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املقدمة
تعتبر وزارة الشؤون االجتماعية أحد الركائز املهمة في هيكلية الحكومات املختلفة في كافة الدول ،وال تكاد تخلو
هيكلية دولة ما من وزارة أو هيئة للشؤون االجتماعية ،وما يتبعها من مؤسسات الحماية االجتماعية املختلفة،
وذلك ألن الجانب االجتماعي يعتبر أهم الجوانب التي تحاول الدول إيجاد التوازن بينه وبين الجوانب
االقتصادية والسياسية حتى ال يسود الظلم االجتماعي ،أو اإلهمال ،للفئات االجتماعية املختلفة في الدولة،
خاصة تلك التي تحتاج إلى املساعدة ،وبسبب ما حدث من تغيير سياس ي في الدولة الليبية ،جراء أحداث ثورة
فبراير  ،2011والذي تزامن مع تغيرات كبيرة على جميع النواحي في الدولة الليبية األمر الذي بروز الكثير من
التحديات الجديدة وعلى رأسها التحديات االجتماعية ،فإنه من الضروري تقييم أداء وزارة الشؤون
االجتماعية والهيئات التابعة لها ،وهو ما يهدف إليه هذا التقرير الذي يسلط الضوء على أداء وزارة الشؤون
االجتماعية والهيئات التابعة لها منذ سنوات ما بعد الثورة ،من حيث قدرتها على أداء مهامها ومدى كفاءة
هياكلها التنظيمية وطريقة تعاملها مع التحديات التي واجهتها منذ  ،2011وحتى الوقت الحالي.
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تمهيد
يعد مفهوم الرعاية االجتماعية من املفاهيم

التأمين االجتماعي رقم ( )53لسنة  ،1957وهذا

الشائعة في معظم دول العالم منذ القدم  ،حيث

القانون جاء على أنقاض وفق التشريعات املنظمة

ارتبطت دور رعاية األيتام منذ القدم باملؤسسات

للمؤسسات االجتماعية التالية :

الدينية ودور العبادة ،كما أن الدين االسالمي أتى
بمبادئ وأوامر تحقق العدالة االجتماعية مثل
فرض الزكاة والتشجيع على التصدق وكفالة
اليتيم ومد يد العون ملن ال عون لهم.
وتجدر اإلشارة إلى أنه بالرغم من وجود بعض
االختالفات في كيفية تقديم الرعاية االجتماعية
بين كل دولة وأخرى تبعا الختالف البيئة والدين
والتركيبة االجتماعية والنظم السياسية وغيرها،
إال أن كل الدول الحديثة اتفقت على تشكيل
هيئات أو وزارات للشؤون االجتماعية لتضمن

 -1املؤسسة الوطنية للتأمين ضد إصابات
العمل ما يسمى (األينائيل) وصدر باللغة
اإليطالية.
 -2املؤسسة الوطنية للمساعدات االجتماعية
ألفريقيا اإليطالية والذي عرف باسم (إياس ي)
وصدر باللغة اإليطالية.
 -3املؤسسة الوطنية للضمان االجتماعي وتعرف
باسم (إيناس ي) وصدر باللغة اإليطالية.

بذلك إنشاء مؤسسات الرعاية املالية،

وهي مؤسسات التأمينات االجتماعية اإليطالية

للمتقاعدين أو ملن ليس لديهم القدرة على العمل،

التي كانت تعمل في ليبيا وكان نطاق عملها مدينة

وليس فقط ما يتعلق بدور الرعاية االجتماعية

طرابلس.

املخصصة إليواء فئات معينة من املجتمع مثل

وتطورت القوانين واللوائح الليبية املتعلقة

املسنين أو األيتام وذوي االحتياجات الخاصة

بالضمان االجتماعي وكان أبرزها القوانين التالية:

وغيرهم.
وتاريخيا ،لقد تدرج التشريع في ليبيا خاصة فيما
يتعلق بقوانين الرعاية االجتماعية والضمان
االجتماعي حيث أخذ يتطور مع الوقت بدءا من
القوانين التي وضعتها اإلدارة اإليطالية ،تلتها
قوانين اململكة الليبية متمثلة في القانون األول
والذي صدر بعد االستقالل والذي عرف بقانون
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 .1قانون تشكيل املؤسسة الوطنية للتأمين
االجتماعي حسب القرار ( )53لسنة 1957م.
 .2قانون التقاعد رقم ( )58لسنة 1957م.
 .3الئحة املوظفين غير املصنفين وملحقاتها.
 .4قانون التقاعد لعام 1967م.
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 .5قانون الضمان االجتماعي رقم ( )72لسنة

بأنواعها املختلفة حتى ولو لم تكن هذه املعاشات
كافية لسد كافة االحتياجات.

 .6قانون رقم  43لسنة 1974م لتقاعد

م ن ننن خ ن ننالل م ن ننا س ن ننبق يت ن ن أن ن ننه ل ن ننوزارة الش ن ننؤون
االجتماعي ننة أدوارا كثي ننرة  ،حي ننث توس ننع ه ننذا ال نندور
ليشمل ليس فقط الرعاية املالية ملسنتحقهها،
ب ن ن ننل أيض ن ن ننا لتق ن ن ننديم الخ ن ن نندمات املختلفن ن ن ننة ( مث ن ن ننل
الخنندمات التعليميننة ،والرعايننة التربويننة ،وال ننحية
والتكافليننة ) لفئننات مختلفننة مننن املحتنناجين تشننمل
(األيت ن ننام ،والعج ن ننزة ،وذوي االحتياج ن ننات الخاص ن ننة،
والنساء ،واألحداث).

1973م.
العسكريين.
 .7قانون الضمان االجتماعي رقم  13لسنة
1980م ،وهو أهم قانون للضمان الجتماعي
ويعتبر أساس قانون الضمان االجتماعي املتبع
حاليا1.

وباإلضافة إلى إنشاء صندوق الضمان االجتماعي
الذي تصدر عنه أنواع من املعاشات من أهمها
املعاش الضماني أو التأميني أو التقاعدي ،
ويعتمد نظامه أساسا على نسب واشتراكات شهرية
تخصم من املوظفين أو أصحاب املهن أو من كانت
لديهم أمالك ،بالتالي تصرف لهم أو لذويهم
معاشات الضمان االجتماعي حال عدم قدرتهم
على العمل ،إما بسبب التقاعد أو الوفاة أو غيرها
 ،تم إنشاء صندوق التضامن االجتماعي الذي
يصدر عنه نوع واحد من املعاشات يطلق عليه
املعاش األساس ي ملن لم يكن لديهم معاش أو مهنة
باألساس أو أي نوع من أنواع األمالك أو مصادر
الرزق وبالتالي ال يتضمنهم قانون الضمان
االجتماعي السابق ذكره ،والذي يشمل بشكل
أساس ي األرامل واملطلقات والعجزة وأصحاب
واملعاقين.
األمراض
ويمثالن هذين الصندوقين الجزء األهم من مهام
وزارة الشؤون االجتماعية نظرا العتماد فئات
واسعة من املجتمع على املعاشات الصادرة عنهما

وتجدر االشارة إلى أن التوسع في االستثمارات
واألمالك التي تخص وزارة الشؤون االجتماعية،
التي تقدر باملليارات ،يعكس جزءا من أهمية
الوزارة خاصة وأن التحديات االجتماعية قد
توسعت وازدادت ما بعد أحداث ثورة فبراير
 ،2011إذ استجد على الوضع االجتماعي في ليبيا
تحديات اجتماعية جديدة تمثلت في حاالت النزوح
العديدة ،وزيادة عدد األرامل وذوي االحتياجات
الخاصة نتيجة للنزاعات واالشتباكات األهلية
املختلفة ،وأصبح الوضع االجتماعي حرجا ودور
الوزارة والهيئات التابعة لها أكثر أهمية.

