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 منظمات الحتياجات استجابتها مدى على يتوقف املفوضية نجاح نإ
 التنمية في املنظمات مشاركة توسيع على وقدرتها املدني املجتمع

 يحتذى نموذج وإعطاء والديمقراطية، املواطنة وتعزيز  وبناء املستدامة
  والقانونية، املجتمعية واملساءلة الرشيد والحكم 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
املة الّتنمية في الّدولية واملنظمات الخاص والقطاع للدولة وفّعال أساس ي ّ  كشريك دوره أداء من

ّ
ستدامة الش

ُ
 حقوق  وترسيخ وامل

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

 التسمية والتأسيس 
نشأ بموجب قرار مجلس ( مركز دعم منظمات املجتمع املدني ) م ، ُعدلت تسمية  2013لسنة ( 649)بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

ُ
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 . 
 تم تعديل تسميتها من مركز دعم منظمات املجتمع املدني إلى مفوضية املجتمع املدني2013.10.29بتاريخ ،. 
 2014لسنة  302صدر الهيكل التنظيمي للمفوضية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  2014.05.04بتاريخ . 

 
 

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

 

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

ً
  –فنيا

ً
  –تقنيا

ً
 وتقديم املشورة متى طلب ذلك( لوجستيا

 تنظيم عمل منظمات املجتمع املدني الدولية التي ترغب بالعمل بليبيا بالتنسيق مع الجهات املختصة. 
  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

facebook.com/ccslibya

twitter.com/ccslibya

info@ccslibya.ly
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مات لوضع اإلحصائي التحليل
ّ
 املفّوضية لدى املسجلة الدولية للمنظ

 باختالف الدولية املنظمات من العديد استقطاب على م2011 عام الليبية للدولة حدث الذي التغيير  ساعد 

 املناخ خلق والحرية للتغيير  املواطنين طوق ف ، العام هذا قبل منعدم وجودهن كان ما بعد ونشاطاتها جنسياتها

 نهاية حتى عددها وصل والتي الدولية املنظمات حتى بل الليبية املدني املجتمع منظمات النتشار   فقط ليس املناسب

 املنظمات هذه وأغلب،%32 من بأكثر  األكبر التمثيل األمريكية للمنظمات كان دولية، منظمة 64 إلى م2015 عام

   .طرابلس العاصمة في تتواجد

مات واقعية خارطة التقرير هذا في سنعرض
ّ
  مصنفة الدولية املدني املجتمع ملنظ

ُ
  سجالت واقع من إحصائيا تصنيفا

 . ليبيا في املدني املجتمع بدراسة واملهتمين العالقة ذات الجهات لكل واتاحتها العامة، على وعرضها ،املفوّضية

مات عدد
ّ
   السنة بحسب وتطّورها املنظ

مات عدد بلغ
ّ
 (64) إلى 2015 عام نهاية وحتى 2011 عام بداية من الفترة عن املفّوضّية لدى املسجلة الدولية املنظ

مة،
ّ
مة، (38) بـ 2012 عام في لها عدد أكبر  وصل حيث منظ

ّ
  ليصل ،2013 العام في منظمة (23) إلى أنخفض ثم منظ

متين إلى
ّ
مة ،2014 العام في منظ

ّ
راجع وهذا ،2015 العام في واحدة ومنظ

ّ
 البالد في األمنية األوضاع ترّدي مرّده الت

مات تلك أغلب غادرت حيث ،2014/2015 الفترة خالل
ّ
ز  البالد، خارج من لتنشط املنظ

ّ
   تونس، في أغلبها وترك

 :والنسبي العددي التطور  يبينان  الّتالين والشكلين

 الدولية للمنظمات العددي التطور  (1) رقم الشكل
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 النسبي لعدد املنظمات الدولية وفقا للسنةالتطور ( 2)الشكل رقم 
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  عام نهاية حتى الكلي العدد من %59 يمثل والذي األكبر  العدد هو  2012 عام خالل الدولية املنظمات عدد أّن  واملالحظ

2016  
ً
مات للجمعيات األكبر  العدد مع توازيا

ّ
 النسبة وهي  %42 يمثل والذي 2012 عام خالل املشهرة املحلية واملنظ

ر  والذي ، السنوات بباقي مقارنة األكبر 
ّ

 الذي املدني للعمل الفعلي والدعم لالنخراط والدولي املحلي املجتمع توق  إلى يؤش

 . م 2011 قبل ليبيا في غائب شبه كان

مات توزيع
ّ
 جنسّيتها حسب املنظ

مات جنسيات تنّوعت
ّ
 10 منها العالم، أنحاء مختلف من جنسية، 17 إلى وصلت حيث ليبيا، في العاملة الدولية املنظ

 بنسبة فقط، عربية جنسيات ثالث منها وكان افريقية، وواحدة أسيوية، وأربعة امريكية، واثنتان أوربّية، جنسيات

ت التي األردنية الجنسية وهي ،(%10) إلى وصلت إجمالية
ّ
  بنسبة اللبنانية تلتها ،(%5) وبنسبة بينها األولى املرتبة في حل

  .(%2) بنسبة القطرية ثم (3%)

مات عدد وبلغ
ّ
مة (21) األمريكية املنظ

ّ
ت وبذلك منظ

ّ
مات كلّ  رأس على حل

ّ
 (%33) حوالي إلى وصلت بنسبة الدولية املنظ

مات عدد من
ّ
ي، املنظ

ّ
مات (07) إلى عددها وصل حيث اإلنكليزية الجنسية تلتها الكل

ّ
 ثم ،(%11) حوالي وبنسبة منظ

مات (04) بعدد واألملانية الفرنسية الجنسّيتان
ّ
مات (03) بين العدد وتراوح ،(%6) حوالي وبنسبة منهما لكّل   منظ

ّ
 منظ

ندّية اإليطالية الجنسيات من لكّل  
ّ
متان وبين ،(%5.5) حوالي وبنسبة وّدنماركية والّسويسرّية والهول

ّ
 من لكّل  منظ

بنانّية الكندّية الجنسيات
ّ
 البينينّية وهي الجنسيات وباقي ،(%3) حوالي وبنسبة والبلجيكية والقطرّية والكورّية والل

رويجّية
ّ
مة وعددها واملالطية والّنمساوية واألردنية والن

ّ
 الشكلين ويبّين ،(%1.5) حوالي وبنسبة جنسية لكّل  واحدة منظ

مات عدد توزيع (4)و (3)
ّ
 .الجنسية حسب ونسبتها املنظ

21 

7 
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3 3 3 3 

2 2 2 2 2 
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 عدد املنظمات الدولية حسب الجنسية( 3)الشكل رقم 
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 نسبة املنظمات الدولية حسب الجنسية( 4)الشكل رقم 
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 كندية دنماركية سويسرية هولندية إيطالية األملانية فرنسية اإلنجليزية األمريكية

 مالطية نمساوية اردنية نرويجية بنين بلجيكية قطرية كورية لبنانية

ليبيا في وصالحّيته العمل ممارسة إذن: 

