
 

 

 

 

 

 

 

 

 دعم خريطة الطريق الدستورية في ليبيا: "وعود وتوقعات"        

 

 

 

 

 

 

 

       

إ

صارت بعد ثورة الربيع العربي،   . ووظائفها تحدد طبيعة أية حكومة أو مؤسسةالقوانين والمبادئ الجوهرية التي ن الدستور هو أحد إ

 الدستور.في ما يتعلق باإلنتخابات ووضع  تحديات في عملية اإلنتقال، ال سيماتواجه  معظم البلدان في منطقة إفريقيا الشمالية

صياغة  لجنةفي شخصا  ليكونوا أعضاء  06لتعيين انتخابات وطنية إنها على وشك تنظيم من المنطقة.  ا  تبدو ليبيا بعد الثورة جزء        

بلغ ووفقا  للمفوضية الوطنية العليا لإلنتخابات، . 4602ول من العام في الفصل األومن المتوقع أن تجري اإلنتخابات . (CDA) الدستور

 . 4601كانون األول/ديسمبر  10حتى تاريخ  000600641 لجنة صياغة الدستورل المقبلةاإلنتخابات  فيعدد األفراد المسجلين للتصويت 

بدأ وفي هذا الصدد، وتحولها نحو الديمقراية.  قال ليبيا السياسيفي انتأن تأخذ عملية وضع الدستور في ليبيا دورا  مهما  من المتوقع        

ذات الصلة، ومنتديات النقاش مع المجتمع المدني نشر التوعية، والحوار حول المواضيع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي دعمه من خالل 

خريطة الطريق الدستورية في ليبيا ندوة "ة القانون نظمت جامعة طرابلس/كلي، 4601سمبر يكانون األول/د 8وفي . ةكاديمياألوساط األو

القانون أساتذة ون الليبيون طرح األكاديميو. في خالل المناقشات، وتوقعات"، متلقية الدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائيوعود  –

مشارك بما فيهم  066ر من وضع الدستور. وقد شارك في هذا الحدث أكثعملية  عياض في المغربمن جامعة القاضي  الدستوري

 . واألكاديميين، المدنيالمجتمع أعضاء الطلبة، و

غية وبالتوعية والتربية المدنية. مع التركيز على  الدعم إلى المجتمع المدنيلقد قدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي باإلضافة إلى ذلك، 

باإلشتراك مع  برنامج األمم المتحدة اإلنمائينظم راجعة الدستور، في عملية مأصواتهن مسموعة مشاركة المرأة والتأكد من أن ضمان 

جلسات الحوار محلي من شأنهم إدارة  ميّسر 40بناء قدرات الهادفة إلى ورشة عمل تدريب الميّسرين  بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا

 يـائـمـدة اإلنـحـم المتـج األمـامـبرن

 ياـبـيـفي ل 

 لفصلّيةا الرسالة اإلخبارية 

 3102كانون األول  –إصدار تشرين األول                    www.ly.undp.orgwww.facebook.com/undp.ly -برنـامـج األمـم المتـحـدة اإلنـمـائـي في لـيـبـيا 

 : في هذا العدد

  دعم خريطة الطريق الدستورية 

  دعم تحضيرات ما قبل العملية

 اإلنتخابية 

  تشجيع مشاركة المرأة في انتخاب

 صياغة الدستور لجنة 

  أحداث واتفاقات تعاون 

  جولة دراسية ألصحاب المهن

 القانونية 
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)ممثلين بدعم ثالث ورش عمل لستين امرأة  مم المتحدة اإلنمائيبرنامج األوكذلك قام  .في جميع أنحاء البالدموقعا   46للنساء في المحلية 

مع خبرة والقضائية والتنفيذية، التشريعية،  للسلطاتلألدوار المختلفة فهمهم في سبيل بناء األطراف السياسية( منظمات المجتمع المدني و

