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هذه هي النشرة اإلخبارية الرابعة 
   - والتي تغطي الفترة من مارس

.  وهي تسلط الضوء 2013سبتمبر 
على بعض اإلنجازات الرئيسة 

خالل هذه الفترة، وذلك تمشيا مع 
البرنامج القطري الذي تم االتفاق 

عليه بين حكومة ليبيا وبرنامج األمم 
، UNDPالمتحدة اإلنمائي في ليبيا 
-2102و الذي يغطي الفترة من 

2102. 

المجاالت الرئيسة لهذا البرنامج   
 القطري هي:

: دعم العملية االنتقال الديمقراطي
االنتخابية ) بفريق مشترك مع بعثة 

دعم األمم المتحدة بليبيا 
UNSMIL) ودعم المؤتمر ،)

الوطني المنتخب حديثا، ودعم 
المجتمع المدني، بما في ذلك برامج 

التربية المدنية ودعم مشاركة 
المجتمع المدني في عمليات وضع 

 الدستور

: دعم بناء قدرات الوزارات الحكم
واإلدارات المحلية، فضال عن تقديم 

 الدعم لسيادة القانون

: إدارة البيئة المستدامة البيئة
 والطاقة المتجددة

: برامج خلق اإلنعاش االقتصادي
فرص العمل وتنمية المشاريع 

 النشرة االخبارية 

 3102سبتمبر 
 

  في هذا العدد:

 دعم سيادة القانون واللجوء إلى العدالة في ليبيا 

 دعم دستور شامل و شفاف خاص بالدولة الليبية 

 نبي ف  دستوري 

 تعزيز إمكانيات فريق عمل لجنة المؤتمر الوطني العام 

 إصالح اإلدارات العامة 

 )تحت المجهر مشروع ) مبادرة تعزيز القدرات 

 تعزيز برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للحكم السليم 

  :منظور إالقليمي الفرعيمن الالتصويت من خارج البلد 

  تحت المجهر مشروع )دعم المشاركة المدنية في الفترة االنتقالية

 الليبية(

 استخدام فّعال للموارد 

 دعم المؤتمر الوطني العام
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مرغني ونائب الممثل الخاص لألمم المتحدة ومنننسنق شنؤون الإن وزارة العدل، ممثلة بوزير العدل الليبي صالح 
المقيمين في ليبيا جورج شاربونتيه، وقعت بالنيابة عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي اتفاقية مشروع فني السنادس 

في إطار مشروع "دعم سيادة القانون واللجوء إلى النعندالنة"، من نهنرة بنذلنك  2102من شهر أغسطس من العام 
 التزامها الوثيق بتحسين سيادة القانون واللجوء إلى العدالة في ليبيا.

 
دوالر أميركي معلماً منهنمناً لشنراكنة  0202121،1يعتبر المشروع الذي مّولته حكومتي اليابان والدانمارك بمبلغ 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووزارة العدل نحو مشروع موّجه النتائج.
 

إن الغرض العام من البرنامج الراهن هو دعم استعادة العدالة واألمن في ليبنينا فني منا يندعنم إننتنقنال النبنلند ننحنو 
الديمقراطية. يهدف إلى حث المجتمع المدني والشعب الليبي للجوء إلى العدالة وحنل النننزاعنات وإحنالل السنالم. 

( بالتعزيز المؤسسي وبشكل أساسي وزارة العدل، والمجلس العالي للقضناء ومنعنهند النقنضناء 0سيهتم المشروع )
ن للشعب الليبني، و )2العالي ومعاهد قضائية مختلفة، و ) ( دعنم تنننفنينذ عنمنلنينة االننتنقنال 2( لجوء للعدالة محسَّ

 القضائي لتعزيز المصالحة الوطنية والمساهمة باالتفاق الوطني بشأن االنتقال القضائي.
 

إن أول المستفيدين هم وزارة العدل والمجلس العالي للقضاء باإلضافة إلى معهند النقنضناء النعنالني وهنو النمنعنهند 
األساسي في التدريب على القضاء. وهناك مستفيدون آخنرون منعنننينون بنمنا فني ذلنك لنجنننة  النبنحنث الصنادق 
والمصالحة الوطنية، نقابة وجمعيات المحامين ومن مات المجتمع المدني ومن مات غير حنكنومنينة. وأخنينراً، إن 
الشعب الليبي هو المستفيد األول من المشروع، وبخاصة ضحايا الن ام السابق وجماعات ما بعد النزاع المنصنابنة 

 كضحايا العنف الجنسي والجسماني، والمهجرون والمحرومون.
 

سعياً لتحقيق هذه النتائج، سيعمل برنامج األمنم النمنتنحندة اإلننمنائني طنوال 
السنتين المقبلتين ضمن شراكة وثيقة مع السلطات الليبية المعنية وفي إطار 

 دعم دولي أوسع لتعزيز سيادة القانون في ليبيا.
 

شنخنصنينات  2102أغسطس من العام  0حضر إحتفال التوقيع الواقع في 
هامة في وزارة العدل وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ليبيا، بنمنشناركنة 

 رئيس المؤسسة الدولية وأعضاء مو في وزارة العدل.
 
 

 ساسااسااب    اا   ا  

وزير العدل الليبي ونائب الممثل الخاص لألمم 

المتحدة / المنسق المقيم التوقيع على  اتفاق المشروع 

  سعم سياسة القانون في  ليبيا
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 سبتمبر(:-إنجازات مشروع سيادة القانون الخاص ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )أبريل

 نتقالية لليبيااللجوء الى العدالة في الفترة اإل

أطلق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بالتنسيق مع وزارة العدل ومن متين من من مات المجتمع المدني، مؤتمراً حول "اللجوء إلى 
 022. ضّم المؤتمر 2102أبريل من العام  22و 22العدالة للجميع في ليبيا اإلنتقالية" وجرى ذلك في العاصمة طرابلس بتاريخي 

مشاركاً، من بينهم مو فون حكوميون وأعضاء من المجلس الوطني العام والمجتمع المدني ودبلوماسيون وخبراء فرديون. يّسر المؤتمر 
 خبراء وطنيون وإقليميون وعالميون من الواليات المتحدة واألردن ومصر.

 
 إستكشاف نظم إصالح المهنة القانونية 

أبريل من  21و 22ن م برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومن مة القضاة الليبيين ونقابة المحامين الوطنية ورشة عمل ليومين بتاريخي 
لخمسة وثالثين قاٍض ومحاٍم ومّدٍع عام إلكتشاف نماذج عن إصالحات المهنة القانونية وإمكانية تطوير حاجات المحامين  2102العام 

في ليبيا. أنشأ المشاركون خطة عمل بشأن عناصر من اإلصالحات المتوقعة والموارد والجهات الفاعلة الضروري لتنفيذ خطة العمل 
 والخطوات التالية العاجلة.

