
 

هذه هي النشرة اإلخبارية الثالثة والتي تغطي 
.  2013مارس  2012  -  الفترة من أغسطس 

وهي تسلط الضوء على بعض اإلنجازات الرئيسة 
خالل هذه الفترة، وذلك تمشيا مع البرنامج القطري 

الذي تم االتفاق عليه بين حكومة ليبيا وبرنامج 
، و الذي UNDPاألمم المتحدة اإلنمائي في ليبيا 

 .2102-2102يغطي الفترة من 

 المجاالت الرئيسة لهذا البرنامج القطري هي:  

: دعم العملية االنتخابية االنتقال الديمقراطي
) بفريق مشترك مع بعثة دعم األم 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 واإلدارات                      الحكم
 المحلية، فضال عن تقديم الدعم لسيادة القانون

 : إدارة البيئة المستدامة والطاقة المتجددةالبيئة

: برامج خلق فرص العمل               اإلنعاش االقتصادي   
 وتنمية المشاريع صغيرة النطاق

نأمل أن تعطيكم هذه النشرة لمحة سريعة عن عمل          

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ليبيا لخدمة                       

 سكان ليبيا لدعم التحول الديمقراطي.

 النشرة االخبارية 

 3102مارس 
 

  في هذا العدد:

  العامدعم المؤتمر الوطني 

 ليبيا الديمقراطية  منتدى 

  الثورةدور المرأة في االنتخابات ما بعد 

 والمصالحةاالنتقالية:لجنة تقصي الحقائق  العدالة 

 اإلنسانالتدريب في مجال حقوق  ورش 

 التركيز: دعم المشاركة المدنية في المرحلة االنتقالية  مشاريع

عالية  ندوة CSIومبادرة تعزيز القدرات  SCELTبليبيا 

 الدولةالمستوى حول بناء 

 مختبرات جديدة ونظام المعلومات الجغرافية في الهيئة  مرافق

 EGAالعامة للبيئة 

 المركز الوطني الليبي لألرصاد الجوية  دعمNMCL 

 مستديرة حول البيئة مائدة 

 دعم المؤتمر الوطني العام
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، حل    2102يوليو        7بعد نجاح االنتخابات في                
( محل     GNCالمؤتمر الوطني العام في ليبيا )                       

المجلس الوطني االنتقالي كسلطة وطنية عليا في                     
البالد متمتعا بالسلطات التشريعية ويقوم بمهام أعلى            

 سلطة في البالد خالل الفترة االنتقالية.

كجزء من المشروع اإلقليمي "المؤسسات السياسية              

التشاركية الشاملة"  إضافة إلى مشروع  دعم الحكم              

االنتقالي، تركز دعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي              

للمؤتمر الوطني العام على تطوير وتقديم برنامج                   

  تعريفي لألعضاء المنتخبين حديثا، حيث يعرض                  

عليهم المفاهيم والمبادئ األساسية للعمل البرلماني ،            

وتقديم المشورة إلى أمانة المؤتمر لتكوين هيكل                       

إداري وكذلك وضع مسودة مشروع الالئحة الداخلية          

وتوفيرالمشورة  للجنة اللوائح الداخلية.  واستنادا إلى          

 NTCالخبرة في دعم المؤتمر الوطني االنتقالي                  

السابق وبناء على الدعم الحالي للمؤتمر الوطني                     

العام، تتواصل جهود برنامج األمم المتحدة اإلنمائي             

بليبيا قي مجال التنمية البرلمانية خالل )الفترة                            

. لدعم المؤتمر الوطني العام                  2102  -  2102

 المنتخب حديثا(.  

وعلى وجه الخصوص، يقوم برنامج األمم المتحدة               
الذين   –اإلنمائي بدعم أعضاء المؤتمر الوطني العام         
لتحقيق   -يتعاملون مع الواجبات البرلمانية ألول مرة         

واليتهم بفعالية في القيام بمهامهم التشريعية، ووضع           
 الميزانيات والرقابة والمهام التمثيلية.

  

يستند دعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للمؤتمر                     

الوطني العام على إستراتيجية ثنائية المحاور: يتمثل               

أحدهما بدعم ديوان المؤتمر )األمانة العامة( لتصبح               

هيئة إدارية محايدة وفعالة للغاية وتطوير قدرتها في                

جملة أمور، من بينها االتصاالت، والمكتبة والبحوث،          

وإدارة الموارد البشرية، أما اآلخر فيتمثل في دعم                    

القدرات الفنية للمؤتمر الوطني العام من خالل تقديم                

المشورة الموضوعية واإلجرائية لألعضاء المنتخبين          

 واللجان نحو تحقيق فعال لواليتهم.

وباإلضافة إلى ذلك، فإن تركيزا خاصا سوف يكرس             

للنساء األعضاء المنتخبات من حيث تعزيز قدراتهن              

 وتشجيع التشبيك وتبادل الخبرات.

النشرة اإلخبارية الداخلية للمؤتمر الوطني العام مع اإلرشادات 

اإلجرائية المطورة من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

UNDP  :الصورة(UNDP) 
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 النتائج حتى اآلن:

 دعم أمانة المؤتمر الوطني العام

قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بوضع الهيكل                      
التنظيمي لألمانة العامة, وتنظيم مكاتب الرئيس                      
ونائب الرئيس. وتم إنتاج وثيقة مفصلة وتقديمها إلى            

  المؤتمر الوطني العام.

 الالئحة الداخلية للمؤتمر الوطني العام

استخدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي شبكة خبراته             

إلعداد مسودة مشروع الالئحة الداخلية الذي كان                   

أساس اللوائح الداخلية الرسمية التي اعتمدها المؤتمر         

الوطني العام  رسميا. خالل المناقشات التي سبقت                 

اعتماد اللوائح الداخلية، قدم البرنامج اإلنمائي                           

نصيحة فورية ألعضاء لجنة المؤتمر الوطني العام              

 التي تشكلت إلعداد الالئحة النهائية.

  النتائج -تقديم الدعم للمؤتمر الوطني العام 

 إنشاء مكتبة ومركزا للبحوث البرلمانية

قدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الدعم إلنشاء مكتبة ومركزا للبحوث البرلمانية.  وتم شراء أكثر                 
من المنشورات القانونية الرئيسية بما في ذلك, الكتب, األدلة اإلرشادية والقواميس،                           711من   

دليال من االتحاد البرلماني الدولي، كنواة للمكتبة ومركز البحوث. وقد تم                          061باإلضافة إلى     
تطوير هيكل تنظيمي تفصيلي للمكتبة بما في ذلك االختصاصات المرجعية المحددة للمناصب                           

 العليا الرئيسية.

 

  

 دعم الموقع اإللكتروني للمؤتمر الوطني العام   

قدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المشورة إلى أمانة المؤتمر الوطني العام حول سبل تحسين                             
(. وقد تم     IPUالموقع تبعا للمعايير البرلمانية الدولية والتي وضعها االتحاد البرلماني الداخلي )                    

إحضار خبير دولي في مهمة قصيرة لتقييم وتقديم المشورة وتقديم توصيات عملية لمواءمة موقع                    
 المؤتمر الوطني العام مع المعايير الدولية.

  

 تصميم وتنفيذ برنامج تعريفي بالمؤتمر الوطني العام  

بدأ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي برنامجا توجيهيا تعريفيا للمؤتمر الوطني العام المنتخب حديثا.                    
تم إنتاج ثالث كتيبات دليل إجرائية وورقات معلومات أساسية للتعريف بهدف توجيه األعضاء                         

( السلطات التشريعية في النظام            0المنتخبين حديثا لمهامهم.  وتشمل كتيبات الدليل ما يلي:                          
 ( حقوق وواجبات األعضاء المنتخبين.3( بنية البرلمان و2السياسي، 

  

 المشورة حول السياسات

يواصل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تزويد أمانة المؤتمر الوطني العام والقيادة السياسية                                    

بالمشورة الهامة بشأن السياسات في شكل ورقات ودراسات عن المهام الهامة والملحة في بعض                     

األحيان والتي تواجه المؤتمر الوطني العام. وشمل مشروع األوراق الهامة مالحظات حول مدونة               

قواعد السلوك ألعضاء المؤتمر الوطني العام،  واالتصاالت النيابية, ومعايير ومقاييس لتحديد                         

 التعويضات المالية على أساس أمثلة ومعايير مقارنة معترف بها.