 1الموقع الرسمي لصندوق الضمان االجتماعي www.ssf.ly
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هيكلية الوزارة والمؤسسات التابعة
لقد عانت وزارة الشؤون االجتماعية مثل غيرها

أحيانا أخرى ،حتى استقرت على إسم اللجنة

من الوزارات (األمانات كما كانت تسمى سابقا) من

الشعبية للشؤون االجتماعية منذ حكومة

التغيير املستمر على مستوى الهيكليات والتبعية،

البغدادي املحمودي األولى وحتى أحداث الثورة

فحملت إسم اللجنة الشعبية للضمان االجتماعي

عام  2011وتغيير نظام الحكم ،ثم صدر خالل

واللجنة الشعبية للشؤون االجتماعية والضمان

العام  2012الئحة تنظيمية لوزارة الشؤون

أحيانا ،وإسم اللجنة الشعبية للتأمين والضمان

االجتماعية كما هي موضحة في الشكل التالي:
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الهيكلية وزارة الشؤون األجتماعية

2

مكتب التعاون الفني
مكتب الشؤون القانونية

مكتب التدريب
مكتب المستشارين
مكتب المراجعة الداخلية
ادارة شؤون ذوي االعاقة
مكتب الوكيل
ادارة التوعية والتثقيف
واالعالم

مكتب الوزير

ادارة المشروعات
والشؤون الفنية
ادارة الشؤون االنسانية
والمساعدات
ادارة التنمية األسرية
ادارة التفتيش والمتابعة
ادارة الشؤون االدارية
والمالية

ادارة التخطيط
والدراسات وتقييم االداء
 2قراﺭ ﳎﻠﺲ الوﺯﺭاء ﺭقم ( )120لسنة  2012ﺑاعتماﺩ الهيكل التنﻈيمي واﺧتصاﺻاﺕ وﺯاﺭﺓ الﺸﺆون االجتماعية وﺗنﻈيم جهاﺯﻫا
اﻹﺩاﺭﻱ
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المؤسسات والجهات التابعة أو التي تعمل تحت إشراف الوزارة

3

صندوق الضمان
االجتماعي
الهئية العامة
لصندوق التضامن
صندوق دعم الزواج
مركز المعلومات
والتوثيق
مركز الدراسات
االجتماعية
مركز تأهيل المعاقين
بنغازي
مركز تأهيل المعاقين
بجنزور

المؤسسات والهيئات
التابعة

مكتب الوزير

مركز السواني لتأهيل
ذوي االعاقة
دار الوفاء لرعاية
العجزة والمسنين
مجمع المرج للرعاية
االجتماعية
اللجنة العليا لرعاية
الطفولة

اللجنة الوطنية
لرعاية المسنين
اللجنة الوطنية
لرعاية ذوي االعاقة
 3كما ﻫو الحال مع وﺯاﺭﺓ الﺸﺆون االجتماعية فان ﺑعض ﻫذه الهيئاﺕ ﺗراوحت ما ﺑين االستقاللية احيانا وما ﺑين التبعية لﻠجنة الﺸعبية
لﻠﺸﺆون االجتماعية احيانا أﺧرى .
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سياسات ورؤية وأهداف الوزارة اإلستراتيجية حسب الالئحة التنظيمية لسنة 2012

• القﻴام ﺒﺄعﻤال الدعم الﻤعلوﻤاﺘي واﻷرﺸﻔة والﺘوﺜﻴﻕ
اﻹلﻜﺘروﻨي وﺘﻁوﻴر ﻗواعـد الﺒﻴاﻨات وأﻨﻅﻤة
الﻤعلوﻤات الﻤﺘعلقة ﺒﻤﻬام الوزارة.
• ﺘﻨﻔﻴـﺫ الﻤعاهـدات واالﺘﻔاﻗﻴـات الﺜﻨاﺌﻴة والدولﻴة الﺘي
ﺘﻜون لﻴﺒﻴا ﻁرفاﹰ فﻴﻬـا  5والﻤﺸارﻜة في الﻤؤﺘﻤـرات
والﻤﻨﻅﻤـات الدولﻴـة واﻹﻗلﻴﻤﻴـة ﺫات العﻼﻗـةﺒﻤﻬام
الوزارة.
•  -ﺘقدﻴم أوﺠﻪ الرعاﻴة االﺠﺘﻤاعﻴة والﺼﺤﻴة والﻨﻔﺴﻴة
للعﺠزة والﻤﺴﻨﻴن .
•  -ﻤﺒاﺸرة اﻹﺠراﺀات الﻤﺘعلقة ﺒﺘرﺒﻴة وﺘوﺠﻴﻪ
اﻷﺤداﺙ
•  - .ﺘﻨﻅﻴم ﺇﺠراﺀات زواﺝ اللﻴﺒﻴﻴن واللﻴﺒﻴات ﻤن ﻏﻴر
اللﻴﺒﻴﻴن
•  -ﻤﺘاﺒعـة أوﻀـاﻉ اﻷﺒﻨـاﺀ اللﻴﺒﻴﻴن الﻤقﻴﻤﻴن ﺨـارﺝ
لﻴﺒﻴا ﻤﻊ أﻤﻬاﺘﻬـم ﻏﻴر اللﻴﺒﻴـات. .
•  -رعاﻴة وﺘوﺠﻴﻪ اﻷﺤداﺙ الﺠاﻨﺤﻴن .
•  -ﺘﻨﻅﻴم ﺒراﻤﺞ رعاﻴة وﺘﺄهﻴل ﺫوﻱ االﺤﺘﻴاﺠات
الﺨاﺼة
•  - .ﺘقدﻴم اﻹعاﻨات والﻤﻨﺢ الﻤقﻁوعة للﻤﺴﺘﺤقﻴن لﻬا
ﻤن أﺒﻨاﺀ الﻤﺠﺘﻤﻊ

• االهﺘﻤام ﺒﻤؤﺴﺴات الﻤﺠﺘﻤﻊ الﻤدﻨي
ﺒالﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ الﺠﻬات ﺫات العﻼﻗة
• العﻤل علﻰ ﺘعزﻴز دور ﻤﻨﻅﻤات الﻤﺠﺘﻤﻊ
الﻤدﻨي ،فﻀﻼﹰ عن دعﻤﻬا وﺘﻁوﻴرهـا
والﺤﻔاﻅ علﻰ اﺴﺘقﻼلﻬا وفقاﹰ
للﺘﺸرﻴعات الﻨافﺫة .الﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ
ﻤﻨﻅﻤات الﻤﺠﺘﻤﻊ الﻤدﻨي وﺒﺤﺙ ﻤﺠاالت
الﺘعاون ﻤعﻬا ﺒﻤا ﻴﺨـدم ﻗﻀاﻴا الﺘﻨﻤﻴة
وﺤقوﻕ اﻹﻨﺴان.
• العﻤل ﻤﻊ ﻤﻨﻅﻤات الﻤﺠﺘﻤﻊ الﻤدﻨي
ﺒﻬدﻑ ﺨلﻕ ﺸراﻜة في ﻤﺠـال الﻨﺸـاﻁات
والﺒراﻤﺞ الﻬادفة ﺇلﻰ ﺘﻨﻤﻴة الوعي
ﺒدورها الﻤﻬم في الﻤﺠﺘﻤﻊ .
• العﻤل علﻰ ﺇﺘاﺤة الﻤﺠال لﻤﻨﻅﻤات
الﻤﺠﺘﻤﻊ الﻤدﻨي للعﺏ دور ﻤﻬم في
الوفاﻕ والﺴلم االﺠﺘﻤاعي.
• عقد االﺘﻔاﻗﻴات والﻤعاهدات الﺜﻨاﺌﻴة ﻤﻊ
الدول الﺼدﻴقة والﺸقﻴقة فـي ﻤﺠـال
الﺸؤون االﺠﺘﻤاعﻴة ﻁﺒقاﹰ للﺘﺸرﻴعات
الﻨافﺫة.

•  -ﻤﺘاﺒعة وﺘﻨﻅﻴم اﻹﺠراﺀات الﻤﺘعلقة ﺒالدراﺴات
االﺠﺘﻤاعﻴة للﻅـواهر الﻤﺴـﺒﺒة في ﺘعﻁﻴل ﺤرﻜة
الﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﺤو الﺘقدم االﺠﺘﻤاعي الﻤﻨﺸود.
• ﺘﻨﻔﻴﺫ الﺨﻁﻁ والﺒراﻤﺞ الﻤﺘعلقة ﺒالرعاﻴة االﺠﺘﻤاعﻴة
للﻤرأة والﻁﻔل واﻷﺴـرة وفقاﹰ للﺴﻴاﺴات الﻤعﺘﻤدة.
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تﺄثير االنقسام السياسي في أداء
القﻁاﻉ
لقد كان لالنقسام السياس ي وحالة عدم

االستثمارية التابعة للضمان االجتماعي وصندوق
التضامن االجتماعي4.

االستقرار ،كما هو الحال مع كافة قطاعات الدولة

 .3االختالف في هيكلية وتبعية وزارة الشؤون
االجتماعية واملؤسسات التابعة لها ما بين

الحكومية ،دورا سلبيا كبيرا في قدرة وزارة الشؤون

الحكومتين في البيضاء وطرابلس ،إذ ألحقت وزارة

االجتماعية على تنفيذ مهامها خاصة وأن خدماتها

الشؤون االجتماعية بوزارة العمل في حكومة الثني

تقدم إلى مئات اآلالف من الناس ،حيث تم انقسام

لتصبح التسمية "وزارة العمل والشؤون
االجتماعية" ،وجرى تسمية وكيل للشؤون

إدارات الوزارة واملؤسسات التابعة لها وفروعهما
ما بين الحكومتين املؤقتة في البيضاء واإلنقاذ
الوطني والوفاق الوطني فيما بعد في طرابلس،
ولعله يمكننا أن نسرد في نقاط أبرز املشاكل
الناتجة عن االنقسام السياس ي فيما يتعلق بوزارة
الشؤون االجتماعية:

االجتماعية لهذه الوزارة ،بينما ظلت تسمية
الوزارة على ما هي عليه في حكومة اإلنقاذ الوطني
وحكومة الوفاق الوطني فيما بعد ،وهو ما نتج عنه
فوض

ى كبيرة في إداراة وفروع الشؤون االجتماعية5 .

