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الصحيفة اإلخبارية لبرنامح األمم 
 المتحدة اإلنمائي 

  4102آذار/مارس 

 في هذا العدد: 
دعم عمليات صياغة الدستور 

 الدعم اإلنتخابي 
 سيادة القانون والعدالة 

 حقوق اإلنسان 
يقّدم  الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة

   وثائق اإلعتماد
 أحداث 

هذه هي الصحيفة اإلخبارية األولى 
للفترة األمم المتحدة اإلنمائي  لبرتامج

الممتدة من كانون الثاني لغاية مارس/
 .4102شباط 

إنها تسلط الضوء على بعض النشاطات 
واإلنجازات  في خالل األشهر الثالثة 
األخيرة، تماشياً مع البرنامح القطري 

الذي تم اإلتفاق عليه  4104-4102
األمم  بين الحكومة الليبية وبرتامج
مجاالت المتحدة اإلنمائي. وتكمن 
 التركيز البرنامح القطري على: 

 
في ظل مجال :  اإلنتقال الديمقراطي
األمم المتحدة  برنامجالدعم هذا، قام 

اإلنمائي بدعم كل العملية اإلنتخابية بما 
فيها هيئة صياغة الدستور واإلنتخابات 

 البلدية. 
 

ياإلضافة إلى الدعم المقدم إلى عملية 
صياغة الدستور، والمؤتمر الوطني، 
والمجتمع الوطني من خالل التربية 
المدنية والمبادرة  الجديدة  في برامج 

 حقوق اإلنسان. 
 

األمم المتحدة  يدعم برنامج:  الحكم
اإلنمائي عملية بناء قدرات الوزارات 
واإلدارات المحلية فضالً عن سيادة 

 القانون والعدالة.
 

نأمل أن توفر لكم هذه الصحيفة 
اإلخبارية لمحة عن نشاطات برنامج 
األمم المتحدة اإلتمائي في خالل الفصل 

في مجال خدمة  4102األول من العام 
الشعب الليبي عبر دعم اإلنتقال 

 الديمقراطي. 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تدريب بناء مهارات المرشحين لهيئة صياغة الدستوريدعم    

، أطلللق 4102في األول من شباط/ فبراير 

سلللسلللة ملن  برنامج األمم المتحدة اإلنلملائلي

جلسات اإلحاطة الموضوعية حول صليلاغلة 

الللدسللتللور اسللتللغللرقللت يللومللا واحللدا، وذللل  

للمرشحين الذين تم تسجيلهم النتخابات هيئلة 

صياغة الدستلور. وتلمإ إرسلال اللدعلوة إللى 

 051جميع المرشحليلن اللذيلن بلللم علددهلم 

مرشحاً، وبعد مرورسبعلة أيلام ملكلثلفلة ملن 

ملن جلمليلع  ٪01جلسات اإلحاطلة، حضلر 

المرشحين لهيئة صليلاغلة اللدسلتلور ورشلة 

العمل الذي استغرق يوما واحداً خالل الفترة 

بلليللن األول و الللتللاسللع مللن شللبللاط/ 

. وأقام بلرنلاملج األملم 4102فبراير 

المتحدة اإلنمائي في شراكة مع علدد 

من الخبراء الدستوريين في المنطلقلة 

وبعثة األملم اللملتلحلدة للدعلم لليلبليلا، 

ورشة عمل للمرشحين لهيئة صياغة 

الدستور والتي وفلرت للللملشلاركليلن 

معلوملات أسلاسليلة حلول اللملفلاهليلم 

   الدستورية وعمليات صنع الدستور.

للَر الللخللبللراء الللدسللتللوريللون  لللقللد َيسا
األربللعللة مللن الللمللنللطللقللة الللعللربلليللة 
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هيئة صياغة الدستور يتباحثونمرشحو    
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والمستشار الدستوري لبعثة األمم المتحدة لدعلم 
ليبيا ورش العمل، حيث قدموا مفاهليلم نلظلريلة 
حللول صلليللاغللة الللدسللتللور وحللقللوق اإلنسللان 
والملسلاواة بليلن اللجلنلسليلن فضلال علن أملثلللة 
 ودراسات ميدانية من بلدان أخرى في المنطقة.

