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السياق والمنهجية

التقييمومنهجيةالهدفتقديم



األهداف

والسياسيالقانونياإلطارفهم➢
ةاالجتماعيالحمايةلبرامجالحالي
ذههعملكيفيةوكذلكليبيا،في

.الفعليةالناحيةمنالبرامج

وعمليةاألهليةمعاييرتحديد➢
والعوائقواالختناقاتالتسجيل

.المسجلونيواجههاالتي

ناطقمفيتفاوتهاكيفيةفيالنظر➢
مختلفوبينالبالدمنمختلفة

.السكانيةالمجموعات

هاتقييمجرىالتيالمؤسسات

للحمايةالرئيسيةالمكوناتأحد
علىاتعريفهيمكنوالتياالجتماعية،

مدفوعةغيرلااإلعاناتجميعأنها
امعادةالحكومةتمولهاوالتيمسبقا
شونيعيالذينلألشخاصتقديمهايتم

األصوللالجورأواالدنيالحدتحت
للفئاتأو،(بالدخلالمرهونة)

طفالاألمثلخاصبشكلالمستضعفة
اإلعاقةذويواألشخاصالسنوكبار

هذهتكونأنيمكن(. قاطعبشكل  )
أونقديهاعاناتشكلعلياإلعانات
.عينيه

يةاالجتماعالمساعدةتقديم

االجتماعيةالشؤونوزارة
(MoSA) ،التضامنصندوقو
هيئةوهو (SSolF)االجتماعي

الشؤونلوزارةتابعةمستقلة
.االجتماعية

للمساعدةالرئيسيونالمنفذون
الخدماتوتقديم،االجتماعية
السكانيةللفئاتاالجتماعية
ايةالرعمؤسساتوإدارةالمستضعفة
وجودعدممنبالرغم. االجتماعية

وحالوضوعدمالوكالتينبينتماسك
.العملتقسيمفي



الهيكل التنظيمي

االجتماعيةالشؤونلوزارةالتنظيميالهيكل: 1الشكل

يةإدارة التنمية األسر

إدارة شؤون المرأة
قسم الرعاية 
األسرية

وحدة الزواج من 
غير الليبيين 
والليبيات

وحدة األنشطة 
والبرامج

ةوحدة األسرة المنتج

قسم رعاية الطفل وحدة األمانة

مشروع منحة 
الزوجة واالبناء

إدارة المعلومات 
والتوعية

إدارة الشؤون 
اإلنسانية 
والمساعدات

إدارة المؤسسات 
االجتماعية

االجتماعيالتضامنلصندوقالتنظيميالهيكل: 2الشكل

الهيئة العامة لصندوق 
االجتماعيالتضامن

إدارة التنمية 
االجتماعية

وحدة الطوارئ 
والكوارث

إدارة المؤسسات 
االجتماعية

مديرية شؤون 
االشخاص ذوي 

االعاقة

المعاش إدارة 
األساسي

إدارة المعلومات 
والتوثيق



:  الوطنيالمستوىعلي-2المرحلة•
16من،والدرايةالخبرةذويمقابالت
.2021أكتوبر28إلىأغسطس

:  البلدياتمستوىعلي–3المرحلة•
برةالخذويومقابالتالفرديةالمقابالت
12إلىسبتمبر23منوالدراية،
.2021ديسمبر

.سبهابنغازي،طرابلس،: المواقع•

.السياساتوملخصتقرير: المخرجات•

المنهجية

3و2المرحلة
األوليةالبياناتجمع

رير،التقا)الثانويةالبياناتمراجعة•
اإللكترونيةالمواقعالمقاالت،
حول( ليبيةحكوميةلمؤسسات
االجتماعيةللحمايةالعالميالمجال
.ياليبفياالجتماعيةالحمايةونظام

.المقيمةالبرامجاختيار: النتيجة•

.األدبياالستعراض: المخرجات•

1المرحلة
الثانويةالبياناتمراجعة

تدريجينهجاتباع



المنهجية
ات التركيز على جمع البيان

األولية

(  اتاألدوذلكفيبما)األوليةالبياناتجمعمنهجية
(.1المرحلة)األدبياتمراجعةعلىبناء  المصممة

الشؤونوزارةداخلوالفروعاألقسامرؤساء•
علىاالجتماعيالتضامنوصندوقاالجتماعية
.والبلديواإلقليميالوطنيالمستوى

.الجامعاتوأساتذةاألكاديميون•

.العدلوزارةموظفو•

فيالقائمةاالجتماعيةالحمايةبرامجفهم: الهدف•
ةالجغرافيوتغطيتهاالقانوني،وإطارهاليبيا،