 
 تصميم و تنفيذ البرنامج التعريفي للقضاة

، استضافت وزارة عدل جمهورية تشيكيا برنامجاً من التدريب المكثف ألحد عشر قاض ليبي من خمس 2102مايو من العام  ،2في 
محاف ات مختلفة وهي طرابلس وبنغازي والبيضاء ودرنة في كلية التدريب القضائي في كروميرز. هدف البرنامج إلى مشاركة تجربة 
الجمهورية التشيكية مع القضاة الليبيين في ما يتعلق بالن ام القضائي وإدارة الدعوات والمحاكمات والتعرف إلى االتفاقية األوروبية 

  بشأن حقوق اإلنسان. ومن شأن تبادل التجارب أن يسّهل معالجة مسائل مماثلة في ليبيا.
 

 اللجوء الى العدالة في الفترة اإلنتقالية لليبيا
، ن م برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا ندوة عالية المستوى ليوم واحد 2102يونيو من العام  ،2في 

تحت عنوان " إستبعاد أعضاء الن ام السابق والبناء المؤسسي في المجتمعات االنتقالية: من ور مبني على المقارنة".  بحثت الندوة في 
العالقة بين عمليات اإلقصاء واإلصالح المؤسسي في مجتمعات ما بعد النزاع، مستفيدًة من تجارب البلدان األخرى بما في ذلك  بلدان 
ما بعد الشيوعية على نحو خاص مثل ألمانيا الشرقية وجمهورية تشيلي وهنغاريا وأيضاً البوسنة والهرسك. سعى االجتماع إلى صياغة 

 بعض التوصيات لتنفيذ عمليات إقصائية.
 

  تعزيز القدرات وتحسين الوصول إلى العدالة
، ن م برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ورشة عمل تدريبية لمدة أربعة أيام حول اإلستبيانات المتطورة. 2102يوليو من العام  9إلى  0من 

في إن الهدف اإلجمالي من برنامج سيادة القانون التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي "دعم تعزيز سيادة القانون واللجوء إلى العدالة 
(" هو المساعدة على إستعادة العدالة واألمن في ليبيا فيما يدعم انتقال البالد نحو 2102-2102ليبيا في خالل االنتقال إلى الديمقراطية )

الديمقراطية. قضت أهداف الورشة بإجراء مسح على خط األساس مع توصيات حول إستراتيجيات تحسين اللجوء إلى العدالة للنازحين 

  دعم دستور شامل وشف اف خاص بالدولة الليبية
تم اإلعالن عن نتائج اإلستفتاء الدستوري 

مايو  ،2على صعيد البالد على المأل في 
أثناء انعقاد المجلس  2102من العام 

الوطني العام. مّول اإلستفتاء برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي واالتحاد األوروبي ونفّذه 
مركز بنغازي للبحوث واالستشارات بعد 
مرحلة طويلة من العمل التحضيري بدأت 

. إفتتح 2102في شهر أغسطس من العام 
الحدث المتحدث بإسم المجلس الوطني 
العام، السيد محمد المقريف وتاله وزير 
التعليم العالي، معالي الوزير حسن أبو بكر 
ونائب رئيس جامعة بنغازي، السيد إبراهيم 

 إريسي. 
 

ُيعتبر اإلستفتاء واحداً من أكبر وأهم 
المبادرات المعّدة بشكل محترف التي نفذت 
في ليبيا. تم تصميم واختبار اإلستمارات، 
وتدريب فرق من جميع أنحاء البلد، وترتيب 
العمل الميداني والبيانات، وإجراء تجميع 
وتحليل. لقد غطى كافة المناطق واألحياء 

  2111الليبية مع نموذج تمثيلي يتخطى 
منطقة ومحلة، من بينها أقليات األمازيغ 

 العرقية والتبو والطوارق. 

//:httpتتوفر نتائج المسح حالياً باللغتين العربية واإلنكليزية على الموقع اإللكتروني 
rcc.benghazi.edu.ly بالمئة من  91. بعض الموجودات تسلط الضوء على أن

بالمئة منهم دعم الشكل  ،1المستجَوبين دعموا دور الدولة في تعزيز وضع المرأة. وقد أّيد 
بالمئة تؤيد الشريعة  21بالمئة تؤيد الن ام الفدرالي و 8الالمركزي للدولة مع نسبة 

 كمصدر أساسي للقوانين.

  التمثيل المؤسسي في إطالق نتائج المسح

http://rcc.benghazi.edu.ly
http://rcc.benghazi.edu.ly
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وبموازاة اإلستفتاء العام، نفّذ مركز بنغازي إستفتاءاً للطبنقنات النراقنينة. 
عضنواً(  ،00ُعني بممثلي النمنجنلنس النوطننني النعنام )تنمنت منقنابنلنة 

والحكومة والمجتمع المدني والقطناع النخناص. رّكنز اإلسنتنفنتناء عنلنى 
 مسائل سياسية متنوعة متعلّقة بفحوى الدستور المستقبلي. 

بعد إنجاز اإلستفتاء، مّد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي دعمه إلى جامعة 
بنغازي لتمكينها من تن يم مجموعة من النقاشات حول نتائج اإلسنتنفنتناء 

. سنبنق أن ُطنبنع 2102تعقد في ست جامعات ليبية فني ننهناينة النعنام 
التقرير كامالً وهو متوفر عبر االنترنت. تساعند جنامنعنة بنننغنازي فني 
تن يم النشاطات المتبقية من مرحلة نشر النتائج، كما تمت االستفادة منن 
وسائل اإلعالم لنشر النمنعنلنومنات وتنعنزينز النننقناشنات. سنتنعنزز هنذه 
المبادرات المشاركة العامة في إنشاء دستور ليبيا من خالل عملية ليبنينة 

 شاملة وشفافة. 
حضر إطالق الحدث متحدثون باسم المجلس الوطنني النعنام، وأعضناء 
المجلس الوطني العام، وممثلون عن الحكومة، ومنؤسنسنات حنكنومنينة، 
وأوساط أكاديمية، والمجتع المدني، واألمم المتحدة، واالتحاد األوروبي، 

 والمجتمع الدبلوماسي الدولي وعدة من مات تعمل في ليبيا.
 

تم تقديم عرضين أثناء الحدث، أحدهما كان عن العنمنلنّينة منن الندكنتنور 
ومصنمنمني نجيب الحصادي من جامعة بنغازي، والثاني تناول من مي 

االستفتاء، وكان يتمحور الثاني حول المنهجية والنتائج تقندمنة الندكنتنور 
التعليم العالي ومدير البحوث العملية في مركز فتحي علي )وكيل وزارة 

جامعة بنغازي للبحوث واالستشارات(، المباسر والقوة الدافعة األسداسديدة 

 وراء فهم وإعداس االستفتاء وتنفيذه. 

  دعم دستور شامل وشف اف خاص بالدولة الليبية -تكملة   

 الدكتور : محمد المقريف  المتحدث خالل الجلسة االفتتاحية

 “نبي...... في دستوري”
دستوري" هي مبادرة يدعمها ف  "نبي 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ضمن 
مشروعه "المساعدة في إنشاء الدستور في 
ليبيا". أطلقت المبادرة في شهر يناير 

كجزء من مشروع برنامج األمم  2102
المتحدة اإلنمائي الذي يحمل عنوان "الحوار 
المفتوح من أجل دستور ليبيا الجديد باتجاه 
عقد اجتماعي ديمقراطي وشامل" ونفذها 
منتدى المن مات المحلّية غير الحكومية من 

 أجل ليبيا بلد ديمقراطي. 
 