سبة ليبيا في العمل ممارسة
ّ
مات بالن

ّ
 مفّوضية وهي املختّصة، الّسلطات من مُسبق إذن   إلى يحتاج الدولية، للمنظ

ت والتي وفروعها، ومكاتبها املدني املجتمع
ّ
مات دعم مركز  محّل  حل

ّ
 طيلة اختصاصاته مارس الذي املدني املجتمع منظ

قافة وزارة بينها من ذلك تتولى جهات عّدة هناك كانت وقبله ،2013 ولغاية 2012 من الفترة
ّ
 واملدني واملجتمع الث

 بذلت املفّوضية، وتشكيل الدعم مركز  تسمية إعادة وبعد ولكن البلدي، املجلس الحاالت بعض وفي الخارجية ووزارة

  الّتنفيذية اإلدارة
ً
مات لتلك القانوني الوضع لتسوية مضنية جهودا

ّ
 في فبعضها ملّفاتها، توزيع تشتت مع خاصة املنظ

  كان التي اإلجراءات وحسب ، وغيرها، ومصراتة والبيضاء بنغازي  في واآلخر  طرابلس
ً
 الّسنوات خالل بها معموال

  تجديدها ويتّم  فقط، واحدة سنة هي العمل إذن سريان مّدة فإّن  الّسابقة الخمس
ً
مة رغبة حسب سنوّيا

ّ
 .املنظ

مات، تلك من %75 لحوالي انتهت قد ليبيا في العمل إذن صالحية أّن  إلى هنا اإلشارة تجدر  اإلطار، هذا وفي
ّ
 ورّبما املنظ

  ذكرنا كما ذلك مردّ 
ً
شاط العمل آثر  قد أغلبها أن آنفا

ّ
 فهي وبالّتالي األمنية األوضاع تردي بسبب البالد خارج من والن

  أنشطتها، مزاولة إذن بتجديد بحاجة تعد لم أّنها تعتقد
ً
مات تلك أغلب بأن علما

ّ
 املدن معظم في تنشط تزال ما املنظ

 املجتمع من نشطاء أفراد   عبر  أو  املحلية املحلية املدني املجتمع منظمات من لها شركاء عبر  إّما ولكن الليبية ومناطق

 .األنشطة تلك يديرون املدني

مات عدد تدّرج وقد
ّ
مة، (13) بلغ حيث 2013 عام من ليبيا في عملها إذن صالحية انتهت التي املنظ

ّ
  أغلبها وجّدد منظ

مة (15) إلى األذونات، تلك
ّ
مة (26) إلى ليصل ،2014 عام منظ

ّ
 العمل، إذن بتجديد يقم لم وأغلبها ،2015 عام منظ

كل ويبّين .ليبيا في إلنفاقها رصدت وبتمويالت املجاورة،، البلدان من ولكن ليبيا، في تنشط تزال ما أّنها رغم
ّ

  رقم الش

 .الّسنوات حسب العمل إذن انتهاء توزيع (5)
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 توزيع انتهاء أذن عمل املنظمات الدولية حسب السنة( 5)الشكل رقم 

25% 

75% 

 ساري 

 منتهي

مات تلك بعض وتقوم قامت فقد
ّ
مات جمعيات من أعضاء باستدعاء املنظ

ّ
 أنشطة في للمشاركة ليبيا من ونشطاء ومنظ

 مخّصص وبتمويل وغيرها، ومصر  كمالطة األخرى  البلدان بعض أو  بتونس تنفيذها يتّم  الليبي الشأن تخص وبرامج

 الخدمات ميزانية ارتفاع إلى إضافة البرامج، تلك تكلفة من ضاعف اإلجراء وهذا فيها، تنّفذ برامج وعلى ليبيا في إلنفاقه

مات تلك وإداريّي  ميّسري  اضطرار  بسبب اإلدارية
ّ
 نقل مصاريف ارتفاع إلى إضافة املجاورة،، البالد في لإلقامة املنظ

شطاء وإقامة
ّ
ركاء أو  املستهدفين الليبيين الن

ّ
 .واألنشطة البرامج تلك في الش

ي غياب إلى أّدت الوضعية وهذه
ّ
مات، لتلك املالية للّتقارير  كل

ّ
  إضافة املنظ

ً
 غياب وبالّتالي والبرامج، األنشطة لتقارير  طبعا

 .ليبيا في الّتنمية دعم برامج على التمويالت تلك أثر  لتقييم واملعلومات واألرشفة التوثيق

سبي الّتوزيع (6) رقم الشكل  
ّ
مات الن

ّ
 عدمه من العمل إذن سريان حسب الدولية للمنظ
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 إذن عمل ساري  إذن عمل غير ساري 

كل ويبّين
ّ

سبي الّتوزيع (6) رقم الش
ّ
مات لتلك الن

ّ
كل يبّين كما عدمه، من العمل إذن سريان حسب املنظ

ّ
 (7) رقم الش

 وجنسيتها عددها يبّين (1) رقم الجدول و  ، والجنسية العدد

 عدمه من العمل إذن سريان حيث من الجنسية بحسب املنظمات عدد (7) رقم الشكل  



9 

 عدمه من العمل إذن سريان حيث من الجنسية حسب املنظمات عدد (1) رقم الجدول 

 إذن عمل ساري  إذن عمل غير ساري  الجنسية

 7 12 األمريكية

 1 9 اإلنجليزية

 2 6 فرنسية

 0 2 األملانية

 1 3 إيطالية

 0 3 هولندية

 0 2 سويسرية

 2 1 دنماركية

 1 2 كندية

 0 1 لبنانية

 0 1 كورية

 0 2 قطرية

 1 0 بلجيكية

 0 1 بنين

 0 1 نرويجية

 0 1 اردنية

 1 0 نمساوية

 0 1 مالطية

 16 48 اجمالي

لي جنسيات
ّ
مات ممث

ّ
 ليبيا في الدولية املنظ

مات ممثّل  جنسية تكون  بأن لنا، مجاورة بلدان ومنها العالم، بلدان من كثير  تشترط
ّ
 البلد جنسية من الدولية املنظ

  املضيف،
ّ
مات تلك تسجيل إجراء أّن  إال

ّ
  تفرض ال  ليبيا في املنظ

ً
لين، هؤالء جنسية على قيودا

ّ
  املمث

ّ
 الالئحة أّن  إال

  الّنائب يكون  أن تشترط ،2016 سنة بداية في صدرت التي الجديدة
ً
 نشطاء من عدد تمكين بهدف ليبّية، أو  ليبّيا

مات وتيسير  إدارة ومهارات معارف من املدني املجتمع
ّ
 .وتبادلها الخبرات ونقل املدنية املنظ

  أّن  إلى نشير  اإلطار، هذا وفي
ً
  ليبّيا

ً
عتمد فقط واحدا

ُ
ل   ا

ّ
مة كممث

ّ
  64 عدد بين من ليبيا في عاملة أجنبية ملنظ

ً
ال

ّ
 لها، ممث

لين سبعة وهناك  ،(فقط %1.5) بنسبة أي
ّ
لي من (% 87.5) أّن  أي ،(%11) حوالي بنسبة عربية، جنسيات من ممث

ّ
 ممث

مات تلك
ّ
  21) األكبر العدد على لهؤالء األمريكية الجنسية استحوذت وقد عربية، غير  جنسيات من املنظ

