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 حتليل تقرير هيئة الرقابة اإلدارية الليبية

 5102لسنة 

 

مقدمة

تنش ئ كثير من الدول أجهزة رقابية من أجل  

متابعة سير العمل بوحداتها املختلفة، وألن عملية 

الرقابة واملتابعة صارت من أهم ألامور التي تتعلق 

بفكرة الجودة والتنافسية في الهيئات واملصالح 

 
 
، وتهتم الدول بأن تمنح الجهات الحكومية تحديدا

الرقابية الاستقاللية الكافية للقيام بعملها، كما 

توفر املوارد الالزمة لها لتؤدي دورها بشكل كامل 

وفعال بما يسهم في تطوير وتحسين العمل بالجهات 

املختلفة دون أن تتحول هذه الجهات الرقابية إلى 

أن  مجرد جهات شكلية ليس لها أدوار فعلية، كما

الجهات الحكومية املختلفة تدرك وتعي بشكل كبير 

أهمية وجود هذه الجهات، لذا فإنها تتعاون معها 

بحكم هذا الوعي وبسبب وجود القانون الحاكم 

للعالقة بين الجهة الرقابية والجهة التنفيذية بما 

يمكن الجهة الرقابية من أداء عملها على أكمل 

 .وجه

امت باألساس على نظام وفي ظل مرور ليبيا بثورة ق

لم يتمكن من خلق املؤسسات الحقيقية في الدولة 

الليبية فإن وجود التنظيم املؤسس ي الفعال يستلزم 

بالضرورة وجود الجهة الرقابية التي تتابع عمل 

الجهات التنفيذية من أجل تقديم التوصيات 

ورصد املخالفات ملحاسبة املسؤولين عنها من أجل 

هات الحكومية املختلفة، ومن تطوير العمل بالج

هنا أنشئت هيئة الرقابة إلادارية الليبية عام 

، وقد بدأت الهيئة بإمكانيات مادية وبشرية 3102

محدودة وهو ما أثر في قدرتها على متابعة كافة 

 للقانون املنشأ لها، وكذلك 
 
الجهات التي تتبعها وفقا

 ظهر تأثير ذلك في التقارير التي تصدرها الهيئة،

 3102حيث أصدرت الهيئة  أول تقرير سنوي عام 

في محاولة لرصد أهم املخالفات في الجهات 

الحكومية املختلفة ملحاسبة املسؤولين عنها 

، وقد أصدرت الهيئة 
 
ومحاولة تفاديها مستقبال

وسوف يجري تحليل التقرير  3102تقريرها لعام 

 :من خالل العناصر آلاتية

دارية الليبية وتقييم نبذة عن هيئة الرقابة إلا  -

 .عملها

 .واقع التقرير واملنهجية املتبعة به -

مقارنة بالتقارير  3102أهم مميزات تقرير  -

 .السابقة عليه

 .أهم املحاور التي تناولها التقرير -

السلبيات املرتبطة بالتقرير وكيفية تطوير عمل  -

 .هيئة الرقابة إلادارية الليبية
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 إلداريةنبذة عن هيئة الرقابة ا: أواًل

 الليبية وتقييم عملها 

 

يقاس فاعلية أي تقرير أو إحصاء عن جهة معينة 

بفاعلية هذه الجهة ومدى تأثير عملها في الفئات 

والجهات ألاخرى املستهدفين بها، وهيئة الرقابة 

إلادارية الليبية هي هيئة تهدف إلى تحقيق رقابة 

مالها إدارية فعالة على ألاجهزة التنفيذية ومتابعة أع

للتأكد من مدي تحقيقها ملسؤولياتها وأدائها 

لواجباتها في مجاالت اختصاصاتها وتنفيذها 

 .للقوانين واللوائح

كما تهدف الهيئة للتأكد من أن العاملين بهذه  

ألاجهزة يستهدفون في أداء أعمالهم خدمة املواطن، 

كما تعمل الهيئة على الكشف عن الجرائم 

بأداء واجبات الوظيفة العامة واملخالفات املتعلقة 

والتحقيق فيها واتخاذ إلاجراءات الالزمة ملسائلة 

 i.مرتكبيها

 

 

 .تقرير منظمة الشفافية الدولية، أعداد مختلفة: لمصدرا
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وفي سبيل تحقيق هذه ألاهداف تباشر الهيئة 

 31الاختصاصات املنصوص عليها في القانون رقم 

: لعديد من الجهات وهيبالنسبة إلى ا 3102لسنة 

الوزارات واملصالح ووحدات إلادارة املحلية 

والسفارات والقنصليات الليبية بالخارج والهيئات 

واملؤسسات العامة والخاصة ذات النفع العام 

والشركات وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر 

 لحساب الجهات السابقة وكذلك الجهات 
 
أعماال

 ii.تشرف عليها التي تساهم فيها الدولة أو

ويمكن القول أنه باستعراض التقرير الصادر عن 

الهيئة يمكن التوصل إلى املالحظات التالية 

 :املتعلقة بتقييم عملها

أثرت الظروف ألامنية واملؤسسية التي تمثلت في  -

انقسام الدولة إلى حكومتين على قدرة هيئة الرقابة 

في  إلادارية على العمل وهو ما يمكن أن يؤثر كذلك

النتائج التي توصلت إليها الهيئة والتي قد ال تمثل 

جميع النتائج الفعلية لعمل الجهات نتيجة 

 . للصعوبات اللوجستية في التواصل مع كل الجهات

تأخر صرف ميزانية الهيئة كان له أثر سلبي على  -

عملها وعلى قدرتها على التوصل إلى النتائج املناسبة 

ستفادة من تجارب كما عدم قدرة الهيئة على الا 

الدول واملنظمات ألاخرى كان له أكبر ألاثر على 

 .عملها

عدم توفر إلامكانيات املادية الالزمة أثر في أداء  -

الهيئة وطبيعة عملها، وكذلك عدم توفر إلامكانيات 

 .البشرية املناسبة

معظم مالحظات الهيئة في تقاريرها تكون  -

ل مع مالحظات شكلية لعدم قدرتها على التواص

الجهات املختلفة وعدم اقتناع العديد من الجهات 

 .بدورها مما يؤدي إلى عدم التعاون معها

تقدم الهيئة توصيات عامة دون وجود آليات  -

واضحة للتنفيذ، كما أن هذه التوصيات ال يؤخذ 

 .بها في العديد من ألامور 

بالرغم من هذه ألامور السلبية إال أن عمل الهيئة  -

ا هو أمر جيد يمكن أن يجري مقارنة بحداثته

استغالله في تطوير نظام رقابي متين على ألاداء 

 .الحكومي بما يطوره ويزيد من فاعليته

  اقع التقرير واملنهجية املتبعة به:ثانيًا

 

