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 الليبية الدولة في والتعويضات القضايا

 ( 5102وفق تقرير ديوان املحاسبة لسنة ) 

 

 عن القانونية إلانابة لها أوكل والذي ، 1781 لسنة 78 رقم القانون  بموجب الحكومة قضايا إدارة إنشاء تم

  ، حكومية ومصالح ومؤسسات وهيئات وزارات من ، العامة الخزانة من املمولة الجهات كافة
 
 إلانابة أيضا

 التي الدعاوى  مباشرة تتولى حيث ، املستقلة املالية والذمة الاعتبارية الشخصية ذات الجهات عن الاختيارية

 . عليها أو منها ترفع

 عن الدفاع واجب بها ومنوط العدل لوزارة التابعة القضائية الهيئات إحدى الحكومة قضايا إدارة وتعتبر

 والدولية املحلية املحاكم أمام عليها أو منها املرفوعة الدعاوى  في العامة صالحامل وكذلك ومؤسساتها الدولة

 قانون  ووفق ، مؤسساتها إحدى أو بالدولة العالقة ذات القضايا في واملصالحة التحكيم بدور  القيام وكذلك

 منها يرفع فيما ختلةةامل بدوائرها الحكومة بتمثيل تقوم أنها حيث ، الدولة ومحامي تعتبراستشاري  فإنها إنشائها

 . انواعها اختالف على املحاكم لدى الدعاوى  من عليها أو

  التقرير هذا في وسنعرض
 
 القضايا فصل في 5112 لسنة املحاسبة ديوان تقرير له وصل ملا اختصارا

 عن الانحراف ومدى الرشيد الحكم مبادئ ألهم مطابقتها ومدى القضايا إدارة أداء وتقييم والتعويضات

تي سنتناول  حيث ، طبيقهت
َ
 :  الا

 . الليبية الدولة ضد الصادرة ألاحكام حجم وتنامي القضائية الدعاوى  عدادأل  تقديم ـ 1

 . الوطني القضاء أمام املنظورة الدعاوي   ـ 5 

 . الخارجية املنازعات  ـ 3 

 .مشاكلها وتةاقم القضايا تنامي أسباب ـ 4 

 . يضاتوالتعو  القضايا بخصوص التوصيات ـ 2
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 الليبية الدولة ضد الصادرة ألاحكام حجم وتنامي القضائية الدعاوى  دادأع .0

 فقد وتعديالته 5113 لسنة 17 رقم القانون  وفق لرقابته الخاضعة للجهات املحاسبة ديوان متابعة خالل من

 وتضخم ، ليبيةال الدولة ضد الصادرة ألاحكام حجم وتنامي القضائية الدعاوى  أعداد ارتةاع الديوان الحظ

  وأعطى ، الدولة كاهل أثقل الذي ألامر باملليارات تقدر والتي عليها املترتبة التعويضات
 
على مؤشرا

 
 وجود هاما

 املناسبة املعالجات ووضع الحلول  إيجاد بهدف القصور  أوجه واستبيان أسبابه على الوقوف يستوجب خلل

 : البيانات من املتاح وفق والخارج بالداخل يةقضائ دعاوى  بموجب املطالبات لحجم بيان وهنا لها،

 إلاجمالي املعادل بالليبي باليورو بالدوالر ألامريكي بالدينار الليبي

252,733,023 1728273187331 65178687776 3747476437681 

 

 الدعاوى املنظورة أمام القضاء الوطني  .5

o  دعوى (  18275) دعوى ، منها عدد (  61317 )بلغ عدد الدعاوى القضائية املرفوعة ضد الدولة الليبية

 :م 31/15/5112والباقي مرحل من العام السابق ، وفيما يلي إحصائية القضايا حتى  5112خالل العام 

عام مرحلة من 

5102 

من عام الوارد 

5102 

 

أحكام لصالح 

 الدولة

أحكام ضد 

 الدولة
 قضايا متداولة قضايا محفوظة

25353 18275 6117 2771 7857 37887 

 

o  ألامر الذي % 33تصل الى نسبة   5112نسبة ألاحكام الصادرة ضد الدولة الى الوارد للمحاكم خالل العام

 مهما ملدى سوء إلادارة وحجم التصرفات املخالةة للقوانين والتشريعات النافذة والتي تنظم 
 