ً
 (ة/ممثال

  %11) وبنسبة (07) اإلنكليزية الجنسية ثّم  ، (%33) وبنسبة
ً
 (منهما لكّل  04) واألملانية الفرنسية فالجنسية ،(تقريبا

  %6) وبنسبة
ً
ندية فاإليطالية ،(تقريبا

ّ
  %5) بنسبة (منها لكّل  03) والّدنماركية والقطرية والّسويسرّية والهول

ً
 .،(تقريبا
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  %3) وبنسبة (منها لكّل  02) والكورية والبلجيكية واللبنانية فالكندية
ً
رويجية فالبينيّية ، (تقريبا

ّ
 واألردنية والن

  %1.5) بنسبة أي منها لكّل  واحد والليبية والّنمساوية
ً
كل ويبّين .(تقريبا

ّ
لي توزيع (42) رقم الش

ّ
مات ممث

ّ
 الدولية املنظ

 .الجنسية حسب

21 

7 
4 3 2 

4 

1 1 
3 2 3 

1 
3 

1 
2 2 3 

1 

 ممثلي املنظمات الدولية حسب الجنسية توزيع ( 8)الشكل رقم 
 

مات أنشطة
ّ
 وتخّصصها ليبيا في الدولية املنظ

مات أنشطة على مفروضة قيود من هناك ليس
ّ
 بالنظام يخل عمل بأي القيام" باستثناء ليبيا في العاملة الدولية املنظ

 أو ،"ألجلها اإلذن ُمنح التي األغراض يخالف أو  بممارسته، لها مأذون  غير  عمل أو  نشاط أي ممارسة" أو "واآلداب العام

 أو  السياسية باألمور  عالقة ذات  أنشطة أي ممارسة" أو ،"لها املمنوح اإلذن مدة انتهاء بعد نشاط أو  عمل أي ممارسة"

 ."النشاط بطبيعة عالقة ذات الجهات ومع املفوضية مع التنسيق مراعاة مع األمنية او  العسكرية

مات إدارة لدى املتّوفرة املعلومات خالل ومن
ّ
مات ونشاطات اختصاصات تنّوعت يتبّين باملفّوضية، الدولية املنظ

ّ
  املنظ

مات دعم أنشطة من ليبيا، في العاملة الدولية
ّ
فل، املرأة حقوق  أنشطة إلى وتمكينها املدني املجتمع منظ

ّ
  والط

ً
 مرورا

فات األلغام ونزع الطبّية واملساعدة اإلنسانية واإلغاثة بالّتعليم
ّ
 إضافة اإلعالم، وتطوير  اإلنسان وحقوق  الحروب ومخل

 ومكافحة ورصد الّرشيدة والحوكمة االنتخابات ومراقبة وتطويرها األحزاب وتشكيل الديمقراطي التحّول  مسار  دعم إلى

 واملسرح والتأهيل والبيئة القدرات ورفع والتمكين والتنمية املحليّ  الحكم وتطوير  ودعم األقليات وحقوق  الّتعذيب

  والفنون،،،
ً
 الصّراع" عن دراسة وإعداد ،)!!( ليبيا في الّسياس ي اللجوء طالبي ودعم املحاربين، هيئة دعم  إلى وصوال

ائفي
ّ
 .وغيرها ... )!!( للخارج وتحويلها ليبيا من تبّرعات وجمع ،)!!( بنغازي  في املالبس لبيع متجر   ودعم ،)!!( "ليبيا في الط

مات دعم موضوع استأثر  وقد
ّ
 عدد بلغ حيث االختصاصات تلك من األكبر  بالحّصة وتمكينها املدني املجتمع منظ

مات
ّ
مة (12) القطاع هذا في املختّصة املنظ

ّ
  %19) بنسبة أي منظ

ً
مات تلتها ،(تقريبا

ّ
 بعدد الّتعليم بموضوع تهتّم  منظ

مات (10) إلى وصل
ّ
  %16) بنسبة أي منظ

ً
مات ثّم  ،(تقريبا

ّ
مات اإلنسانية اإلغاثة منظ

ّ
 (8) بعدد اإلنسان حقوق  ومنظ

مات
ّ
  %12.5) وبسنبة تخصص، لكّل  منظ

ً
مات ،(تخّصص لكّل  تقريبا

ّ
فات األلغام نزع فمنظ

ّ
   (7) بعدد الحروب ومخل
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مات
ّ
  %11) بنسبة أي منظ

ً
مات ثم ،(تقريبا

ّ
مات الطبّية املساعدة منظ

ّ
مات (4) بعدد اإلعالم تطوير  ومنظ

ّ
 لكّل  منظ

  %6) بنسبة أي تخصص،
ً
مات ،(تخصص لكّل  تقريبا

ّ
فل املرأة حقوق  فمنظ

ّ
مات ثالث بعدد والط

ّ
 بنسبة أي فقط، منظ

(5%  
ً
كل ويبّين.(تقريبا

ّ
مات توزيع (9) رقم الش

ّ
كل تخّصصها، حسب الدولية املنظ

ّ
سبية الحصص (10) رقم والش

ّ
 لتلك الن

 .التخّصصات

  
12 

10 

8 8 
7 

4 4 
3 

دعم املجتمع 

 املدني 

نزع األلغام  حقوق األنسان األغاثة األنسانية التعليمية 

 ومخلفات الحرب

املساعدات 

 الطبية

حقوق املراة  تطوير االعالم

 والطفل

مات لل العددي توزيعال( 9)الشكل رقم 
ّ
 مجال نشاطهاحسب الدولية منظ

 

 دعم املجتمع املدني 

22% 

 التعليمية 

18% 

 األغاثة األنسانية

14% 

 حقوق األنسان

14% 

 نزع األلغام ومخلفات الحرب

13% 

 املساعدات الطبية

7% 

 تطوير االعالم

7% 

 حقوق املراة والطفل

5% 

ماتالنسبي للم توزيع ال( 10)الشكل رقم 
ّ
 نوع النشاطحسب الدولية  نظ

 

مات تلك اهتمام وبتوزيع
ّ
 استأثر  التي املواضيع على املنظ

 والتنمية قدرات ورفع تطوير  موضوع أن نجد باهتمامها،

 إلى وصلت بنسبة االهتمام ذلك من األوفر  الّنصيب حاز  قد

، %32 من أكثر 
ً
 من كان االهتمام هذا ثلث من وأكثر  قليال

مات نصيب
ّ
 بنسبة اإلغاثة موضوع ثم األمريكية، املنظ

مات تقاسمت ،%14 حوالي إلى وصلت
ّ
 وفرنسية إنكليزية منظ

  منها جنسية لكّل  %22 بحوالي االهتمام نسب وإيطالية

  %67 حوالي)
ً
 إلى وصلت بنسبة األلغام نزع موضوع ثم ،(معا

مات تلك اهتمام وبتوزيع
ّ
 حاز  قد والتنمية قدرات ورفع تطوير  موضوع أن نجد باهتمامها، استأثر  التي املواضيع على املنظ