.والديموغرافية

ذويمعمقابلة37: الثانيةالمرحلة
علىخبراءمعوالدرايةالخبرة

الوطنيالمستوى



ايودرايةخبرةذيمعمقابلة53•

.االجتماعييناألخصائيين

الشؤونوزارةمن: االختيارألية•

جةالزومنحةعلىتعملالتياالجتماعية

من؛( سبهافيمقابلةبدون)واألبناء

مليعالذياالجتماعيالتضامنصندوق

فيتعويضواألساسيالمعاشعلى

من؛النكباتوالطبيعيةالكوارثحاالت

.الرعايةمراكز

األخصائيينودورقدرةفهم: الهدف➢

يةوالتوعتسجيلعمليةفياالجتماعيين

.التظلموآليات

(3)البلدياتمستويعليالبياناتجمعمرحلة

المنهجية
على جمع التركيز 

البيانات األولية

االجتماعيوناألخصائيون

معوالدرايةالخبرةذيمعمقابلة30•

: منوالالجئينالمهاجرينمجتمعممثلي
ادوالتشفاسووبوركيناوغاناالنيجر

رياوإريتالسودانوجنوبونيجيرياومالي

واألراضيوسورياومصروالسودان

.وبنغالديشالمحتلةالفلسطينية

كلتمثيلإلىيهدف: االختيارألية•

عميتناسببماالمنشأمناطقمنمجموعة

.موقعكلفيحجمها

االجتماعياألمانشبكاتفهم: الهدف➢

.والالجئينالمهاجرينلعائالتالبديلة

والالجئونالمهاجرون



أشخاصمعفرديةمقابلة202: ألية االختيار •
أحدفيمسجلين114ليبيين،أبوينمن

مؤهالا 89واألقل،علىتقييمهاتمالتيالبرامج
:  المجموعةأفرادبينمن. مسجل  غيرلكن

وآباءالمطلقات،واألمهاتالعازبات،األمهات
الليبياتواألمهاتاإلعاقة،ذوياألطفال

روغيالنازحينليبيين،غيرمنالمتزوجات
.النازحين

في46وواألبناء،الزوجةمنحةفيمسجال  79•
حاالتفيتعويضفي5واألساسي،المعاش
.النكباتوالطبيعيةالكوارث

ائقوالعووالعقباتالتسجيلعمليةفهم: الهدف•
عينالمنتفنظروجهةمنالتظلمآلياتوتشغيل
.الخدمةبهذه

بالخدماتالمنتفعين
(اآلباء)الليبيون
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Benghazi Sebha Tripoli

نحمعلىحصولهمعنأبلغواالذينموقعلكلالليبييناآلباءعدد: 3الشكل

(202= العدد)

None Wife's and Children's Grant Basic Assistance Emergency Assistance
ال 

شيء منحة الزوجة واألبناء المعاش األساسي
تعويض في حاالت 
الكوارث

24

43

20
13

61

5

13

30

33 1 1

Internally displaced person
(IDP)

Non-displaced - Permanent
resident in your area

Returnee

امنتلقيهمعنأبلغواالذيننزوححالةلكلالليبييناآلباءعدد: 4الشكل حا

(202= العدد)

None Wife's and Children's Grant Basic Assistance Emergency Assistance

مشرد داخليامقيم دائم في -غير نازح 

ال منحة الزوجة واألبناء

بنغازي سبها طرابلس

عائد

تعويض في حاالت الكوارث
المعاش األساسي
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اإلطار القانوني واإلداري

يروغكبيرحدإلىمعروفغيرشاملقانونيإطار
المنفذةالوكاالتقبلمنمفهوم



1970عاماعتمدت

الضمانفيفردكلحق: 9المادة

االجتماعي

الحمايةفياألسرحقضمان: 10المادة

والمساعدة

للحقوقالدوليةاالتفاقية
افيةوالثقواالجتماعيةاالقتصادية

الدوليةالقانونيةالصكوك

1993عاماعتمدت

التمييزعدممبدأ: 2المادة

االجتماعيالضمانفيالطفلحق: 26المادة

األسرودعممساعدةالحكوماتعلى: 27المادة

احتياجاتهالتلبية

2018عاماعتمدت
لتمكينالحواجزجميعإزالة: 9المادة

إلىالوصولمناإلعاقةذوياألشخاص
االجتماعيةالحمايةبرامج

الطفلحقوقاتفاقيةةاإلعاقذوياألشخاصحقوقاتفاقية



بشأن13رقمالقانون
االجتماعيالضمان

1980

الوطنيالتشريع

1985 1987 1998 2006 2013

16رقمالقانون
بالمعاشالخاص

األساسي

5رقمالقانون
باألشخاصالخاص
اإلعاقةذوي

20رقمالقانون
بالتضامنالخاص

االجتماعي

5رقمالقانون
بحمايةالخاص

الطفل

27رقمقانون
بمنحةالخاص
واألبناءالزوجة



الذينيينالليبوالفتياتالفتيانجميع•

ا18أعمارهمتبلغ نويقيموفأقلعام 

ليبيافي

لالعمعنالعاطالتالليبياتجميع•

المتزوجات،وغيروالمتزوجات

أوب اراتبالفعليتلقينالاللواتي

منآخردخلأيأومنحةأومعاش ا

طرفأي

باءواآلالليبياتاألمهاتأطفالجميع•

18أعمارهمتبلغالذيناألجانب
ا فأقلعام 

واألبناءالزوجةمنحة

المستهدفةالسكانيةالفئات

األساسيالمعاش
حاالتفيتعويض
والطبيعيةالكوارث

النكبات

بياليفيالمقيمونالليبيونالمواطنون•

إعالتهبقانون اوملزمقادرمعيللديهليس•

الستخدامهمالرأسأومدخراتتوجدال•
استثمارهأو

العملعلىالقدرةعدم•

منتقاعديمعاش/ منحةأيتلقيعدم•
االجتماعيالضمانصندوق

واألرامل،والمعاقين،السن،كبار•
،العازباتواألمهاتوالمطلقات،واأليتام،
األسرةربلديهاالتيواألسر
شهيد/مفقود/مسجون/مريض

فقطالليبيونالمواطنون•

الطبيعيةالكوارثضحايا•

بلسأوللدخلالرئيسيالمصدرفقدان•
المعيل/ األسرةربوفاةأوالعيش

ىعل)األضرارتغطيةعلىقادرغير•
(التأمينخاللمنالمثالسبيل

ا90غضونفيالطلبقدم• بعديوم 
الكارثة
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برامج الحماية االجتماعية في 
الممارسة العملية