اعتمد التقرير على املنهجية آلاتية في عرض النتائج 

التي توصل إليها بشأن عمل الجهات والهيئات التي 

 :يتابعها

التقرير في بابه ألاول لتقييم عمل مجلس  عرض -

الوزراء والجهات التابعة له كالوزارت السيادية 

 .والخدمية والهيئات التابعة لها

عرض التقرير في بابه الثاني لتقييم عمل  -

 .املصارف سواء كانت تجارية أو عامة

عرض التقرير في بابه الثالث للهيئات املستقلة  -

 للحديث عن بذاتها ثم خصص التقرير باب
 
 مستقال

 
ا

مركز الرقابة على ألادوية وألاغذية، ثم عرض 

التقرير في النهاية بعض املواضيع والقرارات التي تم 

 .بحثها

يتضح من هذا العرض أن التقرير اعتمد على  -

 ثم انتقل منها 
 
عرض الجهات الحكومية ألاكثر تأثيرا
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إلى الجهات التجارية، كما أنه خصص جزءا مهما 

لحديث عن مركز الرقابة على ألادوية وألاغذية منه ل

 .  وهو ما يبرز أهمية هذا املركز

اعتمدت الهيئة على تقارير املتابعة امليدانية  -

وقياس معدالت ألاداء املتاحة للهيئات محل 

التقييم وقد كانت نتيجة هذه التقارير اتخاذ 

العديد من إلاجراءات تجاه املخالفين من خالل 

 .من املسئولين عن هذه املخالفات إيقاف العديد

أقرت الهيئة في التقرير بأنها واجهت العديد من  -

الصعوبات نتيجة لعدم تعاون الجهات التي يجري 

تقييمها مع أعضاء هيئة الرقابة إلادارية وقد كان 

ذلك لعدم الوعي بدور الهيئة املهم الذي يتمحور في 

 .طاءتحسين أداء الجهات املختلفة وليس تصيد ألاخ

عانت الهيئة نقصا في إلامكانيات املادية الالزمة  -

إلتمام عملها بشكل فعال وذلك نتيجة للتأخر في 

 .صرف امليزانية املخصصة لها

لم تستطيع الهيئة التواصل مع كافة فروعها  -

نتيجة لوجود حكومتين في الدولة كما أن ألاوضاع 

 .ألامنية ساهمت في ذلك بشكل كبير

 

 

 

 

 

مقارنة  5102مميزات تقرير أهم :ثالثًا

 بالتقارير السابقة عليه
 

تقارير  2أصدرت هيئة الرقابة إلادارية منذ نشأتها 

، ويمكن القول إن 3102و 3102و 3102ألعوام 

 :تميز عن التقريرين السابقين باآلتي 3102تقرير 

من التفاصيل املرتبطة  3102زاد تقرير  -

ة مما يعني باملخالفات املوجودة في الجهات املختلف

اتساع نطاق متابعة هيئة الرقابة إلادارية للجهات 

املختلفة وإن ظل هذا النطاق يحتاج إلى مزيد من 

الزيادة، وقد اتضحت هذه التفاصيل في حجم 

 031حوالي  3102التقرير ففي حين بلغ تقرير عام 

 302إلى  3102صفحة، وصل حجم تقرير عام 

 .صفحة

  إعطاء صورة 3102حاول تقرير  -
 
أكثر وضوحا

ملسألة التخبط إلاداري وعدم وجود هياكل 

تنظيمية في العديد من الجهات من أجل العمل على 

 .إصالحها

على وجود التوصيات  3102حافظ تقرير عام  -

العامة املقدمة للجهات املعنية املختلفة إال أنه زاد 

عليها وجود باب كامل للمواضيع والقضايا محل 

ة تفصيلية وتحليل للقرارات التقرير مع وجود دراس

 .والقوانين التي تم إصدارها

في املالحظات املوجهة  3102توسع تقرير عام  -

ألشخاص بعينها بصدد مخالفات مادية أو إدارية 

مرتكبة، وهو ما يعني زيادة الدقة في الفحص واملتابعة 

 ببعض الشكاوي من 
 
إال أن ألامر قد يرتبط أيضا

الء ألاشخاص مما يستلزم ألافراد املتعاملين مع هؤ 

 .التحقيق للتدليل على ألامر
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 أهم احملاور اليت تناوهلا التقرير:رابعًا

 

