملة -(15)الجدول رقم 
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 التقرار خاتمة
 

مات متطورة بيانات قاعدة وجود أنب التقرير  هذا ختام في عليه التأكيد نود ما
ّ
 األهداف أهم من املدني املجتمع ملنظ

مات دور  تعزيز  في يساهم وطني مشروع تكون  أن وينبغي املدني، املجتمع ملفوضية االستراتيجية
ّ
 املدني واملجتمع منظ

 على الحصول  سهولة يضمن البيانات قاعدة فوجود ، والدولية املحلية الجهات بينو  بينها التواصل عالقة ويقوي 

 القرارات واتخاذ وبرامجهم خططهم وضع في بالضرورة وتساهم ، املدني املجتمع بقطاع املهتمة الجهات لكل املعلومة

 املجتمع منظمات حول  وبحوثهم دراساتهم إعداد من للباحثين وتسمح دقيقة، ومعلومات بيانات على بناءً  املناسبة

   .سهولة بكل املدني

مات تفاعل أن
ّ
 تنفيذ على بها الداعمين ثقة من سيعزز  موحدة بيانات قاعدة في سجالتها وتوثيق املدني املجتمع منظ

 الترويج من وسيمكنها ليبيا، في املدني املجتمع منظمات دور  العامةعن الصورة من ويحسن املشتركة البرامج

مات معرفة املمكن من وسيجعل شفافية، بكل والدولي املحلي املستوى  على ملجهوداتها
ّ
 تأدية في نجحت التي املنظ

 .مهامها

 نأمل والتي لها املتوفرة االمكانيات وفق املهم الوطني املشروع هذا تطوير  أجل من جهد توفر  لن املفوضية فإن لهذا

  ليس املشروع فهذا العالقة ذات الجهات كل من دعمها يتم أن
ً
  الجهات كل على منفتحون  فنحن للمفوضية، حكرا

 . املشروع هذا انجاح في مشاركتنا في ترغب التي والدولية املحلية

 التوصيات
 

 الح ومياملستوى عم  
 

 مات ضرورة التأكيد على وجود قاعدة بيانات
ّ
املجتمع املدني تحت إدارة املفوضية لضمان عدم  رئيسية ملنظ

 .تشتت املعلومات بين أكثر من جهة 

 دعم املفوضية في تطوير قواعد البيانات كونها ستكون املصدر الرئيس ي لتمكين الحكومات من وضع الخطط

مات والبرامج وإجراء الدراسات التي 
ّ
 .  املجتمع املدني في ليبياتستهدف منظ

 

 الداعمة الجهاتعم  مستوى 
 

 

دعم ومساعدة املفوضية في تطوير قواعد البيانات بالطرق العلمية الصحيحة. 

 مات املجتمع املدني والتأكيد   على أهمية توثيق وأرشفة
ّ
التركيز على برامج بناء القدرات التنظيمية ملنظ

 . .سجالتها
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مات
ّ
 املدنياملجتمع  عم  مستوى منظ

 

بشكل دوري لضمان استمرارية تواصلها مع كل الجهات املهتمةها ضرورة تحديث بيانات. 

 ضرورة توثيق نشاطاتها ومشاريعها  بشكل دوري لدى املفوضية لتعزيز ثقة الداعمين بقدراتها وتحسين الصورة

 .هاوجودالذهنية لدى العامة عن دور واهمية 



 املفوضية حول  املعلومات من للم اد

 نرحب بكل املالحظات وا ستفسارات عن أل ما ورد في اللا التقرار، 
 ونحن عم  استعداد ل زوادكم بمعلومات ذكثر حول ذي موضو  محل االتمام م 

 
   ت رددوا بالتواصل معنا 

 
 سالم جمعة املعداني   

 مدير إدارة التسجيل والتو ي  وش و  الفرو    
 مفوضية املجتمع املدني 

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

  2018 املدني املجتمع فوضيةمل محفوظة الحقوق  أل©

  وروا موقعنا
https://ccslibya.ly/ 

مات الليبية املسجلة لدى املفّوضيةالتحليل 
ّ
 اإلحصائي للمنظ



 رابط التحميل

ـــر ل ــ ـــذا التقريـ ـــداد هـــ ـــم إعـــ ـــدتـــ ـــض مــــــن رصـــ ـــــود بعـــ  جهـ
ـــا فـــــي ومبـــــادرات منظمـــــات املجتمــــــع املـــــدني  محاوالتهـــ

ــتحقاقات  ــ ــ ــ ــ ـــاح االسـ ــ ــ ــ ـــــة  إلنجــ ــ ــ ودورهـــــــــــا فـــــــــــي االنتخابيــ
املصــالحة الوطنيــة ومســاعدة النــازحين واملهــاجرين 
ـــدى  ــ ـــــوفر لـ ـــا يتـ ــ ـــالل مـ ـــــن خـــ ـــك مـ ــ ـــانونيين وذلـ ــ ــــر القـ غيــ
ـــــه  ــ ــ ـــا قدمتـ ــ ــ ــ ـــات ومـ ــ ــ ــ ـــات وبيانـ ــ ــ ــ ـــــن معلومـ ــ ــ ــــية مـ ــ ــ املفوضــ

 محلية ودوليةالجهات ذات العالقة من تقارير 

 رابط التحميل

ألثـــــارة النقـــــاش حـــــول أهميـــــة تـــــم إعـــــداد هـــــذا الـــــدليل 
تطـــــــوير البيئـــــــة التشـــــــريعية ملنظمـــــــات املجتمـــــــع املـــــــدني 
وللمســاهمة فـــي  زيـــادة معرفـــة القـــائمين علـــى منظمـــات 
املجتمــع املـــدني بالتشـــريعات الدوليــة و املحليـــة املـــؤثرة 
فــــــي عمــــــل منظمــــــاتهم وعــــــرض املقترحــــــات والتوصــــــيات 
بخصوصـها مــن خــالل التجــارب العمليــة التــي مــرت بهــا 

 نشأتهامفوضية املجتمع املدني منذ 

مات واقعية خارطة التقرير هذا سيتناول 
ّ
 ملنظ

  مصنفة الدولية املدني املجتمع
ُ
 إحصائيا تصنيفا

 . العامة على وعرضها ،املفوّضية سجالت واقع من

 بدور  التعريف إلى سنتطرق  التقرير  هذا في
 األهداف تحقيق في وجهودها ورؤاها املفوضية

 املجتمع بمنظمات وعالقتها أجلها من أنشئت التي
 قوتها نقاط وعرض  انشائها قرارات وفق املدني

 دعمها وسبل تواجهها التي والصعوبات والتحديات
 تأدية من لتمكينها الالزمة التوصيات كل وتقديم

 إليها املوكلة املهام

 إصداراتنا



 األول  الطبعة
مات الليبية املسجلة لدى املفّوضية

ّ
 التحليل اإلحصائي للمنظ

  2018 املدني املجتمع فوضيةمل محفوظة الحقوق  أل©

 بليبيا املدني املجتمع مفوضية

 2018 عام إصدار 