 ..." نبي في دستوري" منتدى ليبيا الديمقراطية:

في إطار مبادرة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي             
لدعم عملية حوار دستوري شامل في ليبيا، نظم            

( حفل إطالق       FDLمنتدى ليبيا الديمقراطية )         
مشروع "حوار مفتوح بشأن دستور ليبيا الجديد           
نحو عقد اجتماعي شامل وديمقراطي "، وذلك              

 2103يناير  03بتاريخ 

هذه الحدث الذي عقد في فندق ريكسوس                             

"أريد ... في                   بطرابلس، دشن مبادرة:                 

ضم دستوري" )"نبي في دستوري ..."(                       

ممثلين عن المؤتمر الوطني العام، بمن فيهم                    

نائب الرئيس الدكتور جمعة عتيقة والعديد من               

الضيوف الذين يمثلون المجتمع المدني،                             

 والمجتمع الدولي ووسائل اإلعالم.

 -ويركز مشروع منتدى ليبيا الديمقراطية                         

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على تنظيم                          

من المواقع المختارة في       02جلسات الحوار في     

شرق وغرب وجنوب ليبيا. وسوف تضع                          

جلسات الحوار التوصيات بشأن الدستور الليبي           

الجديد. يهدف هذا الحدث الى ضمان سماع                      

صوت المجتمع المدني في عملية صنع الدستور          

وأن ينظر صناع القرار بجدية لوجهات النظر               

 المعروضة من قبل الجمهور.

وفي نهاية الحدث وقع جميع المشاركين الليبيين           

مجتمعين " عهد العقد االجتماعي" والذي يقول:           

"كمواطن ليبي، أعلن التزامي نحو جعل                             

دستورنا فرصة لعقد اجتماعي ديمقراطي                         

وتشاركي شامل و التزم بالحفاظ على عملية                    

تطوير دستورنا الجديد عن طريق: إشراك جميع        

المواطنين، وتثمين التنوع، وضمان الشفافية،               

  وتعزيز العدل، وضمان المساواة ".

يجمع مشروع الخمسة أشهر التعليم المدني                      

بورش عمل الحوار, التي تجمع بين مختلف                    

أصحاب المصلحة بما في ذلك أعيان المناطق,             

والمجالس المدنية والعسكرية، وأعضاء المؤتمر       

الوطني العام, والناشطين السياسيين                                      

واالجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني. وهناك       

نوعان من المواضيع األساسية المحددة مسبقا                

التي تمت مناقشتها: األقليات ودور المرأة و                      

الحوكمة, مع التركيز على القضايا المتعلقة                       

بالنقاش حول الالمركزية مقابل الفدرالية.   كما            

يمكن ايضا  للمشاركين في كل جلسة حوار                       

  اختيار موضوع واحد يتعلق بالدستور.

من الرواد، الذين     01وقد درب المشروع بالفعل     
يقيمون حاليا ورش عمل تعليمية حول الدستور            
وتسهيل الحوار. وحتى اآلن تم عقد  جلسات                    
الحوار في جنوب وشرق ليبيا.  وسوف يتم                       
تغطية غرب البالد في شهر مارس. وبعد ذلك               
سيتولى منتدى ليبيا الديمقراطية جمع وتحليل                 
البيانات والمعلومات المقدمة المنتجة والمسجلة           
خالل جلسات الحوار. وسيتم توثيق ووضع                     
الملخصات حول تطلعات المواطنين وتوقعاتهم           
بشأن الدستور وتسليم ذلك إلى جمعية صياغة                

 الدستور بمجرد تشكيلها.

يعد هذا المشروع من ضمن أول ما  ينفذ في                     

ليبيا من مشاريع  في إطار عملية صنع                                 

 الدستور.
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المنتدى شبه اإلقليمي حول مشاركة وتمثيل 

 المرأة في االنتخابات البرلمانية ما بعد الثورة 

، ذهبت المرأة الليبية لالنتخابات الوطنية للمرة األولى                2102في عام     
في تاريخ البالد. وإن عوامل مثل الحماس الثوري الذي اجتاح البالد في               
أعقاب انهيار النظام القديم، إلى جانب األساليب الخاصة التي ألزمت                       
الكيانات السياسية بأن تشمل النساء في قوائم المرشحين المغلقة  تعني أن              
معدالت مشاركة النساء كناخبات، ومرشحات، ومؤيدات،  ومراقبات، أو          

٪ من  21عضوات في وسائل اإلعالم، كانت مشجعة، إذ شكلت النساء                
 7٪ من أولئك الذين خرجوا للتصويت في               30أولئك الذين سجلوا  و          

امرأة نفسها من بين صفوف المؤتمر                33. وقد وجدت        2102يوليو   
أغسطس    8الوطني العام في ليبيا عند تأدية اليمين الدستورية في يوم                     

2102. 

 

كانت القصة إلى حد كبير هي نفسها في جميع أنحاء فروع شبه اإلقليم،                   
حيث لعبت المرأة في مصر وتونس وكذلك في ليبيا دورا حاسما في                          
إزالة األنظمة التي ال تحظى بشعبية. وتبرز هذه الظروف مشاركة                           

 .2102و  2100المرأة القوية في العمليات االنتخابية في عامي 

 

كانت مشاركة المرأة في هذه العمليات أحد الموضوعات التي تمت                           

       00-9مناقشتها أخيرا في منتدى شبه إقليمي عقد في القاهرة في الفترة                   

والذي تناول مشاركة المرأة وتمثيلها في االنتخابات                     2102ديسمبر   

البرلمانية األولى بعد الثورة في مصر وليبيا وتونس.  وبتنظيم ودعم من               

قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي, األمم المتحدة للمرأة، والمؤسسة                        

 26الدولية للنظم االنتخابية، شهد الحدث مشاركة فعالة بوفد ليبي من                      

عضوا مدعوما من خالل برنامج األمم المتحدة بليبيا )مشروع المساعدة              

 (.LEAPاالنتخابية )

جاء المشاركون الليبيون من أربع جهات: مرشحون من انتخابات                             
المؤتمر الوطني العام , بما في ذلك عضوين حاليين في المؤتمر الوطني              
العام؛ ممثلون عن المجتمع المدني وممثلون عن المفوضية العليا                                

ومستشارو األمم المتحدة. وداخل كل من هذه                          HNECلالنتخابات
المجموعات، بذلت جهود لضمان تمثيل المناطق الثالث الرئيسية في                      

 ليبيا.

 

وقد أشار األمين العام لألمم المتحدة  بوضوح إلى أن أحد األولويات                         

الرئيسة لفترة واليته الثانية كانت دعم عملية االنتقال السياسي في الدول                

العربية، وضمن هذه األولوية، ذكر على وجه التحديد الجهود لتعزيز                     

المشاركة السياسية للمرأة وتمثيلها. وقد أيد المؤتمر هذا الهدف، الذي                     

شكل جزءا من إستراتيجية لزيادة االتصاالت في القطاع االنتخابي من                  

منطقة شبه اإلقليم ,  حيث يؤمل أن تعمل المنتجات على إثراء                                        

 االنتخابات المقبلة في البلدان الثالثة والمنطقة.