يمكن القول إن التقرير قد اعتمد على أسلوب 

العرض السردي للقضايا والتفاصيل التي تحصل 

عليها والخاصة بعمل الجهات املختلفة إال أننا يمكن 

 :تيةأن نقسم هذه التفاصيل إلى املحاور آلا

كثرة املالحظات املالية بالنسبة للعديد -1

 من الجهات 

موظفي  فقد وضح التقرير أنه تم صرف مرتبات

ديوان مجلس الوزراء دون أن تكون لديهم ملفات 

وظيفية أو شخصية كما أصدر مجلس الوزراء 

قرارات تخصيص أموال باملخالفة للقانون املالي 

مالية تثقل للدولة ما قد يترتب عليه التزامات 

ميزانية الدولة بأعباء تفوق التقديرات التي تم 

رصدها، وكذلك أكد التقرير أنه تم تخصيص مبالغ 

مالية كبيرة بعشرات املاليين لبعض لجان إدارة 

ألازمات باملناطق والبلديات، ولم يالحظ قيام تلك 

اللجان باملساهمة في حل املشاكل والصعوبات التي 

أزمة النازحين  ناطق مثلتعاني منها مختلف امل

، كما أكد التقرير أن تجميد iiiونقص الوقود

ألاصول الخاصة باملؤسسة الوطنية لالستثمار 

الخارجي أدى إلى عجز املؤسسة في أكثر من مناسبة 

عن إيقاف خسائرها أو زيادة مكاسبها أو إعادة 

استثمار إيراداتها، السيما في ظل تقصير الجهات 

ي القيام بجهود سياسية السيادية بالدولة ف

ودبلوماسية تفض ي إلى تفسير نصوص قرارات 

يحافظ على أموال الليبيين،   التجميد على نحو

اضافة إلى ادعاء رئيس مجلس إدارة املؤسسة 

السابق بأنه هو من يمثل املؤسسة ألامر الذي شكل 

 للمؤسسة في املطالبة بحقوقها 
 
 أساسيا

 
عائقا

املالية ألاخرى التي  القانونية، ومن املالحظات

أوردها تقرير هيئة الرقابة إلادارية هو قيام مجلس 

الوزراء بصرف عهد مالية للهيئات وعدم تسوية 

هذه العهده باملخالفة للقانون، كما أكد التقرير 

على عدم توفير إلامكانيات املادية الالزمة لعمل 

جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، كما بين تقرير 

أنه من ضمن املخالفات إصدار بعض الهيئة 

املسؤولين تكليفات للشركات باألمر املباشر دون 

وجود مناقصات أو أي عملية لالختيار بين الجهات 

 . الختيار الجهة ألافضل للتنفيذ

غياب املنهجية وخطة العمل في العديد  -2

 من الجهات والهيئات 

حيث أكد التقرير أن الحكومة املؤقتة لم تضع 

تحدد أولويات عملها كما لم يتم الاعتماد على خطة 

ألاسلوب العلمي والعملي من قبل رئاسة مجلس 

الوزراء في إدارة ألازمات عند متابعة ألاعمال 

الخدمية، كما أكد التقرير أنه يجري في وزارة 

الخارجية نقل موظفين من قنصلية إلى قنصلية أو 

ا من سفارة إلى سفارة دون وجود مبرر للنقل وم

يترتب على ذلك من أعباء مالية كبيرة على الوزارة، 

كما أكد التقرير أن وزارة الاقتصاد زادت من 

إصدار تراخيص املخابـــز ببعض البلديات، ألامــــر 

الذي أدى إلى زيادة في مخصصـات الدقيـــق وتوزيعها 

في غير محلهــا، والقيام بإصدار تراخيص ملخابز 

أرض الواقع في بعض وهمية غير موجودة على 

 .البلديات

 

 



 

 5102ة الإدارية الليبية لسنة تحليل تقرير هيئة الرقاب  6

 

رد الفعل البطيئ من جانب العديد من  -3

الجهات إضافة إلى ارتفاع درجة 

 البيروقراطية 

الحكومة قد تأخرت في  إعداد  حيث أكد التقرير أن

مشروع امليزانية العامة للدولة كما أن رئاسة الوزراء 

 عاجلة للمتطلبات الضرورية الالزمة 
 
لم تضع حلوال

ياة املواطن، وكذلك البطء والتراخي في وضع آلية لح

لتوفير تغطية مالية للعالج بالخارج خاصة للحاالت 

الصعبة كذلك أكد التقرير قصور وزارة املالية 

فيما يتعلق بأنظمة الضرائب وقيامها بتسييل مبالغ 

مالية في الباب الثاني لجهات واقعة في مناطق 

ود تراخ وتباطؤ من الاشتباكات، كما أكد التقرير وج

قبل الحكومة في التعامل مع أزمة انقطاع الكهرباء 

باملنطقة الشرقية حيث أثر ذلك بشكل كبير على 

املواطنين خاصة في فصل الشتاء وهو ما دفع 

العديد من املواطنين إلى الاعتماد على مصادر أخرى 

أكثر خطورة ساهمت في مصرع العديد من ألاسر، 

ئة على وجود تراخ من قبل كما أكد تقرير الهي

من خالل عدم " مللودة"الحكومة في تأهيل محطة 

توفير قطع الغيار والفرق الفنية الالزمة للصيانة، 

كما انعكس البطء كذلك في عدم توفير إلامكانيات 

املادية الالزمة لرئيس وأعضاء الهيئة العامة 

للكهرباء و عدم منحهم الاستقاللية ملمارسة عملهم 

عال، كما أكد التقرير عدم اتخاذ بشكل ف

إلاجراءات العاجلة لسداد مستحقات املطاحن 

املالية حتى تتمكن من توفير الدقيق، كما ظهر 

التراخي والتباطؤ في عدم اتخاذ إلاجراءات القانونية 

الالزمة حيال إعادة تبعية مصرف التنمية إلى وزارة 

 للقانون رقم رقم 
 
 0180 لسنة 8املالية الليبية وفقا

بشأن مصرف ليبيا، كما أكد التقرير عدم اتخاذ 

إلاجراءات العاجلة من قبل الحكومة فيما يتعلق 

بامتناع صندوق الضمان الاجتماعي في طرابلس عن 

إحالة إيرادات اشتراكات الصندوق إلى حساب 

إلادارة العامة، كما تظهر البيروقراطية في صعوبة 

صة الجرحى استخراج جوازات سفر للمواطنين وخا

واملرض ى، كما أكد التقرير أن الحكومة الليبية لم 

تتخذ إلاجراءات املناسبة للمحافظة على أصول 

الدولة الليبية وقد تمثل ذلك في التراخي الذي حدث 

في استرجاع طائرة ليبية موجودة في أوكرانيا بعد 

انتهاء عملية الصيانة الخاصة بها، كما ظهر رد 

الحكومية في عدم التعامل  الفعل البطيئ للجهات

مع قضايا التحكيم املرفوعة ضد الدولة الليبية مما 

أدى إلى الحجز على أصول الدولة الليبية وأموالها 

املوجودة لدى كثير من الجهات واملؤسسات 

ألاجنبية بالخارج، وقد رصد التقرير تفش ي ظاهرة 

التسيب إلاداري في العديد من الجهات واملصالح 

كما رصد التقرير عدم قيام بعض  الحكومية،

الجهات بإنهاء خدمة من بلغوا السن القانونية 

 . للتقاعد

عدم الالتزام بأحكام القانون من قبل  -4

 العديد من الجهات والهيئات

وقد أوضحت الهيئة أن ذلك كان نتيجة لعدم 

تفعيل دور ومهام املكاتب القانونية والاستشارية 

لجهات التابعة ملجلس التابعة للوزارات وكافة ا

رئيس مجلس الوزراء  الوزراء، وقد أكد التقرير أن

لسنة  03كان غير ملتزم باتباع أحكام القانون رقم 

فيما يتعلق بالتحقيق مع بعض الوزراء بشأن  3101

ما ينسب إليهم من مخالفات، وكذلك قيام بعض 

املسؤولين بديوان مجلس الوزراء بإصدار تكليفات 

الشركات والتشاركيات باملخالفة مباشرة لبعض 

للقانون، وإصدار قرارات بإيفاد موظفين في مهام 

رسمية بالخارج دون تحديد نوع املهمة وعدم إلزام 
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املوفدين بتقديم تقارير عن نتائج املهمة وكذلك 