ماتالمعلوإدارةوأنظمةالتسجيلوعمليةالتواصل
التظلموآليات



،عفااضاألكثرالسكانيةالفئاتإلىالوصول•
فييعيشونالذينأولئكذلكفيبما

.النائيةالمناطق

التواصلوسائلخاللمنأساسيبشكل•
ةالرسمياإللكترونيةوالمواقعاالجتماعي
الزوجةمنحةخاصة: المنفذةللوكاالت
.واألبناء

حاالتفيوتعويضاألساسيللمعاش•
اسيأسبشكل: النكباتوالطبيعيةالكوارث

طريقعن)الشخصيةالشبكاتخاللمن
(.الشفهيالكالم

التلفزيون،: المذكورةاألخرىالوسائل•
الضمانصندوقمحطة)اإلذاعة

مكاتبفيالنشراتتوزيع،(االجتماعي
.الندوات/ المؤتمراتالتسجيل،

والفهمالوعيتعزيز

التوعية

التوعيةوسائل

إلىالوصولتحديات: الرقميةالتوعية•
.واإلنترنتالكهرباء

عن( يةالفردالمقابالت)الليبيوناآلباءُسئل•
:التوعيةفعلية

ةكافيأنهاعلىعامبشكلتصنيفهاتم•
بسهولةإليهاالوصولويمكنوواضحة

16/46واألبناء،للزوجةمنحة41/79)
فيتعويض3/5األساسي،المعاش
(.الكوارثحاالت

.كثيفوالتالتنويع: التحسيناتإلىالحاجة•

ئمتكافغيرانتشارعنالخدماتمقدموأبلغ•
منودرايةخبرةذي18/33)الدولةعبر

الضمانصندوق/االجتماعيةالشؤونوزارة
يجيةاستراتإلىاالفتقاربسبب،(االجتماعي

.التمويلونقصمتماسكةوطنية

والكفاءةالتغطية



منحة الزوجة 
واألبناء

3كل)منتظمغيرنقديتحويل
المصرفيالحسابإلى( أشهر
اللألطففقطتدفع. األسرةلرب

.الحاليالوقتفيالليبيين

المستفيد من عالوة رب األسرة

حساب  :التسجيل التلقائي من خالل هيئة السجل المدني 
المرتبط  *الرقم الوطنيمصرفي بالدوالر األمريكي مرتبط بـ

بـهيئة السجل المدني

التفاصيل )يمكن للمستفيدين التحقق من معلوماتهم وتعديلها 
المصرفية، وعدد أفراد األسرة، ورقم الهاتف، وما إلى 

من خالل حساباتهم الشخصية على منصة موقع ( ذلك
وزارة الشؤون االجتماعية، والتي تم إطالقها في مايو 

2021

غير المستفيد من عالوة رب األسرة

ابع يجب على مقدمي الطلبات الذهاب إلى أقرب مكتب بلدي ت
لوزارة الشؤون االجتماعية

قديم يتعين على الليبيات المؤهالت ملء استمارة الطلب وت
خصي االسم والعنوان ورقم التعريف الش)معلوماتهن الشخصية 

(.وتاريخ الزواج والوضع الوظيفي وما إلى ذلك

واز دفتر العائلة أو شهادة الحالة العائلية، ج: تقديم تحديث
ة، صورة شخصي،الرقم الوطنيالسفر أو بطاقة الهوية مع 

سرةشيك ملغى أو قسيمة إيداع من الحساب المصرفي لرب األ

ي وكالة أن تكون مسجلة في سجل األجانب ف: الليبية المتزوجة من غير ليبي
كالهما )د تنظيم االتصاالت وتقدم جوازات سفر ابنائها وإثبات اإلقامة في البال

(.صادر عن هيئة الجوازات وشؤون األجانب

واألبناءالزوجةلمنحةالتسجيلعملية: 5الشكل

.الرئيسيالهويةإثباتليبي،مواطنلكلمخصصفريدرقم: الوطنيالرقم* 



المعاش األساسي
الحسابإلىشهرينقديتحويل

الطفلأواألسرةلربالمصرفي

التسجيلعملية

6أفاد(. الليبييناآلباءمن36/46)االجتماعيالضمانلصندوقالبلديالمكتبفيالتسجيل•
.اإلحالةمساراتبعضوجود: االجتماعيةالشؤونوزارةبلديةمكتبإلىبالذهابآباء

وأسماءاالسمذلكفيبما،الشخصيةمعلوماتهميقدمنموذجملءالطلباتمقدميعلىيجب•

علىللحصولتقدمهمسببجانبإلىالميالد،تاريخالعنوان،،الوطنيالرقمالوالدين،

.المنحة

األساسيالمعاشبرنامجفيللتسجيلالمطلوبةالمستندات: 6الشكل

المطلقاتأوراق الطالق•

األراملشهادة وفاة الزوج•

حكم محكمة بشأن الطفل•
لألطفال المولودين خارج )األمهات العازبات 

(إطار الزواج

تقرير طبي يوضح نوع ومستوى اإلعاقة•

كتئابالمستندات الثبوتية للوصي الشرعي في حالة التخلف العقلي أو اال•
المصابون بالعجز واألشخاص ذوو اإلعاقة