في حفل االفتتاح، قال السيد إري  أوفيرفيسلت، 
لبرناملج األملم اللملتلحلدة  مدير المكتب القطري

اإلنمائي في ليبيا، "لقد تم التركيز أثناء تصمليلم 
على تزويلد اللملرشلحليلن بلملبلاد   هذه الورشة

عللمللللليللة صلليللاغللة الللدسللتللور، وذكللر أيضللا أن 
اللدسللتللور هللو إطلار الللعلقللد االجلتللمللاعلي بلليللن 
الحكومة والشعب الليبي، والغاية النلهلائليلة ملن 
الدستور هي توفير االستقرار السياسي والعدالة 
االجتماعية". وأكد المدير القطري دعم برناملج 
االمم المتحدة اإلنمائي في ليبيا عللى اسلتلملرار  
لجهود التي تبذلها ليبيا لتلحلقليلق اللديلملقلراطليلة 

 .واالستقرار

كان الهدف العام من تنظيم ورش العملل زيلادة 

معرفة المرشحين في عمليلة صلنلع اللدسلتلور، 

وإعدادهم لدورهم الفاعل في العملية الدستورية 

سواء كأعضاء منتخبين أو كجهات فلاعلللة فلي 

المجتمع المدنلي. تلتلضلملن خلريلطلة اللطلريلق 

الحالية المتعلقة باالنتلقلال السليلاسلي فلي لليلبليلا 

إنشاء هيئة صياغة اللدسلتلور للتلقلديلم مشلرو  

الدستور لالستفتاء الشعبي للموافلقلة عللليله. إن 

تللنللو  الللدوافللع و الللدرجللات الللمللخللتلللللفللة مللن 

التضحيات الشخصية يجعل الكثير من الليبليليلن 

على استعداد للمساهمة مباشرة في عملية صنع 

الدستور. ومن المتوقع أن يكون للتدريب علللى 

صياغة "الدستور الشامل" الذي نظمه بلرنلاملج 

األمم المتحدة اإلنمائي تأثيراً أبلعلد ملن جلدران 

 هيئة صياغة الدستور في البالد.

إن دعم األمم المتحدة لعمليات صلنلع اللدسلتلور 

هو أحد مكونات عملها األساسية في العديد ملن 

الدول التي تلملر بلملرحلللة انلتلقلالليلة، وتلغلطلي 

صياغة اللدسلتلور كلل ملن اللعلمللليلة اللواجلب 

إتباعها والموضوعات اللتلي يلتلم تلنلاوللهلا فلي 

لنلجلاح  الدستور، إن العملية والمضمون هما أمران حاسمان بالنسبة

 عملية صنع الدستور وتأثير التحوالت السلمية للسلطة السياسية.

فلي اللغلاللب ملن  -خالل السنوات األخيرة، شاركت األمم المتحدة 
في عدد من عمليات صياغة  -خالل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

الدستور في دول مثل أفغانستان والعراق، كذل  توفر األمم المتحدة 
مختلف أشكال المساعدة في صياغة الدستور باإلضافلة إللى تلقلديلم 
المشورة بشأن العملية وتعمل على تأمين الخبرة اللفلنليلة اللتلي يلتلم 
طلبها، كما تعمل على تعزيز أفضل الممارسات الدولليلة واللملبلاد  
األساسية للمشاركة الشعبية والشمولية والتمثيل والشفافية والملللكليلة 

  الوطنية.

يدعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عللى وجله اللتلحلديلد اللتلوعليلة 

العامة ويشجع الحوار وبناء قدرات المجتمع المدني. يتركز ملعلظلم 

هذا الدعم في المجال التلقلنلي واالسلتلشلاري اللملسلتلملد بلدوره ملن 

مجموعة واسعة من الخبرات داخل وخارج منظومة األمم الملتلحلدة 

لضمان الوصول إلى أفضل الممارسات الدولية والمقارنة و تأطليلر 

 الممارسات الفضلى في السياق الوطني.

الدكتورة ابتسام أحمد هي أكاديمية من كللليلة اللقلانلون فلي جلاملعلة 

بنغازي، وهي أيضا ناشطة في منظمات المجتمع المدني التي تعمل 

إلرساء القاعدة وبناء الثقة بين الدولة ومواطنيها. كان اللدافلع وراء 

عضوا أنها تعتبلر صليلاغلة اللدسلتلور  01خوضها معركة انتخاب 

كأحد االنجازات الوطنية بعد الثورة نحو العملية الديمقراطيلة. كلملا 

قالت في مقابلة أجريت معها عبر الهاتف من مديلنلة بلنلغلازي "أنلا 

مدفوعة بالعملية االنتقالية التي تجري في ليبيلا، اللتلي تُّلعلدا إنلجلازا 

لمرحلة ما بعد ثورة ليبيا"، وهي تأمل أن يكون الدستور الجديد فلي 
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 أحد المرشحين ليئة صياغة الدستور أثناء مشاركته في المناقشات
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  يدعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي االنتخابات على الصعيد الوطني في ليبيا
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االنتخابات الوطنية  UNDPدعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

شباط/ فبراير  41الثانية لهيئة صياغة الدستور التي جرت في 

م دعم األمم المتحدة لالنتخابات في ليبيا وفقا 4102 . يُّقدا

. 4105/4102للوالية الواردة في قرار مجلس األمن الدولي 

إن المساعدة االنتخابية لألمم المتحدة في ليبيا هي عمل فريق 

متكامل يتألف من بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي، بموجب هذه الوالية، يتم الجمع بين 

الموارد والخبرات و التعاون مع المجتمع الدولي والجهات 

 المانحة لدعم العمليات االنتخابية.