على الرغم من أن جميع هذه البلدان الثالثة قد شهدت مشاركة فعالة جدا                

من النساء كناخبين، إال أن التمثيل النهائي للمرأة في البرلمانات الناتجة                  

كانت مختلفة بشكل واسع.  ففي مصر، كان تمثيل المرأة في الدائرتين                    

% في ظل    02٪, في حين كانت        2العليا والسفلى في البرلمان المنحل          

 النظام السابق.  

وفي تونس، وهي واحدة من أكثر الدول تقدما في المنطقة من حيث                            

 27٪ من مقاعد البرلمان, بمجموع               27تمثيل المرأة، أخذت المرأة            

مقعدا. وفي ليبيا, بلغ تمثيل النساء العام في المؤتمر الوطني العام الجديد                

  ٪.  06نسبة 

وقدمت للمشاركين في المنتدى مع نظرائهم المصريين والتونسيين,                   

فرصة لتحليل ومناقشة كيفية أداء المرأة،  وتأكيد التمثيل الفعال في                      

 البرلمانات بجميع أنحاء المنطقة.

تناول النقاش في المنتدى مشاركة المرأة على جميع المستويات، من                   

التدابير االنتخابية الملموسة التي وضعها كل بلد لضمان تمثيل المرأة                

في البرلمانات الجديدة ما بعد الثورة في مصر، وليبيا وتونس، مرورا               

إلى اتخاذ التدابير لضمان مشاركة وتمثيل أكبر لإلناث  في االنتخابات              

البرلمانية المقبلة في البلدان الثالثة.  وزيادة تمثيل المرأة في المجتمع                 

المدني، وإدارة االنتخابات واألحزاب السياسية كانت واردة أيضا في                

 جدول أعمال االجتماع.

 (UNESTالمشاركون في المنتدى )الصورة: عنان سري/ 

سيتم تحديد نتائج المنتدى من خالل التقرير النهائي الذي من شأنه أن                   
يشكل األساس لالستراتيجيات الوطنية و الشبه أقليمية التي تهدف إلى                
توطيد وتوسيع نطاق المكاسب. وفي ليبيا, حدد مشروع المساعدة                         

 2103االنتخابية بليبيا برنامج أنشطة كجزء من خطط عمله في العام              
التي تركز على تعزيز المعرفة والوعي بين صناع القرار ومكوني                     

 الرأي بشأن مشاركة المرأة وكذلك النظرة إلى النساء كمرشحات.

المكاسب التي تحققت في أعقاب الثورات هشة،  واآلمال بان دور                         

من شأنه أن يؤدي إلى فضاء سياسي               2100المرأة في ثورات عام        

أكبر الهتماماتهن يمكن بسهولة أن يتم إهمالها في ظل الجهود العاجلة               

الستعادة االستقرار السياسي واالقتصادي. وحتى اآلن, كانت النساء                 

نشطات ومشاركات في دفع التغيير.  وبينما يستمر دور المرأة في                        

الحياة العامة في التطور, فإنه ال يزال من الهام متابعة االستراتيجيات                

المصممة لضمان استمرار إزالة العوائق التي تحول دون مشاركة                       

المرأة على قدم المساواة، سواء كناخبات, أو مرشحات, أو المؤيدات,               

 أو المراقبات, أو أعضاء  بوسائل اإلعالم..



UNDP LIBYA – WWW.LY.UNDP.ORG  3102عدد م    د          

من الماضي إلى الحاضر: العدالة االنتقالية 

 في ليبيا والطريق إلى األمام

و برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يتعاون مع بعثة دعم                      2102منذ العام     
( وغيره من شركاء األمم المتحدة لدعم              UNSMILاألمم المتحدة بليبيا )      

(، بما في   TJحكومة ليبيا لوضع إستراتيجية وتنفيذ عملية العدالة االنتقالية )          
ذلك المساهمة نحو إجماع وطني حول العدالة االنتقالية. وقد تم تمرير                            

، مما أدى إلى إنشاء لجنة تقصي          2102قانون العدالة االنتقالية في فبراير        
(. ولكن العملية لم تتطور بشكل ملحوظ منذ              FFRCالحقائق والمصالحة )   

ذلك الحين. وكان هناك القليل من الخطاب العام والتشاور حول هذه                                 
العملية، ويتوجب أن تصبح لجنة تقصي الحقائق والمصالحة جاهزة للعمل                
بكامل طاقتها، وقد طلبت اللجنة تقديم المزيد من المساعدة لها في تنفيذ                           

 واليتها.

 

، نظمت لجنة تقصي الحقائق والمصالحة، بدعم من                   2102في ديسمبر      
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبعثة دعم األمم المتحدة بليبيا، مؤتمر متابعة             
"الحقيقة والمصالحة: الطريق إلى األمام"، وورشه عمل تدريبية للجنة                         
تقصي الحقائق والمصالحة، والذي يسعى إلى تلبية الحاجة لمزيد من                              
الحوار حول العدالة االنتقالية وتلبية االحتياجات التقنية للجنة تقصي الحقائق           

( من المسؤولين          91والمصالحة. وضم المؤتمر أكثر من تسعين )                           
الحكوميين، وأعضاء لجنة تقصي الحقائق والمصالحة، وأعضاء المؤتمر                

(، وممثلين عن وزارة     Hukamaالوطني العام، وأعضاء مجلس الحكماء )       
شؤون الشهداء والمفقودين، والمجتمع المدني ومجموعات الضحايا، والسلك         
الدبلوماسي والخبراء األفراد.  جاء المشاركون من جميع أنحاء ليبيا.  وقد                  
تم تسيير اشغال هذا المؤتمر من قبل األمم المتحدة، والخبراء المحليين                          
والدوليين.  وقد ناقش المشاركون أوجه القصور في قانون العدالة االنتقالية               
وقدموا التوصيات إلجراء تعديالت، وسلطوا الضوء على الحاجة إلى مزيد             
من الحوار والتشاور بين الحكومة، والمجتمع المدني ومجموعات الضحايا.           
وقد سمحت الخبرات المقارنة من جنوب أفريقيا وتونس وبيرو بالنظر                          
بشكل أكثر تعمقا ألنواع عمليات تقصي الحقائق التي تحتاجها ليبيا وما هي               

 اإلصالحات الضرورية.

 

وقد طلب من المشاركين المساهمة في صياغة نتائج المؤتمر )انظر اللوحة              

التالية(، بالتشديد على الهدف األسمى المتمثل في تحقيق المصالحة الحقيقية             

على المستوى الوطني والمحلي من جميع أنشطة العدالة االنتقالية، لتمرير                

قانون موثوق وفعال حول العادلة االنتقالية واستهداف عملية تقصي حقائق               

ديناميكية وشاملة. وقد نتج عن المؤتمر وضع إطار للمبادئ لتوجيه                                 

 الحكومة والمجتمع المدني لمتابعة إستراتيجيات العدالة االنتقالية في ليبيا.

أيام تهدف إلى تطوير قدرات لجنة        2وسبق المؤتمر ورشة عمل مغلقة لمدة     

تقصي الحقائق والمصالحة لتفعيل وتنظيم واليتها. وشارك في المؤتمر                       

( مشاركا من المفوضين وموظفي الدعم من جميع                   38ثمانية وثالثون )     

المناطق الجغرافية ذات الصلة في ليبيا. واستفاد المشاركون من تبادل                           

الخبرات بما في ذلك التحديات السياسية والمؤسساتية وتبادل أفضل                                

الممارسات من خبراء معروفين من جنوب أفريقيا وبيرو من مفوضي                         

تقصي الحقائق، الذين حرصوا على تكييف وتطبيق تلك الممارسات                               

 والمعايير في السياق الليبي.

وركزت ورشة العمل على ضرورة أن تقوم لجنة تقصي الحقائق                                      

والمصالحة بمعالجة األسباب الجذرية للصراع في ليبيا، ولماذا سمح للنظام             

 القديم بالعمل بطريقة تنتهك حقوق اإلنسان للشعب.