يعطي مؤشرا

 .عمل الجهاز إلاداري 

o  لعدم وجود سجالت 
 
وموضوع كل منها ، فلم يتم  بها لدى وزارة املالية تحدد طبيعةمةصلة خاصة نظرا

تحديد كل القيم املتعلقة باألحكام املنةذة واقتصر الحصر على جزء من قيمتها من واقع سجالت إدارة 

 5111القضايا ، وفيما يلي بيان عن ما تم إصداره من رسائل تنةيذ عن إدارة القضايا ضد الدولة من عام 

 :حكم رتبت التزام مالي (  11153) لبالغ في مجملها عدد وا 5112الى 
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 املجموع 5102سنة  5102سنة  5102سنة  5105سنة  5100سنة  5101سنة 

0751 346 1871 5424 1677 1717 11153 

07% 3% 17% 52% 18% 17% 111% 

 

o 5111وات من عام إنةاق خالل سن يمثل أعلى نسبة 5113 نالحظ أن إصدار رسائل التنةيذ خالل العام 

، والجدير بالذكر إنه توجد لجنة مشكلة من وزارة املالية مكلةة بةحص مصروفات ألاحكام عن  5113لى إ

 .ولم تنتهي اللجنة من أعمالها لتاريخه  5113عام 

o  وفق الجدول التالي  5113لى  إ 5111خالل الةترة من . ل. د( 72871737511)تم انةاق مبلغ وقدره: 

 قيمة ألاحكام املنفذة ألاحكام املنفذة عدد البيان

 17571887511 حكم 1114 م 5101سنة 

 55778647147 حكم 1671 م 5105و  5100سنة 

 43673417745 حكم 1616 م 5102سنة 

 .ل.د 723,072,511 حكم 2250 إلاجمالي

 

 بوزارة املالية وواجبة التنةيذ  بلغت ألاحكام غير املنةذة واملحالة من املكتب القانوني  إلى إدارة امليزانية

، مع مراعاة احتساب فائدة على بعض ألاحكام . ل. د(  35277887138) حكم بقيمة اجمالية (  5325)عدد 

والتزال قيد إلاجراء ، سواء باملكتب القانوني أو إدارة امليزانية من عدة سنوات ماضية %  8.2لى إالتي تصل 

 لعدم وجود إحصائية دقيقة
 
عداد رسائل التنةيذ املسلمة من ألغياب السجالت التي توثق  ، ونظرا

محةوظات الوزارة للمكتب القانوني ثم إلافادة بأرقام تقريبية لعدد رسائل التنةيذ ، تحت إلاجراء لدى 

 .رسالة  5111املكتب القانوني بما يتجاوز 

 املنازعات الخارجية  .2

الدولة الليبية وحصرها تبين أن عدد املنازعات الخارجية بعد إلاطالع على القضايا والدعاوى املرفوعة ضد 

(  31) عدد  5112املرفوعة ضد الدولة أمام القضاء الدولي وغرف التحكيم الدولية  قد بلغ عددها خالل العام 

 :منازعة ، قيمة ماتم حصره منها على النحو التالي 
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  يورو (  28171717664)  دوالر ،(  21471447178) املطالبات من الخصوم بقيمة. 

  يورو (  2176867555)دوالر ، (  73771427513) بقيمة ( 4)ألاحكام الصادرة عدد. 

  والتتضمن املبالغ أعاله أعباء املصروفات القضائية وأتعاب املحاماة واحتساب نسب الةوائد املستمرة

 .حتى السداد من عدة أعوام

 حيث  5112تباشرها إدارة قضايا الحكومة ، خالل عام  بل ويالحظ تنامي عدد املنازعات الخارجية والتي ،

 .مرفوعة من قبل الدولة ( 7)منازعة ضد الدولة و ( 31)بلغ عدد 

 :ويعرض الجدول التالي تةصيل الدعاوى املرفوعة من الدولة ضد الغير والزالت بالتداول 

 