يركز برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لدعم ليبيا على تعزيز 

مؤسسات الدولة سواء على صعيد القدرات القانونية أو 

المؤسساتية إلجراء انتخابات ذات مصداقية خالل الفترة 

االنتقالية وما بعدها. يوفر برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي الدعم العملياتي إلى اللجنة العليا لالنتخابات 

الوطنية من خالل شراء المواد االنتخابية و التوجيه 

اليومي و إتاحة الفرص المنظمة لتطوير القدرات، 

وكذل  مساعدة هذه المؤسسة على توطيد وتوسيع 

 قدراتها على إجراء فعاليات االنتخابات المتعاقبة.

جرى تنظيم انتخابات مجلس صياغة الدستور 

اإلعالن الدستوري المؤقت بصيغته المعدلة  بموجب

من قبل المؤتمر الوطني العام وفقا للقانون االنتخابي 

 .4102نيسان/ أبريل  0المعلن في  01/4102رقم 

وكانت االنتخابات جزءا حيويا من التحوالت 

الديمقراطية وتنفيذ اتفاقات السالم في جميع أنحاء 

األمم المتحدة دور   العالم. في هذه الحالة، تلعب

رئيسي في تقديم المساعدات الدولية عبر هذه العمليات 

المهمة. ساعدت األمم المتحدة ومن خالل كياناتها 

المختلفة العمليات االنتخابية في جميع أنحاء العالم، 

وتركز بشكل متزايد جهودها االنتخابية اليوم على 

تقديم المساعدة التقنية بغرض مساعدة الدول األعضاء 

على بناء نظم انتخابية وطنية مستدامة ذات مصداقية، 

تلقت أكثر  0000وتشير التقارير إلى أنه منذ العام 

دولة المساعدة االنتخابية لألمم المتحدة،  011من 

وحتى هذا التاريخ يُّنظر إلى االنتخابات الديمقراطية 

كجزء ال يتجزأ من الديمقراطية إضافة إلى مساهمتها 

  في االستقرار االقتصادي والسياسي للدولة.

  صناديق اإلقتراع بانتظار أن يتم عّد بطاقاتها

 المواد االنتخابية التي تم  شراؤها من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 

 40االقتراع من مراكز التصويت الخاص في انتظار أن يتم عدها، طرابلس، 

 (UNSMIL)تصوير نور الطويل /   4102فبراير 

 الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي السابق )جورج شاباندير(

 4102خالل  زيارته ألحد مراكز االقتراع في طرابلس فبراير  
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  التوعية المدنية دعماً لبناء الديمقراطية 
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نستمد من الخبرة والتاريخ في الديمقراطية أن مشاركة 

المواطنين في المجتمع الديمقراطي تستند على مبدأ التفكير الناقد 

وعلى فهم وقبول الحقوق والمسؤوليات التي تأتي مع تل  

العضوية. ويعتبر المجتمع المدني جزءاً ال يتجزاً من العملية 

وينبغي أيضا أن يبقى على اطال  ويشار  باعتباره ركيزة 

 أساسية من ركائز المجتمع الديمقراطي.

 

إن الحكومة الديمقراطية تعني أن يشار  المواطنون بشكل فاعل 

و أن يتمكنوا من لعب دورهم في حكم بلدهم. انه ليس مجرد 

قبول سلبي لمذاهب اآلخرين أواإلذعان لمطالبهم. بعبارة أخرى، 

تتحقق تماما المثل العليا للديمقراطية عندما يسهم كل فرد من 

أفراد المجتمع السياسي في حكم هذا المجتمع، وبغية زيادة 

المعرفة الديمقراطية والحكم. أطلق برنامج األمم المتحدة 

دعم المشاركة المدنية في المرحلة االنتقالية "  اإلنمائي مشرو  

، ويعمل 4104في كانون الثاني/ يناير  (SCELT)  "في ليبيا

المشرو  بالتنسيق مع مختلف شركائه في الوزارات ومنها 

وزارة التخطيط، الثقافة والمجتمع المدني، التعليم العالي، 

واألوقاف )الشؤون الدينية(. ويهدف برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي لتسهيل ودعم الليبيين وال سيما الشباب والنساء وكل 

الطوائف في المجتمع ليصبحوا مشاركين فاعلين في عملية 

 االنتقال إلى الديمقراطية.