، %32 من أكثر  إلى وصلت بنسبة االهتمام ذلك من األوفر  الّنصيب
ً
 نصيب من كان االهتمام هذا ثلث من وأكثر  قليال

مات
ّ
مات تقاسمت ،%14 حوالي إلى وصلت بنسبة اإلغاثة موضوع ثم األمريكية، املنظ

ّ
 نسب وإيطالية وفرنسية إنكليزية منظ

  %67 حوالي) منها جنسية لكّل  %22 بحوالي االهتمام
ً
  يزيد ما إلى وصلت بنسبة األلغام نزع موضوع ثم ،(معا

ً
 ،%12 عن قليال

مات واستأثرت
ّ
 استأثرت %11 حوالي إلى وصلت بنسبة املدني املجتمع ودعم  ،(%25) االهتمام هذا بربع األملانية املنظ

مات
ّ
  نسبته زادت الذي اإلنسان حقوق  موضوع ثم االهتمام، هذا من %86 بنسبة األميركية املنظ

ً
 حازت وقد ،%9 عن قليال

مات
ّ
  واإليطالية األمريكية املنظ

ً
 بنسبة الطبّية املساعدات موضوع ثّم  ،(منهما جنسية لكّل  %33.33) االهتمام ثلثي على معا

مات استأثرت ،%8 حوالي إلى وصلت
ّ
اعات ببقية االهتمام نسب وتوّزعت االهتمام، من %40 بحصة الفرنسية املنظ

ّ
 ما القط

فل، املرأة حقوق  قطاعات من قطاع لكّل  %3و للتعليم، %5 حوالي بين
ّ
 والتأهيل االنتخابات ومراقبة والط
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مات بجنسية التخّصصات تلك ربطنا ما وإذا
ّ
مات من %33 حوالي أّن  نجد ،املنظ

ّ
 ليبيا في العاملة األمريكية املنظ

مة، وعشرون واحد عددها والبالغ
ّ
ز  منظ

ّ
 دعم مجال في منها %28.5 وحوالي القدرات، ورفع تطوير  موضوع في نشاطها يترك

 اإلغاثة ومواضيع منها، %9.5 حوالي باهتمام سوى  اإلنسان حقوق  موضوع يستأثر  لم حين في املدني، املجتمع قدرات

فل املرأة وحقوق 
ّ
مات من %5 حوالي باهتمام سوى  االنتخابات ومراقبة والبيئة والّتعليم األلغام ونزع والط

ّ
 لكلّ  املنظ

  وغاب املجاالت، تلك من مجال
ً
ّيا

ّ
بية املساعدات موضوع نشاطاتها عن كل

ّ
 .الط

مات أّما
ّ
مات، سبع عددها والبالغ اإلنكليزية املنظ

ّ
 ثم منها، %43 باهتمام القدرات ورفع تطوير  موضوع استأثر  فقد منظ

 موضوع، لكّل  منها %14 بنسبة االنتخابات ومراقبة والّتعليم األلغام نزع ومواضيع منها، %28.5 بنسبة اإلغاثة موضوع

مات تلك تهتم ولم
ّ
 .والبيئة الطبّية واملساعدات اإلنسان وحقوق  والطفل املرأة حقوق  بمواضيع املنظ

مات أّما
ّ
مات، خمس عددها والبالغ الفرنسية املنظ

ّ
زت فقد منظ

ّ
 اإلغاثة هما أساسّيين موضوعين في أنشطتها رك

بّية واملساعدات
ّ
 األلغام ونزع املدني املجتمع دعم مجاالت أّما اهتمامها، من %40 نسبة منها مجال كل استأثر  حيث الط

  تنل فلم القطاعات بقية أّما اهتمامها، من %20 بنسبة فحظيت وتنمية قدرات ورفع وتطوير 
ً
  .منها اهتماما

مات أّما
ّ
مات، أربع عددها والبالغ األملانية املنظ

ّ
 األلغام نزع قطاعي بين ما (%50) مناصفة اهتمامها توّزع فقد منظ

 .القطاعات ببقية تهتم ولم فقط، وتنمية قدرات ورفع وتطوير 

مات أّما
ّ
مات، أربع عددها والبالغ اإليطالية املنظ

ّ
 ثالثة على (%33.33) متساو   بشكل اهتمامها وّزعت فبدورها منظ

 .فقط وتنمية قدرات ورفع وتطوير  اإلنسان وحقوق  اإلغاثة هي، قطاعات

مات أّما
ّ
ندّية املنظ

ّ
مات ثالث عددها والبالغ الهول

ّ
 قدرات ورفع تطوير  بقطاع منها %75  اهتمام استأثر  فقد فقط، منظ

 .باهتمامها املجاالت بقية تحظ ولم االهتمام، من %25 بنسبة اإلغاثة وموضوع وتنمية،

مات أّما
ّ
مات ثالث عددها والبالغ الّسويسرّية املنظ

ّ
  توّزع فقد فقط، منظ

ً
ساوي  اهتماما

ّ
 ونزع اإلنسان حقوق  بين ما بالت

مات .فقط األلغام
ّ
مات ثالث وعددها الدنماركية واملنظ

ّ
ساوي  اهتّمت منظ

ّ
فل املرأة حقوق  من بكّل   بالت

ّ
 األلغام ونزع والط

مات فقط،
ّ
ساوي  اهتمامها توزع اثنتان، وعددها الكندية واملنظ

ّ
 وتنمية قدرات ورفع وتطوير  الّتعليم قطاعي على بالت

مات فقط،
ّ
ساوي  اهتمامها توّزع اثنتان وعددها البلجيكية واملنظ

ّ
  الطبّية، واملساعدات اإلنسان حقوق  بين ما بالت

مات
ّ
، اثنتان وعددها الكورية واملنظ

ً
ز  أيضا

ّ
 .وتنمية قدرات ورفع تطوير  هو  فقط واحد قطاع على اهتمامها فترك

مات بقية أّما
ّ
ز  فقد  جنسّية، كلّ  من واحدة وهي مختلفة جنسيات من املنظ

ّ
 واحد قطاع على منها واحدة كلّ  نشاط ترك

مات أّما .فقط
ّ
مات خمس وعددها العربية الجنسية ذات املنظ

ّ
 على اهتمامها توّزع فقد واألردن، وقطر  لبنان من منظ

 .فقط طبّية ومساعدات وإغاثة، وتنمية، قدرات ورفع تطوير  قطاعات

مات، جنسية حسب االهتمام مجاالت توزيع يبّين (2) رقم والجدول 
ّ
مات بعض أن إلى اإلشارة مع املنظ

ّ
 في تنشط املنظ

مات، عدد من أكبر  االهتمامات حقول  أعداد تبدو  ولذلك قطاع،، من أكثر 
ّ
 مطالعة قبل تبيانه وجب ما وهو  املنظ

 الجدول 
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دعم 

املجتمع 

 املدني

 االغاثة

حقوق 

املرأة 

 والطفل

حقوق 

 االنسان

نزع 

 االلغام

املساعدات 

 الطبية
 التعليم

تطوير ورفع 

قدرات 

 وتنمية

 بيئة
مراقبة 

 االنتخابات

 تأهيل

  