 موضوع الدعوى  املدعى عليه املدعي م.ر

 ة الساحل واجادوجوشرك املصرف الليبي الخارجي 0
 11عجز الشركة عن تسديد قرض بقيمة 

 مليون دوالر

 وزارة الصحة 5
مستشةى ماورس ي أمام القضاء 

 اليوناني
 .خطأ طبي ملواطن ليبي جريح 

 فساد وتهريب أموال ليبية دمحم الزوي ـ زياداملنتصر الدولة الليبية 2

2 
جهاز تنمية وتطوير 

 املراكز إلادارية
 ي التونس يالبنك العرب

 5117ـ51إنشاء مستشةى ابن سينا عقد رقم 

 دوالر 1374577211م بقيمة 

 شركة بلوماكس الدولة الليبية 2
مملوكة للمدعو خالد الخويلدي ، تهريب 

 دوالر 837345اموال بقيمة 

 مليون دوالر 51استرجاع قرض بقيمة  الدولة التنزانية الدولة الليبية 1

 وزارة الصحة 3
يتروبوليتان مستشةى س

 اليوناني
 خطأ طبي ملواطن ليبي جريح

 شركة الشرقيون  املؤسسة الوطنية للنةط 7
ناتج ( دوالر  373537146)عدم تسديد قيمة 

 عن بيع منتج البيروبلين

 

 :أعداد وقيمة املنازعات واملطالبات ضد الدولة الليبية الناشئة عن عقود مبرمة التالي وفي الجدول 
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 يورو -القيمة  دوالر -القيمة  عدد املنازعات امز تالالطبيعة 

 21377117176 18371117411 7 عقود بنية تحتية وأشغال

 5776487176 ــ 5 عقود التوريد

 5477647714 35273757111 2 استثمارات

 372877678 272617878 12 عقود خدمات

 230,190,112 212,122,573 21 إلاجمالي

 

التالي يالحظ تزايد عدد القضايا التي ترفعها الشركات ألاجنبية ضد الدولة الليبية في  باإلطالع على الجدول و 

محافل التحكيم الدولي ، حيث يتبين أن سببه الرئيس ي هو الاتةاقيات الثنائية التي عقدتها الدولة الليبية مع 

نائية او اتةاقية يكون طرفي النزاع على اتةاقية ث العديد من الدول ، والتي ترجع النظر في النزاع للتحكيم بناء  

، وتنص على التحكيم لةض املنازعات دارية اليراعي فيها مصلحة الجانب الليبي ،إعضاء بها  ، وعند ابرام عقود أ

دون الدراية الكافية بالقواعد والقوانين التي تحدد إجراءات وطرق التحكيم ، مع عدم وجود قانون ينظم 

 .التحكيم في الدولة 

 :ا يلي قائمة باملنازعات وفيم
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 قيمة املنازعة موضوع املنازعة املدعي

 (القضاء الايطالي ) شركة انجيلو 
شغال مع السةارة الليبية أعقد 

 ايطاليا

3787176 € 

 ةوائدلضافة لباإل 

 عقد الطريق الدائري الثالث (حكيم باريست)الشركة الليبية البرازيلية 
15771117111 € 

 ائدمع الةو 

 شركة أودبرتش البرازيلية

 (تحكيم باريس ) 
 عقد محطة الركاب مطار طرابلس

51171117111 € 

 مع الةوائد

ائتالف اتحاد املقاولين الليبيين وشركة 

TAV ( تحكيم باريس) 
 عقد تنةيذ محطة ركاب مطار سبها

3371277111 € 

 مع الةوائد

 شركة واي ، بي
عدم تمكين الشركة من تنةيذ عقد 

 ملركب الجامعي ، الخمس ـ قاريونسا

2777417311 € 

 مع الةوائد

 شركة اوزرتاش التركية
طلب وساطة الغاء عقد توريد 

 وتنةيذ منظومة مياه الرحيبات

التزال تحت الوساطة ولم يتم 

 .تحديد القيمة املطالب بها 

 €5271117111 عالف في السبعيناتأتوريد  (القضاء الايطالي ) شركة مارتيني 

ليات و  (تحكيم واشنطن )شركة استراباغ 
َ
 ضرارأتعويض عن ا

7171117111 € 

 مع الةوائد

محكمة مقاطعة ) يونايتد هيلث 

 (لومبياو ك

 