وقد أوصي أيضا أن تتمحور العملية حول الضحايا، مستفيدة من تجارب                  
الدول األخرى، شامال عقد جلسات استماع عامة أو إعداد تقرير شامل                       

 يشكل سجال تاريخيا لليبيا.
 

أنتجت ورشة العمل مجموعة من التوصيات، ونقاط العمل وقائمة مرجعية            
والتي سوف تشكل األساس لمزيد من المساعدة من األمم المتحدة في                            
مجاالت تطوير قدرات موظفي الدعم والخبراء داخل اللجنة الذين يعملون              
في مجاالت التحقيق وحماية الشهود والضحايا، والتوثيق، وإدارة قواعد                  
البيانات والعناصر الموضوعية األخرى لعمليات لجنة تقصي الحقائق                      
والمصالحة.  وسيواصل البرنامج اإلنمائي أيضا دعم الحكومة حول                           

 أنشطة الحوار / وزيادة التوعية في جميع أنحاء ليبيا.
 

وفرت فعاليات األيام األربعة منتدى هاما لتبادل الدروس المستفادة وأفضل           
 .  الممارسات الدولية لجميع المجتمع الليبي

 (UNDPجاء المشاركون بالمؤتمر من أجزاء مختلفة من ليبيا )الصورة: 

  نتائج المؤتمر

 فيما يلي ملخص لتوصيات المؤتمر:
 

سلط المشاركون الضوء على أن الليبيين يريدون تجاوز ماضيهم                          -0
وتأكيد التماسك االجتماعي والوحدة الوطنية. المصالحة هي جزء مهم من              

 تعزيز الديمقراطية الليبية وبناء ليبيا الجديدة على أسس سليمة.
 

اتفق المشاركون على أن المصالحة ال تعني االنتقام، أو اإلفالت من                     -2

العقاب أو الصفح البسيط عن جرائم األشخاص المرتبطين بالنظام السابق               

 أو التخلي عن حقوق الضحايا.

رحب المشاركون بالمبادرة الحالية المقدمة من وزير العدل ألصدار                  -3

قانون جديد بشأن العدالة االنتقالية وحثوا على إتمام ذلك قريبا.  يجب أن                    

يحتوي القانون الجديد على جميع مكونات العدالة االنتقالية: على عكس                     

، ينبغي أن يشمل العدالة الجنائية واإلصالح                    07أو      2القانون رقم.      

 المؤسساتي.

البحث عن الحقيقة هو حجر الزاوية في المصالحة.  يجب على                                 -2

الحكومة الليبية ضمان أن تكون العملية ديناميكية اجتماعيا وواسع النطاق              

في نهجها.  ينبغي أن تعالج لجنة تقصي الحقائق والمصالحة األسباب                          

  الجذرية للصراع في ليبيا.



حتى عام    0969( فترة نظام ألقذافي، من عام        0بالنسبة لتقصي الحقائق، علق المشاركون على أن هناك ثالثة مراحل متميزة ألخذها بعين االعتبار: )                  -1
 ( االنتهاكات منذ التحرير.3؛ و )2100أكتوبر  23حتى التحرير يوم  2100فبراير  01( االنتهاكات منذ بداية الثورة، من 2، )2100

 

لدعم االمجتمع المدني هو شريك حاسم في عملية العدالة االنتقالية بشكل عام وفي تقصي الحقائق على وجه الخصوص. تقدم منظمات المجتمع المدني                             -6
 المباشر للضحايا وتلعب دورا هاما في رصد االنتهاكات. يمكن أن يلعب الحكماء دورا مباشرا في دعم أعمال لجنة تقصي الحقائق والمصالحة.

 

الليبية،    ةيدعو المشاركون السلطات الليبية إلى إبداء اإلرادة السياسية الالزمة لتحقيق العدالة االنتقالية في ليبيا. وعلى وجه الخصوص، الحكوم                                         -7
. تحسين دور وسائل اإلعالم، التي       ب. تحسين األمن وتهيئة الظروف لتقصي الحقائق؛         أبمساعدة من األمم المتحدة، يجب أن تسعى بشكل حثيث من أجل:              

. حل  دالمساعدة في تطوير األداء والقدرات واستقالل القضاء؛             ج.لديها القدرة لتوسيع الحوار االجتماعي وينبغي تشجيعها على لعب دور أكثر إيجابية؛                  
 ذينمسألة المعتقلين حاليا والمحتجزين خارج نطاق القانون على الفور، وفحصهم وإطالق سراح من ال يوجد أدلة كافية ضدهم، ومحاكمة أولئك ال                                            

 يتحملون القسط األكبر من المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبها النظام السابق، وهـ. تهيئة الظروف لعودة المشردين.
 

جميع الضحايا، بمن فيهم أسر المفقودين مثل عائالت أبو سليم، من غير المتوقع أن يصالحوا دون                         -8
االعتراف بحقوقهم. وهذا يشمل حقهم في معرفة الحقيقة والعدالة وجبر الضرر، واإلصالح المؤسساتي.               

. جعائالت الذين اغتيلوا أو قتلوا؛            ب.. المفقودين؛    أوينبغي أن تدرج في الفئات التالية من الضحايا:               
. ز. ضحايا التعذيب؛ و. ضحايا العنف الجنسي؛            هـ. المعتقلين الحاليين؛      دالسجناء السياسيين السابقين؛     

 . ضحايا التمييز الممنهج.ط. المشردين، حأولئك الذين عانوا من اإلعاقة نتيجة اإلصابة؛ 
 

في ليبيا مفهوم التعويضات عن جرائم الماضي يحتاج إلى دراسة إضافية والنظر فيه. ويجب أن                              -9
تشمل التعويضات رد الحقوق والتعويض، وإعادة التأهيل، وإرضاء الضحايا، وعدم التكرار. وينبغي                       

 استشارة الضحايا حول تدابير التعويض.  
 

تحتاج ليبيا أيضا إلى التعامل مع الجناة من خالل تدابير باإلضافة إلى العدالة الجنائية. وينبغي                               -01
استبعاد أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات في الماضي من قطاع األمن أو من المؤسسات العامة األخرى،                         
ولكن ينبغي أن تستند معايير االستبعاد/العزل على سلوكهم بدال من انتمائهم، وبطرق تحترم حقوقهم في                 

 إجراءات التقاضي السليمة. كما ينبغي أن تشمل المعايير كال من الفساد وانتهاكات حقوق اإلنسان.
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ممثلون ومسئولون رئيسيون خالل ورشة العمل 

 (UNDP)الصورة: 

ورشة عمل تدريبية حول حقوق اإلنسان لمنظمات 

المجتمع المدني الوطنية المعنية بحقوق االنسان 

إن مفهوم المجتمع المدني هو جديد بالنسبة للسياق الوطني الليبي،  ومعظم              

منظمات المجتمع المدني قد أنشئت حديثا ، وتفتقر للقدرات الكافية لتلبية                    

التوقعات وتحقيق أهدافها. ومؤخرا، تم إطالق مبادرة من بعض منظمات               

المجتمع المدني لحقوق اإلنسان نحو تآزر جهود مجموعات حقوق اإلنسان           

والناشطين، وتهدف إلى إنشاء منصة مشتركة لتنسيق عملها، وتوحيد                        

جهودها، وطالبت بعضها بإنشاء "التحالف الوطني لحقوق اإلنسان "،                        

 ولكن هذا ال يزال في مراحله األولى.