 .4التسيب الواض الذي شهدته العديد من
مؤسسات الرعاية االجتماعية التي تؤوي العديد

 .1تأخير إنهاء إجراءات معاشات الضمان

من فئات املجتمع املعوزة (كاأليتام – والعجزة –
وذوي االحتياجات الخاصة – واألحداث) ولالسف
إن هذا التسيب شمل ايضا التسيب اإلداري

ملستحقهها ،مع األخذ في االعتبار أنه حتى بعد إنهاء

متمثال في سوء أداء الكادر الوظيفي أو التسيب في

هذه اإلجراءات فإن مستحقهها الذين عادة ما
يكونون من الفئة ذات الدخل املحدود يعانون
بشكل كبير للحصول على هذه املستحقات نتاج

دعم هذه املؤسسات نظرا للمشاكل اإلدارية

االجتماعي واملعاش األساس ي علما أن هذه
اإلجراءات تتم بشكل شهري لصرف هذه املعاشات

أزمة السيولة التي بدأت بعد االنقسام السياس ي
للبالد خالل سنة 2014م.
 .2توقف استكمال صيانة وإنشاء بعض املنشآت
التابعة للوزارة والهيئات التابعة لها بما في ذلك
مؤسسات الرعاية االجتماعية املختلفة واملشاريع

تقييم أداء وزارة الشؤون الاجتماعية في ليبيا

واملالية الناتجة عن االنقسام السياس

ي6.

 4الموقع الرسمي لصندوق الضمان االجتماعي وﺻندوق
التضامن االجتماعي
 5التﺸكيﻠة الوﺯاﺭية لكل من حكومتي الثني والغويل
 6ﻫذا ما استدعى ﺗدﺧل العديد من منﻈماﺕ المجتمع المدني
لﻠقيام ﺑحمالﺕ لدعم مﺆسساﺕ الرعاية االجتماعية  ،انﻈر
مقاﺑﻠة وكالة انباء التضامن مع احد الموظفين ﺑداﺭ الرعاية
ﺑأﺑوﻫريدﺓ -طراﺑﻠﺲ -:
http://www.presssolidarity.net/news/ONENEWS/85035%
D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9
%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%A
A%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%
D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85%D9
%8A%D8%B4_%D9%88_%D9%82%D9%84%D8%A9_%D8
%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7
%D9%85/
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مؤشرات ومعايير أداء القﻁاﻉ
واملؤسسات التابع لها من خالل عدد من املؤشرات

ً
(بدء باملكتب التنفيذي ثم الحكومة االنتقالية
فالحكومة املؤقتة) أو مؤخرا بفعل االنقسام

واملعايير التالية:

السياس ي (الحكومة املؤقتة ،حكومة اإلنقاذ

يمكننا تقييم أداء وزارة الشؤون االجتماعية

الوطني ،حكومة الوفاق الوطني) وبالتالي تغيير

أ -هيكلية الوزارة
عانت وزارة الشؤون االجتماعية طويال بسبب
عدم ثبات الوزراء واملسؤولين في الهيئات التابعة
لها ،سواء قبل الثورة بفعل التغيير شبه السنوي
في التشكيلة الوزارية (أمناء اللجان الشعبية

مسؤولي الهيئات التابعة للوزارة ،خاصة فيما
يتعلق بصندوق الضمان االجتماعي وصندوق
التضامن ،وهذا بدوره أثر سلبا في أداء الوزارة
حيث أنه وفي كل مرة تتغير خطط العمل
والقرارات الصادرة من املسؤولين في الوزارة.

سابقا) حيث عادة ما يتم التغيير عقب عقد كل
مؤتمر شعبي عام ،أو بفعل التغييرات الحكومية
ما ب ن ن نعد الث ن ن نورة ع ن ن ن نقب تغي ن ن ن ن ن ن ن ن نير ص ن نفة الحكومة

تقييم أداء وزارة الشؤون الاجتماعية في ليبيا
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ويوضح الجدول التالي حجم التغييرات الوزارية الذي مرت به وزارة
الشؤون االجتماعية

اسم الوزير

تاريخ استالم
الحقيبة الوزارية

هنية القماطي
مبروكة الشريف جبريل
كاملة املزيني
سميرة الفرجاني
صالح بوغفة

مايو - 2011
اكتوبر 2011
نوفمبر -2011
اكتوبر 2012
نوفمبر - 2012
أغسطس 2014
سبتمبر -2014
مارس 2016
أبريل - 2016
مايو 2016

فاض ي منصور الشافعي

مايو - 2016
حتى اآلن
(وزيرة مكلفة)

مسعود محمد بالقاسم
(وزيرا للعمل والشؤون
االجتماعية)
عيس ى عبد القادر
العيساوي (وكيال
للشؤون االجتماعية
بوزارة العمل والشؤون
االجتماعية)

سبتمبر -2014
حتى اآلن
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الحكومة
حكومة املكتب التنفيذي برئاسة د .محمود جبريل
الحكومة االنتقالية برئاسة د.عبد الرحيم الكيب
الحكومة املؤقتة برئاسة علي زيدان
حكومة اإلنقاذ الوطني برئاسة كل من الحاس ي
وخليفة الغويل فيما بعد.
حكومة اإلنقاذ الوطني برئاسة الغويل (تقلصت
الحكومة الى  12وزيرا و تحولت الوزارة إلى مسمى
الهيئة العامة للشؤون االجتماعية)
حكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج

الحكومة املؤقتة برئاسة الثني
علما أن الوزارة دمجت مع وزارة العمل تحت
اسم وزارة العمل والشؤون االجتماعية
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ب -الموارد البشرية في الوزارة
حتى تتمكن وزارة الشؤون االجتماعية من القيام
باملهام املوكلة إلهها فإنها تحتاج إلى وفرة كمية
ونوعية في املوارد البشرية ،وبالطبع فإننا ال
نتحدث هنا عن ديوان الوزارة وفروعها فقط لكننا
نتحدث أيضا عن املؤسسات التابعة لها ،سواء
فيما يتعلق بمؤسسات الرعاية االجتماعية أو
صناديق الدعم االجتماعي (صندوقي الضمان
والتضامن االجتماعي) ،وذلك نظرا ألن هذه
املؤسسات تحتاج إلى العدد الكافي ،من اإلداريين
واملحاسبين واألطباء واملتخصصين في الخدمة
االجتماعية وغيرهم ،حتى تستطيع تقديم خدماتها
بالشكل املطلوب في فروعها ومؤسساتها املنتشرة
في مختلف املناطق في ليبيا والتي تقدم خدماتها
ملئات اآلالف من الناس مع األخذ في عين االعتبار
مدى حساسية الفئة املستحقة لهذه الخدمات،
إال أن الوزارة بوضعها القائم تعاني وبشدة من
نقص واض يتعلق بكفاءة وبعدد موظفي الوزارة،
كما عبر ولقد أشار إلى هذا النقص تقرير هيئة
الرقابة اإلدارية لسنة 2015م إذ جاء في املالحظات
اإلدارية بشأن املوارد البشرية ما يلي:

.i

ديوان الوزارة

 التقصير في معالجة ظاهرة التسيب اإلداري
واتخاذ اإلجراءات القانونية حيال املتغيبين وفقا
ألحكام قانون عالقات العمل رقم ( )12لسنة
.2010
 النقص في العناصر ذات الكفاءة في مجال
االختصاصيين االجتماعيين والنفسيين وصحة

تقييم أداء وزارة الشؤون الاجتماعية في ليبيا

املجتمع ببعض مراكز الخدمات الضمانية
باملناطق.
 تكليف رؤساء مجالس إدارة لبعض الجهات
التابعة للوزارة باملخالفة للتشريعات النافذة.

.ii

الجهات التابعة للوزارة

 .1الهيئة العامة لصندوق التضامن
االجتماعي
 ال يوجد مالك وظيفي للهيئة وفروعها
باملخالفة ألحكام القانون رقم ( )12لسنة 2010
بإصدار قانون العمل.
 تكليف موظفين للعمل بالهيئة بصفة متعاون
باملخالفة ألحكام عالقات العمل.
 إصدار قرارات وظيفية (ندب  -ترقيات....
إلخ) دون عرضها على لجنة شؤون املوظفين طبقا
ألحكام القانون رقم ( )12لسنة 2010م.
 لم تقم لجنة شؤون املوظفين بعقد
اجتماعاتها الدورية باملخالفة ألحكام املادة  54من
الالئحة التنفيذية لقانون العمل.
 عدم تناسب املؤهالت العلمية لبعض شاغلي
الوظائف القيادية بالهيئة مع الوظائف املكلفين
بها.
 تفش ي ظاهرة التسيب اإلداري بين العاملين
بالهيئة وعدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن ذلك.
 التقصير في توفير عناصر طبية لذوي
االحتياجات الخاصة في بعض املراكز التابعة
للهيئة ،وعدم توفير األدوية لهم.
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 .2مركزالدراسات االجتماعية

 .4مركز السواني لتأهيل وإعادة ذوي

 االستعانة بعدد من املوظفين لشغل وظائف
شاغرة كمتعاونين باملخالفة ألحكام قانون

اإلعاقة

العمل رقم  12لسنة .2010

 التقصير في معالجة ظاهرة التسيب اإلداري
واتخاذ اإلجراءات القانونية حيال املتغيبين عن
العمل.