عدم تسديد مستحقات عقد تأمين 

 .مريكية طبي للطلبة بالساحة ألا 

272617878 € 

 مع الةوائد

 بلجيكا -وزارة املالية 

منح الصيغة التنةيذية لحكم 

يم الصادر ملصلحة الخرافي التحك

 .صول ليبية أللحجز على 

5477647714 € 

 مع الةوائد

 (تحكيم سويسري ) شركة تكفين 

نابيب وتعويضات عن أعقد توفير 

توسعة طريق النقل ، وتعويضات 

 .عن البيانات الجيوتقنية 

17472137111 € 

 مع الةوائد

 (القضاء الايطالي ) شركة كافا 
ت ومعدا

َ
ت لشركة الساحة توريد الا

 م 75- 71خضراء سنة لا

376487176 € 

 مع الةوائد

 (القضاء التنزاني) دمحم املحدودة مؤسسة 

إدعاء املؤسسة بوجود اتةاقية بينها 

وبين وزارة املالية ،باسترجاع قيمة 

 .القرض املمنوح لدولة تنزانيا 

1572117111 € 

 مع الةوائد

القضاء ) شركة ايرليب املساهمة 

 (يتري الار 

تصةية الشركة الليبية الاريترية 

 .الستكشاف املعادن 
 لم تحدد القيمة

 كان سويريمير أشركة 
السةارة الليبية تعويض عن تأخر 

 .يجارات إتسديد 
 لم تحدد القيمة

جر لليبية ألاالشركة ا
َ
 ملانية لصناعة الا

 (تحكيم باريس )

تعويض عن توقف املصنع بسبب 

 .ألاحداث 
12171117111 € 

ولين هولدينغز لصناعة ألالبان ، أشركة 

 (تحكيم باريس ) مستثمر بمصنع ألالبان 
 € 16577757111 .تعويض عن نزع ملكية 
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 :كما يوجد العديد من املنازعات التي صدر بها أحكام ضد الدولة الليبية

 مالحظات قيمة الحكم الشركة املدعية
إجراء ادارة 

 القضايا

أمام ) ية شركة الخرافي الكويت

 (تحكيم جامعة الدول العربية 
73677417111 $ 

من تاريخ الحكم في % 4مع فائدة 

 حتى السداد 55/3/5113
 استئناف الحكم

مؤسسة التنمية املستدامة 

 (القضاء البلجيكي ) البلجيكية 
 استئناف الحكم م 53/7/5111مع الةوائد من  € 3774877141

ستشارات الشركة الكندية لال 

 (تحكيم باريس ) خطيط والت

671377171 € 

175127513 $ 
 توص ي بالصلح م 4/2/5115من % 2مع الةوائد 

 قسطنطين فيبيوس

 (القضاء اليوناني ) 
 توص ي بالصلح م 5/2/5116مع الةوائد من  € 671277111

 

 أسباب تنامي القضايا وتفاقم مشاكلها  .2

 من أسباب تنامي القضايا وتةاقمها أن ألاحكام تصد ، 
 
 ومن الجلسة ألاولى من التداول أحيانا

 
ر غيابيا

ستوجب معه مراعاة املحاكم لذلك من األامر الذي  ،الدولة لها خصوصية اياضقعلى الرغم من أن 

 .ه الةرصة والةسحة الستيةاء متطلبات الدفاع ئعطاإخالل إلاصرار على حضور ممثل الدولة و 

 صرف التعويض وكذلك عدم قيام مكتب املراجعة الداخلية بوزارة املالية بمهامه  التسرع في

بالةحص والتدقيق قبل صرف الدفعات ، حيث تبين قيامه باعتماد الصرف على الحكم الخاص 

 .حدى الشركات رغم عدم شموله بالنةاذ املعجل إل 

 قرار نص فض إف املتابعة حيث يتم تدني الكةاءة والةاعلية القانونية بسبب عدم الثقة وضع

املنازعات بالتحكيم الدولي ، وتحدد غرفة التجارة الدولية بباريس للتحكيم الدولي املختصة بالنظر في 

ويصل الاعتراف باألحكام الصادرة عنها الى حد التنازل عن حق الطعن عليها أمام القضاء . املنازعة 

 .واملحاكم 

  جهات العامة عن متابعة القضايا املرفوعة ضدها أو منها وعدم غلب الأاستغالل البعض لقصور

 .إيالئها ألاهمية والجدية الالزمة التي تضمن صون املال العام 

  استغالل البعض للةترة الانتقالية غير املستقرة التي تمر بها الدولة في رفع الدعاوى ضد الدولة بهدف

 .ختصاص تحقيق مكاسب اليستحقها بالتواطؤ من بعض جهات الا 

  فإن تبعية إدارة قضايا الحكومة للسلطة القضائية يعرقل عمليات متابعتها وتقييمها كونها 
 