  . وجنوب إفريقياوفرنسا، وإسبانيا، من لبنان،  هاتم التشارك فيأساسية وجوهرية 

الذي من شأنه وضع التوقعات لدستور ليبيا المقبل تحضيرا   قبل انتخابات لجنة صياغة الدستورر من النشاطات الكثي 4601شهد العام 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائيلمن بين أحد النشاطات األساسية وضع الدستور عملية وكان تشجيع المشاركة الشعبية في للبالد. السياسية 

 بناء ليبيا ديمقراطية. لالوطنية مجتمع المدني كما وأطلَقْت مبادرة "أريد... في دستور بالدي" مع منتدى منظمات ال. 4601ام في الع

اء يتم إجرللعملية.  برنامج األمم المتحدة اإلنمائينتيجة لدعم  أجرته جامعة بنغازيالذي الدستور  بشأنالمسح الوطني أيضا   وكان

لها واإلستجابة تحديد توقعات الليبيين في لجنة صياغة الدستور نتائج هذا المسح  المرجح أن تساعدحاء البالد، ومن مقابلة في أن 10166

 في العملية الدستورية. 

مع اللجنة ومنظمات  برنامج األمم المتحدة اإلنمائيشترك وسيانتخابات لجنة صياغة الدستور. حتى بعد وسوف يستمر الدعم التقني 

يعمل ولهذه الغاية، والحفاظ على ذلك طوال عملية وضع الدستور.  وسائط اإلعالملفي سبيل خلق إشراك عالي الجودة لمدني المجتمع ا

في وقت يجري سووالشباب، واألقليات. تستهدف النساء، من أجل تطوير حملة وطنية إعالمية مع شركات القطاع الخاص البرنامج 

 عند الدستور مراجعةفي عملية عامة أوسع مشاركة  تيسير على اإلنترنت، يكون من شأن ذلك عام تفاعلية وموقع إطالق منّصةقريب 

  لجنة الصياغة. جهوزية

 

ن

    

واإلنتعاش بحثا  عن اإلستقرار على مفترق طرق نفسها ليبيا تجد 

ويتوقع أن تجري اإلنتخابات على الصعيد الوطني . اإلقتصادي

المفوضية الوطنية تفيد ن، وحتى اآل. 4602في أوائل العام 

ليبيا  وليبية )بينهم  000600641أن  (HNEC)لإلنتخابات  العليا

انتخاب أعضاء مسجلين بهدف  من العنصر النسائي( 26%

  صياغة الدستور.لجنة 

برنامج عمل عملية اإلنتخابات، دعم الهادفة لجهود المن كجزء و

في التحضيرات  ،الشركاءبالتعاون مع  األمم المتحدة اإلنمائي

المؤسسات الحكومية، بغية دعم التي تسبق العملية اإلنتخابية 

 ووسائل اإلعالم المحلية.  (CSOs)ومنظمات المجتمع المدني 

، قام فريق انتخابات األمم 4601ديسمبر/كانون األول  06في 

 ، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيالمؤلف من في ليببا المتحدة 
، بالتعاون مع منظمة األمم متحدة للدعم في ليبيابعثة األمم ال

بتنظيم ورشة عمل /اليونسكو المتحدة للتربية، والعلم، والثقافة

: الوسائل اإلعالم المحلية، وكان موضوعهدامت ثالثة أيام 

أحد  وتعتبر من. لإلنتخابات"نوعية  إعالمية تغطية"تعزيز 

مفوضية الوطنية المع باإلشتراك والتعاون البرامج التي أطلقت 

  

 لجنة صياغة الدستورتحضيرات ما قبل اإلنتخابات: 

 تعزيز تغطية إعالمية نوعية لإلنتخابات 

 



 

الموظفين إعداد التقارير للصحفيين، وبغية توفير مهارات  4601تشرين الثاني مماثال  في  ليبيا. وقد أجري تدريبا  في العليا لإلنتخابات 

ل وتم تنظيم ثالث ورش عمية األحداث في خالل اإلنتخابات. من أجل تغطمختلفة،  مؤسساتظفي العالقات العامة في وموالمستقلين، 