، فإن   UNSMILوفي تعاون وثيق مع بعثة دعم األمم المتحدة بليبيا                         

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من خالل مشروع "دعم المشاركة المدنية                 

("  ومشروعات "الحكم االنتقالي"،      SCELTفي المرحلة االنتقالية بليبيا  )      

يهدف إلى تثقيف منظمات المجتمع المدني الليبية للمشاركة المدنية وإنشاء              

وتيسير شبكات حقوق اإلنسان الوطنية. . ومع هذه الخلفية، تم تنظيم                             

ورشة عمل تدريبية في مجال حقوق اإلنسان لمنظمات المجتمع المدني                     

الوطنية ونشطاء حقوق اإلنسان في إطار الشراكة مع المجلس الوطني                      

لحقوق اإلنسان والحريات العامة بهدف زيادة المعرفة والفهم بخصوص                 

التحديات والفرص في قضايا حقوق اإلنسان بين منظمات المجتمع                               

وبناء الشراكات وتسهيل إنشاء شبكات حقوق إنسان نشطة لدعم                المدني،  

نهج متناسق، وتنمية قدرات لمناصرة ومراقبة ورصد حقوق اإلنسان،                      

التخاذ اإلجراءات المستقبلية مثل بناء إستراتيجية لمنظمات المجتمع                          

المدني الوطنية لمراقبة أوضاع حقوق اإلنسان وانتهاكاتها، ولتوسيع نطاق           

ونشر المعرفة المكتسبة خالل ورشة العمل.من خالل نواة منظمات                             

المجتمع المدني والناشطين المدربين للمزيد من المناصرة  وعمليات بناء                

 القدرات.

من   01إلى    01تم التدريب في فندق راديسون بطرابلس في الفترة من                 

، وقد حظي حفل االفتتاح بحضور عال من الشخصيات                   2102نوفمبر   

المشاركة من مجلس حقوق اإلنسان الليبي، ونائب رئيس المجلس،                               

والمدير القطري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وممثل المنظمة العربية               

لحقوق اإلنسان، وقد شدد المتكلمون على أهمية زيادة المعرفة األساسية                   

لحقوق اإلنسان بين المجتمع المدني من خالل نشاطات مماثلة، والحاجة                   

ألن يكون لمنظمات المجتمع المدني في مجال حقوق اإلنسان نهجا أكثر                    

تنسيقا لتحسين قدراتهم حول الرصد/الرقابة والمناصرة والدعوة لحقوق                  

مدن مختلفة، ومثلوا العديد من       8االنسان.  وجاء المشاركون من أكثر من         

منظمات المجتمع المدني في مجال حقوق اإلنسان، وكان من بينها واألكثر            

إلهاما من المشاركين نشطاء حقوق اإلنسان من مخيم النازحين من                               

تاورغا، الذين كانوا سعداء للغاية ليس فقط للمشاركة واكتساب المعرفة،                 

ولكن أيضا لمناقشة وعرض احتياجاتهم وظروف معيشتهم في منفاهم                       

  الداخلي.

 (UNDPالمشاركون بالورشة )الصورة: 
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دعم المشاركة المدنية في المرحلة االنتقالية بليبيا 

SCELT 

يقدم مشروع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ]دعم المشاركة المدنية في                      
[ المساعدة التقنية للحكومة في ليبيا في            SCELT  المرحلة االنتقالية بليبيا   

محاولة لتعزيز قدرات المجتمع المدني في مجال التربية والتثقيف المدني،              
والمشاركة والحوار الديمقراطي على الصعيد الوطني. تتمثل نتائج                             
المشروع بمشاركة الليبيين الفعالة في العمليات االنتخابية والدستورية في               
المرحلة االنتقالية، وحيث أن مخرجات المشروع الشاملة تتمثل في أن                       
المواطنين الليبيين، وبوجه خاص الشباب والمرأة، يستفيدون من عدد من               
المبادرات التي يقوم بها المجتمع المدني والمؤسسات العامة،  لزيادة                            
فهمهم ومشاركتهم في عملية التحول الديمقراطي. يتألف المشروع من                      

 أربعة مخرجات تهدف على التوالي إلى:
 

من حيث القدرات لزيادة المشاركة المدنية،          تعزيز المجتمع المدني الليبي    
باإلضافة إلى ذلك فإن المجتمع المدني الليبي يتم تعزيزه من خالل دعم                      
تخطيط حمالت التثقيف المدني من قبل الجهات الوطنية الفاعلة، وتطوير                
القدرات المحلية إلنتاج منتجات وسائل اإلعالم لرفع الوعي المدني،                           
وتدريب وتجهيز أفضل للقادة  الدينيين لنشر المعلومات عن االنتخابات                    

 والمشاركة المدنية.
 

من خالل، من بين أمور أخرى،  اعتماد             تسهيل مشاركة الشباب المدنية    
شهادات مدربي التربية المدنية، وإنتاج المواد المرجعية وتوزيعها                                
ودورات التعليم المدني على المستوى الجامعي في جميع أنحاء البالد.                        
وباإلضافة إلى ذلك يتم تشجيع الشباب على المشاركة من خالل خلق                           
دورات تدريبية عبر اإلنترنت، خاصة بالنسبة للنساء، وتنظيم نماذج                           
برلمانات وجمعيات تأسيسية للطالب، لتثقيفهم وزيادة وعيهم في المهام                    

 المدنية ذات الصلة.
 

في التحول الديمقراطي من خالل دعم إنشاء            تعزيز زيادة مشاركة المرأة    
فريق عمل لمنظمة غير حكومية في مجال مشاركة المرأة، وتنظيم                               

 مشاورات وطنية حول دور المرأة في عملية التحول.
 

من خالل مساعدة أعضاء      إنشاء القدرات الوطنية إلجراء مشاورات عامة     

 المؤتمر الوطني العام في إجراء مشاورات وطنية.

 التحديات
من الضروري أن يكون برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومشروع دعم                        

المشاركة المدنية في المرحلة االنتقالية بليبيا قادرين على تحديد ومشاركة              

منظمات المجتمع المدني الوطنية خالل المرحلة االنتقالية.  و يمكن أن                       

يمثل هذا تحديا ألن العديد من منظمات المجتمع المدني الليبية الجديدة التي              

ظهرت منذ الثورة تحتاج إلى دعم وتنمية قدرات لمساعدتهم على إدارة                     

المشاريع واألنشطة التي سوف يستفيد منها السكان المحليون.  وهذا                            

يستغرق وقتا طويال األمر الذي يمكن أن يكون محبطا لهذه المنظمات                         

المعنية والمجتمعات المحلية الذين يعملون معها. وهناك تحديا إضافيا هو                

غياب األمن على المستوى المحلي والذي يمكن أن يجعل من الصعب على        

 المنظمات المحلية استضافة األحداث وورش العمل.

 الركائز الحيوية
العمل مع هذه التحديات يشجع على ازدياد النتائج، وذلك أساسا نتيجة                          

للحماس الكبير والدينامية بين المشاركين من مختلف منظمات المجتمع                     

المدني حول رفع مستوى الوعي ومبادرات تنمية القدرات، وخاصة بين                  

من المنشطين  المعتمدين  في               11الفريق الجديد المكون من أكثر من              

التربية المدنية، الذين يعملون معا والذين سيطورون مجتمعهم المحلي                       

للممارسة والدعم من مشروع دعم المشاركة المدنية في المرحلة االنتقالية              

  .2103في العام   SCELTبليبيا

باإلضافة إلى ما سبق، تتمثل الركيزة الحيوية األخرى للنجاح في وصول                

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للمعرفة والممارسات الدولية / الشبكات                      

القائمة على الخبرة، بما في ذلك نظام بناء الموارد في الديمقراطية وسبل                  

، والتي تكون قادرة على تبادل              BRIDGEالحكم والعملية االنتخابية            

 الخبرات والدروس المستفادة القيمة، ال سيما من المنطقة.