قيام بعض السفراء واللجان باتخاذ إجراءات 

الصرف من أموال وزارة الصحة املودعة 

ية بالخارج التابعة لوزارة الصحة بامللحقيات الصح

دون علمها أو موافقتها باملخالفة للقانون، وكذلك 

إصدار جوازات سفر دبلومــاسية لغيــر مستحقيها 

 3110لسنة  3ألامر الذي يعد مخالفــة للقانون رقم 

بشأن تنظيم العمل السياس ي والقنصلي وتعديالته 

ديد فترة والئحته التنفيذية، وكذلك املوافقة على تم

عمل بعض املوظفين ببعض السفارات باملخالفة 

 3110لسنة   3من القانون رقم  02ألحكام املادة 

بشأن العمل السياس ي والقنصلي، كما أن وزارة 

املالية لم تتقيد باستخدام الرقم الوطني الصادر 

عن مصلحة ألاحوال املدنية في إتمام إلاجراءات 

قوائم املحالة للصرف إلادارية واملالية حيث ورد بال

أرقام وطنية غير صحيحة وعدم وجود أرقام وطنية 

للبعض آلاخر، والتأخر في إعداد ومناقشة وإصدار 

ألامر  3102قانون امليزانية العامة املالية لسنة 

 للمادة 
 
النظام املالي   من قانون  2الذي يعد مخالفا

للدولة، وعدم التزام الحكومة بتفعيل منظومة 

وطني لجميع العاملين بالقطاعات العامة الرقم ال

 في صرف مرتبات العاملين في 
 
واعتبارها أساسا

 ملا نصت عليه املادة 
 
الدولة ألامر الذي يعد مخالفا

من قانون امليزانية كما أكد التقرير قيام وزارة  30

التعليم بإعـــــادة تعيين بعض املوظفين الحاصلين 

دون مراعاة  على مؤهالت علمية أثناء الخدمة

بشأن عالقات  3101لسنة  03أحكام القانون رقـــــم 

العمل والئحته التنفيذية، كما تم رصد عدم التزام 

وزارة الحكم املحلي بنفس القانون من خالل تكليف 

أشخاص بوظائف إدارية بالوزارة دون أن تصدر 

بحقهم قرارات للندب، كما أن وزارة الحكم املحلي 

بشأن  3102لسنة  022بالقرار رقم  لم تقم بااللتزام

تحديد اختصاصات الوزارة وتنظيم جهازها إلاداري 

كما أصدر بعض عمداء البلديات قرارات نقل بين 

 21القطاعات ألامر الذي يعد مخالفا للقانون رقم 

 عن إبرام  3103لسنة 
 
بشأن إلادارة املحلية فضال

بعض البلديات عقود أشغال عامة على مشروعات 

واردة بامليزانية وغير مـــــدرجة فـي خطة التحول،  غير

كذلك أكدت الهيئة اتخاذ أغلب مديري مكاتب 

الشئون الاجتماعية بالبلديات إجراءات التعاقد 

بطريق التكليف املباشر ألامر الذي يعد مخالفا 

لالئحة العقود إلاداريـة، كما أكد التقرير عدم التزام 

الليبية لالستثمار  املسؤولين عن إدارة املؤسسة

 ألحكام القانون رقم 
 
الخارجي بالهيكلية إلادارية وفقا

الصادر بتنظيم عملها، حيث يتولى  3101لسنة  02

 ،
 
رئيس مجلس إلادارة وظيفة املدير التنفيذي أيضا

بينما جرى التكليف باختصاصات مجلس أمناء 

املؤسسة إلى أحد أعضائها، مما أدى إلى إلاخالل 

 لضمانة بالدور الر 
 
ل إهدارا

ّ
قابي وإلاشرافي بها، وشك

الجماعية في رسم السياسات العامة كما تمت حالة 

ندب أو إلغاء ندب في وزارة الخارجية باملخالفة 

ألحكام القانون مثل إنهاء ندب امللحق الثقافي الليبي 

 .باململكة املتحدة باملخالفة ألحكام القانون 
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كمة في ليبيا مقارنة ببلدان التحول العربي خالل السنوات ضعف الحو شكل يوضح مؤشر 

 2212و  2211و  2212

 

تشمل البحرين والكويت وعمان وقطر واململكة العربية  ١

   .السعودية وإلامارات العربية املتحدة

تشمل أعلى عشرين اقتصادا صاعدا حسب تصنيف  ٢

 .٢١١٢، يناير  Bloomberg مؤسسة

جيبوتي وإيران والعراق والكويت ولبنان تشمل الجزائر و  ٣

 .وموريتانيا

تضارب الاختصاصات بين الجهات  -5

املختلفة وعدم سيطرة بعضها على الجهات 

 التابعة لها 

حيث أكد التقرير أن رئاسة الوزراء أصدرت قرارات 

 للقرار 
 
فردية للعالج بالخارج ألامر الذي يعد مخالفا

ت وزارة بشأن اختصاصا 3102لسنة  00رقم 

الصحة، كما أكد التقرير عدم السيطرة الفعلية 

للمؤسسة الوطنيه لالستثمار الخارجي على الجهات 

 عندما يتعلق ألامر 
 
التابعة، ويظهر ذلك جليا

بإفصاح الجهات التابعة عن كامل بياناتها كما هو 

وعدم تعاونها مع املكتب " الفيكو"الحال مع شركة 

بتقييم أصول  املكلف" ديلويت"الاستشاري 

املؤسسة، كما أكد التقرير عدم وجود تنسيق مع 

وزارة الخارجية فيما يتعلق باملشاركة في املحافل 

الدولية أو فيما يتعلق بتنظيم وعقد اللقاءات 

وتنمية وتطوير العالقات الدولية الخارجية، كما 

أكد التقرير تعدد تسمية املمثلين للدولة في املحاكم 

ة ألامر الذي يعد مخالف لألعراف الجنائية الدولي

الدولية، كما جاء في التقرير عدم وجود تنسيق مع 

دول الجوار ملحاربة العصابات إلاجرامية والخارجة 

عن القانون، وظهر تضارب الاختصاصات عند 

تنفيذ مشروع مطار الخروبة املدني حيث أدى تعدد 

الجهات املشرفة على املشروع وعدم وجود دور 

يئة العامة للمواصالت أو مصلحة واضح لله

الطيران املدني باملشروع، كما أكد التقرير عدم 

السيطرة الفعلية لصندوق إلانماء الاقتصادي على 
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الشركات القابضة التابعة له، وعدم سيطرة إدارة 