 صحفيا .  86مستهدفة للصحفيين من مختلف المناطق الليبية في شهر ديسمبر/كانون األول، 

"الهدف األساسي من على أن: السيد إريك أوفرفست  برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالمدير القُطري لشدد وفي المالحظات اإلفتتاحية، 

مع خبرة كبيرة في وقد ساهم ثالثة خبراء في ليبيا بموضوعية". لقادمة اإلنتخابات اغطية تشجيع الصحفيين على تهذا التدريب هو 

األقليات ، وقضايا التغطية اإلنتخابية الحساسة للصراعمواضيع مثل وطرح التدريب أيضا  بتيسير التمرين. التغطية اإلعالمية لإلنتخابات 

 أصواتهم بسهولة عن غير وسيلة. قد ال تصل أصوات أولئك الذين دور إيصال للصحفيين والجنسانية بما أن 

حول كيفية العمل مع اإلعالم في خالل اإلنتخابات، وذلك ولخمسين موظفا  من تم توفير حلقة دراسية ليوم واحد وعالوة على ذلك، 

 التدفق الحرمن أجل تحسين مهارات أساسية للمتخصصين في مجال اإلعالم تزويد  وكان في التدريب. منظمات المجتمع المدني

ل اإلنتخابات الوطنية والمحلية القادمة. قبل تسهيل النقاش العام الموسع يعمل التدريب على ، ومن المتوقع أن إلى الجمهورللمعلومات  موِّ

  برنامج التدريب هذا من قبل حكومة اليابان. 

إ

ن

  

إ

مع إظهار تدريجيا  ينمو هتمام بمشاركة المرأة في العملية اإلنتخابية ن اإل

اإلهتمام  GNCالمجتمع الدولي وأعضاء المؤتمر الوطني العام  منظمات

للتعاون في سبيل ضمان تمثيل المرأة في لجنة صياغة الدستور، بالرغم من 

( فقط. وكجزء من الدعم المتعلق %06أن المشاركة محصورة بستة مقاعد )

امج برناشترك باإلنتقال إلى العملية الديمقراطية ومشاركة المرأة السياسية، 

في تنظيم عدة  بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيامع  األمم المتحدة اإلنمائي

مبادرات لبناء القدرات التي شددت بدورها على المرشحات )من العنصر 

ديسمبر/كانون األول  40-08واعتبارا  من النسائي( للجنة صياغة الدستور. 

هارات المرشحات تدريب م برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، أجرى 4601

بأدوات المناصرة والضغط ذات الصلة، التي يمكن أن تستخدم في الحمالت هدف التدريب توفير وتجهيز النساء للجنة المعنية. وكان 

باإلضافة إلى ذلك، كان تحليل السياسات والمساواة بين وقد خلق التدريب فرصة التواصل بين المرشحات لمشاركة خبراتهم. اإلنتخابية. 

 من بين المواضيع التي تم التداول فيها في خالل ورشة العمل. جنسين ال

 

التي تواجه النساء "إن التدريب هو وثيق الصلة بالموضوع بما أن التحديات 

مختلفة في خضم اإلنتخابات، وال بّد لهذا النوع من التدريب على بناء 

تمكين و تحليل الوضع السياسي في ليبياالقدرات أن يدعم النساء بغية 

ألهداف التنسيق بين جمعيات مختلفة ومن خلق شبكة تواصل المرشحات 

هذا ما قالته أحد ،" أن تندمج في العملية الدستورية مشتركة فيها تود المرأة

 . المشاركات

 

 

 والحمالت المناصرة حول عمل ورشة: الدستور صياغة في المرأة مشاركة تشجيع

  لضغطوب اأسلاالنتخابية و

 



 

 

  

ف

ي

برنامج األمم المتحدة ع وقّ تشرين الثاني/نوفمبر،  48  

لعام. وقد اتفاقية تعاون مع المؤتمر الوطني ا اإلنمائي

أقيم الحفل في مقر المؤتمر الوطني العام في طرابلس. 