 21   1 1 7 1   1 2 1 1 6 األمريكية

 7   1   3 1   1     2   اإلنجليزية

 5       1   2 1     2 1 فرنسية

 4       2     2         األملانية

 4       2       2   2   إيطالية

 3       2           1   هولندية

 3             1 1       سويسرية

 3             1   1     دنماركية

 2       1 1             كندية

 2       1               لبنانية

 2       1               كورية

 2       1           1   قطرية

 2           1   1       بلجيكية

 1           1           بنين

 1             1         نرويجية

 1           1           أردنية

 1 1                     نمساوية

 1 1                     مالطية

 64 2 2   21 3 5 8 6 2 9 7 املجموع

 والجنسية النشاط بحسب الدولية املنظمات  توزيع (2) رقم الجدول 
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مات تمويالت
ّ
   :لليبيا املرصودة الدولية املنظ

مات بعض أّن  رغم
ّ
 الّتقصير  هذا ويرتبط ليبيا، في وبرامج مشاريع لتنفيذ املرصودة بالتمويالت تصّرح لم الدولية املنظ

 وقد للثورة،، األولى الّسنوات في خاصة العملية هذه واجهت التي والصعوبات العمل،، مزاولة إذن على حصولها بإجراءات

غرات هذه تالفي الّتنفيذية اإلدارة حاولت
ّ
 للمنظمة بد ال  إذ العمل مزاولة ترخيص على الحصول  بإجراءات ترتبط والتي الث

 هذه مصادر  عن الّتصريح إلى إضافة ليبيا، في تنفيذها املزمع وأنشطتها لبرامجها املرصودة الّتمويالت بحجم الّتصريح من

ق معتمدة رسمية دورّية مالية بتقارير  املفّوضّية وتزويد الّتمويالت،
ّ
 والبرامج، األنشطة حسب وتمويالتها مصروفاتها فيها توث

ق من معتمدة الّسنوية موازناتها إلى إضافة
ّ
 .الّدولة لدى معتمد ليبي حسابات مدق

د،،
ّ
مات تلك بعض تصريح في الّنقص رغم نؤك

ّ
مات من عدد التزام وعدم لليبيا، املخّصصة تمويالتها حجم عن املنظ

ّ
  املنظ

  املعتمدة الدولية
ً
  معتمدة السّنوية وموازنتها املالية بتقاريرها املفّوضّية بتزويد ليبيا في رسمّيا

ً
 املعمول  القانونية لألصول  وفقا

  بالدنا، في بها
ً
فافّية ملبدئي وإعماال

ّ
لة املفّوضية حّق  إطار  وفي والحوكمة، الش

ّ
 حجم ومتابعة مراقبة في الليبية للّدولة ممث

 واجب إطار  وفي ليبيا، في ودعمها الّتنمية ألهداف تحقيقها ومدى الدولية الّتمويالت تلك صرف وأوجه ومآالت ومسارات

مات الّتنظيمية الالئحة شّددت فقد اإلرهاب، وتمويل األموال وغسل واإلفساد الفساد ومكافحة والحذر  الحيطة
ّ
  للمنظ

مة كإلزام موادها، من عدد في الجانب هذا على2016 العام بداية مع ستصدر  والتي ليبيا في العاملة الدولية
ّ
  الدولية املنظ

 وأي الدفع، وآلية التمويل قيمة تبين املفوضية، إلى موجهة املانحة، الجهة من إفادة بتقديم" ليبيا في بالعمل الّراغبة

 ما حال في حتى الشرط هذا ويسري  .التمويل ألجله منح الذي املشروع من نسخة بها مرفقا التمويل، بهذا تتعلق شروط

 و  بليبيا، للعمل املرصودة امليزانية بقيمة بيان" تقديم إلى إضافة ،"بليبيا الفرع لعمل املمولة الجهة هي األم املنظمة كانت

 إذن ملنحها أساسّية كشروط   ،"نشاط كل على التمويل من صرفها سيتم التي املالية القيمة"بـ وبيان   "زمنية مرحلة كل قيمة

 .ليبيا في العمل مزاولة

مة الالئحة تلزم كما
ّ
 تدخل أموال أي" عن أسبوع وخالل املفّوضية إخطار  بضرورة ليبيا في للعمل مزاولتها بعد الدولية املنظ

 تحويل" أو ،"عينية أو  نقدية أموال أي استالم" قبل املفّوضية من مسبقة موافقة على حصولها وضرورة ،"املصرفي حسابها

 املخولين توقيع تغيير " أو ،"ليبيا في للعمل واملخصصة املرصودة املبالغ إليداع مصرفي حساب فتح" أو ،"ليبيا خارج  أموال

 أجنبية او  ليبية مدني مجتمع منظمة ألي عيني أو  نقدي دعم أو  تمويل أي منح" أو "املصرف لدى الصكوك على بالتوقيع

  أو "املنظمة بعمل تتصل مهام أو  اعمال لتأدية مقابل بدون  أو  بمقابل بالغير  االستعانة أو  العمل عقود إبرام" أو "ليبيا داخل

 أو  السياسية باألمور  عالقة ذات  أنشطة أي ممارسة" أو ليبيين، يستهدف أو  ويخّص  "ليبيا خارج نشاط بأي القيام"

 حصول  تسهيل أو  إرسال" أو "النشاط بطبيعة عالقة ذات الجهات مع املفوضية تنسيق مراعاة مع األمنية او  العسكرية

 ."ليبيا خارج نشاط أي أو  عمل ورش أو  مؤتمرات حضور  أو  دراسة أو  عمل على ليبيا في األجانب أو  الليبيين

 وتحظر  ،"تستلمها أموال أي إليداع ليبيا، في العاملة املصارف أحد لدى مصرفي حساب بفتح املنظمة " الالئحة تلزم كما

 ."املفوضية لدى املعتمد الحساب غير  آخر  حساب أي في اإليداع" عليها
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لزم املالي، والّتدقيق املتابعة إطار  وفي
ُ
مة الالئحة ت

ّ
 تبين للغرض، املفّوضية أعّدتها نماذج وفق مالي تقرير  بتقديم الدولية املنظ

ة تمويالتها تفاصيل فيه
ّ
لزمها كما ليبيا، في ونشاطاتها عملها عن مصروفاتها وكاف

ُ
 للمفوضية الختامية حساباتها" بتقديم ت

 املحاسبين نقابة في مقّيد قانوني ومراجع محاسب من معتمدة ليبيا في عملها انتهاء عند املالية الفترة عن أو  سنويا

  تتجاوز  ال  مدة خالل الليبيين، واملراجعين
ً
 أجلها يحل أيهما ليبيا، في عملها فترة انتهاء عند أو  املالية السنة انتهاء من شهرا

لزمها كما ،"أوال
ُ
 املستحقة والضرائب والرسوم باملنظمة للعاملين والضرائب الضمانية االشتراكات بتسديد إفادة" بتقديم ت

 ."القانون  بحكم الليبية للدولة

رت كما
ّ
مات على الالئحة حظ

ّ
 ليبيا خارج من تبرعات جمع" أو "ليبيا داخل التبرعات جمع" ليبيا في العاملة الدولية املنظ