 لم تقم لجنة شؤون املوظفين بعقد اجتماعاتها
الدورية باملخالفة ألحكام املادة  54من الالئحة
التنفيذية لقانون العمل.

 التعاقد مع موظفين من ذوي املؤهالت ال
تتناسب وطبيعة عمل املركز واحتياجاته.

 تكليف رئيس لجنة إدارة املركز باملخالفة
للتشريعات النافذة.

 عدم وجود ملفات شخصية لبعض العاملين
باملركز.

ذوي

يتضح من خالل هذه التعليقات التي أوردتها هيئة

 .3مركز

طرابلس

لتأهيل

االحتياجات الخاصة ذهنيا

الرقابة اإلدارية بشأن وزارة الشؤون االجتماعية

 ال توجد خطط ،وبرامج تأهيلية ،وإعداد دورات
تدريبية داخلية وخارجية للعاملين باملركز للرفع

فيما يتعلق باملوارد البشرية للوزارة أن أداء الوزارة
ضعيف جدا  ،بل يمكن أن نقول أنه بناء على

من كفاءاتهم وتحسين أدائهم في التعامل مع

ضعف أداء الوزارة وعدم كفاءة مواردها البشرية

نزالء املركز.

االمر الذي ينعكس على األداء العام للوزارة مما
يعطي ملحة واضحة عن عدم قدرتها على تقديم
الخدمات ملستحقهها.

غياب الرقابة
على الكادر
الوظيفي الموجود
حاليا نتيجة عدم
قيام لجان شؤون
الموظفين بمهامها

نقص الكوادر
الوظيفية المؤهلة

تقييم أداء وزارة الشؤون الاجتماعية في ليبيا

تكليف االشخاص
الغير مناسبين
لتولي مسؤوليات
ومهام تقع خارج
اختصاصاتهم

توظيف وترقية
األشخاص غير
المؤهلين
بالمخالفة الحكام
القوانين
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ت -قدرة الوزارة على تحقيق أهدافها
والوفاء بتقديم الخدمات لمستحقيها

تاورغاء قائمة إلى يومنا هذا ،لكن حالة النزوح

 -1خدمات الرعاية االجتماعية

لم تتوقف عند هذا الحد فاندالع املواجهات في
كل من بنغازي وأوباري ودرنة وإجدابيا وورشفانة

لفترة من الزمن ،بينما ظلت مشكلة نازحي

بدأ واضحا في اآلونة األخيرة أن مؤسسات خدمة

نتج عنه نزوح عدد كبير من العائالت ،إضافة إلى
نزوح جميع سكان مدينة سرت فور انطالق

ضعف األداء ،ولعل هذا ليس مستغربا ،فتقرير
هيئة الرقابة اإلدارية أشار إلى أن بعض
مؤسسات الرعاية االجتماعية لذوي االحتياجات

عملية البنيان املرصوص في مواجهة مسلحي

الرعاية االجتماعية تعاني من اإلهمال ومن

الخاصة تفتقد إلى وجود االختصاصيين إضافة

تنظيم الدولة االسالمية (داعش) ،وعموما فقد
كان أداء وزارة الشؤون االجتماعية في هذا امللف
ضعيفا جدا ،فبالرغم من أن تقرير ديوان

إلى التقصير في استكمال بعض املرافق املهمة كما

املحاسبة لسنة  2015أشار إلى قيام الوزارة

أشار التقرير ،رغم أن تقرير ديوان املحاسبة
لسنة  2015أشار إلى سوء تصرف في
املخصصات املالية للوزارة تدفع إلى التساؤل عن

بصرف مبالغ مخصصة كمساعدات كقيمة بدل
إيجار لنازحي بنغازي ،إال أن هذا امللف أكثر
تعقيدا وتوسعا من مجرد تقديم املساعدة مرة

سبب التقصير في صيانة وتهيئة مؤسسات

واحدة لفئة واحدة من النازحين ،فمن خالل
الزيارة امليدانية والتعامل املباشر مع مكاتب

بعض هذه املؤسسات أطلقت نداء استغاثة

الشؤون االجتماعية لبلديات مختلفة ،ات

أن

مستعينة بمؤسسات املجتمع املدني حتى في
تنظيف مقار هذه املؤسسات.7

فروع الشؤون االجتماعية تكتفي فقط بتسجيل
النازحين الذين يأتون بأنفسهم لتعبئة

 -2ملف املساعدات اإلنسانية والنازحين

االستمارات الخاصة بالنازحين خاصة أن
املدارس اشترطت إقرارا من البلديات بحالة

الرعاية االجتماعية بالشكل املطلوب خاصة وأن

ظهرت مجموعة من التحديات الجديدة في وجه
الحكومات املتعاقبة عقب ثورة فبراير ،2011
كان من أبرزها ملف النازحين الذي لم يتوقف
حتى اآلن ،فقضية النازحين بدأت بشكل أساس ي
مع اندالع الحرب إبان ثورة فبراير 2011
وتفاقمت بعد انتهائها ،حيث استمر نزوح أهالي
بعض املناطق مثل القواليش وبني وليد وسرت
 7لعل اﺧر نداء استغاثة ذلك الذﻱ قامت ﺑه ﺩاﺭ الوفاء لرعاية
المسنين واستجاﺑة له مفوضية طراﺑﻠﺲ لﻠكﺸافة والمرشداﺕ
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النزوح ألسر الطلبة الراغبين في استكمال
دراستهم في املناطق التي نزحت إلهها هذه األسر،
في حين اعترف مديرو مكاتب الفروع بأنهم ال
يملكون شيئا لتقديمه للنازحين ،بل إن هذه
الفروع افتقدت للمتخصصين الذين يمكنهم
القيام بالزيارات امليدانية واملس االجتماعي
لحالة النازحين فضال عن كون قوائم النازحين
املسجلة في فروع الشؤون االجتماعية غير دقيقة
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باملرة وال تخضع للتحديث وال للتدقيق فيما
يتعلق بتسجيل بيانات النازحين ،وربما يكون ما
دفع فروع الشؤون االجتماعية إلى التراخي في
عملية حصر النازحين بطريقة علمية ودقيقة هو
عدم وصول أي معونات من قبل الوزارة لفروعها
في وقت سابق إال مرات معدودة وبكميات غير
كافية ,مع العلم أن هذه الفروع ال تستطيع
تقديم أي معونات للنازحين دون دعم من الوزارة
في هذا امللف ،رغم وجود بعض املجهودات التي
تقوم بها بعض فروع الوزارة بالتعاون مع
الجمعيات االهلية ورجال االعمال.

اإلدارة املالية ملخصصات الوزارة التي كانت يمكن
أن تصرف على ملف النازحين ،أي أن امليزانية
كانت متوفرة ولكن لم يتم صرفها على امللفات
املستحقة والضرورية8.

 -3معاشات الضمان االجتماعي واملعاش
األساس ي
يتضمن هذا امللف أحد أهم الخدمات التي تقدمها
وزارة الشؤون االجتماعية ،ولقد كانت هيئة
الضمان االجتماعي وصندوق التضامن لفترات
طويلة يقدمان خدماتهما بشكل جيد ودون تأخر

وليس أدل على ضعف أداء وزارة الشؤون

في صرف املعاشات ملستحقهها ،لكن املشكلة

االجتماعية فيما يتعلق بملف النازحين من سوء

األساسية التي تتعلق بهذا امللف تكمن في التسيب
اإلداري في بعض الفروع ما قد ينتج عنه صرف
هذه املعاشات لغير مستحقهها أو حتى دون

أوضاع نازحي تاورغاء وافتقادها لخطة
إستراتيجية للتخفيف من هذا الوضع أو خطة
للتعامل مع األزمات للتعامل مع حاالت النزوح
املتكررة ،وهو ما تبين أيضا من خالل عدم قدرتها

اإلجراءات اإلدارية املطلوبة  ،9وبشكل عام فإن
مستحقي هذه املعاشات يعانون حاليا من عدم

على التعامل مع أزمة نازحي سرت رغم وجود

قدرتهم على الحصول على هذه املعاشات في

مؤشرات مسبقة على بدء النزوح حتى قبل بدء

الوقت املطلوب بسبب مشكلة السيولة املالية مع
التأخر في إجراءاتها اإلدارية الصادرة عن صندوق
التضامن وهيئة صندوق الضمان ،وتجدر