أقيمت إحدى الجلسات التي يتضمنها 
المشروع في جادو، وهي بلدة تقع جنوب 

كيلومتراً  081غربي طرابلس وتبعد عنها  
وغالبية سكانها من األمازيغ. كانت األسئلة 
الرئيسة التي طرحت في الجلسة متعلقة 
بالهوية واللغة وحرية العقيدة اإلسالمية 
وهي أولى اعتبارات سكان جادو. كما 
تضمن المشاركون أشخاصاً من مدن أخرى 

 في جبال نفوسة. 
 

قال أحد المشاركين أثناء النقاش الذي دار 
في الجلسة :"هذا بالنسبة إلينا أكثر أهمية من 
الطعام والماء. نريد أن نستمر بالحفا  على 
لغتنا وأن نتمتع بالحرية لنمارس معتقداتنا 

ومن الجدير بالذكر أن اللغة األم لسكان جبال نفوسة هي األمازيغية ويّتبعون مذهب 
اإلسالمي. وإلى جانب تمسّكهم القوّي بعرقهم ولغتهم، إنهم فخورون بهويتهم  0اإلباضية

 الليبية وحتى إن بعضهم يعتبرون أنفسهم الشعب األصلي لليبيا. 
جسدت الجلسة التي أجريت في جادو مثاالً حياً حول مدى تحفيز برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي لألقليات والجماعات المستضعفة للتعبير عن همومهم وتشكيل جزء في عملية 

 صنع القرار وصياغة مشروع الدستور الليبي الجديد. 
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 تعزيز إمكانيات فريق عمل لجنة المؤتمر الوطني العام

يعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عن كثب عبر البالد مع منتدى المن مات المحلّية غير الحكومية من أجل ليبيا بلد ديمقراطي على 
مشاركة الليبيين الذين يمثلون جماعات عرقية وآراء سياسية متنوعة، في جلسات الحوار بشأن الدستور. سيشجع هذا المشروع الرائد 

 على المشاركة الشعبية في صياغة الدستور ويضمن بأن يعكس القانون الجديد رؤى الشعب الليبي. 
 

جلسة في مناطق مختلفة من البلد. وفي الجلسات، تمكن المشاركون ومن بينهم الشباب والنساء  01وفي خالل تنفيذ المشروع، عقدت 
والكهول وزعماء الدين وأعضاء أخرى من المجتمع من عرض همومهم وانتقاداتهم واقتراحاتهم وتوصياتهم بشأن دستور ليبيا الجديد. 
طالت التوصيات حوالى خمس مجاالت تتعلق بمحتوى الدستور المستقبلي وأعدت على شكل خمس مذكرات تلخيصاً لنتائج الحوار. 
وّجهت هذه الوثائق إلى جمعية صياغة الدستور وتتناول أن مة الحكم والحريات العامة وإدارة الثروة، والموارد، العدل والتسامح، 

 الهجرة والتجنيس. 
 
 

لمذهب الرغبة ا ااإلباضية: مذهب إسالمي منفصل عن السنة والشيعة. نشأ عن المذهب اإلسالمي الذي عرف في القرن السابع المعروف بالخوارج، وتتشارك مع هذ

 “نبي...... في دستوري”  -تكملة   

نّ م برنامج األمم المتنحندة اإلننمنائني فني 
(، بالتعاون منع النمنجنلنس UNDPليبيا )

 09الوطني العام، ورشتي تندرينب بنينن 
فني مندينننة  2102يونيو من العام  20و

طرابلس في ليبيا. هدفت الورشتان اللتنان 
 21أقيمتا على يومنينن وتنتنوّجنهنان إلنى 

عضواً من فريق عمنل النلنجنننة ينمنثنلنون 
لجنة تابعة للمؤتمر الوطنني  21أكثر من 

العام إلى زيادة وعي فريق عمل النلنجنننة 
وتطوير إمكانياته لتنفنينذ أدواره بنفنعنالنّينة 

  أكبر في دعم عمل اللجان.
 عمل اللجنة:  

رّكز اليوم األول على دور اللنجنان النهنام 
في المجالس التشريعية، مسنلّنطناً الضنوء 
على الجوانب التي تربطه بفنعنالنينة وأداء 

وتضّمنت نقاشات اليوم األول أيضناً دور 
النلنجنان النرقنابني النتنشنرينعني و النمنهننام 
المتوقّعة لفريق عمل النلنجنان. وُخّصنص 
اليوم الثاني لمتطلبنات النكنفناءة النخناصنة 
بفريق عمل اللجنة، بنمنا فني ذلنك أسنس 

 وتقنيات كتابة التقارير لللجان. 
وشكلت الجلسة النهائية تنمنرينن منحناكناة 
حيث قُّسم المشاركون إلنى منجنمنوعنات، 
كلّفت كل مجموعة بالعمنل عنلنى مسنائنل 
موضوع معّين كما لو أنهم يجرون بنحنثناً 
متعلقاً بعمنل النلنجنننة، وينطنلنب منن كنل 
مجموعة بعدها تقديم ما توّصلت إليه قبنل 
 إجتماع الهيئة كلها لجلسة نقاش عاّمة. 

الجلسة االفتتاحية من قبل مدير برنامج االمم المتحدة االنمائي , مدير التدريب و 

االسراة لسكراتاريا  للمؤتمر الوطني العام و رؤساء لجان كل من  االمن 

 الوطني, العمل, الشؤون االجتماعية. 

 إصالح اإلدارات العامة
تقضي مهمنة بنرننامنج إصنالح اإلدارات 
العامة بدعم الحكنومنة النلنينبنينة لنتنحندينث 
مؤسساتهنا وتنعنزينزهنا. تنرّكنز مشناركنة 
البرنامج مع النوزارات األسناسنينة عنلنى 
توصيل الخدمات للنمنواطنن بناعنتنبنار أن 
أحد األضرار الننناجنمنة عنن النثنورة هنو 
النقص في توصيل الخدمات مثل الشرطة 
والدفاع المدني والن افة العامة  وخدمات 
أخرى أسناسنينة تنهنّم النمنواطنن. ويندعنم 
برنامج إصنالح اإلدارات النعنامنة أيضناً 
الروابط األفقية المحّسننة بنينن النوزارات 
والروابط األفقية بين المستويات الوطننينة 

 والمستويات الوطنية الفرعية.
 

ويحتل هذا الميدان نجنم سناطنع أال وهنو 
وزارة االتصناالت والننمنعنلنومننات، النتنني 
تنمنضنني قندمنناً منع خنطنط تنتنراوح بنيننن 
 حكومة تن يمية وتسويقية  و إلكترونية.