، يهدف مشروع دعم المشاركة المدنية في المرحلة                     2103في عام        

االنتقالية بليبيا إلى ربط مجتمع الممارسة مع غيره من مجموعات                                  

في العالم العربي )                   شبكة الديمقراطيين     الممارسة اإلقليمية مثل               

المشاركون بورشة العمل الثانية لتدريب منشطي نظام بناء الموارد في الديمقراطية وسبل الحكم 

 (UNDP)الصورة:  BRIDGE والعملية االنتخابية

نتائج مشروع دعم المشاركة المدنية في المرحلة 

 (3103 للعام 4للربع  SCELT االنتقالية بليبيا

التدريب على نظام بناء الموارد في الديمقراطية وسبل الحكم والعملية االنتخابية                      
BRIDGE 

[ التابعة لنظام بناء      TCEI-2 من برنامج تدريب معلمي التربية المدنية ]            2الجولة     

تواصلت من     BRIDGEالموارد في الديمقراطية وسبل الحكم والعملية االنتخابية                 

وتأسست على الجولة األولى من برنامج تدريب معلمي التربية المدنية                            3الربع   

TCEI-1     من الفوج السابق من المدربين كمدربين مشاركين في            6عن طريق إدراج

ورش عمل في مواقع        7ثم أقاموا      2مشاركا الجولة      28.   وقد أكمل         2  –الجولة  

مختلفة ]بما في ذلك طرابلس، الزاويه، البيضاء، أوباري وسبها[ عبر ليبيا في الربع                  

من مدربي التربية المدنية           10. وهذا يعني ما مجموعه              2102األخير من عام        

والذين طوروا اآلن شبكة الدعم الخاصة بهم وصفحة على             2102المعتمدين في عام    

زيادة دعم تنميتهم باعتبارهم شبكة في العام                   SCELTالفيسبوك. يتوقع مشروع        

2103.  

 0231دعم تنفيذ قرار مجلس األمن 

دعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالتعاون مع المنظمة الليبية الدولية للمرأة )                              

LIWO          يوما حول العنف ضد المرأة"، وهي سلسلة            06( " الحملة ألعالمية " حملة

. وقد تم إنتاج     2102ديسمبر    01  -نوفمبر    21من األحداث التي تمت خالل الفترة         

مواد الدعاية لهذه الحملة وأجريت دراسة استقصائية عامة من قبل منظمات المجتمع                 

المدني المشاركة.  وكان الهدف زيادة الوعي العام حول العنف ضد المرأة. ومن                           

من منظمات المجتمع المدني        01المتوقع أن يتم وضع نتائج المسح الذي قامت به                  

  المشاركة ضمن تقرير يتضمن توصيات.

دعم قدرات المجتمع المدني والجهود المبذولة لتعزيز دور المرأة في العملية                               
 االنتقالية

الدروس   -أيام للدروس المستفادة  حول دور المرأة في عملية االنتخابات            3مؤتمر أل 

المستفادة والتحديات التي تواجه النساء المرشحات، تم تنظيمه من قبل مشروع                              

SCELT          ( بالشراكة مع المعهد الديمقراطي الوطنيNDI        وتم تقديم دعم إضافي .)

( ومكتب المملكة المتحدة    UNSMILللمؤتمر من قبل بعثة دعم األمم المتحدة  بليبيا )           

مشاركا باإلضافة إلى        11للخارجية والكومنولث.  واستهدفت ورشة العمل  هذه                    

تنشيط المناقشة بين ممثلي منظمات المجتمع المدني والنساء المرشحات المنتخبات                    

وغير المنتخبات، حيث أدت الورشة  إلى التوصل إلى اتفاق من قبل المشاركين على                 

[ والتي  WPPPإنشاء مجموعة تنسيق بشأن مشاركة المرأة في العمليات السياسية ]                

ستكون مسؤولة عن تنفيذ خطة عمل لتعزيز التوصيات بين مختلف مجموعات                              

 أصحاب المصلحة الرئيسيين. ومن المتوقع أن يصدر تقرير عن ورشة العمل قريبا.
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 (CSIمبادرة تعزيز القدرات )

( لالستفادة من الخبرات المحلية         CSIتم تصميم مبادرة تعزيز القدرات )         

واإلقليمية والدولية والمساعدة التقنية للنظراء الوطنيين بهدف تعزيز                          

قدرات الحكومة الوطنية والتنمية المؤسساتية من أجل تحسين تقديم                              

 الخدمات العامة على المستوى الوطني والمحلي.

ويعمل البرنامج بالشراكة مع وزارة التخطيط، ويقدم الدعم إلى الوزارات             

النوعية لتطوير القدرات في مجال التخطيط االستراتيجي، ووضع                               

السياسات، وتحسين التنسيق فيما بين الوزارات والتنسيق الدولي وكذلك                  

 دعم التطوير المؤسساتي للنظراء ذوي الصلة.

وفي إطار هذه المبادرة،  تركز الشراكة بين برنامج األمم المتحدة                                 

اإلنمائي والحكومة الليبية  تحديدا على تعزيز قدرات الوزارات النوعية                   

في الوظائف األساسية للحكومة. والهدف العام الشامل هو ضمان تقديم                      

خدمات بكفاءة وفعالية، ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق النمو                     

االقتصادي المستدام، بما في ذلك تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، بينما                    

يسير العمل على إرساء األسس لمؤسسات سليمة، استنادا إلى الحكم                             

 الرشيد الذي يستجيب الحتياجات الليبيين.

 الدعم المستقبلي 

                                ضمان أننا نعمل نحو مأسسة عملنا )أي، أن تتطور جميع
الندوات إلى وحدات تدريبية بالتعاون مع وزارة التخطيط / معهد             

 التخطيط.

 .دعم وزارة التخطيط في وضع ومراقبة خطط التنمية الوطنية 

               دعم وزارة التخطيط في إعداد مقترح لسياسة وطنية للدعم الفني
وإضفاء الطابع الرسمي على العالقات مع وكاالت التنمية الدولية           

 العاملة في ليبيا.

 
على الرغم من التحديات المذكورة فهناك إنجازات كبيرة. في قلب هذه                      
يكمن التعاون الوثيق مع وزارة التخطيط. وإن مشاركتهم المستمرة                             
والثابتة هو  دليل على االلتزام لبناء قدرات الحكومة البشرية والمؤسساتية             
وذلك لتسريع استجابة الحكومة الحتياجات الناس. من خالل شبكات                           
المعرفة اإلقليمية والدولية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وال سيما حول                
الحكم االنتقالي وإصالح اإلدارة العامة، تتمكن المبادرة  من الوصول إلى              
واالستفادة من الخبرات القيمة والدروس المستفادة. وفي هذا الصدد، إن                  
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على استعداد الستنفاد كل اإلمكانيات إلثراء            

 عملية تعزيز القدرات بالخبرات ذات الصلة.  

 اإلنجازات

    التخطيط من خالل النشر السريع للمستشارين الدولييندعم وزارة 

                   تقديم المشورة بشأن إعداد خطة التنمية الوطنية بما في ذلك التخطيط
 القطاعي

   حول التخطيط االستراتيجي والرقابة والتقييمورشة عمل 

      عبر سكايب حول "وحدة أداء خطط الحكومة''  في مركز                       ندوة /
( والذي   MOPالحكومة استهدفت الفريق الفني لدى وزارة التخطيط )                 

 ".2131يعمل في "رؤية ليبيا 

       إلدارة التعاون القني، وتقييم وثائق التعاون                تقديم الدعم والمشورة
 الدولي

         إلدارة التعاون الفني، بما في ذلك المهمة، والهيكل                        تقديم الدعم
 التنظيمي واالحتياجات من الموظفين.