ملف النازحين باملشاكل املتعلقة بامليزانية وعدم

اإلشارة إلى أن الوزارة والهيئات التابعة لها لم
تقدم أي حلول للتخفيف من أزمة نقص

تقرير ديوان املحاسبة لسنة  2015فيما يتعلق

السيولة على مستحقي معاشات الضمان

بسوء التصرف باملخصصات املالية التي رصدت

والتضامن خاصة وأن هذه الفئة املستحقة هي
من أكثر الفئات ضعفا من الناحية املادية وإال ملا

لم يكن متعلقا بعدم توفر امليزانية واملشاكل

 8قام الباحث ﺑزياﺭاﺕ ميدانية و التقاﺑل مع اكثر من  50ناﺯحا
واعداﺩ مقاﺑالﺕ مع  14مسﺆوال وشخصا مهتما ﺑمﻠف
الناﺯحين وذلك في اطاﺭ ﺩﺭاسة لصالح المنﻈمة الدولية
السامية لﺸﺆون الالجئين .
 9انﻈر ﺗقرير ﺩيوان المحاسبة لسنة . 2015

العمليات العسكرية في مدينة سرت.
وقد تتعذر الوزارة فيما يتعلق بضعف أدائها في
توفر الدعم املالي الالزم ،لكن اإلشارات الواردة في

لبعض بنود الصرف في ميزانية الوزارة يدفعنا
للقول بأن ضعف أداء الوزارة في ملف النازحين
املالية فحسب وإنما كان أيضا بسبب سوء

تقييم أداء وزارة الشؤون الاجتماعية في ليبيا
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استحقت هذه املعاشات ،مع العلم أن هذه

لكن يبدو أن مركز البحوث والدراسات

املشكلة كان يمكن التخفيف منها من خالل

االجتماعية لم يقم بذلك بالشكل املطلوب نظرا

إصدار بطاقات مصرفية ائتمانية خاصة
بمستحقي املعاشات الضمانية واملعاش
األساس ي ،عن طريق إجراء مباشر ما بين صندوق

ملجموعة من املؤشرات نبينها فيما يلي:

التضامن وهيئة الضمان االجتماعي من جهة
واملصرف املركزي ،أو املصارف التجارية من جهة
أخرى ،دون الحاجة لقيام مستحقي هذه
املعاشات بأي إجراءات إدارية أو الوقوف في
طوابير طويلة ،وكان للجامعات الليبية تجربة مع
إجراء مشابه قامت به لصال الطلبة بعد إقرار
منحة الطلبة بقرار من املؤتمر الوطني العام.

 -4مركزالبحوث والدراسات االجتماعية
أنش ئ مركز البحوث والدراسات االجتماعية
بموجب قرار رئاسة الوزراء (اللجنة الشعبية
ً
العامة سابقا) رقم ( )230لسنة  2007مسيحي،
بحيث يتولى مهمة دراسة الظواهر االجتماعية التي
تهدد األمن االجتماعي ،وتلك التي تعيق انتقاله إلى
التقدم ،إضافة إلى القيام بمهمة التنمية البشرية
واملساهمة في التوعية والتثقيف في املجال
االجتماعي ،وهو ما يعني بالدرجة األولى أنه بمثابة
مركز لدعم القرار أو مركز استشاري بالنسبة
لوزارة الشؤون االجتماعية حيث تبنى على
مخرجاته وتقاريره خطط الوزارة ،إضافة إلى أنه
من املفترض به مشاركة دراساته وأبحاثه مع
األكاديميين واملهتمين والقيام بندوات وورش عمل
وبرامج تثقيفية موجهة للمتخصصين وللمجتمع،

تقييم أداء وزارة الشؤون الاجتماعية في ليبيا

 .iانقسام ادارة املركز تبعا لالنقسام
السياس ي
عند النظر في تخصصات ومهام مركز البحوث
والدراسات االجتماعية نجد أنها عبارة عن
مجموعة من التخصصات العلمية واألكاديمية
التي تهم املختصين وعامة املجتمع ،وال تتعلق
هذه االهتمامات بجوانب سياسية أو مالية تدفع
للنزاع واالنقسام ،لكن املركز لم يستطع تجنب
أزمة االنقسام السياس ي وتبعيته للحكومات
املنقسمة ،فتم إنشاء مركز للدراسات
االجتماعية في مدينة البيضاء يتبع وزارة العمل
والشؤون االجتماعية بالحكومة املؤقتة توازيا مع
املركز املوجود في مدينة طرابلس والذي أصبح
تابعا لحكومة االنقاذ الوطني وحكومة الوفاق
فيما بعد.
هذا االنقسام سيؤثر سلبا على مجهودات وعمل
املركز الذي كان يمكن أن يقوم بدور مهم في
التخفيف من حدة الصراع واالنقسام في املجتمع
الليبي .

 .iiغياب استخدام التكنولوجيا واإلعالم
يأتي هذا املؤشر على رأس األولويات في تقييم أداء
مركز البحوث والدراسات االجتماعية ،وذلك
لسببين رئيسيين يكمن أولهما في أن املهام التي
تأسس من أجلها املركز تشمل عملية التثقيف
االجتماعي ومشاركة البحوث والدراسات
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االجتماعية مع املهتمين ،لكن ومن خالل البحث

وورقة بحثية حول متطلبات الطفولة املبكرة

الدقيق تبين أن املركز ضعيف جدا فيما يتعلق

واحتياجاتها في ليبيا.

بهذا الشأن ،حيث إن املركز ال يملك موقعا
إلكترونيا خاصا به ،اما فيما يتعلق بصفحات
التواصل االجتماعي فإن عدد متابعي مركز
الدراسات االجتماعية اليتجاوز األلف متابع
سواء في مركز البيضاء أو مركز طرابلس.
أما السبب الثاني الذي يدفعنا إلى التركيز على هذا
الجانب هو أن هذا املعيار هو املعيار الرئيس ي
الذي قمنا عن طريقه بقياس املؤشرات األخرى
ألداء مركز البحوث والدراسات االجتماعية نظرا
ألنها الطريقة األفضل ملعرفة مناشط املركز
وبرامجه.

 .iiiقلة املخرجات من دراسات وبحوث
وتقارير

 .ivعدم وجود ندوات أو برامج تثقيفية
كافية:
ات

من خالل التدقيق أنه لم يكن هناك أي

زخم أو برامج توعوية أو تثقيفية وطنية تحظى
باهتمام واسع ،بل إن الندوات والبرامج التي قام
بها املركز التابع لحكومة الوفاق كانت عبارة عن
محاوالت خجولة ،حيث كان يمكن للمركز أن
يقوم بدور محوري في التثقيف االجتماعي خاصة
مع حالة االنقسام االجتماعي واملشاكل
االجتماعية التي تفاقمت بفعل النزاع األهلي ،لكن
املركز لم يقم بدوره في هذا الجانب.
فيما قام مركز الدراسات التابع للحكومة املؤقتة

االجتماعية التابعة لحكومة الوفاق بطرابلس

بتنظيم ندوة واحدة أيضا تحت عنوان "متطلبات
الطفولة املبكرة واحتياجاتها في ليبيا" باإلضافة
الى عقد  7اجتماعات حول ملف النازحين في

على فيسبوك وجد أن عدد الدراسات التي نشرت

الداخل والخارج .

من خالل صفحة املركز التابع لوزارة الشؤون

كانت  5دراسات فقط أعدت خالل العامين
 2010و 2011إضافة إلى عددين فقط من مجلة
قضايا اجتماعية التي يصدرها املركز.
وفيما يتعلق بصفحة مركز الدراسات وبحوث
الشؤون االجتماعية التابع لوزارة العمل
والشؤون االجتماعية في الحكومة املؤقتة
بالبيضاء ,فقد قام املركز منذ افتتاحه في مدينة
البيضاء سنة  2015بطباعة ونشر عدد واحد من
مجلة العمل االجتماعي ,وكذلك تم طباعة ونشر

 -5التنسيق مع مؤسسات املجتمع املدني
ركزت الالئحة التنظيمية لوزارة الشؤون
االجتماعية الصادرة عن مجلس الوزراء تحت رقم
( )120لسنة  2012فيما يتعلق بمهام الوزارة على
الدور املفترض أن تقوم به الوزارة في التنسيق مع
منظمات املجتمع املدني ،حيث أوردت في ذلك 5
مهام تمثلت فيما يلي:

كتاب حياتنا وكتاب التنمية واألمن االجتماعي,

تقييم أداء وزارة الشؤون الاجتماعية في ليبيا
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لجان األزمة قوائم ومنظومات خاصة بها

 االﻫتمام بمؤسسات المجتمع المدني
بالتنسيق مع الجﻬات ذات العالقة.