 ."ليبيا في املنظمة فرع باسم

 
ً
 من سواهم أو  الليبيات أو  الليبيين من سواء اآلخرين األشخاص وحقوق  الليبية للّدولة العاّمة الحقوق  على وحفاظا

مات الالئحة ألزمت األخرى، الجنسيات
ّ
 املختصة، الجهات لدى واملالية اإلدارية التزاماتها كافة تسوية" بضرورة الدولية املنظ

 ."ليبيا مغادرة قبل املدني املجتمع مفوضية مع ملفها وقفل

شديد هذا أّن  هنا اإلشارة من بّد  وال 
ّ
  جاء قد الالئحة من الت

ً
 من العديد أفعال وردود وهواجس مخاوف عن تعبيرا

مات الجمعيات
ّ
 بعض وتصّرفات ممارسات بفعل للمفّوضية، نقلوها التي املدني املجتمع وناشطات ونشطاء الليبية واملنظ

مات
ّ
 الّسنوية وموازناتها املالية تقاريرها تقديم عن وعزوفها تمويالتها، عن الّتصريح كرفضها ليبيا، في العاملة الدولية املنظ

 الخارج، في حسابات إلى وتحويلها ليبيا في تبرعات كجمع األخرى، املالية املخالفات وبعض القانونية، األصول  وفق معتمدة

كوك تثير  التي أنشطة من وغيرها...األحزاب بعض وأنشطة وببرامج خاّصة، مشاريع وتمويل
ّ

 غير  األهداف حيال واملخاوف الش

مات تلك لبعض املعلنة
ّ
مات تقّدم لم.الّصلة ذات واإلحصاءات األرقام بعض نعرض سقناه، ما على وكمثال  .املنظ

ّ
  املنظ

 :وبياناتها تصريحها حسب بلغت تمويالت حول  مالية تقارير  أّي  الدولية

(17,867,262.00 ،
ً
  عشر  سبعة دوالرا

ً
  وستون  وسبع   مائة وثمان مليونا

ً
  وستون  وإثنان ومئتان ألفا

ً
  دوالرا

ً
   ،!!( فقط...أمريكيا

  وتسعون  وستة مائة وتسع ماليين عشرة فقط يورو، 10,996,196.00) مقدارها بلغ أخرى  ومبالغ
ً
 وتسعون  وستة ومائة ألفا

   ،!!( يورو

، 8,761,000.00) مقدارها بلغ أخرى  ومبالغ
ً
 .!!(..ليبيّ  دينار   ألف وستون  وواحد مائة وسبع مليون  ثمانية فقط دينارا

مة (28) عدد تخّص  الّتمويالت تلك أّن  إلى هنا اإلشارة وتجدر 
ّ
مة (64) أصل من منظ

ّ
 من %44 قرابة أي ليبيا، في عاملة منظ

مات
ّ
  نسبته ما أي دوالر، مليون  18 قرابة البالغة تمويالتها مصير  حول  معلومات او  بيانات أو  تقارير  أي   هناك ليس املنظ

 9 حوالي و  ،(باليورو التمويالت حجم من %27) نسبته ما أي يورو  مليون  11و ،(بالّدوالر التمويالت حجم من 20.5%)

  ماليين
ً
  دينارا

ً
 .!!..(بالّدينار التمويالت حجم من %56) نسبته ما أي ليبيا

مات بدور  اإلشادة نغفل أن يمكن ال  ذلك، ورغم
ّ
 2011 عام الثورة خالل سواء واملساندة العون  قّدمت عديدة دولية منظ

مات دور  تعزيز  في بارز  دور  ملساهمتها وكان هذا، يومنا وحتى بعدها أو 
ّ
 من العديد في الحكومية الهياكل من وعدد الليبية املنظ

  .الّتقرير هذا من الّسابقة الفقرات في ذكرها تّم  التي املجاالت
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  وثمانين سبعة (أمريكي دوالر  مليون  87.600) قرابة إلى املاضية، األربعة األعوام خالل الّتمويالت حجم وصل حيث
ً
 ملونا

  األربعين (يورو مليون  40.860) وقرابة أمريكي، دوالر   ألف وسبعون  مائة وستة
ً
 600)و يورو، ألف وتسعون  مائة وثمان ملونا

  ألف مائة ستة (استرليني جنيه ألف
ً
  مليون  عشر  ستة (ليبي دينار  مليون  16) وقرابة إسترلينيا، جنيها

ً
  دينارا

ً
 ويبّين .ليبيا

 .الّتمويالت تلك قيمة (3) رقم الجدول 

 

 القيمة املرصودة نوع العملة

 87,570,949.00 دوالر

 40,890,000.00 يورو

 600,000 جنيه استرليني

 16,000,000 دينار ليبي

  العملة نوع بحسب الدولية املنظمات تمويل قيمة إجمالي (3) رقم الجدول 

مات، جنسية حسب الّتمويالت تلك قيم توزيع وحول 
ّ
 حجم أّن  ُيظهر  والذي الّتوزيع، ذلك (21) رقم الجدول  يبّين املنظ

  كان الذي الحجم فاق قد التمويالت
ً
 املرصود عن وأنخفض العمالت بعض في الّسابقة الفقرات في موضح هو  كما مرصودا

، 97 إلى األمريكي بالّدوالر  اإلنفاق حجم مجموع ارتفع فقد أخرى، عمالت في
ً
، 41 إلى وباليورو  مليونا

ً
 قيمة وحافظت ملونا

  13 إلى الليبية بالعملة وانخفض إسترليني، جنيه ألف 600 وهي املرصودة القيمة على اإلنفاق
ً
 .مليونا

مات إنفاق أّن  املذكور  الجدول  ُيظهر  كما
ّ
سبة األمريكية املنظ

ّ
ي اإلنفاق لحجم بالن

ّ
 أعلى سّجل قد األمريكي بالّدوالر  الكل

مات ببقية مقارنة املعّدالت
ّ
  مليون  66 إلى وصل حيث الدولية، املنظ

ً
  دوالرا

ً
ل وهو  أمريكّيا

ّ
  يزيد ما يشك

ً
 من %68 عن قليال

لي اإلنفاق حجم
ّ
مات تلتها العملة، بهذه الك

ّ
سبة اإلنكليزية املنظ

ّ
 مليون  16.5 قرابة إلى وصل إنفاق بحجم العملة لنفس بالن

ي اإلنفاق حجم من %17 بنسبة أي دوالر 
ّ
مات وسّجلت األمريكي، بالدوالر  الكل

ّ
سبة املعدالت أعلى الدنماركية املنظ

ّ
 بالن

مات تلتها ،(%30.5 قاربت بنسبة أي يورو  مليون  12.5 إلى إنفاقها حجم وصل حيث األوروبية بالعملة لإلنفاق
ّ
 األمريكية املنظ

سبة
ّ
  زادت بنسبة أي يورو  ماليين 10 إلى وصل بحجم العملة لنفس بالن

ً
 الليبية بالعملة اإلنفاق حجم أّما ، %24 عن قليال

مات سّجلت فقد
ّ
  مليون  7 بحجم املعّدالت أعلى األمريكية املنظ

ً
، دينارا

ً
ي الحجم من %54 قاربت بنسبة أي ليبيا

ّ
 الكل

مات تلتها الليبي، بالّدينار  لإلنفاق
ّ
  زادت بنسبة أي مليون، 3.8 إلى وصل بمبلغ اإلنكليزية املنظ