الحكم بالسجن•

حكم المحكمة بغياب رب األسرة•
العائالت مع رب األسرة مسجون أو مفقود أو 

شهيد



تعويض في حاالت
و الكوارث الطبيعية

النكبات
وعينينقديمبلغ

للتسجيلالمطلوبةالمستندات

ب،الراتشهادةالمحلة،مختارمناإلقامةإثباتالعائلي،بالوضعشهادةالطلب،استمارة

طرف،أيمنالماليةالمساعدةتلقيعدمإثباتالرسمي،المنزلإيجارعقدأوالملكيةإثبات

حسبيةالمدنالسالمةسلطةتقريرالطلب،مقدمحيفيطبيعيةكارثةعنالشرطةتقرير

.األضرارلتقييمالكارثةنوع

النكباتوالطبيعيةالكوارثحاالتفيللتعويضالتسجيلعملية: 7الشكل

الذهاب إلى المكتب1.
ندوق البلدي التابع لص

الضمان االجتماعي 
مع جميع الوثائق 

المطلوبة

يقوم األخصائيون. 2
االجتماعيون في 
صندوق الضمان 
االجتماعي بإجراء 
رارتقييم ميداني لألض

تقوم لجنة خبراء. 3
خاصة بمراجعة كل 

حالة وطلب

توزيع المساعدات-4
العينية والمالية 

لحاالت الطوارئ )
(القصوى

اإلعاناتتقديمطريقة

أنيمكنالنهأإاليختلف،المبلغأنمنالرغموعلى. شيكبنكي،تحويلنقدية،مبالغتوزيع

.األضرارتكلفةمن٪75منأكثريغطي
حاالتيوفالطبية،والمستلزماتوالغذاء،الغذائية،غيراألساسيةالمواد: العينيةالمساعدة

.انيالميدالتوزيعأواالجتماعيالضمانصندوقمكاتبفيتوفيرهايتم. المأوىنادرة



الرقمنظامخاللمنالمستفيدينتحديد•
(.  2013منذ(المدنيالسجلهيئة-الوطني
غيراءواآلبالليبياتاألمهاتألطفالبالنسبة
اعدةقخاللمنالهويةعلىالتعرفالليبيين،
أيتسجيليتملمذلك،ومع.األجانببيانات
.اآلنحتىفيهاعائالت

الشؤونوزارةمكاتبمنمكتبكليتمتع•
اعدةقإلىللوصولمتفردةطريقةاالجتماعية
.اختصاصهنطاقفيالبيانات

الشؤونوزارةمكاتبفيللتسجيل•
ىمستوعلىمخزنةورقيةنسخ: االجتماعية

.البلدية

بياناتلقاعدةمنتظمةتحديثاتوجودعدم•
.المدنيالسجلهيئة

الرقميالنظام: االجتماعيةالشؤونوزارة

البياناتتخزين

مقدمةالالمعلوماتبتثليثاللجنةتقوم•
السجلهيئةمعالطلباتمقدميمن

.الماليةبوزارةالمرتبطةالمدني

وىالمستعلىشهركلآخرفيتنفذ•
(.سبطرابلالرئيسيالمقر)المركزي

التحققعملية

نظام إدارة 
المعلومات

وزارةمنموظف ا22سؤالتم
وصندوقاالجتماعيةالشؤون

تخزينعناالجتماعيضمانتال
ومشاركتهاالبيانات



نعالمسؤولوالتوثيقالمعلوماتقسم•
توىمسعلىالمستفيدينملفاتتخزين
(.ودرايةخبرةذي15/22)البلدية

للموظفينالحاسوبيةاألمية•

لكذفيبماالمعداتلشراءالتمويلقلة•
.الكمبيوترأجهزة

تبوالمكااإلداراتبينالبياناتتبادل•
ورقيةنسخخاللمنوالهيئات

مهمةمعلوماتثغراتلكن(. 18/22)
.الوكاالتبيناالتصالفي

ورقينظام: االجتماعيالتضمانصندوق

نظام إدارة 
المعلومات

وزارةمنموظف ا22سؤالتم
وصندوقاالجتماعيةالشؤون

تخزينعناالجتماعيضمانتال
ومشاركتهاالبيانات

ومشاركتهاالبياناتتخزين

المسؤولوالتوثيقالمعلوماتقسم•
الوطنيالمركزمعالتحققعمليةعن

.والتوثيقللمعلومات

مختارمعالمعلوماتمنالتحقق•
وسلطةالشرطةومركزالمحلة
ةالصحيوالسجالتالمدنيالتسجيل

.بالمستشفيات

واضحةعمليةعناإلبالغيتملم•
:  والدرايةالخبرةذويقبلمنوموحدة
ميةالرقالبياناتقاعدةنقصبسبب

ولالوصفيالصعوباتأوالمشتركة
.البياناتقواعدإلى

التحققعملية



آليات التظلم

علىورسميةواضحةآلياتوجودعدم
الدولةمستوى

ةبوزاروالدرايةالخبرةذويمنقليلعددأبلغ•
اعياالجتمالتضمانوصندوقاالجتماعيةالشؤون

االستماععنمسؤولةخاصةلجانعن( 5/20)
.ومعالجتهاالشكاوىإلى

تسويةلجنة: االجتماعيالضمانصندوقداخل•
.المنازعات

حالةكل"نهجعنواسعنطاقعلىاإلبالغتم•
.جيلالتسمكاتبفيالشكاوىصناديق: "حدةعلى

ساخنخطإنشاءعنودرايةخبرةذويأبلغ•
.واألبناءالزوجةمنحةلويبموقعوصفحة

.قانونيإجراءهناكيكنلممامجانيةآليات•

لىعبأنهمالليبييناآلباءمنفقط15/202أفاد•
.اآللياتبهذهعلم

يثحبرنامجلكلالمخصصةالفيسبوكصفحات•
المعلوماتالخدماتمنالمستفيدونيتبادل

.والنصائح
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ين دور األخصائيين االجتماعي
وقدراتهم 

