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المقدمة
تنش ئ كثير من الدول أجهزة رقابية من أجل متابعة سير العمل بوحداتها املختلفة ،وألن عملية الرقابة واملتابعة صارت من
ً
أهم األمور التي تتعلق بفكرة الجودة والتنافسية في الهيئات واملصالح الحكومية تحديدا ،وتهتم الدول بأن تمنح الجهات
الرقابية االستقاللية 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 مجرد جهات شكلية ليس لها أدوار
فعلية ،كما أن 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.
وفي ظل مرور ليبيا بثورة قامت باألساس على نظام 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 تطوير العمل بالجهات الحكومية املختلفة ،ومن هنا أنشئت
هيئة الرقابة اإلدارية الليبية عام  ،2013وقد بدأت الهيئة بإمكانيات مادية وبشرية محدودة وهو ما أثر في قدرتها على
ً
متابعة كافة الجهات التي تتبعها وفقا للقانون املنشأ لها ،وكذلك ظهر تأثير ذلك في التقارير التي تصدرها الهيئة ،حيث
أصدرت الهيئة أول تقرير سنوي عام  2013في محاولة لرصد أهم املخالفات في الجهات الحكومية املختلفة ملحاسبة
ً
املسؤولين عنها ومحاولة تفاديها مستقبال ،وقد أصدرت الهيئة تقريرها لعام  2016وسنلخص هنا ما جاء في تقرير الرقابة
عن تقييم األداء الحكومي.
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أوالً :جملس الوزراء
تابع جهاز الرقابة اإلدارية عن كثب مجلس الوزراء حيث استخلص عدة أخطاء كان من أبرزها عدم اتخاذ اإلجراءات
الالزمة حيال املالحظات الواردة في تقرير هيئة الرقابة اإلدارية للعام  2015م ،وعدم إحالة نسخ محاضر االجتماعات التي
أجراها املجلس ،كذلك عدم قيام مجلس الوزراء بإعداد خطة عمل شاملة لسنة  2016م ،والتمس جهاز الرقابة تقصير
مجلس الوزراء في متابعة القضايا املرفوعة من وعلى مجلس الوزراء وإعداد تقرير بشأنها ،وعدم إحالة بعض رؤساء
ً
وأعضاء مجالس إدارة بعض الوحدات اإلدارية لبلوغهم السن املقررة قانونا ألنهاء الخدمة .وأخيرا عجز املجلس في تنفيذ
قراره بشأن فصل مطار معيتيقة املدني عن قاعدة طرابلس العسكرية.

ثانياً :اجلهات التابعة جمللس الوزراء
 -1هيئة املشروعات العامة
أما فيما يتعلق بهيئة املشروعات فقد سجلت هيئة الرقابة مالحظاتها حول إصدار قرارات توظيف من رئيس لجنة اإلدارة
دون عرضها على لجنة شؤون املوظفين ،وأيضا تأخر الهيئة في حل إشكاليتها مع الهيئة العامة للعمل والتأهيل بشأن
تسكين املوظفين.
 -2املركز اللييب للمحفوظات والدراسات التارخيية
سجلت هيئة الرقابة في تقريرها مالحظات عدة على املركز الليبي كان من أهمها عدم وجود خطة تدريبية باملركز ،وعدم
تقيد لجنة شؤون املوظفين بعقد اجتماعاتها الدورية ،وعدم تفعيل بعض األقسام والوحدات باملركز ،كذلك افتقار املركز
لذوي الكفاءة والخبرة ،والتعاقد مع عدد من املوظفين الذين بلغوا السن املقررة النتهاء الخدمة.
وأحاطت بما يخص بعض املوظفين فيها حيث أصدر رئيس مجلس اإلدارة قرارات إيفاد لنفسه في مهام خارجية وتسميته
في عضوية بعض اللجان ،بل وتوقيع رئيس مجلس اإلدارة ونائبه عقد استخدام كل منهما لآلخر بمكافأة تبلغ  3600دينار.
حيث كان أهم أسباب هذا الضعف؛ نظام الرقابة الداخلية باملركز ،خصوصا بالتدقيق في املعامالت املالية والجرد املفاجئ
على الخزينة واملخازن ،أيضا افتقار املركز لوسائل املواصالت الضرورية والتقنيات الحديثة ،وعدم توفر الحماية األمنية
الالزمة للمركز ومرافقه مما عرضه للسطو عدة مرات.
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 -3اهليئة العامة للمعلومات