للنازحين ،ما ينتج عنه العديد من السلبيات

 العمل على تعزيز دور منﻅمات المجتمع
المدني ،فضال عن دعمﻬا وتطويرﻫنا والحفاﻅ

املتعلقة بعدم تكافؤ الفرص في توزيع
املساعدات.

على استقاللﻬا وفقا للتشريعات النافذة.
 التنسيق مع منﻅمات المجتمع المدني وبحث
مجاالت التعاون معﻬا بما يخندم قضايا التنمية
وحقوق اإلنسان .
 العمل مع منﻅمات المجتمع المدني بﻬدف
خلق شراكة في مجنال النشناطات والبرامج
الﻬادفة إلى تنمية الوعي بدورﻫا المﻬم في
المجتمع.
 العمل على إتاحة المجال لمنﻅمات المجتمع
المدني للعب دور مﻬم في الوفاق والسلم
االجتماعي.
وملعرفة مدى قدرة الوزارة على االلتزام بهذه املهام
فإنه ومن خالل متابعة األخبار على موقع الوزارة

إن عدم قدرة الوزارة على التنسيق في أحد أهم
امللفات يعطينا فكرة واضحة عن شكل التعاون
القائم حاليا ما بين الوزارة ومنظمات املجتمع
املدني الذي يعتمد في شكله األساس ي على
مبادرات منظمات املجتمع املدني أو املبادرات
الفردية من موظفي الوزارة للقيام بمناشط
وبرامج مشتركة وليس بناء على تنسيق حقيقي
وإستراتيجي يخضع لخطط واضحة كما هو
مفترض حسب ما أشارت إليه الالئحة التنظيمية
للوزارة.

كفاءة الوزارة في إدارة الشؤون املالية
(معايير أداء الوزارة طبقا لتقرير ديوان
املحاسبة لسنة  2015م)
تعكس إدارة الوزارة ملخصصاتها املالية صورة

ات أن الوزارة قامت فعليا وخالل عدد من
حكومات الوزراء املختلفة بعقد اجتماعات
وندوات بالتعاون مع مؤسسات املجتمع املدني

إدارة املوارد املالية ارتباطا وثيقا بقدرة الوزارة على

املحلية والدولية ،لكن املشكلة االساسية تكمن

أداء مهامها بالشكل املطلوب ويتبين من خالل ذلك

في عشوائية هذا التعامل نظرا لعدم تنفيذ

الكثير من خصائصها اإلدارية مثل مدى حسن

الوزارة أساسا ألي خطة إستراتيجية بفعل

أداء اإلدارة املالية والرقابة على مصروفاتها

التغيير املستمر إلدارتها ،وكمثال على ذلك فإن
الوزارة لم تقم بأي تنسيق مع منظمات املجتمع
املدني إلنشاء منظومة موحدة للنازحين ،حيث
إن عشرات الجمعيات واملنظمات الخيرية تعمل
في هذا املجال ،وتملك هذه الجمعيات إضافة إلى

تقييم أداء وزارة الشؤون الاجتماعية في ليبيا

واضحة على أداء الوزارة املنهي ،إذ ترتبط عملية

وممتلكاتها ،ومن خالل تقرير ديوان املحاسبة
لسنة  2015و فيما يتعلق بالشق املالي الخاص
بوزارة الشؤون االجتماعية أورد الديوان
املالحظات التالية:
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أ -ديوان وزارة الشؤون االجتماعية

 التعويضات

 النفقات التسييرية

 عدم إحالة الرصيد املتبقي الخاص بتعويضات
املواطنين مقابل تنفيذ مشروع الحديقة بباب

 ل ننوحظ ع نندم تط ننابق إجم ننالي قيم ننة املص ننروفات
م ننن واق ننع تقري ننر املص ننروفات واإليرادات مقارنة
بقيمتها من واقع خالصة املصروفات الشنهرية
لنبعض البننود بيانها كاالتي:
القيمة بالدينارالليبي

ت

1
2
3

البند
اإلعانات
واملساعدات
مصروفات
خدمية
مصروفات
سنوات
سابقة

الرصيد من
واقع تقرير
املصروفات

الرصيد من
واقع خالصة
املصروفات

الفروقات

6,492,350

6,482,350

10,000

197,130

198,885

1,755

1,281,110

1,276,111

4,998

العزيزية البالغ  1,071,999دينار ليبي إلى حساب
اإليراد العام خاصة بعد تعثر تنفيذ املشروع
جراء رفض معظم املواطنين للتعويضات املقررة
بموجب قرار مجلس الوزراء بالخصوص.
 عدم إحالة املبلغ املتبقي والخاص بتعويضات
املواطنين مقابل تنفيذ مشروع الهضبة والبالغ
قيمته  6,480,000دينار ليبي خاصة بعد أن تم
تعويض كافة املواطنين ،وبلغ إجمالي املبلغ
 43,110,000دينار ليبي بما فهها التعويضات
املتعلقة باملواطنين الذين لم يستلموا صكوكهم
وعددهم  19مواطن.
 بلغت قيمة الحوالة الواردة للوزارة لغرض
تعويضات املباني اآليلة للسقوط ما قيمته
 29,999,999دينار ليبي وبلغت قيمة ما تم صرفه
في شكل تعويضات  7,029,399دينار ليبي  ،في
حين بلغ الرصيد املتبقي منها حتى 2015\12\31

 اإليجارات
 بلغت قيمة املبالغ املخصصنة للصنرف علنى أزمنة
ننازحي بنغنازي  2,749,999دينار ليبي ،وبلغننت قيمننة
مننا تم صننرفه خصننما مننن هننذا البننند 1,750,000
دينار ليبي ،في حين بلغ رصيد الحساب بتاريخ
2015\12\31م ما قيمته  191,554دينار ليبي مما
يشير إلى أن الجزء املتبقنني مننن هننذا املبلننغ
املخصص

لألزمننة

والننذي

يقنندر

بقيمننة

 308,445.377دينار ليبي صرف في غير األغراض
املخصصة له .

تقييم أداء وزارة الشؤون الاجتماعية في ليبيا

ما قيمته  22,970,600دينار ليبي في حين لم تقم
اإلدارة بإعادته إلى حساب اإليراد العام.

 اإلعانات واملساعدات
 بلغننت قيمننة اإلعانننات واملسنناعدات املصننروفة
خصننما مننن البنناب الثنناني خننالل السنة نحو
 6,492,350دينار ليبي تم إحال ننة م ننا قيمت ننه
 4,195,000دينار ليبي إلى فروع الوزارة باملناطق
وصرف مبلغ  88,800دينار ليبي في ش ننكل ب نندل
إيجار للع ننائالت املتضننررة بمنطق ننة العرب ننان
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الش ننرقية ،ومننن خ ننالل الفحص واملراجعة تبين

اعتماد تقديرات العام املالي  2014م بموجب

تركز عملية الصنرف م ننن ه ننذا البن نند خ ننالل ش ننهر

األرقام املحالة منن الفروع.

ديس ننمبر ال ننتي بلغ ننت  5,744,900دينار ليبي ،كمننا
لننوحظ عنندم التقينند بالضننوابط املتبعننة في
الصننرف م نن هذا البند في أغلب األحيان.

ب -الهيئة العامة لصندوق التضامن
االجتماعي
(نموذج لإلدارة املالية ألحد أهم املؤسسات التابعة
للوزارة)
املعتمد

ما تم صرفه

الرصيد

البيان
امليزانية
2,185,831
105,378,295 107,564,126
التسييرية
ميزانية
1,330,559,946 586,936,240 1,918,236,786
املنافع
امليزانية
59,783,691
6,216,309
66,000,000
االستثمارية
اإلجمالي 1,392,529,468 698,530,844 2,091,800,912

وفيما يلي أهم املالحظات التي ظهرت من خالل
أعمال الفحص واملراجعة:
 قص ننور وزارة الش ننؤون االجتماعي ننة في
ممارس ننة مهامه ننا اإلش نرافية عل ننى أعم ننال الهيئة.
 تسييل مبالغ مالية إلى فروع الهيئة مقابل
مخصصات تغذية النزالء بصورة ربع سنوية
ألعداد ثابتة دون إجراء املطابقات الالزمة لهذه
األعداد.
 لم يننتم اإلشننارة في محضننر لجنننة التغذيننة
املركزيننة إلى أيننة زيننارات ميدانيننة للنزالء ،حيث
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 لم يتم تحديد أصول الهيئة بصورة دقيقة،
فضال عن تردي حالة بعض األصنول واألمالك
نتيجة لعدم متابعتها وصيانتها ،بسبب كونها
محل خنالف في أحقينة أيلولتها بين صندوق
التضامن وهيئة الضمان االجتماعي.
 عدم تكامنل القنوانين املنظمنة لعمنل الهيئنة،
والحاجنة امللحنة إلى إصندار تشنريع متكامل ينظم
عمل الشؤون االجتماعية بشقهها الضمان
والتضامن.