وكمثال على تفكير الوزارة النمنسنتنقنبنلني، 
فقند أعنلنننت عنن مننناقصنة ألول حنامنل 
لهاتف محمول يعود للقطاع الخاص، ينتنم 

 .2102اإلعالن عنه في العام 
 

شارك برنامج األمنم النمنتنحندة اإلننمنائني 
الوزارة استراتيجيتها المتعلقة بنالنحنكنومنة 
اإللكترونية، مع التنركنينز عنلنى تنحندينث 
أن مة الحكومة اللنينبنينة وإتناحنة وصنول 
المواطن إلنى النخندمنات النحنكنومنينة منن 
خالل التكنولوجيا. يتوقع أن تقدم النوزارة 
مسوّدة إستراتيجية الحكومة اإللنكنتنروننينة 
إلننى أصننحنناب الشننأن فنني نننهننايننة شننهننر 

 .2102سبتمبر من العام 
ويدعم برنامج األمنم النمنتنحندة اإلننمنائني 
حالياً فريق النحنكنومنة اإللنكنتنروننينة فني 
إنشاء مكتب إلدارة المشروع ويساعد في 
الننتنننننسننيننق بننيننن الننوزارات الننثننالث ذات 
الصنلننة، الصنننناعننة والصنحننة والننثنقننافننة،  

باإلضافة إلى ذلك، سيسهل برنامج األمنم 
المتحندة اإلننمنائني أيضناً ننقنل منبنادرات 
النمنعنرفنة حننينث ينتنم إكنتنسناب النندروس 
وستقّدم سلسلة من التجارب الندولنينة إلنى 

 أصحاب الشأن الليبيين. 
 

إنها بداية عنالقنة شنراكنة منع النحنكنومنة 
الليبية سعياً لتنحندينث خندمنات النمنواطنن 

 وإيصالها له بطريقة أكثر فعالية. 
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 ورشة عمل حول "تطوير آليات التنسيق الحكومية"
بالتنسيق مع وزارة التخطيط، قام برنامنج 
األمننم الننمننتننحنندة اإلنننمننائنني، ومننن خننالل 
مشننروع مننبننادرة تننعننزيننز اإلمننكننانننيننات، 
بتن يم ورشة عمل عالية المستنوى حنول 

 28"تطوير آليات التنسيق الحكومية" في 
فني فننندق  2102أبريل من العنام  29و

 كورينثيا في مدينة طرابلس.
 

إفتتح ورشة العمل الدكتور المهدي غَنية، 
وزير التخطيط، والسيد إيريك أوفرفيست 
مدير برنامج األمم المتحدة اإلننمنائني فني 

 دولة ليبيا. 
 

إنها ورشة العنمنل النثنالنثنة النتني ينننفّنذهنا 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي منع وزارة 
التخطيط حول مفهوم المراقنبنة والنتنقنينينم 
وتطبيقهما. حضر ورشة النعنمنل حنوالنى 

مشننناركننناً ينننمنننثنننلنننون النننتنننخنننطنننينننط  21
اإلستراتنينجني والنمنراقنبنة فني النوزرات 
المعنّية وأمين عام المجلس الوطني النعنام 

 وشاركوا في النقاش. 
 

باإلضافنة إلنى ذلنك، قندمنت وحندة دعنم 
القرار عرضاً حول دورهنم فني منراقنبنة 
ومتابعة الخطة التنفيذية النتني اعنتنمندتنهنا 
حكومة ليبيا المؤقتة كبرنامج عمنل لسنننة 

2102 . 

 والتقييم:توصيات بشأن التطوير المؤسسي لن ام المراقبة  

  إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات للمراقبة والتقييم بقيادة وزارة التخطيط )تشنمنل
 اللجنة كافة مدراء المراقبة في مختلف الوزارات(. 

  تعديل مسؤوليات وحدة دعم القرار، مديرية المراقبة والتقنينينم فني منكنتنب رئنينس
الوزراء لتفادي تداخل المسؤوليات في ما يتعلق بإدارة المراقبة والتقييم داخل مكتب 

 رئيس الوزراء ووزارة التخطيط.
  تعديل صالحيات مدراء المراقبنة وتنوحنيندهنا فني منخنتنلنف النوزارات، منتننناولنًة

 مسؤوليات التخطيط والمراقبة والتقييم.
  تحضير إرشادات/بروتوكوالت ن ام المراقبة والتقنينينم النلنينبني بنكنامنلنه، لنتنشنمنل

عمليات التخطيط ووضع الموازنة، ومراقبة النخنطنة النتنننفنينذينة عنلنى الصنعنيندينن 
المركزي والمحلي، وآليات اإلبالغ، والخطنوات، والنمنعناينينر، وتندابنينر النتنوقنينت 
والمحاسبة. وبالنسبة إلى المراقبة والتقييم على الصعيد المحلي، إقتنرح النمنسنتنشنار 
تنفيذ ن ام مراقبة وتقييم محلي وموَحد واختباره في منطقتين/مقاطعتين منخنتنارتنينن 

 في ليبيا كتجربة. 

وزير التخطيط، الدكتور المهدي غنيَة ومدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في 

 البلد، السيد إيريك أوفرفيست )الصورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي(

 
 

قدم المستشار وائل زّكار عروضاً حول أفضل الممارسات الدولية من أجل إنشاء نن نام 
مراقبة وتقييم في الدول مثل تشيلي وكولومنبنينا بناإلضنافنة إلنى بنلندان منا بنعند النننزاع 
كالعراق وأفغانستان، ما أثار نقاشات عديدة بنينن النمنشناركنينن. وتنال ذلنك رئنينس قسنم 
التعاون التقني في وزارة التخطيط الذي بّين  دور الوزارة األساسني فني تنأمنينن آلنينات 

 تنسيق ذات طابع مؤّسسي لمتابعة تنفيذ مشاريع الحكومة. 
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 تعزيز برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لإلدارة الرشيدة
 ندوة بناء اإلمكانيات لدى كبار الموظفين الليبيين الحكوميين

بناًء على طلب الحنكنومنة النلنينبنينة، ننّ نم 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بنمنشناركنة 
وزارة التخطيط الليبية وبرنامنج مننن نمنة 
التنعناون االقنتنصنادي والنتنننمنينة لن دارة 
النرشنيندة  فني الشنرق األوسنط وشنمننال 
أفريقيا ومركز تدريب كاسيرتا في إيطاليا 
ندوة دولية عالية المنسنتنوى حنول تنننفنينذ 

 اإلصالحات في القطاع العام. 
 

هدفت الندوة إلى دعم ليبنينا فني صنيناغنة 
وتطبيق سياسات حنكنم مننناسنبنة لنتنقنوينة 
اإلنتقال الندينمنقنراطني النحنالني وتنعنزينز 
مشاركة المواطنين وشفافية القطاع النعنام 

 ومسؤوليته. 
 

كانت الندوة موّجهة إلى كبار المسؤولنينن  
الرسميين في وزارة التخطيط ومؤسسات 
عامة أساسية أخرى معنّية بشكل منبناشنر 
في الجهود الحالية إلصالح القطاع النعنام 
في ليبيا. قّدمت منهاجاً مشنتنركناً، تنمنَكنن 
المشاركون من خالله من مناقشة وتنبنادل 
تجارب معّينة  بنينن بنعنضنهنم النبنعنض. 
كانت تلك الندوة األولى بين مجموعة منن 
الندوات التي ستعقد للمسؤولين النلنينبنينينن 
في المجاالت المنتنعنلنقنة بنالنحنكنم السنلنينم 
وإصالح القنطناع النعنام وإدارة النتنعناون 

 الدولي.
 