ً
 الحجم من %29 عن قليال

ي
ّ
 .الليبية بالعملة لإلنفاق الكل

مات إنفاق حجم أّما
ّ
مات دوالر مليوني إلى وصل فقد ،العربية املنظ

ّ
  األعلى وهي األردنية للمنظ

ً
 العربية املجموعة في إنفاقا

لي اإلنفاق حجم من %2 من بقليل أعلى إلى وصلت وبنسبة
ّ
مات ثّم  األمريكية، بالعملة الك

ّ
بنانية املنظ

ّ
 ألف 150 بمبلغ الل

ي اإلنفاق حجم من %0.36 وبنسبة يورو 
ّ
مات إنفاق حجم وصل حين في اإلسترليني، بالجنيه الكل

ّ
 ألف 36 القطرية املنظ

 
ً
، دينارا

ً
  األقل وهو  ليبيا

ً
سبة القيم كّل  في حجما

ّ
سبة وصلت حيث العمالت، لكّل  وبالن

ّ
لي اإلنفاق حجم من %2.77 إلى الن

ّ
 الك

   .التمويالت تلك قيم توزيع حول  الّتفاصيل من املزيد (4) رقم الجدول  ويظهر  الليبية، بالعملة
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 قيمة التمويل بالدوالر قيمة التمويل باليورو جنسية املنظمة
قيمة التمويل 

 بإسترليني

قيمة التمويل بالدينار 

 الليبي

 3,800,000,00 600,000,00 16,450,000,00 4,998,215,00 االنجليزية

        3,000,000,00 النمساوية

     3,100,000,00 2,200,000,00 الهولندية

     6,000,000,00 12,500,000,00 الدنماركية

       150,000,00 اللبنانية

 36,000,00       القطرية

     100,000,00   جمهورية بنين 

     2,000,000,00   األردنية

     100,000,00   املالطية 

 7,000,000,00   66,000,000,00 10,000,000,00 أمريكية

 1,850,000,00   1,000,000,00 3,900,871,00 فرنسية

 550,000,00     395,000,00 ايطالية

       250,000,00 سويسرية

     500,687,00   كندية

 150,000,00       كورية

       1,500,000,00 بلجيكية

 200,000,00   2,134,000,00   نرويجية 

       3,000,000,00 نمساوية

جمالياال   41,894,086.00 97,384,687.00 600,000,00 13,586,000.00 

 الجنسية حسب املنظمات تمويل قيم توزيع (4) رقم الجدول 
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مويالت قيم توزيع مجاالت
ّ
 الدولية الت

م من
ّ
مات اهتمام بأولويات سيرتبط الّتمويالت تلك قيم توزيع أّن  به املسل

ّ
 بليبيا العمل ألولويات وتحليلها الدولية، املنظ

  ظهر  والذي واحتياجاتها،
ً
مات تلك جنسيات باختالف تختلف أّنها جلّيا

ّ
 بعض استأثرت وإن ومجاالتها، وأهدافها املنظ

مات تلك من أوسع طيف باهتمام القطاعات
ّ
 حدود به االهتمام نسبة فاقت الذي والتنمية القدرات ورفع كتطوير  املنظ

مات، تلك اهتمام من %14 حوالي على حاز  الذي اإلغاثة موضوع ثم ،%32 ألـ
ّ
فات األلغام نزع موضوعا وقارب املنظ

ّ
 ومخل

مات ودعم الحروب
ّ
  زادت حيث النسبة تلك املدني املجتمع منظ

ً
اني، %11و لألول، %12 عن قليال

ّ
 موضوعا وحظي للث

فل املرأة وحقوق  اإلنسان حقوق 
ّ
مات تلك اهتمام من %9 على والط

ّ
 حظي حين في للثاني، بالنسبة منه %3و لألول، املنظ

بّية املساعدات موضوع
ّ
 .االهتمام ذلك من %5 بنسبة والّتعليم .االهتمام من %8 بحصة الط

احية ومن
ّ
سب نفس على القطاعات تلك تحوز  أن وجب النظرّية،، الن

ّ
 ذلك حقيقة لتعكس الّتمويالت قيم من الن

مات، تلك قبل من به حظيت الذي االهتمام
ّ
 :يلي ما تظهر  الّنظرية الحسابات فإن وبالّتالي املنظ

عة القيمة ،والتنمية القدرات ورفع تطوير 
ّ
 مليون  13و دوالر، مليون  28 :أي الّتمويالت حجم من %32 للتمويل املتوق

 .ليبي دينار  مليون  5.12و إسترليني، جنيه ألف 192و يورو،

 يورو، مليون  5.720و أمريكي، دوالر  مليون  12.264 :أي الّتمويالت حجم من %14 للتمويل املتوقعة القيمة اإلغاثة،،

 .ليبي دينار  مليون  2.24و إسترليني، جنيه ألف 84و

فات األلغام نزع
ّ
مات ودعم الحروب، ومخل

ّ
  : أي للثاني، %11و لألّول  %12 املتوقعة والقيمة املدني،، املجتمع منظ

 جنيه ألف 72و للثاني، مليون  4.5و لألول  يورو  مليون  5 وقرابة للثاني، دوالر  مليون  9.636و لألول، دوالر  مليون  10.512

  66و لألول، إسترليني
ً
  1.76و لألول، ليبي دينار  مليون  1.92و للثاني، ألفا

ً
 .للثاني دينارا

فل، املرأة وحقوق  اإلنسان حقوق 
ّ
 2.63و لألّول، دوالر  مليون  7.88 :أي للثاني، %3و لألّول  %9 املتوقعة والقيمة والط

  18و لألّول  إسترليني جنيه ألف 54و للثاني، مليون  1.23و لألّول  يورو  مليون  3.68و للثاني، مليون 
ً
اني ألفا

ّ
 .للث

بّية، املساعدات
ّ
عليم، الط

ّ
عة والقيمة والت

ّ
اني %8 لألول  املتوق

ّ
اني، مليون  4.38و لألّول  دوالر  مليون  7 :أي ،%5 وللث

ّ
 للث

اني، مليون  2.043و لألّول  يورو  مليون  3.27و
ّ
  30و لألّول  إسترليني جنيه ألف 48و للث

ً
 ليبي دينار  مليون  1.28و للثاني، ألفا

اني مليون  0.8و لألّول 
ّ
 .للث

  بحجم القطاعات تلك حظيت هل ترى  هنا نفسه يطرح الذي والّسؤال
ً
 حازت وهل ،!املتوقعة؟ املبالغ تلك يعادل إنفاقا

مات تلك جنسيات اهتمام لنسب املعادلة الّتمويل قيم نفس على املجاالت تلك
ّ
 سيحوز  هل املثال، سبيل فعلى ،!؟ املنظ

سبة نفس على والتنمية القدرات ورفع تطوير  موضوع
ّ
مات تمويالت لقيم بالنسبة الّتمويل إجمالي من الن