برنامج األمم المتحدة ، كان 4601م اوفي خالل الع

قد وّفر الخبرة التقنية إلى المؤتمر، ال سّيما إلى  اإلنمائي

تضع األساس ألمد إّنما اتفاقية التعاون هذه واألمانة فيه؛ 

 ر الوطني العام. تعزيز القدرة اإلدارية للمؤتمأطول من 

إن المشروع ُيعّد جزءا  من "تعزيز قدرات اإلدارة 

وتطويرها"، وقد تم  البرلمانية للمؤتمر الوطني العام

من قبل النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني توقيعه 

العام، الدكتور صالح محمد المخزوم؛ والممثل المقيم 

م في ليبيا المقيوالمنسق  برنامج األمم المتحدة اإلنمائيل

يهدف المشروع إلى تعزبز أمانة السيد جورج شاربنتييه. 

 اإلداراتالمؤتمر الوطني العام من خالل دعم وتحصين 

تشكل تحقيق أداء فّعال. من أجل فيها والموارد البشرية 

اإلدارة البرلمانية الذاكرة المؤسسية للمؤتمر الوطني 

والتحول المستدام العام، وتعتبر شرطا  لضمان التقدم 

 للعمل البرلماني للبرلمانات المستقبلية في ليبيا. 

في خالل حفل التوقيع، شدد الدكتور صالح محمد 

والسيد جورج شاربنتييه على أهمية تبادل  المخزوم

التجارب والخبرات التي تشكل جزءا  من المشروع 

الموّقع. وسيكون هذا األخير تحت طائلة مسؤولية وإدارة 

والمؤتمر الوطني  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تنفيذ

من الوكالة السويدية للتنمية الدولية  مموال  العام، 

(SIDA) . 

إلى المؤتمر الوطني العام في خالل  برنامج األمم المتحدة اإلنمائيويشير التعاون الجديد إلى نهاية المشاركة والدعم التقني الذي يوفره 

وبالتالي إطالق التعاون الجديد المبّين في وثيقة المجلس الوطني اإلنتقالي إلى  المؤتمر الوطني العام الحالي، المرحلة اإلنتقالية من 

 المشروع. 

 

 

 

ات تعاون يأحداث واتفاق  

 

 

  (GNC)والمؤتمر الوطني العام  نامج األمم المتحدة اإلنمائيبرتعاون بشأن بناء القدرات بين  يةاتفاق

 



 

 

 

    

بالتعاون مع جمعية الشفافية  برنامج األمم المتحدة اإلنمائيإن 

 9الليبية عمل على إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد في 

ونعم فساد للعنوان "ال تحت  4601نون األول ديسمبر/كا

مكافحة إلى تشابك األيدي في سبيل  . ويدعو هذا اليوم"للتنمية

وباء الفساد الذي أثر سلبا  بالفعل على ماليين الناس في 

العالم. والهدف من إشادة الذكرى إنما هو التوعية حول اآلثار 

 السلبية للفساد. 

ست، المدير القطري لبرنامج وفي مناقشات السيد إريك أوفرف

أفاد أن الفساد ينتهك حقوق اإلنسان األمم المتحدة اإلنمائي، 

من خالل مفاقمة حالة الفقر وعدم المساواة بما أنه يحّول 

وسلّط الضوء األموال عن الخدمات اإلجتماعية األساسية. 

كذلك على أن الفساد يتجاوز النمو اإلقتصادي عبر التكاليف 

يحبط اإلدارة المستدامة للبيئة عبر استهالك المتزايدة، 

 الموارد الشحيحة. 

في كل عام يدفع مبلغ تيرليون دوالر وتشير التقارير الحديثة أنه 

 4.0قدره مبلغ سرقة  تتمواحد على شكل رشاوى في حين 

وعالوة على ذلك، تبين سنويا  من خالل الفساد. تريليون دوالر 

وال التي جرى اإلنمائي أن األم تقارير برنامج األمم المتحدة

لصالح الفساد تقّدر بنحو عشرة أضعاف  خسارتها في البلدان

اإلنمائية الرسمية التي توّجه سنويا  إلى هذه  اتكمية المساعد

 البلدان. 