أيضا

محصنة بحكم التبعية ، مما يتعارض مع اختصاصاتها كمحامي يخضع ملتابعة ومساءلة صاحب 
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بدأ الشةافية وحق خالل بالقواعد العامة للدفاع واملرافعة أو إلاخالل بمالشأن في حال التقصير أو إلا 

 .الحصول على املعلومات والتي قد تصل الى املقاضاة 

 ها فيما يخص العقود والارتباطات مع ألاطراف الخارجية ئسوء إدارة املؤسسات الحكومية وضعف أدا

 .عند وضع نصوص العقد وعند التنةيذ وعند التسوية أو الةسخ 

 م بشأن إدارة  78/1781من القانون رقم   7ملادة عدم التقيد باللوائح والتشريعات وباألخص احكام ا

 .قضايا الحكومة وتغييب إدارة القضايا عن ألاحداث والوقائع 

  78عدم اعتماد اتةاقيات التسوية أو مراجعتها من قبل إدارة قضايا الحكومة باملخالةة للقانون رقم 

بشأن إبرام صلح أو إلاسراع في م ، ويتم الاكتةاء بما يصدر عن إدارة القضايا من توصيات  81لسنة 

 .دفع قيمة املحكومية بحجة التهرب من غرامة التأخير 

  كذلك عدم تةعيل دور املكاتب القانونية بالجهات العامة للقيام باملهام املناطة بها. 

  عدم تنسيق الجهات مع إدارة القضايا بخصوص الدعاوى املرفوعة وتزويدها بكل الوثائق

 .ملعلومات والتةسيرات التي تةيد في دفاعها عن حقوق الدولة واملستندات وكذلك ا

  تجاوز مواعيد الطعون والدفاع وغيرها. 

  تواطؤ أطراف ليبية مع الخصم للحصول على مكاسب في غير وجه حق ضد الدولة الليبية. 

 عدم إخطار ديوان املحاسبة بالقضايا التي ترفع ضد الدولة في حينه. 

 اهتمامهم بمصالح الدولة وعدم ايالء تبليغات القضايا ضد مؤسساتهم  تقصير املسئوولين وعدم

 .العناية الكافية 

  غياب التوثيق وقواعد البيانات وإلاحصاءات التي يمكن من خاللها التحقق من سوابق القضية

 .والحصول على املعلومات عن أطراف النزاع والتعويضات التي تم الحصول عليها

  لية إبرام العقو
َ
 .د ضعف ا

  عدم التقيد بالئحة العقود إلادارية وقانون امليزانية العامة للدولة والقانون املالي عند إبرام العقود. 

  إبرام العقود وإصدار أوامر العمل ممن اليملك صالحية واختصاص ذلك ، ويتم انةاذ الاجراء ضد

 من ان ترفع ضد املخالف بتهمة التحايل وانتحال صةة الا 
 
 في مالحـظ هـو كماصاص ختالدولة بدال

 في مبرمـة إداريـة عقـود عـن ناشـئة قضـائية أحكام وجبمب الليبيـة الدولـة علـى القائمـة الالتزامـات

 .والبلديات املحلية املجالس ضد الجديدة الـدعاوى  كلذك و  ،السـابق
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والتي يمكن تلخيصها في  5112ونقدم هنا ملجموعة من التوصيات التي انتهى لها تقرير ديوان املحاسبة لسنة 

تي 
َ
 :الا

  من امللةات الهامة التي يجب التركيز عليها ، التحكيم الدولي  ، ومايتطلبه ذلك من ضرورة تنظيم

لإلدارات القانونية في القطاعات للتعرف على قواعد التحكييم الدولي وكيةية إبرام دورات تدريبية 

العقود إلادارية والاطالع على ما يطرأ من جديد في مجال التحكيم الدولي لتجنب الخسائر التي تلحق 

ر بالدولة ، في ظل حجم التعاقدات املبرمة مع الغير واملورثة من النظام السابق وماتشكله من خط

 الذي تستغرقه الدعاوى في املحاكم 
 
على الاقتصاد الوطني ، في ظل التوجه الدولي للتحكيم ، تةاديا

 .العادية 

  إلالتزام بإحالة كافة الاتةاقيات املبرمة بين وزارة املالية والشركات ألاجنبية إلدارة قضايا الحكومة

 .لدراستها والتحقق من مدى صحة ألاحكام 

 ةاقيات املبرمة تتضمن نصوص قانونية صريحة تكةل حق الدولة ، وعدم رفع التحقق من أن الات