       حول مفاهيم التخطيط االستراتيجي بالتعاون مع مكتب             ندوة تدريبية
التي تستهدف   UNSMILالتعاون المقيم / بعثة دعم األمم المتحدة بليبيا             

 موظفي وزارة التخطيط والوزارات النوعية  

   حول "التعاون الفني الفعال" )انظر الموضوع التالي(ندوة تدريبية 

 (UNDPطرابلس )الصورة:  2102ورشة الرقابة والتقييم مارس 

 : األنشطة القادمة CSIمبادرة تعزيز القدرات 

              ( البعثة االستطالعية حول نقل المعرفة عن طريق الوطنيين المغتربين
TOKEN) 

                                متابعة دعم بناء القدرات إلدارة التعاون الفني )الهيكل التنظيمي
 والوصف الوظيفي، والتدريب، وتطوير إستراتيجية وطنية للدعم الفني(

                   سلسلة من الندوات التدريبية لموظفي اإلدارات الوطنية للتعاون الفني
والتي تغطي مفاهيم هامة وكفاءات مهنية في مجال التعاون الفني /                               

 العالقات الدولية.

                         وضع سياسة وطنية للتعاون الفني والتنسيق مع المنظمات التنموية
 الدولية العاملة في ليبيا

                 في وزارة التخطيط وذلك لتطوير                  -تعزيز قدرة معهد التخطيط
ومأسسة نماذج تدريبية عالية الجودة في مجاالت التخطيط االستراتيجي،               

 ووضع السياسات، وإدارة المشاريع والرقابة والتقييم الخ.

   .مأسسة منتدى "إدارات ألتعاون الفني" في الوزارات النوعية 
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 دعم جهود بناء الدولة في ليبيا: "التعاون التقني الفعال"

بالتعاون مع وزارة التخطيط، نظم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ليبيا، من خالل ) مبادرة                 
تعزيز القدرات( ندوة رفيعة المستوى حول "دعم جهود بناء الدولة في ليبيا: التعاون                              

.  تم افتتاح الندوة من قبل وزير            2102من ديسمبر      03  -  02التقني الفعال" في الفترة       
التخطيط د. مهدي مغنية والمدير القطري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، السيد اريك                          
أوفرفست، اللذان أكدا ضرورة التركيز على تعزيز قدرات المسؤولين رفيعي المستوى                     
في جميع المجاالت بشكل عام وفي مجال التعاون التقني على وجه الخصوص. حضر                         
ممثلو وكاالت التنمية الدولية بما في ذلك وكاالت األمم المتحدة، وكذلك وكاالت التعاون                     

 الثنائي الندوة، وشاركوا في المناقشات التي جرت خالل االجتماع.
وقدم المتحدثون الدوليون والمسؤولون الحكوميون من المنطقة أوراقا وخبرات قطرية في             

تنظيم التعاون الفعال وكذلك التنسيق فيما بين الوزارات. وهي الندوة األولى في سلسلة من                
أنشطة بناء الوعي والتدريب التي تستهدف موظفي المصالح الفنية في وزارة التخطيط                        

شخصا، بما في ذلك موظفو          81والوزارات النوعية.  وقد شارك في الندوة ما يقارب                  
 الوزارات.

وكانت جلسات الندوة تفاعلية للغاية وأنهى المشاركون اليومين بمناقشة مائدة مستديرة ما                  
 بين الوزارات حيث قدمت عدة توصيات من قبل المشاركين شملت ما يلي:

 الحاجة إلى إستراتيجية وطنية للتعاون الفني .1

 الحاجة إلى تعزيز قدرات موظفي التعاون الفني في الوزارات .2
الحاجة إلى مأسسة منتدى المعرفة والحوار لجميع موظفي التعاون التقني/              .3

  الفني في الحكومة.

وزير التخطيط د. مهدي مغنية والمدير القطري لبرنامج األمم 

السيد إريك أوفرفست )الصورة:  UNDPالمتحدة اإلنمائي 

UNDP ) 

 GISمرافق المختبرات ونظام المعلومات الجغرافية 

تدخل التكنولوجيا العالية لدعم الجيل القادم في اإلدارة 

، وتجري حاليا         2100شهدت ليبيا تغييرا سياسيا جديا خالل عام                            

إصالحات سياسية ومؤسساتية مكثفة. الهيئة العامة للبيئة هي جزء من هذا             

التطور والتغييرات، ولديها مجموعة جديدة من المسؤوليات واألولويات                 

لتقوم بها خالل األشهر/السنوات القليلة القادمة. وفي ضوء هذا التطور،                   

( وطورت الشراكة  الالزمة مع                 EGAعززت الهيئة العامة للبيئة )             

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتنفيذ العديد من المبادرات التي من شأنها                   

أن تساعد في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل رفاهية                

 األجيال الحالية والمستقبلية.

وكجزء من هذا التعاون تم إطالق مرفقين على أعلى مستوى يوم الثالثاء                 

في الهيئة العامة للبيئة يتمثالن في مرافق المختبرات               2103فبراير    26

البيئية ونظام المعلومات الجغرافية. يشكل هذين المرفقين نموذج للتكاتف               

  من أجل حماية البيئة والتنمية البشرية في ليبيا.

( وبرنامج األمم    EGAتم تنظيم هذا اإلطالق من قبل الهيئة العامة للبيئة )             

مليون  4.43( وهو جزء من مشروع بقيمة              UNDPالمتحدة اإلنمائي )    

دوالر ل "تجهيز مختبرات الهيئة العامة للبيئة"، ويهدف المشروع لتجهيز             

من أجل تأهيلها للقيام بأعمال الرصد         EGAمختبرات الهيئة العامة للبيئة       

والرقابة، إضافة إلى ذلك القيام بفحص ألملوثات.  وعالوة على ذلك، فمن               

المتوقع أن تتحكم هذه المختبرات على السلع المستوردة في البالد لضمان                

التزامها بالمواصفات والمعايير البيئية الليبية.  ومن خالل تجهيز                                   

المختبرات بأجهزة الفحص المناسبة، يأمل المشروع ضمان التأسيس لدعم           

نظام الرصد، وكذلك للمساهمة في اإلدارة البيئية الفعالة.  كما أنه يبني                        

مليون دوالر "إنشاء نظام المعلومات الجغرافية              2.33على مشروع أل       

في تخطيط وتصميم     EGAالبيئية" الذي يهدف لدعم الهيئة العامة للبيئة              

وتنفيذ نظام المعلومات الجغرافية البيئية، على سبيل المثال الرصد والتقييم             

واالستجابة للظروف البيئية المختلفة وحاالت الطوارئ التي تحدث في                     

 ليبيا.

يعتبر اإلطالق اختبار من الناحية التسويقية لخدمات الهيئة العامة للبيئة                     

EGA   .التي تم إنشاؤها على أساس اإلدارة المستدامة للموارد البيئية 

 EGAواإلطالق هو مرحلة البدء بهدف تحسين فرص الهيئة العامة للبيئة        

على المدى الطويل،و تنمية القدرات التقنية، على وجه الخصوص، وهو                 

مجال كثيرا ما تم إغفاله، مع أنه من األهمية بمكان لتحقيق النجاح وتحقيقه              

مكلف نسبيا. ولذلك، فإن هذه المشاريع تقترح تطوير القدرات البشرية                       

والتقنية الالزمة التي من شأنها أن تساعد على الحصول على المزيد من                   

 الدعم المالي والتقني.

 (UNDPقص الشريط: تدشين المختبرات الجديدة )الصورة: 

  دير  كتب برن  ج اال م المتحدة االنم ئي          Overvestوأكد السيد أوفرفست      

في حدث اإلطالق هذا  أن "الشرط الالزم لنجاح هذه المساعي هو إزالة                             

الحواجز التي تحول دون االستدامة عن طريق وضع سياسة التيسير والمناخ                

التشريعي، وبناء القدرات الوطنية الالزمة والتوعية المرتبطة بها". وتحقيقا                  

لهذه الغاية،  وفي العام الماضي، وكجزء من التعاون ما بين برنامج األمم                         

المتحدة اإلنمائي والهيئة العامة للبيئة، تم إعادة تصميم مشروع بناء القدرات                  

الستكمال بعض المشاريع األخرى التي تتناول تدريب الموظفين وبناء قاعدة                

بيانات إلجراء التقييم البيئي والرصد. ويهدف المشروع إلى تطوير القدرات                  

الالزمة لنظم المعلومات الجغرافية والمختبرات للمساعدة في اتخاذ القرارات               

وقد قام المشاركون    اإلدارية المناسبة التي تؤدي إلى اإلدارة السليمة للبيئة.                  