وقد حضر الحدث الذي جرى في فندق راديسون بلو في 

 البرلمان.  من اءإعالم، وأعضوسائل عدة فعاليات، وطرابلس 

 

 

 

 

 

 

 

 اليوم العالمي لمكافحة الفساد

 



 

 

برنامج األمم وقع ، 4601ديسمبر/كانون األول  41ي ف

 المدن هيئة/  المحلي الحكمووزارة  المتحدة اإلنمائي

وثيقة مشروع من أجل إطالق إعادة تأهيل  ليبيا في التاريخية

وذلك كجزء من سبها "جديد" المدينة التاريخية القديمة، 

ية القديمة. ويبني مبادرة أوسع إلعادة تأهيل المدن التاريخ

المشروع على مشروع إعادة التأهيل السابق لمدينة غدامس 

 التاريخية. 

المدير نظمته واستضافته وزارة الحكم المحلي، قام حفل وفي 

القطري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، السيد إريك 

أوفرفست، والسيد صالح سعيد محمد بالنيابة عن وزارة 

الصادق عمران الرايغيغ، المدير العام الحكم المحلي والسيد 

لهيئة المدن التاريخية بتوقيع وثيقة المشروع. سيبدأ تطبيق 

 وهو يتوّخى خلق، 4602مشروع إعادة التأهيل في العام 

إلى  فترة سنتين بميزانية إجمالية تصللويمتد المشروع فرد من السكان المحليين في سبها وضواحيها.   166فرص عمل مباشرة لحوالى 

 مليون جوالر أميركي.  4.2نحو 

سيكون للمشروع تأثيرا  على سبل عيش السكان في المنطقة بما أنه سيدّر دخال  للقطاع الخاص، باإلضافة إلى تجديد المباني التاريخية، 

يزدهر القطاع السياحي بما أن  ويخلق حرفا  يدوية تقليدية وشركات تعمل بهدف إعادة تأهيل البلدة القديمة. وبعد التجديد، من المتوقع أن

 أغلبية المدن الليبية القديمة تتمّيز بأنماط عمارة رائعة وفريدة من نوعها.  

تطبيق، بما أن الهدف إشراك المجتمع المحلي في عملية ال ومن شأن المشروع أن يأخذ دورا  في خلق فرص عمل ودّر الدخل من خالل

تطّور اإلقتصادي، والسياحي، تحفيز الالطويل األمد للمشروع يكمن في 

 والثقافي في سبها. 

من قبل برنامج األمم  4662وقد تم تنفيذ مشروع مماثل في مدينة غدامس في 

خْلق بنى محلية للحفاظ على المدينة القديمة  وكان من شأنهالمتحدة اإلنمائي، 

وبعد ثورة واإلستثمار في القطاع السياحي واإلنتعاش اإلقتصادي المحلي. 

 تعّد سبها المدينة التاريخية األولى التي تستفيد من هذه المبادرة. ، 4600

منظمة األمم المتحدة للتربية، والعلم، وسوف يبدي المشروع أيضا  تعاونا  مع 

، وذلك لخبرتها المعروفة في إدارة المدن التاريخية، على نحو والثقافة/اليونسكو

 مماثل لمشروع غدامس. 

 

 

 

 

 

 مشروع إعادة تأهيل المدن القديمة

 



 

 

 

          

جولة دراسية إلى  برنامج األمم المتحدة اإلنمائينظم      

األعلى للقضاء في  األعضاء في المجلس بلجيكا للقضاة

وهدفت الزيارة التي جرت ليبيا بما في ذلك النائب العام. 