زمراكوفيالتسجيل،وعمليةالتوعية،في
الرعاية



(  80/202)وناالجتماعياألخصائيونيلعبهالذيالدوريعرفونالأنهمالليبييناآلباءغالبيةأفاد
(.26/202)دورأييلعبونالأنهمأو

العملوورشالندواتتنظيمذلكفيبماوالمسؤوليات،المهاممنالعديدعنأقليةأبلغت
فيالقانونييناألوصياءوإبالغ،(46/202)المدارسفيالقانونييناألوصياءوإبالغ،(47/202)

(.37/202)البابإلىالبابمنالتوعيةوإجراء،(33/202)الرعايةمراكز

التوعيةفياالجتماعييناألخصائييندور

التوعية

2

2

3

2

6

16

16

10

17

1

To inform legal guardians in schools

To inform legal guardians in care centres

To do door-to-door outreach

To organise seminars/workshops about social protection
programmes

Do not play any role

Social worker - Social Solidarity Fund Social worker - Ministry of Social Affairs

27= عددال)االجتماعيالمجالفيللعاملينوفقااالتوعيةفياالجتماعييناألخصائييندور: 8الشكل
(االجتماعيةالشؤونوزارة12االجتماعي،الضمانصندوق

ال يلعبون أي دور

ورش عمل حول برامج الحماية االجتماعية/ تنظيم ندوات 

لبابالقيام بالتوعية من الباب إلى ا

ةإبالغ األوصياء القانونيين في مراكز الرعاي

إبالغ األوصياء القانونيين في المدارس

صندوق التضامن -أخصائي اجتماعي 
االجتماعي

وزارة الشؤون االجتماعية-أخصائي اجتماعي 



الضمانصندوق/ االجتماعيةالشؤونوزارةمنوالدرايةالخبرةلـذويوفق ا•
ااالجتماعيوناألخصائيونيلعباالجتماعي، سيمااليل،التسجعمليةفيمحوري ادور 

.النكباتوالطبيعيةالكوارثحاالتفيوتعويضاألساسيللمعاش

أييلعبونالأنهمالليبييناآلباءمن72/79أفاد،واألبناءالزوجةمنحةلبالنسبة•
.التلقائيالتسجيلبسببسيماال: دور

.الرعايةمراكزفيالمقيمينمعالمتابعةعنمسؤولونأنهمكما•
عملية التسجيل

التسجيلعمليةفياالجتماعييناألخصائييندور

االجتماعيينواألخصائيينالموظفينقدرة

نالضماصندوق/ االجتماعيةالشؤونوزارةمنوالدرايةالخبرةذويغالبيةأفاد•
على،اف  كاالجتماعيينواألخصائيينالموظفينعددأنالليبيينواآلباءاالجتماعي

غيروالموظفينالمحدودةبالقدراتتتعلقبالمالحظةالجديرةالقضيةأنمنالرغم
.المؤهلين

ية،الرعامراكزفيالمؤهلةالكوادرونقص،الحاسوبيةاألميةالخصوص،وجهعلى•
الطلباتمقدميضدمعظمها( الليبييناآلباءمن22/202)التمييزممارساتو

.النازحين



مانالضلـصندوقالتابعاالجتماعيةالمؤسساتقسميديرهاالتياالجتماعية،المؤسسات•
الواألطفاإلعاقةذويواألطفالاأليتاممثلللخطرالمعرضيناألطفاللفئات: االجتماعي
.واألحداثالزواجإطارخارجالمولودين

.عامبشكلطفالا 518فيهايرعىليبيا،فيالسكنيةالبيوتمنأنواعثالثة•

عامةنظرة

مراكز الرعاية 
(1/2)

المهجوريناألطفالرعايةدورفيالتسجيلعملية: 9الشكل

مركز الشرطة

(عن طريق المختار أو زعيم المجتمع أو أي شخص آخر)تم إبالغ الحالة للشرطة •

إخطار السجل المدني من خالل تقديم جنس الطفل وتاريخ ووقت العثور عليه•

السجل المدني

يرسل خطاب ا إلى صندوق الضمان االجتماعي•

ك في تحديد عمر الطفل، تقديم االسم الكامل للطفل ويجب اإلعالن عن ذل: لجنة خاصة تعالج كل حالة•
لوحة إعالنات البلدية لمدة سبعة أيام

صندوق 
الضمان 
االجتماعي

يخضع الطفل لفحص طبي شامل قبل تعيينه في أقرب دار رعاية•

السجل المدني

حه وثائق في حالة عدم وجود اعتراض على االسم، يتم تسجيل الطفل رسمي ا في السجل المدني ويتم من•
الهوية



:تقييمهاوقعالتيالرعايةمراكز

هاجرينالمأطفالذلكفيبما)الخاصةاالحتياجاتذويلألطفال: بنغازيفي2•
.قانونيأمروليلديهمليسالذينالليبيينولألطفال( والالجئين

نالمهاجريأطفاليستضيفونجميعهماإلعاقة،ذويلألطفال: سبهافي4•
.والالجئين

(.بنين)ولألحداثولي،دونالليبيينلألطفال: طرابلسفي2•

غيروالسكنيةالرعايةمراكزفيالليبييناألطفالأناإلجماليةالنتائجتظهر
.األساسيالمعاشأوواألبناءالزوجةمنحةيتلقونالسكنية

نية،السكالمنازلفياألطفالتسجيلعنمسؤولوناالجتماعيوناألخصائيون
صندوقة،الرعايمركز)المختلفةبالمؤسساتواالتصالالتحقيق،عمليةوتنفيذ

(.إلخالصحة،وزارةالمدني،السجلهيئةاالجتماعي،التضامن

االجتماعيةللحمايةالتسجيلعملية

مراكز الرعاية 
(2/2)