ّ
 األمريكية املنظ

 .!؟ منها %32 من أكثر  باهتمام القطاع هذا استأثر  التي
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 التقرير خاتمة

  التنفيذية اإلدارة أولتها والتي الرئيسية، اإلدارة أهداف ضمن من كان
ً
  اهتماما

ً
 عمل لتنظيم ضوابط وضع هو  خاصا

 بعمل الخاصة الضوابط إعداد لجنة انتهت حيث من ذلك على العمل بدأت وقد ليبيا، في العاملة الدولية املنظمات

  ،2013 سنة الوزراء مجلس رئاسة من واملكلفة بليبيا الدولية املنظمات
ً
  واعتمادا

ً
 العربية القوانين بعض على أيضا

 واإلفصاح الشفافية مبدأ إعمال أهمية على تؤكد التي الدولية باملعايير  وباالستئناس الخصوص، بهذا املتعلقة

 .الحكومية غير  املنظمات إدارة في الرشيدة واإلدارة

 فني شق على ترتكز  عملها، تنظم الئحة إعداد إلى الدولية للمنظمات عمل ضوابط وضع من الفكرة وتطورت

 ألجل إتباعها املطلوب واإلجراءات ليبيا في عمل إذن على والحصول  للتسجيل املطلوبة باملستندات يتعلق إداري،

 التمويل قيمة عن اإلفصاح من بدءا للمنظمة املالية باألمور  املتعلقة املسائل بكافة يهتم ،مالي آخر  وشق ذلك،

 التمويل من والغرض الغاية يحقق الذي بالقدر  ليبيا داخل صرفها ومجاالت ومصادرها بليبيا للعمل املرصودة

 مجال في الوطنية بالخبرات باالستعانة التنفيذية اإلدارة قامت العمل جودة ولضمان املنظمة، أهداف ويحقق

  ذلك ألجل وشكلت املالية واملحاسبة القانون 
ً
ت لجانا

ّ
 .الالئحة بموضوع عالقة ذات الجوانب كافة دراسة تول

 وثالثة مادة، 27 على تحتوي  2015 سنة نهاية الدولية املنظمات عمل تنظيم الئحة إنجاز  كان العمل هذا وخالصة

  عشر 
ً
  جدوال

ً
  ماليا

ً
 .بمقتضاها والعمل نشرها سيتّم  املفوضية إدارة مجلس من الالئحة هذه اعتماد وحال بها، مرفقا

  تعكف املفّوضّية، في الّتنفيذية اإلدارة أّن  إلى اإلشارة من بّد  ال  الّتقرير، من الجزء هذا نختتم أن وقبل
ً
 على حاليا

مات وضع عن واملعلومات البيانات من مزيد لجمع استخدامها سيتّم  خاّصة استمارات إعداد
ّ
 العاملة الدولية املنظ

 حول  (2018) عام تقرير  إلنجاز  واستخدامها جهة من حولها، املفّوضّية بيانات قاعدة وتحيين تطوير  بهدف ليبيا في

مات الجمعيات وضع
ّ
 :جمعها املزمع املعلومات تلك بين ومن ليبيا، في الحكومية غير  واملنظ

ة أكثر  معلومات
ّ
  دق

ً
مات بتنفيذها قامت التي واألنشطة والبرامج املشاريع أبرز  عن وتفصيال

ّ
 في العاملة الدولية املنظ

 املحلّية واملنظمات الجمعيات وعدد منها، املستفيدة واألفراد الجهات وعدد والزمني، الجغرافي وتوزيعها ليبيا،

مات وجنسية معها الشريكة
ّ
 .الخ...بتنفيذها قامت التي الدولية املنظ

ة أكثر  معلومات
ّ
، منها املصروف وقيم ليبيا، في للعمل املرصودة التمويل  قيم عن دق

ً
مة جنسية حسب فعليا

ّ
 املنظ

   .عملها ومجاالت املالية والسنة

ّدمت التي ليبيا، في املنظمات نفذتها التي النشاطات عن الدورية التقارير  عدد
ُ
 للعدد بالنسبة ونسبتها للمفّوضية، ق

سجلة للمنظمات االجمالي
ُ
 .املنظمات جنسية حسب التقارير  تلك وتوزيع املفوضية، في امل



 املفوضية حول  املعلومات من للمزيد

 نرحب بكل املالحظات واالستفسارات عن كل ما ورد في هذا التقرير، 
 ونحن على استعداد لتزويدكم بمعلومات أكثر حول أي موضوع محل اهتمامكم 
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 موقعنا زوروا



 رابط التحميل

ومبــــادرات  جهـــود بعـــض مـــن رصـــدتـــم إعـــداد هـــذا التقريـــر ل
منظمات املجتمع املدني في محاوالتها إلنجاح االستحقاقات  
االنتخابيــــــــــة ودورهــــــــــا فــــــــــي املصــــــــــالحة الوطنيــــــــــة ومســـــــــــاعدة 
النــــازحين واملهـــــاجرين غيـــــر القـــــانونيين وذلــــك مـــــن خـــــالل مـــــا 
يتــــوفر لـــــدى املفوضــــية مـــــن معلومـــــات وبيانــــات ومـــــا قدمتـــــه 

 الجهات ذات العالقة من تقارير محلية ودولية

 رابط التحميل

فــــــي هــــــذا التقريــــــر ســــــنتطرق إلــــــى التعريــــــف بــــــدور املفوضــــــية 
ورؤاها وجهودها في تحقيق األهداف التي أنشئت من أجلها 
وعالقتهـــــا بمنظمـــــات املجتمـــــع املـــــدني وفـــــق قـــــرارات انشـــــا ها  
وعـــرض نقـــاط قوتهـــا والتحـــديات والصـــعوبات التـــي تواجههـــا 

لتمكينهـــا مـــن التوصـــيات الالزمـــة وتقـــديم كـــل وســـبل دعمهـــا 

 تأدية املهام املوكلة إليها

 رابط التحميل

مات واقعية خارطة التقرير هذا سيتناول 
ّ
 املجتمع ملنظ

  مصنفة املحلية املدني
ُ
  سجالت واقع من إحصائيا تصنيفا

 . العامة على وعرضها ،املفوّضية

 رابط التحميل

تم إعداد هذا الدليل ألثارة النقاش حول أهميـة تطـوير البيئـة 
التشــــــريعية ملنظمــــــات املجتمــــــع املــــــدني وللمســــــاهمة فــــــي  زيــــــادة 
معرفـــــة القـــــائمين علـــــى منظمـــــات املجتمـــــع املـــــدني بالتشـــــريعات 
الدولية و املحلية املؤثرة في عمـل منظمـاتهم وعـرض املقترحـات 
والتوصيات بخصوصها من خـالل التجـارب العمليـة التـي مـرت 

 بها مفوضية املجتمع املدني منذ نشأتها

 رابط التحميل رابط التحميل

 إصداراتنا



 األولى الطبعة

 بليبيا املدني املجتمع مفوضية
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مات الدولية املسجلة لدى املفّوضية
ّ
 التحليل اإلحصائي لوضع للمنظ

 2018 عام إصدار 