" امساعد"الجمارك على الحظيرة الجمركية بمنفذ 

البري نتيجة لضعف إلامكانيات املادية وعدم توفر 

لعنصر البشري إضافة إلى عدم توفير ألامن ا

 .والحماية لألفراد املوجودين باملنفذ

ضعف إجراءات الرقابة واملتابعة  -6

 والصيانة من قبل العديد من املؤسسات 

أكد التقرير أنه تم تفريغ شحنة تقدر بحوالي حيث 

طن من القمح الطري بميناء البريقة  8240.211

رقابية، وكذلك أكد دون إخضاعها لإلجراءات ال

التقرير تقصير وزارة املالية في متابعة إلايرادات 

املالية وإلزام الجهات كافة بتوريد املبالغ في مواعيد 

استحقاقها، ونتيجة لضعف إجراءات الرقابة تم 

رصد توريد بعض الشركات أدوية غير مطابقة 

للمواصفات وغير مسجلة داخل ليبيا على سبيل 

 ومنتجات شركة (anti-d) املثال حقنة 

(medcuba) كما أكدت الهيئة أن ضعف الرقابة

مدير إدارة الشئون إلادارية  تسبب في عدم حضور 

زارة أثناء الدوام الرسمي الو  بوزارة الحكم املحلي إلى

وتسليمه الختم الخاص باإلدارة ألحد املوظفين 

املتعاونين مع الوزارة دون أي إجراء رسمي، كما أكد 

التقرير غياب معايير الرقابة عن املؤسسة الوطنية 

لالستثمار الخارجي فمجلس ألامناء بها ال يمارس أية 

ة رقابة فنية أو إشرافية على أعمال مجلس إلادار 

باملؤسسة ومعظم مكاتبات مقرر مجلس ألامناء 

املوجه إلى مجلس إلادارة ال تحمل أرقاما إشارية 

واسم مصدرها، وخاصة تلك التي تتطرق إلى 

الحصول على مزايا مالية، عالوة على قيام مجلس 

 في رئاسة  02ألامناء خالل فترة وجيزة بإجراء 
 
تغييرا

ل معه وعضويات مجلس إلادارة على نحو يستحي

 عن تنفيذها، 
 
إقرار أي سياسات استثمـارية فضال

فقد أكد التقرير عدم توفير  وفيما يتعلق بالصيانة

الضمانات ألامنية الالزمة لفرق الصيانة لدخول 

وإصالح ألاعطال في خطوط النقل الثقيل للكهرباء 

 –قمينس "في املنطقة الواقعة بين منطقتي 

ر الحكومة في ، كما أكد التقرير تأخ"القوارشه

إعداد وتقديم التقارير الشهرية الخاصة بنتائج 

عمل الوزارات والهيئات التابعة لها، كما أكد 

التقرير وجود إهمال متمثل في إهدار الطاقة 

الكهربائية وارتفاع ألاحمال على الشبكة نتيجة لترك 

مصابيح إلاضاءة وأجهزة الحواسيب والتكييف 

مية في الجهات تعمل بعد مواعيد العمل الرس

الحكومية، كما تمثل غياب الصيانة في عدم إجراء 

أعمال الترميم الالزمة للمدارس واملنشآت 

الحكومية، كما جرى رصد الكثير من ألاموال 

لبعض لجان إدارة ألازمات باملناطق والبلديات ولم 

ينتج عن هذا أي تأثير في عملها مما يعد إهدار للمال 

ير عدم املتابعة وإلاشراف العام، كذلك أكد التقر 

على السجون ومؤسسات إلاصالح ورصد املخالفات 

والتجاوزارت التي تقع فيها، كما أكد التقرير ضعف 

رقابة رجال الجمارك على املنافذ حيث لوحظ 

دخول كميات كبيرة من حليب ألاطفال امللوث عبر 

املنافذ بطريقة غير قانونية وجرى تداولها بالسوق 

ك أكد التقرير على عدم اتخاذ الحكومة الليبي، كذل

لإلجراءات القانونية تجاه من لم يتقدم بإقراراته 

الضريبية من أصحاب ألانشطة التجارية، كما أكد 

التقرير على عدم املتابعة وإلاشراف الجيد من قبل 

وزارة التعليم لقطاع التعليم بمنطقة وادي الشاطئ 

 .دون اتخاذ إجراءات حيال هذا ألامر
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عدم الاهتمام بتحسين صورة الدولة أو  -7

مناخ الاستثمار بها أو إدارة استثماراتها 

 الخارجية 

حيث أكد التقرير وجود ضعف في التعاطي مع 

الدعاوي املرفوعة ضد الدولة الليبية من قبل 

وعجز الحكومة في اتخاذ  الشركات ألاجنبية

إلاجراءات حيال الانتهاكات بمناطق التنمية 

حية وألاثرية في الدولة، وأن هناك عدم السيا

وضوح فيما يتعلق بالخارطة الاستثمارية للصندوق 

السيادي الليبي، إضافة إلى عدم اهتمام الحكومة 

باملواقع التاريخية وألاثرية التي هي أساس العملية 

 . السياحية في ليبيا

 غياب الشفافية  -8

ع حيث أكدت الهيئة عدم تقديم تقارير عن الودائ

والاستثمارات الليبية   التي تخص الدولة الليبية

بالخارج ومدى الاستفادة التي تحققت من ورائها 

على املدى إلاستراتيجي، وأهم املشاكل والصعوبات 

التي تواجهها، وكذلك عدم تقديم تقارير عن أوضاع 

رعايا ومواطني دولة ليبيا املوجودين بالخارج رغم 

انيها النازحون والجرحى املشاكل والصعوبات التي يع

واملرض ى والطلبة الدارسون بالخارج، كما أكد 

التقرير أنه بمتابعة املكتب التمثيلي للمؤسسة 

الوطنية لالستثمار الخارجي بدولة مالطا تبين عدم 

وجود سجالت صادر أو وارد باملكتب وعدم وجود 

ملفات شخصية وتقارير كفاءة سنوية للعاملين 

لوائح تنظيم آليات الاستثمار وكذلك عدم اعتماد 

سواء باملؤسسة أو الجهات التابعة لها والازدواجية 

في العضويات بمجلس إلادارة لبعض املوظفين 

 على وظيفتهم 
 
باملؤسسة، ما ينعكس سلبا

إلاشرافية، كما أكد تقرير الهيئة أن غياب 

الشفافية انعكس في تراخي الحكومة املؤقتة في عقد 

ة أو إصدار البيانات بشأن املؤتمرات الصحفي

 .ألاحداث وألامور الهامة التي تخص حياة املواطن

عدم القدرة على خلق البدائل أو  -9

  التعامل مع ألازمات

حيث عجزت الحكومة عن إيجاد بدائل لإليرادات 

النفطية لتمويل امليزانية واللجوء لالقتراض من 

املصارف التجارية، وعدم وجود آلية لحصر 

ن الذين رجعوا إلى مناطقهم لكي يحذفوا من النازحي

كشوفات النـــازحين وإيقــاف مخصصــــات إلاعانة 

لهـــم، وعدم إعداد قاعدة بيانات دقيقة ألعداد 

أسرة بمناطق ( 2232)ألاسرة النازحة التي بلغت 

 إلى أنه بالرغم من تخصيص . الاشتباكات
 
الفتا

ين بالخارج، مليون دينار للنازح( 21)الحكومة ملبلغ 

إال أن اللجنة املكلفة من مجلس الوزراء لم تقم 

عن آلية عملها،   بتقديم تقارير بخصوص املوضوع

لجوء املؤسسة الوطنية لالستثمار  كما أكد التقرير

الخارجي في معظم معامالتها الفنية إلي املكاتب 

الاستشارية نتيجة للنقص الواضح في املوارد 

لها عرضة لالحتيال البشرية املؤهلة مما جع

والتواطؤ وعدم قيام املؤسسة باتخاذ أية إجراءات 

تحديد  احتياطية تالئم الظروف الاستثنائية مثل

بعض صالحيات الجهات ألادنى أو تقييد بعض 

املصروفات املالية، وكذلك أكد التقرير عدم نجاح 

الحكومة في دراسة البدائل املناسبة للتعامل مع 

النفط، كما أكد التقرير عدم أزمة انخفاض أسعار 

تسوية وزارة املالية والتخطيط الالتزامات املالية 

املترتبة على الهيئة التأسيسية للدستور وتوحيد 

املراقب املالي بما يكفل وحدة املعايير املعتمد في 

 .الرقابة على جميع املصروفات
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نقص العديد من الخدمات التي يجب  -12