 

قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الليبي  على الصعيد الداخلي، 

بتنسيق برامجه المختلفة لتصل بشكل فعال إلى المجتمع المدني 

والمواطنين و تقديم برامج التربية المدنية، ويشار  أيضا 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع فريق األمم المتحدة لتقديم 

الدعم االنتخابي في تنظيم عدة دورات تدريبية لميسري مشاركة 

المرأة في العملية السياسية، وتستمر ورش العمل التدريبية 

، وقد تمكن 4102والتدريب على بناء المهارات في العام 

المستفيدون من هذه البرامج من إدارة التوعية المدنية وورش 

عمل الحوار المنظم في أثناء عملية تطوير الدستور في عدة 

مواقع في جميع أنحاء البالد. عقب تقييم المجتمع المدني المُّمول 

ع برنامج األمم المتحدة  من االتحاد األوروبي في مدينة سبها، وسا

اإلنمائي ومنظمة اليونيسيف عملية تفحص وتقييم األطراف 

الفاعلة في المجتمع المدني في مختلف المدن األخرى مثل:مدن 

بنغازي وطرابلس و مصراتة، وتم االنتهاء من التقييم في الربع 

، كما قدمت ورش عمل الحوار 4102األول من عام 

لمحة أكثر تفصيال عن المجتمع المدني الناشط في   المنظم

وعن التنظيم  مختلف القطاعات واألنشطة الخاصة به حتى اآلن

الداخلي واإلدارة الحالية. وباختصار، يعمل برنامج األمم المتحدة 

في أربعة مجاالت للتربية المدنية  4104اإلنمائي منذ العام 

تستهدف أربعة مخرجات. يكمن المجال األول في تعزيز قدرات 

المجتمع المدني للتربية المدنية بحيث تلعب دورا في تسهيل 

المشاركة والصوت المدني، وإعداد المواطنين لعمليات بناء 

الدستور االنتقالي. ثانيا، إنها تعمل على تمكين الشباب من 

المشاركة في عمليات التحول حيث أنه لدى العديد منهم توقعات 

ويتوقعون التحسينات  مثالية حول التحول السريع في البالد

الفورية في المجالين السياسي واالقتصادي. اشتراكهم وقدرتهم 

على االبتكارات أمران حيويان لعملية االنتقال وتهميشهم قد يهدد 

 شرعية العملية االنتقالية نفسها.

وثمة مجال آخر من مجاالت الدعم هو الدعوة إلى مشاركة المرأة 

على قدم المساواة في عملية االنتقال. هذا أمر ضروري للبناء 

على الدور النشط الذي تقوم به المرأة كما الناشطين في الثورة، 

 ودورهم اآلن كبناة سالم وسياسيين وناشطين.

 

أخيرا، أن البرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أيضا يعمل لتطوير 

ثقافة الحوار. يعتبر تطوير ووضع نماذج لعمليات حوار قائم على 

المشاركة أمرا حيوي في المساعدة على التوسط في اتفاقيات 

شاملة، والتي تعبر عن تطلعات المواطنين. كما يتم استهداف 

وسائل اإلعالم أيضا في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لدعم 

التوعية المدنية، على هذا النحو يقدم برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي الدعم لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني حول 

استخدام نواتج وسائل اإلعالم للمشاركة المجتمعية، وهذا يهدف 

إلى تطوير المعرفة والمهارات حول دور اإلعالم في تعزيز 

 25المعرفة المدنية حول العملية االنتقالية، لقد تم تدريب نحو 

منظمة من المجتمع المدني ووسائل اإلعالم من خالل برنامج 

التوعية المدنية، و أصبحت اآلن ورش عمل الحوار المنظم قادرة 

على استخدام مجموعة متنوعة واسعة من وسائل اإلعالم كوسيلة 

 للمعلومات المدنية والمشاركة في جميع أنحاء ليبيا.

 فخور للمشاركته في العمليات الديمقراطية

 (UNSMIL)تصوير عباس/ 

http://www.facebook.com/undp.ly
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  دعم البلديات المحلية لبناء المهارات والقدرات
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م البرنامج اإلنمائي عدة دورات تدريبية للبلديات المحلية فلي  قدإً

يستهدف التدريب على اكتلسلاب   .4102الربع األول من عام 

المهارات ست بلديات حليلث جلرى تلنلفليلذ هلذه اللدورات فلي 

المعهد الوطني لإلدارة في ليبيا. في الوقت الراهن تشار  ست 

مدن من بينها سبها، طرابلس )منطقتين(، بلنلغلازي، و ملديلنلة 

زوارة في الدفعة األولى من التلدريلب، هلذا اللتلدريلب يلغلطلي 

ثمانية موضوعات تشمل إدارة اللملوارد اللبلشلريلة، األرشلفلة، 

مهارات االتصال، المحاسبة في اللقلطلا  اللعلام، اللتلشلريلعلات 

الوظيفية، سياسة الحكم المحلي وإعلداد اللتلقلاريلر. خلالل هلذا 

من العاملين في المجالس  011البرنامج حضر التدريب حوالى 

البلدية الست، ويأتي هذا التدريب كجزء من خطة عمل ملدتلهلا 

أشهر اتفق عليها برنامج األمم المتلحلدة اإلنلملائلي و وزارة  0

اإلدارة المحلية لتزويد البللديلات بلاللملهلارات اللالزملة للتلقلديلم 

 خدمات أفضل للمواطنين.