إجتماعيا  أخصائيا  14مقابلة
الرعايةمراكزداخل
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الحواجز والعوائق

ههايواجالتيوالحواجزالعوائقعنومستخدموهاالخدماتمقدموُسئل
بلقومناالجتماعية،الحمايةبرامجفيالتسجيلعندالطلباتمقدمو

.المنحتسليمعمليةفيالمستفيدين



المجموعات التي 
تواجه المزيد من 
العوائق التي تحول
دون وصولهم إلى 
الحماية االجتماعية 

(1/5)

يةالسكانالمجموعةأنهاواسعنطاقعلىيُذكر•
محاولةعندالحواجزلمواجهةعرضةاألكثر

15/53ليبي؛أمرولي114/202)التسجيل
(.اجتماعيأخصائي

.الوطنيةالهويةرقمخاصة،وثائقوجودعدم•

فيالثغراتوالقانونإنفاذإلىاالفتقار•
قراربيقتطيتملم: البرنامجتنفيذاستراتيجية

بشأن2021لعام322رقمالوزراءمجلس
.الجنسية

بيينليغيروآباءليبياتألمهاتأبناء



المجموعات التي 
تواجه المزيد من 

العوائق التي تحول 
دون وصولهم إلى 
الحماية االجتماعية 

(2/5)

تميالتيشيوع ااألكثرالثانيةالمجموعة•
الليبييناآلباءقبلمنبهااالستشهاد

(73/202.)

يفقدأنالمرجحمن: مكتملةغيروثائق•
وأنهويتهم،وثائقوالعائدونالنازحون
.استعادتهامحاولتهمعندعقباتيواجهوا

ساريإقامةإثباتوجودعدمخاصة•
.المفعول

فيالتعويضحولوالفهمالوعينقص•
.النكباتوالطبيعيةالكوارثحاالت

النازحوناألشخاص



المجموعات التي 
تواجه المزيد من 

العوائق التي تحول 
دون وصولهم إلى 
الحماية االجتماعية 

(3/5)

الخبرةذويمن12/53قبلمنعنهماإلبالغتم•
من53/202واالجتماعييناألخصائيينوالدراية
.الليبييناآلباء

:  النطاقواسعةاجتماعيةعاروصمةضحية•
،المدنيالسجلفيوالدتهمتسجيلفيالتأخير
.(نيةالوطالهويةرقم)المدنيةالوثائقإصداروإيقاف

أنفيالرئيسيةالعقبةتتمثل: والسياساتالقوانين•
علىمديعتعليهاالحصولللطفليحقالتيالوثائق

منلبالطفواالعترافالنسبإثباتيمكنكانإذاما
.الموسعةاألسرةقبل

والمولودينالمهجوروناألطفال
الزواجإطارخارج



المجموعات التي 
تواجه المزيد من 

العوائق التي تحول 
دون وصولهم إلى 
الحماية االجتماعية 

(4/5)

ذويمن18/53والليبييناآلباءمن٪23ذكرها•
.االجتماعييناألخصائيينوالدرايةالخبرة

االجتماعيةالحمايةببرامجوالفهمالوعيقلة•
بسببسيماال. الواضحةالتسجيلوإجراءات

.إليهاالوصوليتعذرالتياالتصالوسائل

التنقلقيودبسببالتسجيلإلىالوصوليمكنال•
.التسجيلمكاتبتجهيزوعدم

مقدميضدوخاصةالموظفين،قبلمنالتمييز•
.ليةوعقنفسيةإعاقاتمنيعانونالذينالطلبات

.طبيتقرير: وثائقوجودعدم•

اإلعاقةذوواالشخاص



المجموعات التي 
تواجه المزيد من 
العوائق التي تحول
دون وصولهم إلى 
الحماية االجتماعية 

(5/5)

فيعليهالمنصوصوالمساواةالتمييزعدممبدأ•
احترامهيتملمولكن،2011لعامالدستورياإلعالن
.القانونإنفاذضعفبسببملحوظبشكل

اقةاإلعذواتالفتياتأنالليبييناآلباءمن21أفاد•
دونتحولالتيالحواجزلمواجهةعرضةأكثر

.االجتماعيةالحمايةأنظمةإلىالوصول

منقةاإلعاذواتوالفتياتالفتياتبحقوقالوعيقلة•
.التوعيةضعفبسببسيماوالاألسرة،جانب

فتياتالضدالتمييزيةوالثقافيةاالجتماعيةاألعراف•
يفحريتهنعلىتؤثروالتيعامبشكلوالنساء
.التنقل

والتسجيلواإلعاقةالجنس



الليبييناآلباءمن٪20أفاد•
أنهممقابلتهمتمتالذينالمسجلين
عمليةفيتأخيراتواجهوا
نمتقريب اوجميعهم،التسجيل
.بنغازيفيالمقيماتالنساء

نقصإلىأساس اذلكيرجع•
،والحديثةالمطلوبةالوثائق
التضمانصندوقلبرامجخاصة

.االجتماعي

إغالق: 19كوفيدقيودتأثير•
.المكتب

رأسباب التأخي

التسجيلعمليةفي

بالنسبةخاصةالحدوث،كثير•
أفاد. واألبناءالزوجةلمنحة
الليبييناآلباءمن٪57حوالي

.تأخيراتواجهواأنهمالمسجلين

إلىذلكفيالرئيسيالسببيعود•
.السيولةنقص

ةالدولمنالميزانيةنقلتأخركما•
الجهاتإلى( الماليةوزارة)