 .دعاوى قضائية في ذات موضوع الاتةاق بالداخل والخارج 

  التشديد على كافة البلديات واملجالس البلدية بعدم إبرام أية عقود إدارية ترتب التزام مالي باملخالةة

 .على العقد  ةملسئولية القانونية كاملة لألطراف املوقعلقانون امليزانية العامة للدولة ، وتحميل ا

  التنسيق مع إدارة قضايا الحكومة للعمل على دراسة وتحديد مواطن الضعف والثغرات القانونية

بالتشريعات والقوانين املنظمة لعمل الجهاز إلاداري للدولة ، وطبيعة القصور بها املستنتجة من 

 للدور الاستشاري للحكومة خالل ألاحكام الصادرة ضد الدول
 
 .ة الليبية ، تةعيال

  من مركز التوثيق واملعلومات بوزارة العدل وإدارة القضايا واملحاكم 
 
بإنشاء العمل والتنسيق بين كال

منظومة توثق كافة القضايا املرفوعة ضد الدولة بموجب رقم موحد لكل قضية يتضمن كافة 

شخاص طبيعيين أو اعتباريين وبيان الدعوى يكون أسواء البيانات الشخصية للمدعي أو املعين 

 لتكرار موضوع الدعوى القضائية 
 
 .لكافة درجات التقاض ي ، وذلك تةاديا

  تشكيل فريق دفاع مشترك بين القطاعات وإدارة القضايا حال وجود دعوى قضائية ذات طابع تقني

 .ل لدى إدارة القضايا خاص يحتاج لعناصر مهنية متخصصة والتي التتوفر بطبيعة الحا

  دعم إدارة قضايا الدولة بالعناصر املؤهلة في مجال القانون التجاري الدولي ، والقانون الدولي والعمل

على تدريب العناصر القانونية واملهنية ألاخرى على القواعد والقوانين الدولية التي تنظم التحكيم 
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لسنة  78املنازعات ، والعمل على تطوير القانون الدولي ، بما يمكنها من التصدي للحجم الهائل من 

1781  
 
 ودوليا

 
 .م بشأن إنشاء إدارة القضايا بما يواكب التطور في اسلوب العمل القضائي محليا

  العمل على اقتراح قانون ينظم التحكيم والقواعد وإلاجراءات الواجبة التطبيق داخل ألاراض ي الليبية

 .حكومة وإدارة القانون بوزارة العدل وذلك بالتنسيق مع إدارة قضايا ال

  إلزام وزارة املالية وإدارة قضايا الحكومة بالعمل على تصميم منظومة ، من خاللها يتم الربط فيما

 
 
 .بينها في استالم وتسليم رسائل تنةيذ ألاحكام الكترونيا

  أرشةة كافة مستندات على وزارة املالية توثيق ألاحكام الواردة للصرف من خالل منظومة الكترونية و

الحكم وتصنيةها حسب موضوع الحكم ، وكافة بيانات الصرف وتحديد املستةيد من الحكم لتةادي 

 .تكرار الصرف على ذات املوضوع 
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 نبذة عن المنظمة الليبية للسياسات و اإلستراتيجيات

 في ديسمبر هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية تأسست والاستراتيجياتاملنظمة الليبية للسياسات 

تقوم املنظمة  بإجراء .  5112تمثيلي لها في إسطنبول في يناير مكتب افتتاحو تم ، في طرابلس ليبيا  5114

لى إألابحاث و  الدراسات التي تخص قضايا السياسات وإلاستراتيجيات الحالية والناشئة من أجل الوصول 

و تكرس املنظمة   جهدها من أجل . سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من أجل تقديم الدعم لصانعي القرار

تهدف املنظمة كذلك . املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية إلاقتصادية وإلاجتماعية للشعب الليبيتحسين أداء 

إلى نشر مةاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط إلاستراتيجي و ثقافة التميزة من أجل تطوير أداء املؤسسات 

 إلى تعزيز ونشر املعرفة حول السياسات العامة . الليبية
 
وإلاستراتيجيات للحكومة من و تهدف املنظمة أيضا

         ورش عمل  و تقوم املنظمة كذلك بتنظيم مؤتمرات. خالل نشر إلاحصاءات والدراسات والتقارير الدورية

 .و منتديات من أجل النقاش و تبادل ألاراء و ألافكار و نشر املعرفة
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