عالوة على ذل ، من أجل تلعلمليلق اللملفلاهليلم وتلفلهلم 
تطبيق الالمركزية وقضايا الحكلم اللملحلللي فلي دوللة 
م البرنامج اإلنمائي الدعم الفني للورش  ديمقراطية قدا
العمل التي نظمتها بعثة األمم المتحدة للدعم في لليلبليلا 
حول تطبيق الالمركزية في طرابلللس وبلنلغلازي ملن 

 .4102شبلاط/ فلبلرايلر 4كانون الثاني/ يناير حتى 40
مت ورش العمل بالتعاون مع المجالس المحلليلة  لقد نُّظإ
في مدينتي بنغازي وطرابلس، و قلد شلار  اللخلبلراء 
الدستوريون من جنوب أفريقيا، وتلونلس، واللواليلات 
المتحدة األمريكية مختلف المواضيع ذات الصلة بشأن 
مفاهيم الالمركزية في الدستور. وحضر ورشة العمل 
أفراد من المجالس المحلية والمرشحون لهيئة صياغلة 
الدستور ونشطاء حقوق اإلنسان ومنظمات اللملجلتلملع 

 المدني.

  
كيف يتم تحقيق اإلدارة الرشيدة في الدول التي تمر 

بمرحلة انتقالية؟ تشير األبحاث أنه بالرغم من أن 

االنتخابات هي عنصر أساسي في التحول الديمقراطي 

فإن وضع إستراتيجية ناجحة لإلدارة الفعالة يجب أن 

ينظر إليها على أنها شرعية  -يشمل حكومة مركزية 

ن، ونظام قضاء  -في أعين الناس و دستور مدوإ

محصن، باإلضافة إلى وجود مجتمع مدني فاعل. في 

هذا الصدد، تستجيب مقاربة برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي في ليبيا لتطلعات الليبيين في إقامة الحكم 

الديمقراطي، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي إنما 

يدعم المبادرات التي تعمل على تحسين الكفاءة 

والفعالية والشفافية والمساءلة واإلنصاف في تقديم 

 المشاركون في التدريب

 جانب من المشاركين في التدريب

 جانب من المشاركين في التدريب

http://www.facebook.com/undp.ly
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  يساعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في بناء قدرات المؤسسات القضائية
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كجزء من الدعم المستمر لتعزيز قطا  العدالة فلي لليلبليلا، 

م برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالتعلاون ملع اللملعلهلد  نظإ

العالي للقضاء في ليبيا مناقشات الطاولة المسلتلديلرة اللتلي 

حلول  ( 4102آذار/ ملارس  21-40استمرت لمدة يومين )

بناء القدرات اللقلضلائليلة، ويلركلز اللنلقلاش علللى تلحلديلد 

التحديات واحتياجات الملعلهلد اللملتلصلللة بلبلنلاء اللقلدرات 

القضائية، يهدف اجتما  الملائلدة اللملسلتلديلرة اللذي جلملع 

خبراء من ليبيا، جمهورية التشي ، إيطاليا، برناملج األملم 

اللملتلحللدة اإلنلملائللي وبلعلثللة األملم الللملتلحلدة للدعلم للليلبليللا              

إلى المساهمة في الهدف األكبر المتمثل في تقديم اللقلضلاء 

الليبي لخدمة أكثر كفاءة للجمهور، وقد ناقش الملشلاركلون 

أفضل الممارسات المعتلرف بلهلا دولليلا فلي ملجلال بلنلاء 

القدرات القضائية، و أخيراً، َخللُّلَصلت اللملنلاقشلة إللى أن 

تقوية قدرات المؤسسة القضائية العالية هو عملية حلاسلملة 

 لتطوير النظام القضائي في البالد.

 

في خالل افتتاح االجتما ، قلال السليلد علللي بلكلر ملديلر 

المعهد العالي للقضاء في ليبيا: إن ليبيا تقف على ملفلتلرق 

طرق نحو إقامة دولة ديمقراطية، وأن جميع الليبيين كانوا 

يحلمون منذ عقود بتحقيق ذل ، وهذا النقاش مهم من أجل 

قطا  العدالة في ليبيا ويحدث في لحظلة ملهلملة جلدا ملن 

الزمن، و يشار  أعضاء ملن اللملعلهلد األعلللى للللقلضلاء 

والمجلس األعلى للقضاء في ليبيا في المناقشات، وعلالوة 

على ذل ، يتشار  خبراء من إيطاليا وجمهورية اللتلشليل  

 .و تونس الخبرات الفنية من بلدانهم

 

قال السيد علي سعد المختار مدير مشرو  سيادة القانون 

ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ليبيا، خالل حفل 

االفتتاح، أن ليبيا ما بعد الثورة تشهد إصالحات لم يسبق 

لها مثيل في نظامها القضائي وصوال إلى استقالل القضاء 

على كافة المستويات المؤسساتية، وأنه لبناء قضاء مستقل 

 ونزيه ال بد من إنشاء استقاللية النظام القضائي وتعزيزه.