ننناقشننت الننعننروض الننوضننع الننلننيننبنني 
والتحديات وكذلنك النمنمنارسنات الندولنينة 
الننمننننناسننبننة لننلننحننكننم السننلننيننم والننحننكننومننة 
المفتوحة. وكناننت النمنبنادو النتنوجنينهنينة 
لمن مة التعاون اإلقتصادي والتنمية بشأن 
سياسة مفتوحنة وشنامنلنة حناضنرة أيضناً 
لتعريف المسؤولين الليبيين على منفناهنينم 
الحكومة المفتوحة والتشناركنينة وشنراكنة 

 الحكومة المفتوحة. 
 

انتهى اللقاء بخطوات عملّية محددة الحقة 
تضمّنت التنسيق والتعاون الوثينقنينن بنينن 
برنامج األمم المتحدة اإلنمنائني ومننن نمنة 
التعناون االقنتنصنادي والنتنننمنينة ووزارة 

 التخطيط وهي: 
  إجننراء تنندريننب خنناص حننول

الننمننشننتننريننات واإلدارة الننمننالننيننة 
 . العامة

  إشننراك الننمننسننؤولننيننن الننلننيننبننيننيننن
وبخناصنة النعنامنلنينن فني وزارة 
التخطيط في إجتماعات مننن نمنة 
النتنعناون اإلقنتنصنادي والنتنننمنينة 

  مباشرة برنامج بناء اإلمنكناننينات
طويل األمد يتضّمن تعاوناً تنقنننيناً 
 فعاالً، صياغة السياسات، إلخ...

  تأمين الدعم لفريق رؤية ليبيا فني
  2121العام 

  إنتاج مشترك لمنتجات النمنعنرفنة
 ومؤشرات الحكم في ليبيا.

 
سبتنمنبنر منن  22و 22عقدت الندوة بين 

واستضافها منركنز تندرينب  2102العام 
كاسارتا في إيطاليا التابع لمن مة التعناون 
اإلقتصادي والتنمية لبرنامج إدارة النحنكنم 
فنني الشننرق األوسننط وشننمننال أفننريننقننيننا. 
تضّمن المشاركون ممثلنينن منن وزارات 
التخطيط والنمنالنينة والنعنمنل فني لنينبنينا، 
ومن مة التعاون االقنتنصنادي والنتنننمنينة، 
وبرنامج األمم المتحندة اإلننمنائني وكنبنار 
الخبراء اإليطاليين والليبنينينن، وصناننعني 
سياسات وممثلين عنالنيني النمنسنتنوى منن 
األواسط األكاديمنينة والنمنجنتنمنع النمندنني 

 والقطاع الخاص.

  مشنناركننة الننمننعننرفننة الننمننتننعننلننقننة
بالتحديات األفنقنينة لنبننناء الندولنة 
وإصالح النقنطناع النعنام وطنرق 

  معالجتهما.
  نشر مبادو ومنمنارسنات النحنكنم

السليم والحكومة النمنفنتنوحنة منع 
مننراعنناة مننخننتننلننف مننجنناالتننهننا 

 وجوانبها.
  فنهنم أكننبنر لننوسنائنل رفنع جننودة

الدعم الدولي وفعالينتنه وتنننسنينق 
  التعاون اإلنمائي.

  تنننحنننديننند أولنننوينننات النننتنننعننناون
  المستقبلي.

 

 نتائج الندوة المتوقعة هي:
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 إق ليمية فرعية مق امة في ليبياورشة عمل  التصويت من خارج البلد: 

تختلف العمليات اإلنتخابية اإلنتقالينة بنينن كنل 
من ليبيا ومصر وتونس إلى حنّد كنبنينر إذ أن 
السلطات في كل بلد تنقل موروثاتها السياسنينة 
والمؤسسية إلى داخل ميادين السياسة الناشئنة. 
وفي الوقنت عنينننه، تسنتنفنيند النبنلندان النثنالثنة 
الشقيقة من الفرص لنمنشناركنة النتنجنارب فني 
المجاالت ذات اإلهتمام المشترك، منثنل إدارة 

 اإلنتخابات في فترات إنتقالية دقيقة. 
 

سبتمبر، ن مت النلنجنننة النعنلنينا  21و 22في 
لالنتخابات الوطنية في ليبيا بندعنم منن فنرينق 
األمم المتحدة لدعم االنتخابات منتدًى إقنلنينمنيناً 
ثانوياً حول "التسجيل والتصنوينت منن خنارج 
البلد: تجارب شاملة مبنية على المقارنة للينبنينا 
وتننونننس ومصننر"، وذلننك بننهنندف تسننهننيننل 
مشنناركننة النندروس والننمننمننارسننات الننمننننناسننبننة 
وتننقننديننم مننجننتننمننع قننوي مننن خننبننراء أفننريننقننيننا 

 الشمالية.
 

منمنارسناً منن النبنلندان  01إستقطب المننتندى 
 ،0و 01الثالثنة، بنمنا فني ذلنك وفندان منن 

شخصاً من مصر وتونس على التوالي. تشكل 
المشاركة القوية للنبنلندان الشنقنينقنة جنزءاً منن 
الجهود المتنواصنلنة لنتنسنهنينل النتنواصنل بنينن 
الجهات االننتنخنابنينة النفناعنلنة ونن نرائنهنم فني 
الننمنننننطننقننة الننثننانننويننة مننن خننالل مننؤتننمننرات 

 ورحالت دراسية وتبادالت منت مة.
 

إفتتح الحدث رئيس اللجنة العلينا لنالننتنخنابنات 
الوطنية في ليبيا، السيد ننوري النعنّبنار، وتناله 
النائب عمر أبو ليفة، ونائب المنمنثنل النخناص 
لننألمننيننن الننعننام ومنننننسننق شننؤون الننمننقننيننمننيننن 
والشؤون اإلنسانية التابعة لبعثة األمم المتنحندة 

 لدعم ليبيا، السيد جورج شاربونتيه.
 

علّق نائب رئيس المفوضية العليا ل ننتنخنابنات 
الوطنية، الدكتور عماد السناينح قنائنالً: "ننأمنل 
مننن الننحننكننومننة الننجنندينندة أن تننمنند ينندهننا إلننى 
مواطنيها في الخارج وتدعنهنم يشناركنون فني 
بناء دولنة جنديندة مسنتنقنرة". وأضناف: " إن 
االنتخابات هني النجنسنر النذي ينعنبنره الننناس 

 لتحقيق هذا الهدف".
 