ً
رأت هيئة الرقابة أن تنصيب الهيئة العامة للمعلومات رئيسا مكلفا مخالف ألحكام قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا
لسنة  1993م ،الذي ينص أن " تدار الهيئة بواسطة لجنة إدارة" ،والحظت تداخل وتضارب في االختصاصات بين الهيئة
العامة للمعلومات والتوثيق وعدد من قطاعات الدولة؛ مما ترتب عليه االزدواجية في تنفيذ املهام واالختصاصات ،والحظت
أيضا قيام رئيس لجنة إدارة الهيئة املكلف بإصدار بعض القرارات املخالفة ألحكام القانون رقم  12لسنة  2010م.
كذلك إبرام عقود ليس من اختصاص الهيئة مع بعض الجهات ،وأخيرا ترقية بعض املوظفين باملخالفة ألحكام القانون
رقم  12سنة  2010م.
 -4املؤسسة الليبية لالستثمار
أ -محفظة ليبيا إفريقيا لالستثمار

ّ
تابعت هيئة الرقابة اإلدارية أيضا محفظة ليبيا إفريقيا لالستثمار وعلقت على تعرض رأس مال أغلب الشركات التابعة
للمحفظة للتآكل ،وأعزت ذلك لعدم وجود رؤية استراتيجية إلدارة بعض الشركات ،وعدم تعاون بعض الشركات التابعة
ً
مع املحفظة كليا ،وعدم تسجيل بعض الشركات لدى سلطات دولة املقر (أوغندا) بالرغم من دفع إدارة املحفظة
للمصاريف املقررة ،أيضا قيام بعض الدول اإلفريقية بتأميم وتصفية بعض الشركات واالستيالء على بعض أصولها.
والحظت الهيئة أيضا ارتفاع قيمة املصروفات في بعض الشركات دون تحقيق عوائد ،وعدم استقرار سعر الصرف للعملة
ً
األوغندية مقابل الدوالر الذي أثر سلبا على استمرار االستثمار ،وعدم التزام دولة املقر بمذكرات التفاهم واالتفاقيات
املبرمة معها واملتمثلة في تسهيل اإلجراءات اإلدارية واإلعفاءات الضريبية ،وأخيرا تأثر االستثمارات بالوضع السياس ي القائم
في ليبيا وذلك من حيث ازدواجية الجهة املشرفة عليه.
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ب -الشركة الليبية اإلفريقية الزراعية القابضة