 

في ليبيا، كان أثر النزا  واضحاً في إضعاف سيادة 

القانون وبنية النظام القضائي في البالد، وعقب انتهاء 

النزا ، تتعاون األمم المتحدة، في ليبيا، بشكل وثيق مع 

الحكومة الليبية والمجتمع المدني من أجل تطوير شراكة 

قوية في دعم بناء القدرات بغية تعزيز سيادة القانون، 

وتتجلى واحدة من مساهمات برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي في ضمان تحقيق التقدم فيما يخص تعزيز 

مؤسسات سيادة القانون في ليبيا خالل الفترة االنتقالية، 

وذل  من خالل تقديم التدريب وتنظيم الجوالت الدراسية 

 لمختلف البلدان.

م البرنامج اإلنلملائلي جلوللة دراسليلة  وفي هذا المجال، نظإ

آذار/  40إللى  00لمجلس القضاء األعلى في الفترة بين 

، وقد أتاحت هذه الجولة الفرصة لللليلبليليلن 4102مارس 

الكتساب المزيد ملن اللخلبلرة ملن خلالل اإلطلال  علللى 

الللتللجللارب والللخللبللرات الللدوللليللة، وقللدمللت كللذللل  فللرصللة 

للمشاركين ليصبحلوا أكلثلر إللملاملا و درايلة فلي شلؤون 

وظائف النظم اللقلضلائليلة فلي كلل ملن  التنظيم، اإلدارة و

  إيطاليا وهولندا.

إن سيادة القانون والعدالة من العوامل المساهمة الرئيسية 

في تحقيق السالم واالستقرار في بلد يمر بمرحلة انتقالية. 

 صورة جزئية لمشاركي مناقشة المائدة المستديرة

...8تابع في  صفحة    
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  تدعيم دور المجتمعات المدنية من أجل تعزيز حقوق اإلنسان 
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يدعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المجتمعات المدنية 

العاملة في ميادين حقوق اإلنسان من خالل تزويدها بالمعرفة 

حول مفاهيم حقوق اإلنسان، و في شراكة مع بعثة األمم 

المتحدة لدعم ليبيا وبالتعاون مع المجلس الوطني للحريات 

المدنية وحقوق اإلنسان، نظم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

ورشة عمل تدريبية في مجال حقوق اإلنسان لمدة أربعة أيام 

لمنظمات المجتمع المدني  4102آذار/ مارس  41  -00من 

 العاملة في مجال حقوق اإلنسان. 

 

إن المجتمع المدني بحد ذاته هو ميدان معقد يمتد من أنشطة 

المجتمعات المحلية األساسية على مستوى منخفض مثل 

والتجمعات(،إلى المنظمات غير الحكومية  )النوادي الرياضية

التي تقدم خدمات كبيرة أساسية للمنظمات المناصرة البارزة 

التي تتحدث في بعض القضايا مثل قضية حقوق اإلنسان. بعد 

الثورة في ليبيا، شهدت العديد من منظمات المجتمع المدني 

االزدهار، ومع ذل ، إن الكثير منها بحاجة إلى دعم القدرات 

  على جميع المستويات.

 

كان هدف ورشة العمل تدعيم و تطوير قدرات منظمات 

المجتمع المدني بغية تمكينها من تعزيز الدفا  عن حقوق 

اإلنسان ومراقبة حقوق اإلنسان في المستقبل، كما زودت 

ورشة العمل التي أنعقدت في فندق هارون في طرابلس 

د  المشاركين بالمعرفة الموضوعية وفهم حقوق اإلنسان. وحدإ

المشاركون التحديات المتعلقة بحقوق اإلنسان التي تشهدها 

 ليبيا في فترتها االنتقالية. 

وفي خالل حفل االفتتاح، أعلن السيد وليد كعوان 

األمين العام للمجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق 

عن تقديم الدعم الكامل لمبادرات تنمية  اإلنسان

 القدرات لمنظمات المجتمع المدني. 

 

وأكد كذل  أن المجتمع المدني يجب أن يجهز بالكامل 

لتعزيز حقوق اإلنسان تماشيا مع الجهود الرامية إلى 

 بناء سيادة القانون والدولة الديمقراطية.