نننّوه الننمننشنناركننون بننفننرصننة الننتننوّحنند حننول 
الموضوع. وأشار ممّثل من المن منة النلنينبنينة 
مؤسسة أجيال للتننمنينة وحنقنوق اإلنسنان إلنى 
رغبنة أفنراد النمنجنتنمنع النمندنني فني منراقنبنة 
الننعننمننلننيننة االنننتننخننابننيننة الننقننادمننة فنني لننيننبننيننا، 
واستخالص فائدة خناصنة منن النننقناش بشنأن 
 الممارسات المناسبة عبر المنطقة الفرعية. 

وأشار رئيس المستشارين التقنين التابنع لندعنم 
العملية االنتخابية في مصنر ولنينبنينا وتنوننس، 
السيد كنارلنوس فنالنننزوينال،  قنائنالً: "تنوشنك 
البلدان الثالثة عنلنى صنيناغنة قنواننينن جنديندة 
بشأن اإلنتخابات أو تطبيق قوانين جنديندة، لنذا 
إن هذا الحدث مالئم جنداً". وأردف قنائنالً: " 
يهدف هذا الحدث إلى تشجيع الحوار بين هنذه 
البلدان الثالثة الشقيقة المختلفة لنلنغناينة، ولنكنن 
لديها الكثير لنتنعنلنينمنه وتنعنلَنمنه منن بنعنضنهنا 

 البعض". 
 

قّدم الممنارسنون منن مصنر وتنوننس وكنذلنك 
خننبننراء مننن الننمننكننسننيننك ورومننانننيننا وإسننبننانننيننا 
والعراق وتايلندا وبلجيكا تجارب مبنننينة عنلنى 
المقارنة أثناء المنتدى. وكذلك، قّدم فريق دعنم 
اإلنتخابات التابع لألمم المنتنحندة تنجناربنه منن 

 العمليات اإلنتخابية حول العالم.
 

تضّمن البرنامج جلسات تمهيدية حول أهنداف 
ومبادو التصويت من خارج البنالد وننمناذجنه 
ولمحات عامة عن تجارب النبنلندان النفنردينة. 
وكذلك توفّرت مواضنينع منتنقندمنة كنإسنتنخندام 
التكنولوجيا في اإلنتنخناب منن خنارج النبنالد، 
وجوانب سياسية ولنوجسنتنينة وقناننوننينة ألخنذ 
عمليات اإلنتخاب من خارج البالد فني الندول 
المضيفة، ووسائل زيادة الوعي حول عملينات 
اإلنتخاب من خنارج النبنالد بنينن النمنغنتنربنينن 

 بعين االعتبار. 

ويتبع المنتندى منبنادرات مشنابنهنة فني مصنر 
ديسننمننبننر مننن الننعننام  01و 9وتننونننس. فننفنني 

، إسنتنضنافنت مصنر منننتندًى إقنلنينمنيناً 2102
فرعياً حول "مشاركة المرأة في إنتخنابنات منا 

مشناركناً  22بعد الثورة النيابية"، وقد حضره 
فننبننرايننر مننن الننعننام  01و 02لننيننبننينناً. وفنني 

، إسننتننضننافننت تننونننس، كننذلننك األمننر، 2102
منتدى حول "تسجيل الناخنب: مننن نور دولني 
مبني على المقارنة لمصنر ولنينبنينا وتنوننس"، 

عضنواً. وُينننوى  21بمشاركة وفد ليبني منن 
عقد الحدث اإلقليمي الفرعي التالي في مصنر 
 وسيعالج موضوع حّل النزاعات اإلنتخابية. 

 
توافق األمم المتحدة والشركاء الدوليون عنلنى 
دفع التكاليف المالية المترتبة على المؤتنمنرات 
التي ستعقد في النبنلندان النثنالثنة وتنولّني إدارة 
األحداث،  بالتشاور التام والتعناون منع هنينئنة 
اإلدارة اإلنتخابية في النبنلند. فني لنينبنينا، دعنم 
فريق دعم االنتخابات النتنابنع لنألمنم النمنتنحندة 
المنتدى. وحدد النفنرينق منوارد ذات هنينكنلنينة 
واحدة من مشروع النمنسناعندة فني إننتنخنابنات 
ليبيا التابع لبرنامنج األمنم النمنتنحندة اإلننمنائني 
وبعثة دعم ليبيا التابعة لألمم المتحدة  ومكنتنب 

 األمم المتحدة لخدمات المشروع. 

"نأمل ان الحكومة الجديدة تمد يدها لمواطنيها في الخارج، وشملهم في بناء سولة مستقرة جدديددة"، الحد   
االندتدخدابدات تدعدتدبدر “  نائب رئيس المفوضية الوطنية العليا لإلنتخابات  الدكتور عماس السايدح. "وأضدا  

  جسر يعبر من خالله  الناس لتحقيق هذا الغرض" .

,  و السيد جيورج عامالجلسة االفتتاحية من قبل السيد نوري العبار رئيس المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات,  السيد عمر أبو ليفة عضو المؤتمر الوطني ال

  شاربانتييه نائب الممثل الخاص لألمين العام والمنسق المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا
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الدعم للبلديات في ليبنينا بنحنضنور  (UNDP)، أطلقت وزارة الحكم المحلَي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2102في الثاني من شهر سبتمبر من العام 
لنق رسنمنّيناً أُطنالوزير السابق محمد الحراري، ونائب وزير الحكم الحلي، السيد صالح سعيد، ومدير إدارة المجالس المحلّّية، السيد عبد الباري شنبنارو. 
ة منن كنافنة عيبرنامج تدريبي من إعداد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للمجالس المحلية وتضّمن مقّدمة عن المعايير المختارة لخمس عشرة بلدية إستطال

 أنحاء ليبيا باإلضافة إلى إستقراء أساسي لمفاهيم االدارة المحلية العامة.  
 

 على المدى القصير، يدعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي:

 بناء إمكانيات المو فين التنفيذيين واإلداريين في المجالس البلدية/المنحنلنينة فني منجناالت إدارة اإلننفناق النعنام، والشنراء، والنتنخنطنينط ووضنع 
 .19/2102الميزانية  التشاركي )بالتنسيق مع المجتمعات المحلّية( والترتيبات المؤسسية/التن يمية المقترحة في ضوء القانون 

 سنينق لنتنننإنشاء روابط عاملة بين الهيئات المركزية/المناطقية والهيئات المحلية/البلدية واإلمكانيات المتوفرة في وزارة الحكم المحلي لنتنحنسنينن ا
 والعمليات العاجلة من أجل التن يم وإعتماد الخطط المتطورة على نحو مثالي على الصعيد المحلي مع موافقة المركز. 