  أن تقدم للمواطنين

كد التقرير على النقص الحاد في التطعيمات حيث أ

إلاجبارية لألطفال وألامصال واللقاحات وألادوية 

الليبية " فبراير 01"والتحاليل كما تم إغالق مــدارس 

" 0.121"املوجودة بمصر والتي يدرس بها حــوالي 

طالبا وطالبة ألسباب تتعلق بالتزامات مالية وفساد 

نقص الخدمات  مالي وإداري، كما شمل موضوع

ملف النازحين حيث أكدت الهيئة ارتفاع أسعـار 

املـواد املـوردة للنازحين وقيام املوردين بتوريد 

نصف الكمية نتيجة عدم وجود تغطية مـاليــة، 

وعدم حصول بعـض النازحين على إلاعانات لعدم 

وجود آلية واضحة للتوزيع، كما أكد التقرير أنه لم 

اف ملنطقة بنينا بالرغم من يتم توفير سيارات إسع

وقوعها في مناطق اشتباكات، كما أكد التقرير على 

النقص الواضح في توفير الكتب الدراسية في 

العديد من املدارس في مختلف املناطق إضافة 

لعدم توفر الشروط الصحية والتعليمية املناسبة 

 .في املدارس املختلفة بليبيا

قد  الظروف الخارجية الصعبة التي -11

 تواجه بعض مؤسسات الدولة 

حيث أكد التقرير أن هناك ظروف صعبة واجهة 

املؤسسة الوطنية لالستثمار الخارجي تمثلت في 

قيام بعض الدول التي تحتضن استثمارات 

املؤسسة بمحاوالت لتأميمها، مما اضطر املؤسسة 

إلى بيع هذه ألاصول كما هو الحال باالستثمار 

وتبين من خالل املتابعة قيام  العقاري بدولة زامبيا،

مجلس أمناء املؤسسة الليبية لالستثمار باتخاذ 

من محفظة " شركة الب قرين"إلاجراءات بتبعية 

ليبيا أفريقيا إلى شركة الاتصاالت القابضة 

وذلك % 31وبخفض رأس مال املحفظة بما نسبته 

بسبب الخسائر الفادحة التي لحقت بالشركة 

ار إفالسها دوليا بما يضر املذكورة، تجنبا إلشه

 .بسمعة املؤسسة

الفشل في توفير ألامن بشكل متكامل في  -12

 العديد من املناطق 

حيث أكد التقرير عدم قدرة الجهات ألامنية على 

حماية املقار الحكومية من الاعتداء والتخريب 

والسرقة وهو ما حدث لصندوق التضامن 

ف الريفي الاجتماعي بطرابلس، واقتحام مقر املصر 

في مدينة القبة دون اتخاذ إلاجراءات املناسبة تجاه 

ألامر، إضافة إلى انتشار ظاهرة السطو املسلح على 

البنوك ونهب ألاموال مثل الهجوم على مصرف 

الوحدة ببنغازي فرع الصابري، كما أكد التقرير 

على عدم توافر ألامن في املراكز الطبية 

الطبية  دركواواملستشفيات لتوفير الحماية لل

واملرض ى، وكذلك انتشار ظاهرة التهريب ودخول 

السلع غير املرخصة، إضافة إلى نقص العديد من 

التجهيزات اللوجستية التي يحتاجها أفراد ألامن 

وعدم وجود نظام إداري فعال وجيد لإلدارة ألامنية 

 .في الدولة

أن التقرير وفي أكثر من  ومن الجدير باملالحظة 

ث عن وجود انفالت أمني في العديد من مناسبة تحد

ألاماكن والجهات وهو ما تسبب في ضعف الخدمات 

املقدمة مما يعني أن املنظومة ألامنية في دولة ليبيا 

تحتاج إلى إعادة نظر بشكل كبير، وربما يرجع 

السبب في هذا الانفالت ألامني في املؤسسات إلى 

كثر من الوضع ألامني وامليداني غير املستقر منذ أ

 .عام
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نقص إلامكانيات املادية ساهم في  -13