ّ
لخص تقرير هيئة الرقابة املؤاخذات على الشركة الليبية اإلفريقية بعدم تحقيق أهداف الشركة التي أنشئت من أجلها
حيث تكبدت خسائر مالية كبيرة ،ونظرا لعدم وجود إيرادات محققة وعدم اعتماد هيكل تنظيمي محدد ،استنزفت
الشركة رصيدها في صرف املرتبات للعاملين بها.
 -5صندوق اجلهاد
أما صندوق الجهاد فتلخصت املؤاخذات بعدم قدرة إدارته تحصيل إيراداته من وزارة املالية –املقدرة بملياري دينار .وأيضا
تدنت عوائد استثمارات الصندوق خالل سنتي  2014م 2015-م ،مقارنة بحجم املبالغ املستثمرة.
 -6صندوق اإلمناء االقتصادي واالجتماعي
الحظت الهيئة عدم وجود هيكل تنظيمي ومالك وظيفي معتمد للصندوق ،كما التمس غياب الدراسات الفنية
واالقتصادية له .وعدم استقرار الوضع القانوني ،وتذبذب موارد تمويله.
كما آخذ صدور بعض القرارات عن املدير العام تتعلق بالشؤون الوظيفية للعاملين دون عرضها على لجنة شؤون املوظفين
ً
املشكلة أصال باملخالفة ،وعدم تفعيل بعض إدارات الصندوق ،بل ضعف أداء بعضها اآلخر.
وبالرغم من تغير املركز القانوني للصندوق من شركة مساهمة إلى مؤسسة إال أنه لم يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة
بالخصوص ترتب عليه وقوع حجوزات قضائية على أمواله.
وأخيرا ضعف الذمة املالية حيث يتقاض ى أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت مالية عن اجتماعاته بالرغم من عدم عقده ألية
اجتماعات خالل سنة  2016م .بل وصرف عهد مالية ألشخاص ال يعملون بالصندوق.
دل كل هذا على ضعف نظام الرقابة الداخلية وخاصة ما يتعلق بإجراء الجرد املفاجئ للخزينة وإعداد التقارير الدورية
التي تظهر املركز املالي للصندوق.
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 -7شركة اإلمناء لالستثمارات السياحية العقارية القابضة (شركة الغزالة(
وفيما يخص شركة اإلنماء فقد سجلت الهيئة مالحظات تتعلق بعدم وجود دورة مستندية إلثبات مدفوعات مشروع فندق
الغزالة ،وأيضا ضعف نظام الرقابة الداخلية للشركة على الصرف ،كذلك عدم متابعة اإلدارة الفنية ألعمال تنفيذ
املشروع وإعداد تقارير دورية تبين مراحلها .والحظت الهيئة صرف مبالغ مالية لشركات على تنفيذها أعمال غير منجزة،
وأخيرا اختالف البيانات املالية املثبتة في دفاتر الشركة مع القيم املدفوعة.
 -8شركة النماء للتهيئة الزراعية
أما شركة النماء فكان التقصير في تحصيل ديونها املستحقةّ ،أول مؤاخذات الهيئة عليها ،يأتي بعده ضعف نظام املراجعة
الداخلية ،وعدم وضع أسس وضوابط لحماية الخزينة من السرقات والتعديات ،كذلك شراء عدد من قطع األراض ي
لصالحها دون الرجوع للجهات ذات االختصاص ،وضعف الحراسة والحماية األمنية ملواقع ومشروعات الشركة ،مما
عرضها للسرقة والتعديات من قبل املواطنين ،وأخيرا صرف املكافآت الشهرية لبعض أعضائها بالرغم من تغيبهم عن
حضور االجتماعات.

ثالثاً :اخلامتة
نالحظ مما سبق ضعف الرقابة الداخلية في املؤسسات الحكومية ،وعملها دون وجود هيكل تنظيمي يرتب مهامها،
ّ
وتسي ٌب لدى رؤسائها ،وعدم تأدية األعمال املوكلين بها كما يقتض ي القانون واللوائح والتعليمات.
ولعل من أهم أسباب هذا التقصير والتفريط هو عدم تفعيل األجهزة الضبطية القضائية ،ومن املتوقع أن يتواصل هذا
اإلخالل باملسؤولية العامة ،وليس غريبا أن يرتفع ،لعدم وجود رادع يردع املخلين باملصلحة العامة.