.المنفذة

تمويلمصادروجودعدم•
.مستدامة

اإلعاناتتسليمفي



سبهافياألوضاع

الرقم)مدنيةوثائقيمتلكونالالجنوبسكانمن30٪•
.)الوطني

إلىالوصولأمامعقباتالمجموعةتواجهأنالمرجحمن•
.االجتماعيةالحماية

نيالقانوالوضعذوو: المتداخلةالهوياتمعالتحدياتزيادة•
.واإلعاقاتمحددالغير

ضماناللـصندوقالتابعفزانلفرعالجغرافيةالتغطية: 1الخريطة
(سبها)االجتماعي

والماليةالبشريةالمواردفينقص

المحددغيرالقانونيالوضعذوواألشخاص

مؤهلين،الالموظفينعددفيونقصضعفا ،أكثرتوعية•
الشؤونوزارةمكاتبتغطيةوسوءاألمن،وانعدام

.االجتماعيالتضامنوصندوقاالجتماعية

ل.د1000منأقل: سبهافيالمنحقيمةانخفاض•
.الطارئةللمساعدات



.الدوليةوالحمايةاألجانبقانونمعلتركيامثال: شاملقانونيإطاراعتماد1.

.والتجنيسالتنظيمعملياتعلىالتركيز2.

.الحكوميةواألنظمةاإلنسانيالعملمواءمة3.

المساعدةأنظمةفيوالالجئينالمهاجرينأطفالتضمين
االجتماعية

أطفال المهاجرين 
والالجئين

األخرىالبلدانمنالجيدةالممارسات

1

3

3

5

9

16

Other national social protection programmes

Community and family based support

Humanitarian assistance

None

Charity from religious institutions

Zakat

Host community support

قبلمناعنهاإلبالغتمالتيوالالجئينالمهاجرينلعائالتالبديلةالدعمشبكات: 10الشكل

(30= العدد)والالجئينبالمهاجرينوالدرايةالخبرةذوي
دعم المجتمع المضيف

الزكاة

صدقة من المؤسسات الدينية

ال شيء

مساعدة إنسانية

دعم المجتمع واألسرة

غيرها من برامج الحماية االجتماعية الوطنية 
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الخاتمة

األممضيةومفواليونيسفمعباالشتراكالتوصياتوضعتم-الرئيسيةالتوجيهات
الالجئينلشؤونالمتحدة



الحمايةبرامجتغطيةتكونأنيمكنكيفبرأيك،: "الليبييناآلباءعلىالتاليالسؤالطرحتم
"وتحسين ا؟شموال  أكثراالجتماعية

أفكار من أجل 
التحسين

(1/2)

2

22

60

83

89

92

92

97

163

Enforce laws

Open programmes to non-Libyans

Open registration offices in remote areas

Simplify application forms

Better help from employees/social workers with
registration process

Better communication/outreach

Reduce amount of documents required for registration

Less delays with payments

Increase amount of benefits

(202= العدد)التغطيةلتحسينالليبييناآلباءمنمقدمةتوصيات: 11الشكل

فتح البرامج لغير الليبيين

إنفاذ القوانين

زيادة مبلغ اإلعانات

أقل تأخير في المدفوعات

تقليل عدد المستندات المطلوبة للتسجيل

توعية أفضل/ تواصل 

اعيين األخصائيين االجتم/ مساعدة أفضل من الموظفين 
في عملية التسجيل

تبسيط نماذج الطلبات

فتح مكاتب تسجيل في المناطق النائية



"التسجيل؟عمليةتحسينيمكنكيفبرأيك: "الليبييناآلباءعلىالتاليالسؤالطرح

أفكار من أجل 
التحسين

(2/2)

3

3

3

4

6

6

6

8

9

12

13

18

19

30

32

43

Increase staff support to applicants

Facilitate collection of required documents

Register with administrative number

More communication on grievance mechanisms

Registration through phone

Hire more qualified staff

Automatic registration from birth

Lift all eligibility criteria

Increase outreach on social media

No need

Quick/immediate registration

Open more registration offices

Awareness campaigns

Facilitate procedures (especially for vulnerable groups)

Less documents required

More online registration

=  عددال)التسجيلعمليةلتحسينالليبييناآلباءمنمقدمةتوصيات: 12الشكل
202)

فوري/ تسجيل سريع 

ال توجد احتياجات

زيادة التوعية على وسائل التواصل 

رفع جميع معايير األهلية

المزيد من التواصل بشأن آليات التظلم

رنتزيادة إمكانية التسجيل عبر اإلنت

التقليل من المستندات المطلوبة

(خاصة بالنسبة للفئات الضعيفة)تسهيل اإلجراءات 

حمالت توعية

فتح المزيد من مكاتب التسجيل

التسجيل التلقائي منذ الوالدة

ةتعيين موظفين أكثر كفاء

التسجيل عن طريق الهاتف

التسجيل برقم إداري

تسهيل جمع المستندات المطلوبة

زيادة دعم الموظفين لمقدمي الطلبات



فيبمكاتوفتحمتنقلةفرقإنشاء❖
.النائيةالمناطق

عابالستيالتوعيةوسائلتنويع❖
ةمعرفمنالمنخفضةالمستويات
.والكتابةالقراءة

ذات"تسجيلمكاتبإنشاء❖
".أولوية

يةعملإلىالوصولإمكانيةتعزيز
التسجيل

الضمانوصندوقاالجتماعيةالشؤونلـوزارةتوصيات
القصيرالمدىعلىاالجتماعي

اتللفئالحاليالوصولنطاقتوسيع
الضعيفة

التعاونتعزيز

تستهدفمركزةاستراتيجيةبناء❖
.الضعيفةالسكانيةالفئات

.جماهيريةإعالميةبحمالتالقيام❖

حولخاصةإعالميةموادبتطويرقم❖
الكوارثحاالتفيتعويض
المناطقفيالنكباتوالطبيعية

.الخطورةعالية

/ االجتماعيةالشؤونوزارةبين❖
االجتماعيالتضامنصندوق

/الحكوميةغيرالدوليةالمنظماتو
نشر: الحكوميةغيرالمنظمات
البرامجخاللمنالمعلومات
الجهودفيوالمشاركةاإلنسانية،
حولالعاروصمةمنللحدالمبذولة
.الدولةمنالمساعدةعلىالحصول