 
ز عنلنى تنزويند ركيوعلى سبيل المتابعة، ُنّ مت زيارات مشتركة لخبراء وزارة الحكم المحلي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي للبدء بتنفيذ التدريب مع الت

ت وعناالمجالس المحلية بتوجيه حول برامج بناء إمكانيات الحكم المحلي على الصعيد المحلي، يبحث في حاجاتهم التدريبية ويوافنق عنلنى تشنكنينل منجنمن
منينداننينة ات محلية من شأنها تسهيل التدريب المستقبلي. في خالل شهر سبتمبر، أطلق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بالتنسيق مع الوزارة، ثنالث منهنمن

سبتمبر، وإلى الجفرة فني النوسنط منن تنارينخ  20إلى  09تناولت ثالث مناطق في ليبيا. تضمنت المهمات زيارة إلى مدينة سبها في الجنوب من تاريخ 
 سبتمبر. 21إلى  28، وإلى غات في جنوب غرب ليبيا من تاريخ 20إلى  22

 
عنم طنوينل ج دباإلضافة إلى تدريب البلديات، يناقش برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حالياً مع وزارة الحكم المحلي ومو فين حكوميين آخرين حول برنام
الصنعنيندينن  عنلنىاألمد سيتضمن جملة أمور منها دعم تطوير البنية المؤسسية والمهام المنوطة للوزارة والبنى الوطنية الفرعية، وبناء إمكانية المو فين 

 المركزي والمحلي، والتطوير اإلقتصادي المحلي.
 

كل أساسي صننادينق وبشودعماً إلنتخابات المجلس البلدي، قًدم برنامج األمم المتحدة أيضاً مواّد إنتخابية للجنة المركزية لتن يم إنتخابات المجلس البلدي، 
يوليو بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واللجنننة النمنركنزينة منا أتناح شنراء النمنواد  00اإلقتراع والحبر وحجيرات المصّوتين. ُوقعت مذكرة تفاهم في 

 اإلنتخابية عند الوقت المناسب. 

 إطالق مشروع دعم البلديات في ليبيا
 المحّلي  الحكمشراكة بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي و وزارة

 ساسااسااب    اا   ا  
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 دعم المشاركة المدنية في الفترة االنتق الية الليبية
دعم الحوار حول قانون  المممنمظمممات الم ميمر 

 الحكومية
أقام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمركز الندولني 
لننلننقننانننون الننذي ال يننهنندف إلننى الننربننح، وشننبننكننة 
الديمقراطينينن فني النعنالنم النعنربني ورشنة تندرينب 
الميّسرين لخمسة أيام للمساعدة على تنعنزينز إننتنقناد 
المجتمع المدني لنمنسنوّدة قناننون النجنمنعنينات غنينر 
الحكومية وإنشاء الدعم العتماد قناننون منخنّول منن 
خالل عملية حوار مهيكلة. أقيمت الورشة في مدينة 

 22ينوننينو بنمنشناركنة  22إلنى  09طرابلس منن 
 شخصاً من مختلف المدن الليبية.

 
وكذلك ُدعيت كل من وزارتي النتنخنطنينط والنثنقنافنة 
باإلضافة إلى مركز دعم المجتمع المدني للمشناركنة 
في مناسبة اإلفتتاح وفي نقاشات الطاولة المسنتندينرة 
المستقبلية بشأن نتائج الجلسات المنحنلنينة والنمنننتندى 

 الوطني حول قانون المن مات غير الحكومية.
 

 22وكجزء من ورشة تدريب الميّسنرينن، ينحن نى 
مشاركاً منن النمنجنتنمنع النمندنني بنفنهنم أكنبنر لندور 
المجتمع المدني وإدارة  من نمنة النمنجنتنمنع النمندنني 
وباتوا اآلن قادرين عنلنى تنقندينم النننصنائنح فني منا 
يخص الجوانب األساسية لقوانين المجنتنمنع النمندنني 
التمكينية. كما اكتسنب النمنشناركنون فنهنمناً واضنحناً 
لعمليات حوار أصحاب الشأن المتعددين المشاركين 
وطّوروا خطة للحوار ومهارات تسهيلية منن خنالل 

 الممارسات اإلنعكاسية والمراقبة. 
 

باإلضافة إلنى ذلنك، أعنّد النمنشناركنون فني ورشنة 
من مة المجتمع النمندنني النمنواطنن مشنروع خنطنة 
لجلسات التربينة النمندننينة حنول النمنجنتنمنع النمندنني 
وعمليات الحوار بشأن قانون الجمنعنينات فني لنينبنينا 
للفترة التي تلي الورشة بين شهري أكتوبر ونوفمبنر 

   .2102من العام 
 

 المشاركة  السياسية للمرأة
قنام بنرنننامننج األمننم الننمننتنحنندة اإلنننمننائني منن خننالل 
مشروعيه "إختصاصيوالتربية النمندننينة فني لنينبنينا" 
و"الننمننسنناعنندة فنني إنشنناء دسننتننور"، وفننريننق دعننم 
اإلنتخابات التابع لألمم المتحدة بتن يم ورشنة عنمنل 

ينوننينو منن  21و 22تدريبية لمدة سبعة أينام بنينن 
للميّسرين بشنأن مشناركنة النمنرأة فني  2102العام 

الحياة السياسية. إفتتحت الجنلنسنة رئنينسنة النمنجنلنس 
الوطني العام لقضايا المرأة، الدكتورة هناء جنبنرينل 

 20الننعننرفنني. وفنني خننالل الننورشننة، تننم تنندريننب 
مشاركاً كنمنينسنرينن لنلننن نم االننتنخنابنينة والنتندابنينر 
الننخنناصننة الننمننؤقننتننة وعننننناصننر النندسننتننور الننهننامننة 
وإجراءات صنع الدستور وكذلنك منهنارات تسنهنينل 
الحوار مع تركيز خاص على مشناركنة النمنرأة فني 
الحيناة السنيناسنينة. سنتنمنكنن النمنهنارات النمنكنتنسنبنة 
المشاركين من إجراء تنربنينة مندننينة وورش عنمنل 

مندن فني كنافنة أننحناء  01مهيكلة على يومين فني 
. 2102ليبيا فني خنالل شنهنر أكنتنوبنر منن النعنام 

امنرأة منن مننن نمنات الندعنم  111وسُتعنى حوالى 
المدنني واإلعنالم واألوسناط األكنادينمنينة وأعضناء 

 األحزاب السياسية وكذلك رّبات البيوت.

 أحد الميسيرين في جلسة الحوار  

مداخلة عضو االمؤتمر الوطني العام   الدكتورة هناء جبريل  لمزيد 

 من اشراك المرأة في الكيانات السياسية

 دعم الحوار حول قانون المنظمات ال ير حكومية
ُنَ مت ورشة عمل لتنمية اإلمكانيات وجلسات تدريب في طرابلس حول إسنتنخندام النمنننتنجنات 

يونيو بالشراكة مع من متي المجتمنع النمندنني  02و 00اإلعالمية للتربية المدنية والتوعية في 
(. قصدت الجلسات إلى زيادة الوعي حول دور النتنوعنينة النعنامنة   V2.0وO  2Hالمحليتين )

في تعزيز المعرفة المدنية وتطوير إمكاننينات النمنشناركنينن لنفنهنم ومننناقشنة النتنربنينة النمندننينة 
واالنخراط المدني. ومن خالل الورشة، تعّرف المشاركون بمختلف األدوات اإلعالمية وكنينف 
يمكن إستخدامها في اإلطار الليبي لتعزيز المعرفة وزيادة الوعي حول النمنواضنينع األسناسنينة. 