 إفشال العديد من املشروعات 

حيث أكد التقرير أنه لم يستكمل مشروع مطار 

الخروبة املدني بسبب نقص إلامكانيات املادية، كما 

أكد التقرير أن العديد من السفارات الليبية في 

 الخارج تعاني التزامات ليبية لم يتم تسويتها حتى

آلان، كما أكد التقرير عدم تحديث البنية 

ألاساسية واملؤسسية في العديد من الجهات نتيجة 

لعدم توفر إلامكانيات املادية املطلوبة، كذلك عدم 

وجود الدعم الالزم ملؤسسة ألالغام لتطهير مدينة 

بنغازي، وعدم توفير املعدات الالزمة لشركة املياه 

مشكلة طفح والصرف الصحي ببنغازي ملعالجة 

املياة بمنطقة سيدي حسين، وعدم توفير ألادوية 

الخاصة بمرض ى ألاورام بمستشفى الثورة بمدينة 

 .البيضاء

ضعف البنية إلادارية واملؤسسية  -14

للعديد من الجهات الحكومية وعدم 

فعالية عملها ووجود بعض مظاهر الفساد 

 في بعضها 

حيث أكد التقرير عدم وجود هيكل تنظيمي 

سفارة الليبية في القاهرة على سبيل املثال، لل

ووجود تسيب إداري في وزارة العدل ووزارة 

الخارجية وكذلك عدم متابعة وزارة العدل للقضايا 

املرفوعة على الدولة الليبية خارجيا، وعدم فعالية 

عمل مصلحة أمالك الدولة بسبب زيادة 

الاعتداءات على أمالك الدولة والتعدي على بعض 

باني العامة واستغاللها من قبل بعض املواطنين امل

كمبان لهم، إضافة إلى عدم توثيق بعض املباني 

العامة لدى مصلحة التسجيل العقاري باسم 

الدولة الليبية، كما تحجز بعض الجهات تذاكر 

سفر لبعض ألافراد أو توفير إقامة لهم في الداخل 

ين أو الخارج دون توضيح لطبيعة العالقة بينهم وب

الوزارة أو الجهة التي وفرت هذه ألامور مما قد يعد 

نوعا من أنواع الفساد، كما أكد التقرير عدم قيام 

وزارة الصحة بتسجيل الشركات املتعاقد معها 

بسجل الشركات بوزارة الاقتصاد، كما أكد التقرير 

نقص التأهيل والتدريب للعديد من الجهات 

اجع معدالت الحكومية في ليبيا مما يسهم في تر 

ألاداء وعدم مواكبة التطور العالمي في تقديم 

 .العديد من الخدمات

 الهيئة مجموعة توصيات قدمتها  -15

دعم ألامن الوطني ورفع كفاءة العاملين من خالل 

التدريب والتأهيل ووضع املعايير املهنية املختلفة 

لالنضباط، والتركيز على برامج محددة للتنمية 

ركيز على إيجاد البدائل املناسبة البشرية مع الت

للتعامل مع ألازمات ووضع خطة اقتصادية 

مدروسة لالستثمار ألاجنبي، وضرورة وضع سياسة 

لإلنتاج الزراعي والحيواني، والعمل على توفير كافة 

الخدمات التي يحتاجها املواطن الليبي، مع الاهتمام 

من  باألمن وتأمين املنافذ، مع تأكيد زيادة الشفافية

قبل الحكومة واملصارحة للشعب من خالل عرض 

البيانات والتقارير وعقد املؤتمرات الصحفية 

للتعريف باألنشطة الخاصة بها مع أهمية الالتزام 

بالقوانين واللوائح املنظمة للعمل بالدولة وعدم 

ويالحظ هنا أن معظم هذه التوصيات مخالتفها، 

يقية غير مرتبطة بآليات حقهي توصيات واسعة 

للتنفيذ، دون الالتفات للتحديات واملشكالت 

املوجودة في الواقع والتي يمكن أن تؤثر في تنفيذ 

 .هذه التوصيات
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.3102ي، تقرير التنافسية العالمي، منتدي الاقتصاد العالم: املصدر
 

يالحظ من الشكل السابق أن أبرز ألاسباب وراء 

املية هذا تراجع ترتيب ليبيا في مؤشر التنافسية الع

العام إلى عدم الاستقرار السياس ي وألامني، وعدم 

توافر التمويل، وعدم توافر العمالة املاهرة 

واملدربة، والبيروقراطية الحكومية و تفاقم معدالت 

 . الفساد

 خامسًا السلبيات املتعلقة بالتقرير
 

 :هناك العديد من السلبيات املتعلقة بالتقرير منها

تمدت في التقرير الخاص بها يالحظ أن الهيئة اع -

ببعض املالحظات الشكلية عن سير العمل في 

العديد من الجهات دون الاهتمام بشكل كبير 

بالتحقق من مدى فعالية الهيئة في تحقيق أهدافها 

وقد ظهر ذلك في رصد التقرير لعدم التقيد باللوائح 

 لسير العمل 

 

ف فيما يتعلق باملواعيد الرسمية للحضور والانصرا

بوزارة الخارجية وعدد املكاتبات الصادرة والواردة 

لها دون التعمق بشكل أكبر في عدم فعالية الحضور 

الليبي على املستوى الخارجي وهو دور الوزارة 

باألساس، كما رصدت الهيئة مخالفة في هيئة 

أمالك الدولة متمثلة في تدني ألاثاث الخاص ببعض 

 .مكاتب الهيئة

مالحظات الهيئة عن  تبين أن العديد من -

الجهات والهيئات التي تتولى بمتابعتها تتعلق بعدم 

توفر بيانات أو محاضر رسمية أو تقارير عن سير 

العمل وهو ما يعد أحد املعوقات التي تواجه عمل 

الهيئة وتقلل من دقة التقرير الذي اعتمد في 

العديد من أجزائه على املالحظات التي يسجلها 

ن وجود تحليل أو تقييم لعمل أعضاء الهيئة دو 

0 2 4 6 8 10 12 

 االنقالبات  / عدم استقرار الحكومة 

 الحصول على التمويل   

 مدي وجود القوى العاملة المتعلمة   

 عدم كفاءة البيروقراطية الحكومية 

 عدم استقرار السياسات  

 الفساد  

 مدي توافر البنية التحتية   

 ضعف أخالقيات العمل في القوة العاملة الوطنية  

 تنظيم العمالت األجنبية  

 الجريمة والسرقة   

 أنظمة وقواعد العمل المقيدة  

 ضعف الصحة العامة  

 عدم كفاية القدرة على االبتكار   

 التضخم 

 األنظمة الضريبية   

 معدالت الضرائب

11.6 

11.4 

10.8 

10.6 

10.4 

10 

8 

6.9 

6.1 

5.9 

5.1 

1.4 

0.8 
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 معوقات ممارسة األعمال التجارية في ليبيا
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الجهات من واقع تقاريرها وقياس مدى تحقيق هذه 