إلى تبادل  4601ديسمبر/كانون األول  00و 7ما بين 

 الخبرات مع المؤسسات القضائية في بلجيكا. وهدفت أيضا  

في سبيل  إلى دعم المجلس األعلى للقضاء في ليبيا

المشاركة مع مؤسسات ومنظمات دولية أخرى بغية 

 اكتساب المزيد من المعرفة والخبرة. 

وشددت الجولة الدراسية على النظام القضائي في بلجيكا، 

تبادل اآلراء  علىوقد عمل الخبراء والقضاة المشاركون 

ية مثال المحكمة مع المؤسسات القضائوالخبرات 

الدستورية في بلجيكا، ومجلس الشورى، ومحكمة التمييز، 

 والنيابة العامة. 

باإلضافة إلى ذلك، زار الوفد وزارة الشؤون الخارجية    

القانون والعدالة، وغير  ولجنة اإلتحاد األوروبي لسيادة

 ذلك من إدارات. 

 ائيبرنامج األمم المتحدة اإلنموأخيرا ، زار الوفد مكتب 

في بروكسل كعالمة رمزية ألسبوع حقوق اإلنسان 

 الدولية. 

دالة وسيادة القانون وبعد إقرار وثيقة المشروع على الع

برنامج األمم  من قبل وزارة العدل، بدأ 4601في آب 

عبر دعم عملية اإلصالح القضائي  المتحدة اإلنمائي

ل ن الليبيين حولحلقات الدراسية مع كبار المسؤوليتنظيم ا

 اإلصالح المؤسسي في مجتمعات ما بعد الصراع. 

 

 

 

 

 

 

 جوالت دراسية وورش عمل للتعاون في ما بين بلدان الجنوب

 جولة دراسية ألصحاب المهن القانونية



 

 

 

برنامج األمم ككجزء من برنامج التعاون ما بين بلدان الجنوب ل  

في تونس ، تم تنظيم ورشة عمل تبادل خبرات المتحدة اإلنمائي

، وذلك مصر، وليبيا، وتونس، واليمن –بين بلدان الربيع العربي 

.  RCC ألمم المتحدة اإلنمائيبرنامج ابدعم من المكتب اإلقليمي ل

ن الحكومة، والبلديات، وقد شارك وفد ليبي مؤلف من ممثلين م

تعزيز البلديات والحكم في ورشة عمل إقليمية حول "  والجامعة

البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية."، اتخذت  المحلي في

. 4601ديسمبر/كانون األول  09إلى  07مكانا  لها في تونس من 

التقاء أهم الخبراء  بغية RCCتنظيم ورشة العمل من قبل  وجرى

البلديات والحكم المحلي في دول والممارسين الذين يعملون في 

سبيال  إلى تبادل الخبرات في مجال الفترة اإلنتقالية، وذلك 

 الحوكمة المحلية والمبادرات الالمركزية. 

قال الحوكمة المحلية بما وشارك الوفد الليبي في تجربة ليبيا في انت   

 فيها السياسات واإلتجاهات الجديدة. 

حول الحوكمة المحلية مماثل  تعريفيويتوقع أن يجري برنامج 

برنامج ، وذلك كجزء من جهود 4602والالمركزية في العام 

 الساعية إلى بناء القدرات. األمم المتحدة اإلنمائي 

األمثلة والعبر وقد مّكنت ورشة العمل المشاركين من تبادل 

 في بلداهم.  الحوكمة المحلية والالمركزية مبادرات في

ما بين  برنامج األمم المتحدة اإلنمائيباإلضافة إلى ذلك، نظم 

، من 4601شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون األول/ديسمبر 

 التدريب الذي ركز على المفاهيم العامةوتم تيسير مشاركا .  76ضمت المحلية ورشة عمل استمرت ليومين خالل مشروع الحوكمة 

والحكم المحلي من قبل خبير دولي. واقتصر المشاركون على وزارة الحكم المحلي واثنين من البلديات ، الحكملالمركزية، وأنظمة 

 الرائدة المختارة في ليبيا. 

 

 ورشة عمل المشاورة اإلقليمية بشأن الحكم المحلي 

 