وقال السيد علي المنتصر من جانب برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي،"أن مشاركة منظمات المجتمع 

المدني في صياغة الدستور أمر بالم األهمية لعملية 

مشروعة تنطوي على الشمولية، والمشاركة العامة 

الحقيقية والملكية الوطنية، وأضاف "إنما اليوم   

نحن نبذل   -لمناسبة هامة نستفيد فيها من التقدم 

جهودنا لتعزيز وتطوير وحماية حقوق اإلنسان في 

 ."4100ليبيا منذ فجر الديمقراطية في عام 

، وبمتابعة األنشطة الجارية 4102مارس  20وفي 

لتعزيز حقوق اإلنسان والتوصل إلى خطة عمل 

م برنامج  إستراتيجية في مجال حقوق اإلنسان، نظإ

األمم المتحدة اإلنمائي و  والمجلس الوطني لحقوقو 

اإلنسان ندوة تلتها مناقشات الطاولة المستديرة. خالل 

المناقشات، شار  أعضاء من لجنة حقوق اإلنسان في 

 ومنظمات المجتمع المدني. المؤتمر الوطني العام

وناقش المشاركون باالستناد إلى الركائز التأسيسية 

لمباد  باريس دور المؤسسات الوطنية لحقوق 

اإلنسان مع الهيئات الدولية مثل لجنة التنسيق الدولية 

ومكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان وعملية 

 جانب من المشاركين في الورشة العمل 
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عند فشل البلدان في إرساء سيادة القانون والعدالة واألمن 

بعد األزمة، يمكن أن يختفي االستقرار. في حين يبدأ 

تقديم الخدمات االجتماعية األساسية بالمعاناة، وقد يؤدي 

تعطيل سيادة القانون إلى تفاقم النزا  وتعزيز اإلجرام، 

واإلفالت من العقاب وانعدام األمن. يشير تقرير لألمم 

 0.5المتحدة صدر مؤخرا حول األزمات إلى أن نحو 

مليار شخص حول العالم يعيشون في األماكن المتضررة 

من الصرا  أو األزمة، وأن إعادة إنشاء نظم العدالة 

واألمن في تل  المناطق المتأثرة هي أمور أساسية لبناء 

الثقة بين األفراد و بين المجتمعات و بين الدولة 

والمجتمع. ويكون دور البرنامج اإلنمائي في البلدان 

المتأثرة باألزمات دعم استعادة سيادة القانون، وذل  من 

خالل تعزيز الحوار ومساعدة المجتمعات المحلية 

للتعامل مع اإلرث الذي يورثه الصرا ، وكذل  منح 

 السكان العدالة ال سيما الفئات الضعيفة والنساء.

 

ليبيا شامال، و أن يستوعب تطلعات النساء بشكلل خلاص 

 و كل الليبيين بشكل عام.

 

وقد شاركت في عمليات التدريب على صياغة الدستور 

لتوسيع معرفتها بشأن صياغة الدستور، وهي اآلن واحدة 

من المرشحين الناجحين الذين ضمنوا األصوات 

للحصول على مقعد في هيئة صياغة الدستور. لقد 

مرشحاً  205انضمت الدكتورة ابتسام في طرابلس مع 

لسلسلة من ورش العمل التدريبية حول "الدستور 

الشامل" التي نظمها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في 

 0ليبيا بالشراكة مع بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا بين 

. كانت هذه الورش جزءا من 4102شباط/ فبراير  0و 

الجهود المستمرة لألمم المتحدة لدعم ليبيا وتقديم الدعم 

التقني حول التحول الديمقراطي في البالد. وقد أجرت 

شباط/  41الدولة فعلياً انتخابات على مستوى البالد يوم 

عضوا لهيئة صياغة  01النتخاب  4102فبراير 

 الدستور.

 

ل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في االنتقال  في إطار تدخإ

إلى الديمقراطية في عمليات وضع الدستور في ليبيا، بلدأ 

 الدكتورة/ ابتسام خالل ورشة العمل

 نظرة جزئية  للمشاركين  في المائدة المستديرة 

 مشاركون من الجولة الدراسية المنظمة من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
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 أخبار من المكتب القطري  

  يقدم نائب الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة أوراق اعتماده الدبلوماسي إلى الحكومة الليبية
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عيان حديثا، نائب الممثل  م السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد المُّ قدإً

ونائب رئيس بعثة األمم  ،الخاص لألمين العام لألمم المتحدة

المتحدة للدعم في ليبيا، والمنسق المقيم لألمم المتحدة، و الممثل 

المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، أوراق اعتماده إلى 

الحكومة الليبية. وإن النسخة من الرسالة المرسلة من األمين 

آذار/ مارس  01العام لألمم المتحدة السيد بان كي مون في 

، تم تقديمها من قبل السيد ولد الشيخ أحمد إلى سعادة 4102

السيد محمد عبد العزيز وزير الشؤون الخارجية والتعاون 

 الدولي في ليبيا.