الهوامش:
 -1تقرير هيئة الرقابة اإلدارية لسنة .2016
http://bit.ly/2yF5GGr
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من إصدارات المنظمة
 .1تقييم أداء مصلحة املوانئ والنقل البحري في ليبيا.
 .2مؤشرات ليبيا خالل شهرديسمبر. 2017
 .3قضية النازحين في ليبيا  ..نظرة عامة .
 .4االقتصاد الليبي ..إلى أين؟؟
 .5أهمية دور املنظمات الدولية في دعم األزمة اإلنسانية بليبيا.
 .6حصرالنازحين ..الواقع والتحديات واإلستراتيجيات املستقبلية.
 .7اإلشكاليات التي تواجه عودة النازحين إلى مناطقهم و سبل حلها.
 .8الحالة الليبية  -تقريرشهريناير.2017
 .9الحالة السياسيةالداخلية في ليبيا –شهريناير.2017
 .10الحالة االقتصادية في ليبيا –شهريناير.2017
 .11الحالة السياسية االجتماعية في ليبيا –شهريناير.2017
 .12الحالة السياسية الخارجية في ليبيا (دول الطوق) –شهريناير.2017
 .13الحالة الثقافية في ليبيا -شهريناير.2017
 .14الحالة اإلعالمية في ليبيا –شهريناير.2017
 .15ملخص توصيات ندوة "النازحون في ليبيا ..تحديات و حلول" .
 .16خالصة حلقة نقاشية بعنوان "املشاريع الصغرى ..الخياراألفضل لالقتصاد الليبي".
 .17اتجاهات الحرب األهلية في ليبيا.
 .18الحالة الليبية  -تقريرشهر فبراير.2017
 .19الحالة األمنية في ليبيا – شهرفبراير.2017
 .20الحالة الدينية في ليبيا – شهرفبراير.2017
 .21الحالة االقتصادية في ليبيا – شهرفبراير.2017
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 .22الحكم املحلي والخدمات في ليبيا  -شهر فبراير.2017
 .23الحالة االجتماعية في ليبيا – شهرفبراير.2017
 .24القطاعات الحكومية في ليبيا -شهرفبراير.2017
 .25مجلة السياسات و اإلستراتيجيات – العدد األول.
 .26القطاعات الحكومية في ليبيا – شهرمارس .2017
 .27الحالة الليبية – تقريرشهرمارس .2017
 .28خالصة حلقة نقاشية بعنوان "دور الطاقات املتجددة في حل أزمة الكهرباء في ليبيا".
 .29الحالة االقتصادية في ليبيا – شهرمارس .2017
 .30الحالة االجتماعية في ليبيا – شهرمارس .2017
 .31سياسات املوارد املائية في ليبيا.
 .32الحالة الليبية – تقريرشهرأبريل .2017
 .33األثرالنفس ي للحرب على املجتمع الليبي.
 .34تقييم أداء قطاع األوقاف في ليبيا.
 .35الحالة الليبية – تقريرشهرأمايو .2017
 .36مجلة السياسات واإلستراتيجيات  -العدد الثاني.
 .37الحالة الليبية – تقريرشهرأيونيو .2017
 .38الحالة االقتصادية في ليبيا – شهريونيو .2017
 .39القطاعات الحكومية في ليبيا -شهريونيو .2017
 .40الحكم املحلي والخدمات في ليبيا  -شهر يونيو .2017
 .41الحالة االجتماعية في ليبيا – شهر يونيو.2017
 .42تقييم أداء قطاع الثقافة في ليبيا.
 .43خالصة حلقة نقاشية بعنوان ":العالقة مابين املراكزالبحثية وصناع القرارفي ليبيا".
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نبذة عن المنظمة الليبية للسياسات و اإلستراتيجيات
املنظمة الليبية للسياسات واإلستراتيجيات هي مؤسسة مستقلة ،غير ربحية وغير حكومية تأسست في ديسمبر 2014
في 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 وناجحة وكذلك
من أجل تقديم الدعم لصانعي القرار .و تكرس املنظمة جهدها من أجل تحسين أداء املؤسسات الليبية وتعزيز
الرفاهية االقتصادية واالجتماعية للشعب الليبي .تهدف املنظمة كذلك إلى نشرمفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط
ً
اإلستراتيجي و ثقافة التميز 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 األفكارو نشراملعرفة.

عنوان المنظمة
النوفليين – طرابلس – ليـ ـ ـ ـبيا
هاتف00218 21 340 0143 :
www.loopsresearch.org
inf@loopsresearch.com
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