اإلرادات

بالرغم من استحداث مكتب

لالستثمار بإدارة الهيئة إال أنه لم يتم تفعيله
حتى تاريخه.
بدراسة جدول اإليرادات املحققة

خالل العام 2014م  ،لوحظ أن النصيب األكبر
من التدفقات النقدية يتعلق بدعم وزارة
املالية ،حيث بلغت في حدود  274.5مليون
دينار ،وقد شكلت في مجملها  %39من
التدفقات الكلية.
 يمثل االشتراك التضامني  %1من دخل
العاملين ،وما نسبته  %21من التدفقات
النقدية املحققة خالل العام 2014م  ،وببلغ
قدرها  148,783,664دينار ،ولوحظ انخفاض
نسبة املبالغ املحصلة مقارنة بالوعاء الخاضع
الستقطاع هذه النسبة.
 تراخي أغلب الفروع في إعداد التسوية املالية
لحساب اإليرادات ،وفقا للطرق املحاسبية
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ال حيحة ،مع غياب أعمال الفحص
واملتابعة لها.

 املعاش األساس ي
فيما يلني بينان مقنارن لعندد وقيمنة املعاشنات
األساسنية املصنروفة علنى مستوى الدولة خالل
السنوات ( 2014-2011والفترة حتى  30سبتمبر
:)2015

السنة

العدد

القيمة

2011
2012
2013
2014
2015\9\30

235,662
182,705
192,140
185,246
151,881

271,055,166
329,806,299
520,923,312
461,790,869
341,985,920

متوسط
املعاش
السنوي
1150
1805
2711
2493
2252

يالحظ من الجدول السابق ما يلي:
 ارتفاع إجمالي قيمة املعاشات األساسية خالل
سنة  2015باملقارنة بسنة األساس  2011رغم
أن عدد املعاشات األساسية قد انخفض بسنة
.2015
 تقلص العدد في  2012ميالدية إلى ، 182,705
ويرجع السبب الرئيس ي في هذا االنخفاض إلى
تحويل نحو  45478معاش أساس ي إلى صندوق
اإلنماء  ،وفي ذات الوقت زادت قيمة املعاش
األساس ي بنسبة  %70تقريبا  ،ومن ثم ارتفع
عدد املعاشات في  2013ميالدية إلى
192,140معاشا.
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 شهد العام  2014ميالدية انخفاضا في عدد
املعاشات األساسية ليصل إلى  185,246معاشا
وبنسبة انخفاض تصل إلى  5%وقد يرجع السبب
الرئيس ي لهذا االنخفاض إلى ارتفاع عدد
املعاشات امللغاة ،حيث وصل إجمالي املعاشات
امللغاة في  31ديسمبر  2013ميالدية نحو 10912
معاشا ،وإجمالي املعاشات امللغاة في  31ديسمبر
 2014ميالدية نحو  5518معاشا.

مالحظات عامة
من خالل املتابعة امليدانية لعينة من فروع الهيئة
التي يتم من خاللها فتح امللفات ملستحقي
املعاشات األساسية فقد تبين ما يلي:
 التراخي في إيقاف صرف املعاشات إذا تأخر
مستحقوها عن تقديم اإلقرار السنوي عن
أوضاعهم العائلية واملالية خالل الفترة املقررة،
حيث ثبت وجود عدد كبير من امللفات التي لم
يتقدم أصحابها بتعبئة اإلقرار السنوي لعدة
سنوات متتالية.
 عدم تقديم شهادة مرتب حديثة ضمن
مستندات الوضع املالي ملن ينوب عن صاحب
املعاش األساس ي دوريا لوجود تغيرات بالوضع
املالي.
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خالصة أداء الوزارة في إدارة الشؤون املالية
من خالل ما تقدم ذكره واعتمادا على تقرير ديوان

للوزارة سواء فيما يخص ديوانها وفروعها أو حتى

املحاسبة لسنة  ،2015يتبين أن الوزارة تعاني

املؤسسات التابعة لها تتلخص فيما يلي:

كثيرا من املشاكل فيما يتعلق بإدارة الشؤون املالية

ضعف الرقابة على
المؤسسات التابعة

الفساد االداري

ضعف التشريعات
المنظمة

سوء ادارة وصرف
المخصصات
المالية

الفساد المالي مع
وجود شبهات
اختالس

سوء االجراءات
المحاسبية

تقييم أداء وزارة الشؤون الاجتماعية في ليبيا
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إن هذه املشاكل تضعف من أداء الوزارة بشكل

 -1الوصول إلى حل نهائي فيما يتعلق بتوزيع

كبير ،حيث إن هذه املشاكل تعني وبشكل مباشر

األمالك والتخصصات التي يوجد اختالف علهها ما

أن الوزارة واملؤسسات التابعة لها:

بين صندوقي التضامن والضمان االجتماعي.

 غير قادرة على تقديم خدماتها ملستحقي
الخدمة بالشكل املطلوب.
 تضيع كثيرا من األموال بسبب سوء اإلدارة
والفساد وقلة الرقابة وبالتالي ال تقوم بصرف
األموال على بنود صرف مهمة تعاني اإلهمال مثل
صيانة مؤسسات التضامن االجتماعي ،تدريب

 -2العمل على استكمال كافة املشاريع االستثمارية
ومشاريع الصيانة للمؤسسات التابعة لوزارة
الشؤون االجتماعية واملؤسسات التابعة لها بحيث
تحافظ الوزارة على قدرتها في تسيير مؤسسات
الرعاية االجتماعية وتوفير املعاش األساس ي على
أقل تقدير من خالل أرباح املشاريع االستثمارية.

املوارد البشرية ،تعيين موارد بشرية تحتاجها
الوزارة كما أشار تقرير هيئة الرقابة اإلدارية.

 -3إعطاء صالحيات أكبر لفروع وزارة الشؤون

 تقوم باقتراح ميزانيتها بشكل عشوائي غير
مبني على خطط فعلية وإستراتيجية.

االجتماعية بما في ذلك سلطة اإلشراف على فروع

الحلول والسياسات املقترحة

املؤسسات التابعة للوزارة مثل صندوقي التضامن
والضمان
االجتماعية.

االجتماعي

ومؤسسات

الرعاية

ال شك أن تحسين األداء الحكومي للقطاعات

 -4تكليف مسؤولين من ذوي الكفاءة في إدارة

املختلفة يستلزم بشكل أساس ي إنهاء األزمة

فروع وزارة الشؤون االجتماعية وفروع املؤسسات

السياسية للبالد والخروج بأجسام تشريعية
وتنفيذية موحدة ،وبالتالي يتبنى كل قطاع خطة
موحدة تتوافق والسياسات العامة للدولة دون

التابعة حتى يمكن للفروع القيام بمهامها بالشكل
املطلوب وهو ما سينعكس على أداء الوزارة بشكل
شامل.

معاناة بسبب انقسام إدارات القطاع ،لكن يمكن
أيضا تحسين األداء من خالل اعتماد بعض
السياسات التي من املمكن أن تحافظ على قدرة
الوزارة في تنفيذ اختصاصاتها األصيلة حتى في
الظروف السياسية الصعبة ،ومن هذه السياسات
نقترح ما يلي:
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 -5تجهيز خطة إستراتيجية وطنية موحدة لوزارة
الشؤون االجتماعية واملؤسسات التابعة لها
تتجاوز عملية التغيير واالنقسام السياس ي
املستمر ،خاصة وأن التخصصات األصيلة للوزارة

 -7االتفاق على برامج توأمة وتعاون ما بين مراكز
الدراسات البحثية املحلية والدولية من جهة
ومركز دراسات الشؤون االجتماعية التابع للوزارة
بحيث يتم تفعيل دور املركز ليستطيع القيام

واملؤسسات التابعة تخصصات إنسانية يمكن

بدوره املهم ،كما يمكن أيضا االتفاق مع

االتفاق علهها ما بين الفرقاء ،علما أن تجهيز خطة

الجامعات الليبية وأكاديمية الدراسات العليا لتبني

إستراتيجية تعتمد على أداء الفروع ستحمي
الوزارة واملؤسسات التابعة لها من العشوائية في
العمل والقصور في األداء ،بحيث تسير الوزارة في

الدراسات والبحوث االجتماعية التي يقوم بها
الطالب ونشر البحوث ذات الكفاءة مقابل
مكافآت مالية وتشجيعية وتوظيف املتفوقين
منهم.

تنفيذ خطتها بغض النظر عن من هو الوزير أو
الحكومة.

 -8التنسيق مع مفوضية املجتمع املدني ولجان
األزمة والجمعيات الخيرية بحيث يتم االتفاق على

 -6االهتمام بخريجي وطالب الجامعات من
أصحاب تخصصات العلوم االجتماعية والخدمة

إنشاء منظومة وطنية موحدة تهتم بالنازحين
بشكل يضمن توفير املساعدات من مصدر واحد
وكذلك ضمان حقوق النازحين فيما بعد خاصة

بشكل تدريجي عن طريق دورات خاصة وفترات

فيما يتعلق بملف التعويضات الذي سبق للوزارة

تدريبية قبل وبعد التخرج في مؤسسات الرعاية
االجتماعية في خطة تكاملية مع الدور األكاديمي

أن صرفت فيه جزءا من مخصصاتها املالية.