المشاركنة والنمننن نمنات اإلعنالمنينة  21ل  وفي ختام الجلسات، زّودت من مات الدعم المدني  ا
غير الحكومية بالمعدات الالزمة لمباشرة وتصميم حمالت الوعي وتطبيقها، بما في ذلك إننتناج 

 مواد التربية المدنية. 
 

 ورشة عمل حول قانون المنظمات غير الحكومية و مشاركة المرأة
شهد شهر أغسطس ورشتي عمل تنشيطيتين حول قانون المن مات غير الحكنومنينة ومشناركنة 
المرأة في الحياة السياسية والدستور. توجهت ورشتا العمل اللتان عقندتنا فني النينومنينن النثنالنث 
بين بشأن كنل منوضنوع منن النمنواضنينع. كنان  والرابع على التوالي إلى ميسري الحوار المدرَّ
الغرض منهما تعزيز مهارات المتدربين التقنية في تسينينر النحنوارات ومنبناشنرة خنطنة عنمنل 

 منطقة عبر ليبيا. 02جلسات الحوار المحلي لكي تجري في 

 

ليبياً كمينّسنرينن لنلنحنوار وسنيندينرون حنوارات  28باإلضافة إلى ذلك، تم تدريب ما مجموعه 
 على الصعيد المحلّي حول مسائل مختلفة على الصعيد المحلي.

 المشاركين في تدريب منظمات المجتمع المدني
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 استخدام فعّال للموارد
  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يسهّل نق ل المعرفة إلى موظفي وزارة الدف اع

تعتبر ليبيا من الدول األعضاء األقلية في األمم المتحدة التي ال تشارك باإلتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معّينة. يعتمد 
مشروع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي اإلنساني الخاص بإزالة األلغام في ليبيا نهجًا متعدد األوجه في عمليات إزالة األلغام 

 في البالد.
 

وبإنخراط برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الفّعال في التطور المؤسسي لسلطة إزالة األلغام الوطنية، فهو يعمل مع نظراء 
وطنيين لتطوير البنى التنظيمية الضرورية والمساعدة في تطوير اإلستراتيجية الوطنية وتطوير معايير إزالة األلغام الوطنية 

 والبدء بالمسح على الصعيد الوطني وتطوير اإلمكانيات التقنية للهيئات الوطنية.
 

وأخيرًا، تهدف كافة النشاطات إلى جعل إنضمام ليبيا ممكنًا إلى اإلتفاقيات مع تركيز أولَي خاص على إتفاقية حظر إستخدام 
تفاقية القنابل العنقودية إن الغرض من الحضور في إجتماعات الدول األطراف في اإلتفاقيات، كمراقبين  .األلغام ضد األفراد وا 

بشكل أساسي، هو الحفاظ على زخم المشاركة الليبية والتأكد من أن المستشارين الوطنيين إلى صانعي السياسات على علم 
 تام بالعمليات. 

 
وكجزء من أنشطة البرنامج لتعزيز تعاون ليبيا مع أصحاب الشأن الخارجيين بشأن إزالة األلغام، سّهل برنامج األمم المتحدة 
تفاقيات دولية. ومثال مؤخر على ذلك كانت االتفاقية الرابعة المتعلقة  اإلنمائي مشاركة الحكومة الليبية في عدة مؤتمرات وا 

. واجه فريق 3131سبتمبر من العام  31إلى  9بالقنابل العنقودية التي عقدت في لوساكا، في جمهورية زامبيا، من تاريخ 
مشروع إزالة األلغام التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي تحّديًا مع جدول أعمال ضّيق للغاية لترتيب مشاركة الوفد الليبي 

 التابع لوزارة الدفاع في اإلتفاقية. 
 

تتوَجه اإلتفاقية إلى أصحاب الشأن من الدول األطراف والدول الموّقعة والدول المراقبة ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات 
الدولية والمجتمع المدني. وقد شَكلت رعاية مشاركة الوفد الليبي جزءًا من دعم تطوير إمكانيات أصحاب الشأن المركزيين 
والمحليين في ما يتعلق بأعمال إزالة األلغام وتزويدهم بفرصة اإلستفادة من التعاون الدولي والمساهمة به واإلنكشاف دوليًا 

 ونقل التجربة. 
 

تم تشكيل الوفد الليبي على الرغم من العقبات كلها، فقد أطلق العنان لعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والروح الجامحة 
التَواقة للنجاح لتحقيق المستحيل. فصدرت تأشيرات الدخول، وتّم التسجيل في المؤتمر، وأنجزت ترتيبات السفر وعمل الوفد 
على الحضور في لوساكا زامبيا في الوقت المحدد. ومرة جديدة، حافظ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على سمعته بأنه قادر 

 على التسليم في الوقت المحدد. 
 

تتطور أجندة إزالة األلغام بحسب وتيرة التنمية، ويدعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشدة التنمية المستمرة مع زيادة في 
 األنشطة المخططة للفترة المتبقية من العام. 
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 شسرك ب نسمج األمم المتحدة اإلنمسئب النسس على 

جميع مستو ست المجتمع للمسسعدة فب بنسء األمم التب 

تستطيع أن تقف بوجه األزمست، وتقود وتد م النمو 

بلدا  711الذي  حَسن نوعية الحيسة لكل إنسسن.  وفب 

ومنطقة، نحن نقدم المنظور العسلمب وال ؤ ة المحلية 

  للمسسعدة على تمكين  يسة النسس وبنسء األمم الم نة.

النوفليين؛ ق ب مدرسة بن 

 عثمسن

 شسرع أبوعجيلة بن طسل  

 ط ابلس ليبيس 

 ط ابلس 853ص.ب. 

 :على UNDPتسبعوا 
www.ly.undp.org 

www.facebook.com/undp 

www.twitter.com/undp 

www.youtube.com/undp 

 المانحون  -برنامج األمم المتحدة االنمائي  

 أخبار اخرى

www.ly.undp.org 

قام مكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ليبيا  بتحديث موقعه على شبكة  

االنترنت بالتعاون مع مجموعة اإلتصاالت برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

)مقرها في نيويورك(. تنفيذ الموقع اإللكتروني هو جزء من مشروع تحديث 

شبكة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي العالمي، مما يسهل في عملية التنمية 

العالمية  كما يعتبر نصب حديثا و موحد لجميع مكاتب برنامج االمم المتحدة 

 العالمية.

 بمناسبة عيد االضحى المبارك  
 

يتقدم  مكتب برنامج االمم المتحدة االنمائي  
بأحر التهاني لكم و ألسركم على أمل أن يجمعنا  

 العيد على المحبة و النماء
 ساسااسااب    اا   ا  

 انظم الى ب نسمج االمم المتحدة االنمسئب كل من:

 

 السيد ربيع عياس 

 السيدة ابيجال مامبو 

 السيد الفونسو اورتيجا 

 السيد عزيز اسسينا 

 المستشار علي سعد 

 السيدة كاترين شويبي 

 السيدة حال المنصوري 

 

 فسرق ب نسمج االمم المتحدة االنمسئب كل من:

 

  السيدة سيما الخطيب 

 السيد سفيان خلف هللا 

 السيد جيوم شارتيرز 