/ االجتماعيةالشؤونوزارةبين❖
االجتماعيالتضامنصندوق
نشر: المدنيالمجتمعومنظمات
للمجموعاتوتوضيحهاالمعلومات
.المستهدفة



منالمزيدتعيين❖
فيخاصةالموظفين

.سبها

األخصائيينتدريب❖
نوالموظفياالجتماعيين

االعتباراتعلى
.األخالقية

األميةمحوتحسين❖
.للموظفينالحاسوبية

القدراتبناء

الضمانوصندوقاالجتماعيةالشؤونلـوزارةتوصيات
المتوسطالمدىعلىاالجتماعي

القانونتطبيق اإلحاالت واضحةتظلمآليات

داخلالوعينشر❖
القوانينحولالمؤسسات
وتدريبوالسياسات
.هاتطبيقعلىالموظفين

منالمزيدتخصيص❖
.ةوالماليالبشريةالموارد

واضحةإحالةآلياتإنشاء❖
.ةالبلديمكاتبجميعفي

ذههعلىالموظفينتدريب❖
.اآلليات

متعددةقنواتبإعدادقم❖
واسعوصوللضمان
.النطاق

وتدريباإلجراءاتتوحيد❖
.الموظفين

إعالميةبحمالتالقيام❖
.جماهيرية



فيبماالالزمة،المعداتشراء❖
،والبرامجالكمبيوترأجهزةذلك
.المكاتبجميعفي

هيللتسوطنيةبياناتقاعدةإنشاء❖
لوالتسجيالهويةتحديدعمليات
.والتحقق

اإلداريةالمعلوماتنظمرقمنة
(MIS)

عبرباإلجراءاتالقيامإمكانية
اإلنترنت

رةلوزامباشراتصالخطتشغيل
وصندوقاالجتماعيةالشؤون

االجتماعيالضمان

منيقللأنشأنهمن: للتسجيل•
.واألخطاءاالحتيال

.التظلمآلليات•

كوفيدجائحةسياقفيخاصة•
.الوقودونقص19

عمليةحوللالستفسارات❖
.التسجيل

تمالذينالطلباتمقدميلتظلمات❖
.طلبهمرفض

الضمانوصندوقاالجتماعيةالشؤونلـوزارةتوصيات
الطويلالمدىعلىاالجتماعي



اإلداريةاإلجراءاتتسهيل❖
الستعادةوالعائدينللنازحين
.بسرعةالمدنيةوثائقهم

لمقدميالتأخيرمراعاةإمكانية❖
اتإثبلتقديمالنازحينالطلبات
ثيقةوأوالحاليةالبلديةفياإلقامة
.اإلقامةإلثباتبديلة

النازحون

(1/2)الضعيفةالسكانيةللفئاتتوصيات

رالغيالقانونيالوضعذوواألشخاص
محدد

أجانبوآباءليبياتأمهاتمنأبناء

نيةالوطالقوانينإلنفاذالجهودتعزيز❖
نظامفياألطفالهؤالءتشملالتي

مجلسقرارإنفاذ: االجتماعيةالحماية
بشأن2021لعام322رقمالوزراء
لسنة27رقمقانون؛الليبيةالجنسية
الزوجاتعالواتبشأن2013
.2013واألبناء

هيئةبياناتبقاعدةالوعيزيادة❖
استخدام: لألجانبالمدنيالسجل

تستهدفالتياإلعالميةالحمالت
وأبةليبيأمبينتجمعالتيالعائالت
.أجنبي

مجالفيالمبذولةالجهودتعزيز❖
الجنوب،فيخاصةالدعوة،

فالاألطوضعيةتسويةفيللمساعدة
محددالغيرالقانونيالوضعذوي

الكاملةالليبيةالجنسيةومنحهم
.تثبتهاالتيالوثائقوجميع

للسماحالقانونيةاإلجراءاتتعديل❖
الغيرالقانونيالوضعذويلألطفال
اإلداريرقمهمباستخداممحدد

الحمايةبرامجفيللتسجيل
.االجتماعية



ينالمهجورلألطفالللسماحالقانونتعديل❖
الزواجإطارخارجالمولودينواألطفال
الجنسيةعلىعائقدونبالحصول
توقالظروفعنالنظربغض،والتسجيل
.والدتهم

الزواجإطارخارجالمولوديناألطفال

(2/2)الضعيفةالسكانيةللفئاتتوصيات

الخاصةاالحتياجاتذوىاالشخاص والالجئينالمهاجرينأطفال

ةالحمايإلىللوصولالماديةالحواجزإزالة❖
.االجتماعية

إلىللوصولالسلوكيةالحواجزإزالة❖
:االجتماعيةالحماية

صةالمستخلالدروسإلىاستناداا ❖
كثرأالتحقيقاألخرى،البلدانفي
أطفالإلدراجالممكنةالسبلفي

:  والالجئينالمهاجرينواسر
وجعلشامل،قانونيإطاراعتماد
نسيةالجواكتسابالتسويةعمليات
اإلنسانيالعملومواءمةمتاحة،

.الحكوميةواألنظمة
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شكرا على اهتمامكم