االجتماعية والعالج الطبيعي وغيرهم ،وتأهيلهم

للجامعة ،بحيث يمكن سد الثغرة املوجودة في
املوارد البشرية ،مع تقديم امتيازات ملوظفي
الخدمة االجتماعية لتشجيع مزيد من الطالب على
التخصص في العلوم االجتماعية.
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املراجع التي تم االستعانة بها
 .1تقريرديوان املحاسبة لسنة 2015
 .2تقريرديوان املحاسبة لسنة 2014
 .3تقريرهيئة الرقابة االدارية لسنة 2015
 .4تقريرهيئة الرقابة االدارية لسنة 2014
 .5املوقع الرسمي لصندوق الضمان االجتماعي
 .6املوقع الرسمي لصندوق التضامن االجتماعي
 .7املوقع الرسمي لوزارة الشؤون االجتماعية
 .8املوقع الرسمي للدكتور أحمد بالتمررئيس صندوق الضمان االجتماعي سابقا.
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من إصدارات املنظمة
 .1أولويات حكومة الوفاق الوطني.
 .2مسودة االتفاق السيساس ي،قراءة في املضمون.
 .3تقرير ديوان املحاسية  2014وترشيد اإلنفاق الحكومي.
 .4إطار للتحوالت الشاملة.
 .5اآلثار اإلجتماعية لإلنقسام السياس ي في ليبيا.
 .6املشهد السياس ي و األمني في ليبيا ...رؤية تحليلية استشرافية.
 .7األثار اإلقتصادية لإلنقسام السياس ي في ليبيا.
 .8هل إحالل السالم ممكن في ليبيا؟
 .9سياسات الدعم السلعي في ليبيا.
 .10ليبيا  :حصاد عام .2015
 .11تقييم األداء الحكومي خالل عام .2015
 .12الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي,املسار واملخرجات والتعقيبات.
 .13واقع االتفاق السياس ي بين املأمول و املمكن.
 .14تطبيقات الحوكمة في اإلدارة الليبية.
 .15تفكيك مستويات الصراع محليا ,ومسارات خيار بناء الدولة في ليبيا.
 .16ثورة  17فبراير بعد خمس سنوات  ..إنجازات و إخفاقات.
 .17قطاع ال حة في ليبيا  ..الواقع والتحديات.
 .18أزمة الدينار الليبي  -األسباب واآلثار والحلول.
 .19التعليم العام في ليبيا  -املختنقات والتحديات وسبل املعالجة.
 .20واقع التعليم العالي في ليبيا.
 .21العدالة االنتقالية طريق إلى املصالحة الوطنية.
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 .22الحرب على تنظيم الدولة في ليبيا من بوابة الوفاق.
 .23التحول الديمقراطي في ليبيا :تحديات ومآالت وفرص.
 .24الفساد املالي في االقتصاد الليبي .. .قراءة تحليلية لألسباب واآلثار واستعراض للحلول.
 .25السياسات الجمركية الليبية  -وفق تقرير ديوان املحاسبة .2015
 .26السياسات االقتصادية والعامة ومتطلبات النجاح.
 .27هل الديمقراطية التوافقية سبيل للتعايش السياس ي في ليبيا؟
 .28التقارير و املؤشرات مفهومها وأهميتها في صناعة القرارات.
 .29القدرة التنافسية لالقتصاد الليبي ومتطلبات االرتقاء.
 .30أسباب أزمة السيولة في االقتصاد الليبي.
 .31دور الجماعات االجتماعية والدين في الصراع على السلطة في ليبيا.
 .32األداء الحكومي الليبي ومدى انحرافه عن تطبيق الحكم الرشيد.
 .33العالقة بين ديوان املحاسبة ومصرف ليبيا املركزي  -مالحظات و ردود .
 .34تقييم نظام التوظيف واملرتبات في الدولة الليبية.
 .35تقييم أداء وزارة الداخلية في ليبيا.
 .36التنمية اإلدارة......إلدارة التنمية املستدامة.
 .37عوامل الجغرافيا والديمغرافيا في الصراع و الحل في ليبيا.
 .38العقود و املشروعات في الدولة الليبية.
 .39الحرب ضد تنظيم الدولة في ليبيا الى أين؟
 .40مسارات الحرب في بنغازي.
 .41احتماالت القضية الليبية :التفرد – الحرب – االنقسام – التفاوض .
 .42دالالت تقرير ديوان املحاسبة الليبي لسنة  2015ومؤشرات تقييمه.
 .43النظام الضريبي الليبي :تحدي الواقع ومتطلبات اإلصالح.
 .44تقرير الحالة الليبية لشهر يوليو .2016
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 .45دور الدولة في النشاط االقتصادي.
 .46املجتمع الدولي و االلتزام باتفاق ال خيرات.
 .47واقع النفط الليبي خالل عام .2016
 .48االتفاق السياس ي بعد ثمانية أشهر على توقيعه.
 .49طرابلس والهالل النفطي  ...مساران محتمالن للحرب في ليبيا.
 .50الجيش الليبي  -مأزق املاضوية وتحدي إعادة البناء.
 .51واقع قطاع النفط الليبي و اآلثار االقتصادية واالجتماعية لتوقف تصديره.
 .52االقتصاد الليبي  :الواقع وسبل النهوض.
 .53رفض منح الثقة لحكومة الوفاق :يضعف االتفاق ويخلط األوراق.
 .54أين الدولتيون؟ ..أو غياب تيار الدولة في ليبيا.
 .55القضايا و التعويضات في الدولة الليبية.
 .56تقرير الحالة الليبية لشهر أغسطس .2016
ُ َّ
 .57دولة الحرب في ليبيا ..ما هي وكيف تفكك؟
 .58الحوار السياس ي الليبي (ال خيرات)..عراقيل أم طرق مغلقة؟
 .59تحديات التنمية املكانية في ليبيا.
 .60تحوالت الصراع في الهالل النفطي بعد عملية البرق الخاطف.
 .61تداعيات إعالني مجلس الدولة و املفتي على االوضاع في طرابلس.
 .62الللتمديد وليماذا فشل (الليبيون) في التداول السلمي؟
 .63تقرير الحالة الليبية لشهر سبتمبر .2016
 .64العدالة االجتماعية في ليبيا منذ عام .2011
 .65الدور الروس ي في ليبيا ...سياق للحرب الباردة الجديدة.
 .66مالمح خارطة السالح في طرابلس بعد رجوع حكومة الوفاق.
 .67سيناريوهات جديدة محتملة للحرب في الهالل النفطي.
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 .68رؤية إلدارة اآلثار و التراث الليبي.
 .69تحليل تقرير هيئة الرقابة اإلدارية الليبية لسنة .2015
 .70اإلدارة الرشيدة لالستثمارات واألموال الليبية في الخارج.
 .71الحالة الليبية  ..تقرير شهر أكتوبر .2016
 .72إنهاء الصراع في ليبيا  ....مقترح إطاري للحل.
 .73املشروعات الصغيرة ...الخيار األفضل لالقتصاد الليبي.
 .74خمسة مواقع للتراث العاملي بليبيا في قائمة الخطر.
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نبذة عن املنظمة الليبية للسياسات و اإلستراتيجيات
املنظمة الليبية للسياسات واإلستراتيجيات هي مؤسسة مستقلة ،غير ربحية وغير حكومية تأسست في ديسمبر  2014في
طرابلس ليبيا ,و تم افتتاح مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير . 2015تقوم املنظمة بإجراء األبحاث و الدراسات التي
تخص قضايا السياسات واإلستراتيجيات الحالية والناشئة من أجل الوصول إلى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من
أجل تقديم الدعم لصانعي القرار .و تكرس املنظمة جهدها من أجل تحسين أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية
اإلقتصادية واإلجتماعية للشعب الليبي .تهدف املنظمة كذلك إلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط
ً
اإلستراتيجي و ثقافة التميزة من أجل تطوير أداء املؤسسات الليبية .و تهدف املنظمة أيضا إلى تعزيز ونشر املعرفة حول
السياسات العامة واإلستراتيجيات للحكومة من خالل نشر اإلحصاءات والدراسات والتقارير الدورية .تقوم املنظمة
كذلك بتنظيم مؤتمرات و ورش عمل و منتديات من أجل النقاش و تبادل األراء و األفكار و نشر املعرفة.

مكتب طرابلس
النوفليين – طرابلس  -ليبيا

مكتب إسطنبول
Yenibosna Merkez MAH.29
Istanbul Vizyon Park
Ofis Plaz.A3 BLK K:3/D28
Bahçelievler - İstanbul – Türkiye

هاتف 0090 212 603 25 92 :
فاكس 0090 212 603 27 48:
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