وعند وصوله إلى مكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  قد 

إجتمع مع الموظفين يرافقه المدير القطري إري  أوفيرفيست 

ونائب المدير أمين الشرقاوي  للحصول على معلومات مباشرة 

عن األنشطة الجارية في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وفي 

خالل اجتماعه مع الموظفين قال إنه أطلع الموظفين على 

التخطيط االستراتيجي الجديد لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

، كما ناقش بالتفصيل 4101  -  4102لألعوام بين 

البرامج المستمرة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في 

 ليبيا.

 

وصرح السيد أحمد أنه باإلضافة إلى مجاالت تركيز 

لبرنامح األمم المتحدة اإلنمائي، فمن شأن التخطيط 

اإلستراتيجي الجديد للبرنامج أن يسلط الضوء على 

الشباب والنساء الذين/اللواتي هم/هن محر  التغيير 

في المنطقة. وأكد السيد ولد الشيخ أحمد أن المكتب 

القطري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي سوف يعمل 

 على إعادة تنظيم برامجه وفقاً للسياق في المنطقة."

 

عاماً  41ويجلب السيد ولد الشيخ أحمد معه أكثر من 

من الخبرة مع األمم المتحدة في مجال التنمية 

والمساعدة اإلنسانية في أفريقيا والشرق األوسط 

وأوروبا الشرقية. و في اآلونة األخيرة، شغل منصب 

المنسق المقيم لألمم المتحدة، و منسق الشؤون 

اإلنسانية، و ممثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

و  4104-4111المقيم في سوريا بين األعوام 

.شغل السيد ولد 4102-4104اليمن بين األعوام 

الشيخ أحمد أيضا عدة مناصب في صندوق األمم 

المتحدة للطفولة )اليونيسيف( بما في ذل  منصب 

مدير إدارة التغيير في نيويور ، ونائب المدير 

اإلقليمي لشرق وجنوب أفريقيا في نيروبي، والممثل 

الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بعد تقديم أوراق اعتماده لمعالي 

 وزير الشؤون الخارجية الليبية 

 موظفي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أثناء لقاء مع السيد/ إسماعيل 

)من اليمين( مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، السيد/اري ، نائب 
  الممثل الخاص السيد/ اسماعيل ونائب المدير السيد/ أمين الشرقاوي

http://www.facebook.com/undp.ly
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باليوم العالمي للمرأة في ليبيا االحتفال   

 4102إصدار آذار/مارس                                        www.facebook.com/undp.lyww.ly.undp.org w   ليببا –برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

احتفل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالتعاون مع بعثة األمم 

المتحدة للدعم في ليبيا ومنتدى المرأة الليبية باليوم اللعلاللملي 

. كان شعار اليوم العالمي للمرأة 4102مارس  1للمرأة في 

هذا العام "المساواة مع المرأة هي تقدم للجميلع، وللن تصلل 

أي دولة إلى كامل إمكاناتها إذا لم يتمتع ملواطلنلوهلا اإلنلاث 

بالمساواة الكامللة"، هلذه هلي رسلاللة إدارة بلرنلاملج األملم 

 المتحدة اإلنمائي لهذا العام.

 

لفللل فلي هلذا الليلوم فلي فلنلدق كلورنلثليلا فلي  وفي ليبيا، احتُّ

طرابلس. وعرض ممثلون عن النساء في منظمات المجتملع 

المدني، والنساء الناشطات األوراق المتصلة بالمسلاواة بليلن 

الجنسين وحقوق المرأة، و تحدثوا عن دور وتلاريلخ اللملرأة 

في اإلسالم، و مكانة المرأة بين التشريلع وتلنلفليلذ اللقلانلون، 

ومشاركتها السياسية، ومطالب المرأة في اللدسلتلور الللليلبلي 

القادم من بين المواضيع اللتلي تلملت ملنلاقشلتلهلا خلالل هلذا 

 الحدث.

 

اليوم العالمي للملرأة هلو فلرصلة للالحلتلفلال بشلجلاعلة 

وتصميم النساء العاديات اللواتي لعبن دورا غير علادي 

في الثورات، ومواصلة مساهمتهن في بناء دوللهلم ملن 

خالل جعل أصواتهن مسموعة. " نحن نلكلرم فلي هلذا 

اليوم، كل النساء الليبيات اللواتلي شلاركلن فلي اللثلورة 

التي جعلت منهن أفرادا أقوى وأكثر تصميما لقيادة ليبيا 

دتله  من خالل مسار الرخاء واألمن والسالم". هذا ما أكإ

  رسالة الممثل الخاص لألمين العام في ليبيا.

http://www.facebook.com/undp.ly