الجهات لألهداف التي أنشئت من أجلها وقد تجلى 

ذلك في املالحظات الواردة بالتقرير عن السفارات 

عدم )الليبية بالخارج التي كانت في معظمها تتعلق بـ

عدم تقديم  -عدم تقديم بيانات  –تقديم تقارير 

، كما أن هيئة الرقابة إلادارية نفسها (اساتدر 

اشتكت في متن التقرير من عدم تجاوب العديد من 

 31الهيئات والجهات معها باملخالفة للقانون رقم 

املنش ئ للهيئة ومن هذه الجهات وزارة  3102لسنة 

 .الخارجية

يالحظ أن العديد من التعليقات واملالحظات  -

الرصد الشخص ي  التي قدمتها الهيئة اعتمدت على

ملندوبيها وهو ما يعني أن هناك العديد من 

رَصد نتيجة لعدم متابعتها من 
ُ
املخالفات التي لم ت

قبل مندوبي الهيئة، كما أن التقرير بين أن الجهات 

املتخصصة بالرقابة واملتابعة في الهيئات الحكومية 

تعاني ضعفا شديدا يزيد من صعوبة عمل هيئة 

التي لن تستطيع وحدها حصر الرقابة إلادارية و 

 .كافة املخالفات

بينت الهيئة أن هناك العديد من املخالفات التي  -

جرى تحويل املسئولين عنها للتحقيق، إال أن هناك 

مخالفات ذكرت في التقرير على وجه العموم دون 

تحديد املتسبب مما يقلل من إمكانية معرفة 

 .املسؤول عن ألامر ومحاسبته

جم املعلومات واملخالفات بالرغم من أن ح -

الواردة في تقرير الهيئة كبير ومهم فإن الاستفادة 

منها في مكافحة هذه املخالفات أمر مشكوك فيه في 

ظل ألاوضاع السياسية وألامنية الحالية، وفي ظل 

غياب إستراتيجية لالصالح إلاداري بشكل عام في 

 .كامل الدولة الليبية

تي تذكرها الهيئة تتكرر العديد من املخالفات ال -

في تقاريرها املختلفة، وإن لم تتكرر الجهة فإن 

الفعل يتكرر وهو ما يعني عدم وجود آلية 

لالستفادة من مثل هذه التقارير في مكافحة 

 .املخالفات املذكورة في كامل الجهاز الحكومي

يطرح العدد الكبير للجهات التي تتابعه الهيئة  -

املادية والبشرية  تساؤال هاما يتعلق باإلمكانيات

املتاحة للهيئة ومدى الفعالية التي وصل لها 

العنصر البشري املوجود في الهيئة وهو ألامر الذي 

 .سيؤثر بشكل كبير في فعالية التقارير الصادر عنها

يظهر من التقرير تعميم هيئة الرقابة إلادارية  -

العديد من املخالفات واملالحظات على الجهات 

بهة حتى ولو لم تتابعها الهيئة، وهو الحكومية املتشا

ما تبين في عرض املالحظات عن عمل السفارات 

بشكل عام ثم تفصيل مالحظات خاصة بالسفارة 

الليبية في مصر وتونس، وهو ما يعني أن الهيئة 

تمكنت من فحص حالة السفارة الليبية في هذه 

الدول بشكل أكثر تفصيال من السفارات ألاخرى إال 

مشكالت متعلقة بها على غيرها من  أنها عممت

 .السفارات

يمكن القول إن حداثة نشأة هيئة الرقابة  -

إلادارية أثرت بشكل كبير في تواصل الهيئات 

املختلفة معها وعلى تفهم هذه الهيئات ملفهوم 

الرقابة إلادارية، كما أن الهيئة نفسها مازالت 

بحاجة للمزيد من الخبرات واملمارسات الدولية 



 

 5102ة الإدارية الليبية لسنة تحليل تقرير هيئة الرقاب  15

 

دة لالستفادة منها لتحسين فعالية عملها، وقد الجي

ظهرت معاناة الهيئة في تقييم بعض الجهات في عدم 

إحالة وزارة العدل للعديد من القرارت التي 

 .تصدرها للهيئة

أوردت الهيئة في التقرير بعض املخالفات على  -

سبيل املثال وليس الحصر وهو ما ينافي الهدف 

جهة كافة صور ألاساس ي لعمل الهيئة وهو موا

املخالفات وليس مجرد ذكرها على سبيل املثال، 

 ولكنه تقرير 
 
 بحثيا

 
فالهيئة ال تقدم تقريرا

استقصائي هام ويجب أن يترتب عليه تحقيقات 

موسعة، وربما يرجع ذلك إلى ما ذكر من قبل عن 

ضعف إلامكانيات لدى الهيئة واتباع أسلوب 

 .التعميم

بالتأكيد  3102رير بدأت الهيئة توصياتها في تق -

وهو ما يبين أن  3102على توصياتها في تقرير عام 

التوصيات السابقة لم يعمل بمعظمها ومازالت 

الهيئة في حاجة للتأكيد عليها وحث كافة ألاطراف 

على ألاخذ بها، ويمكن القول إن توصيات الهيئة التي 

جاءت تحت توصيات عامة هي بالفعل مجرد 

ر مرتبطة بآليات محددة توصيات عامة واسعة غي

 .للتنفيذ

سادسًا متطلبات تطوير عمل هيئة الرقابة 

  املالية

 

بعد العرض السابق والتحليل ألهم ما تناوله تقرير 

هيئة الرقابة إلادارية الثالث في تاريخها فإن العمل 

مازال في بدايته وهيئة الرقابة إلادارية الليبية تمثل 

لتأسيس مؤسسة نواه هامة يمكن البناء عليها 

رقابية مستقلة تعتمد على النظم العلمية 

وألاساليب الحديثة في الرقابة على أعمال الحكومة 

والجهات إلادارية التابعة لها، مع توفير املوارد 

املادية والبشرية الالزمة لتطوير العمل بالهيئة من 

أجل أن تسهم بشكل فعال في تحسين العمل 

تصيد ألاخطاء كما  بالجهات التي تتابعها وليس

تعتقد هذه الجهات، كما ينبغي نشر الوعي في 

الهيئات الحكومية املختلفة بأهمية دور الرقابة 

إلادارية في تحسين العمل بالجهات الخاصة بهم 

وأهمية التعاون والتنسيق معها من أجل ضمان 

فعالية العمل، كما يجب أن يتم توفير املجال 

الدولية الرائدة في هذا للهيئة للتعرف على التجارب 

 
 
الصدد من أجل العمل على الاستفادة منها مستقبال

مع تطويعها بما يتناسب مع الحالة الليبية خاصة 

وأن الهيئة قد بدأت العمل بشكل ال بأس به 

ويحتاج فقط لتوفر الظروف املناسبة سواء فيما 

يتعلق بالهيئة ذاتها أو يتعلق باستقرار الوضع ألامني 

ا بشكل عام وتوفر إلامكانيات واملوارد بشكل في ليبي

مستقر مع تحقيق الاستقرار السياس ي وهو ألامر 

الذي سينعكس في النهاية على كافة املؤسسات 

بشكل يعظم من دور الجهات الرقابية ويزيد من 

أهمية عملها، مع ضرورة دراسة تطوير مثل هذه 

 للخروج بخطط تنفيذية سنوية 
 
التقارير مستقبال

كافحة التسيب إلاداري كجزء من إستراتيجية مل

موسعة لإلصالح إلاداري في الدولة، وهو الهدف 

الذي سيسهم في تعظيم إلاطار املؤسس ي في الدولة 

الليبية في وقت غاب فيه هذا إلاطار عن نظام 

فبراير إلى  01الحكم في عهد القذافي وهدفت ثورة 

كم إيجاده في ظل دولة ديمقراطية تقوم على الح

الرشيد وعلى وجود السلطات املختلفة سواء 

التشريعية أو التنفيذية أو القضائية وكذلك 

السلطات الرقابية التي تعد ضمانة لفعالية تقديم 

الخدمات والسلع من قبل الدولة للمواطن بشكل 

 .سليم
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 نبذة عن املنظمة الليبية للسياسات و إلاستراتيجيات

في  3102 في ديسمبر هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية تأسست ستراتيجياتوإلا املنظمة الليبية للسياسات 

تقوم املنظمة  بإجراء ألابحاث و  الدراسات التي .  3102مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير افتتاحو تم ، طرابلس ليبيا

لى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من إ ية والناشئة من أجل الوصول الحال تخص قضايا السياسات وإلاستراتيجيات

جهدها من أجل تحسين أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية  و تكرس املنظمة. لصانعي القرارأجل تقديم الدعم 

يط إلاستراتيجي تهدف املنظمة كذلك إلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخط. إلاقتصادية وإلاجتماعية للشعب الليبي

 إلى تعزيز ونشر املعرفة حول السياسا. و ثقافة التميزة من أجل تطوير أداء املؤسسات الليبية
ً
ت و تهدف املنظمة أيضا

تقوم املنظمة كذلك بتنظيم . من خالل نشر إلاحصاءات والدراسات والتقارير الدورية العامة وإلاستراتيجيات للحكومة

 .ت من أجل النقاش و تبادل ألاراء و ألافكار و نشر املعرفةو منتديا ورش عمل و مؤتمرات
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