بجولة في مرافق المختبرات الجديدة ومكاتب نظام المعلومات الجغرافية حيث             

ستمهد هذه المبادرات الطريق لجميع        قدمت الفرق الفنية العروض التفصيلية.     

 الجهود الرامية  لحماية اإلدارة المستدامة للموارد البيئية في ليبيا.

مشاركا من مختلف الوزارات الحكومية /  81حضر هذا الحدث أكثر من 
السلطات / المنظمات، والشركات الخاصة، والمنظمات غير الحكومية، 

 والقطاعات األكاديمية.
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  تعزيز قدرات المركز الوطني لألرصاد الجوية

(  تماما الدور الحيوي          NMCيدرك المركز الوطني لألرصاد الجوية )           
للتكنولوجيا في دفع عجلة علوم األرصاد الجوية، والتي سوف تمكنه من                  
التصدي لتغير المناخ الذي يهدد حياة اإلنسان وأنشطته، وسوف تساعده                   

 في حماية التنوع الحيوي والمناخي لرفاهية األجيال الحالية والمستقبلية.

 

ولضمان األداء العالي المستوى للمركز، زود مشروع برنامج األمم                           
المتحدة اإلنمائي، والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية المركز الوطني                        
لألرصاد الجوية بأحدث التقنيات والقدرات لتمكينه من مواكبة التقدم                           

 العلمي والتقني السريع في مجال األرصاد الجوية.

 

( في مايو عام        ((LIB/2000/003وقد تم التوقيع على وثيقة المشروع           

من قبل أطراف المشروع الثالثة، وهم: حكومة ليبيا، ممثلة بقطاع              2111

االتصاالت النقل، التي يتبعها المركز الوطني لألرصاد الجوية، والمنظمة             

العالمية لألرصاد الجوية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ليبيا.  المشروع             

ممول بالكامل من قبل الحكومة الليبية بميزانية إجمالية قدرها                                            

مراحل تم تنفيذ      3دوالرا أمريكيا. ويتكون المشروع من            10,300,000

/ أ )قبل الثورة(. وقد تم إعادة تشغيل المشروع                     3و      2و      0المراحل   

 / ب جارية اآلن. 3والمرحلة 

 النتائج الرئيسية من المراحل الثالث للمشروع هي كما يلي:

             تحديث شبكة االتصاالت السلكية والالسلكية للمركز الوطني لألرصاد
 الجوية

    إنشاء نظام آلي لمعالجة البيانات 

                      تطوير وتوسيع الشبكة الوطنية لمحطات المراقبة من خالل تركيب
AWSs و ،ITWSs   وDCPs  .في بعض المناطق  بليبيا 

                        تعزيز التنبؤ بالطقس من خالل نظم االستالم من األقمار الصناعية
 األرضية ونظم التصوير.

    .إنشاء نظام حديث جدا ومتقدم إلدارة البيانات المناخية 

     إنشاء وحدةNWP .للتوقعات القصيرة ومتوسطة المدى 

                        إنشاء نظام حديث ومتقدم جدا لخدمة المستخدمين النهائيين لبيانات
األرصاد الجوية إما عن طريق النشرات الجوية وصور األقمار                                    

 الصناعية.

               بناء قدرات موظفي المركز الوطني لألرصاد الجوية في عدة مجاالت
مثل االتصاالت السلكية والالسلكية، ومعالجة البيانات، والمراقبة اآللية                  

  ، الخ.NWPوعلم المناخ، 

 : األنشطة القادمة CSIمبادرة تعزيز القدرات 

 (UNDPالتنبؤات الجوية في المركز الوطني لألرصاد الجوية )الصورة: 

 مائدة مستديرة حول البيئة

تم عقد اجتماع مائدة مستديرة ألجراء نقاش حول            2102ديسمبر    03بتاريخ  

البيئة والتنمية المستدامة  بهدف شامل هو المناقشة مع جميع أصحاب                                  

المصلحة المعنيين، بما في ذلك الهيئة العامة للبيئة، والمجلس الوطني للتنمية                 

االقتصادية، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشركة الكهرباء العامة  في                  

ليبيا، وزارة الزراعة، واللجنة الوطنية لمكافحة التصحر، والنهر الصناعي                   

)المعروف سابقا باسم النهر الصناعي العظيم(، والمنظمات غير الحكومية                     

المحلية المعنية بالبيئة ، حول األولويات الوطنية، والحوار من أجل تحسين                     

 التنسيق والتعاون في المستقبل.

 التحديات والفرص

من مناقشات المائدة المستديرة )واالجتماعات التحضيرية التي عقدت( وبناء                

على المعرفة السابقة، فمن الواضح أن ليبيا تواجه حاليا تحديات صعبة                                

  وفرصا رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة واإلدارة البيئية المتكاملة.

التحديات البيئية كثيرة: زيادة التصحر وإزالة الغابات، عدم كفاءة معالجة                        

النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي، وآليات غير مترابطة  لإلدارة البيئية               

والرصد، والموارد المائية المحدودة، والمحافظة غير الكافية على التنوع                        

وعالوة على ذلك، تعتبر ليبيا بأنها عرضة               البيولوجي الحيواني والنباتي.           

بشكل كبير لتغير المناخ بسبب الظروف المناخية السائدة القاحلة وشبه القاحلة               

والجفاف المتكرر، واإلفراط في االعتماد على الزراعة البعلية.  باإلضافة إلى             

التحديات البيئية المحددة، تبقى هناك الحاجة األساسية لألمن واالستقرار                          

السياسي، و فرض سلطة القانون. وقد تم تسليط الضوء أيضا على احتياجات                 

معينة، وهي:  اإلدارة الشاملة للمياه، والتنسيق والتكامل بين األجهزة                                   

الحكومية، و توفير  التشريعات البيئية المناسبة ودراسات الجدوى قبل تنفيذ                    

 المشروع، والدعم التقني.

 الدور المحتمل لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بسياساته الموجهة نحو تحقيق النتائج،                                

والتجارب الناجحة في جميع أنحاء المنطقة والعالم، وثروته من  الشبكات                        

والخبرة، يقف على أهبة االستعداد لمساعدة ليبيا في هذه المرحلة االنتقالية                       

نحو اإلدارة البيئية المستدامة والمتكاملة. كانت مناقشات المائدة المستديرة                       

الخطوة األولى نحو بناء إطار متكامل للبيئة يرتكز على التنمية المستدامة.                      

كان االجتماع موضع تقدير كبير من قبل المشاركين الذين اعتبروه مفيدا جدا                 

ويؤدي إلى تطورات مثمرة. وقد تم تحديد العديد من المجاالت المحتملة التي                  

 يمكن لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي تقديم الدعم فيها، بما في ذلك:

، وهي وكالة مشتركة بين     تقديم الدعم لتطوير مجلس أعلى للتنمية المستدامة       

الوزارات مع مدخالت/مساهمات من األكاديميين والمجتمع المدني، التي                        

ستضع إستراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة تشمل الجوانب البيئية                                       

 واالجتماعية واالقتصادية للتنمية واإلدارة، وتوفر المناقشة مع صناع القرار.

من خالل دمج قضايا اهتمام            تقديم الدعم للشركة العامة للكهرباء في ليبيا           

محددة في خطة شاملة من العرض والطلب. وكذلك مساعدة الهيئة العامة                         

للبيئة في: وضع إستراتيجية لحفظ التنوع الحيوي، ووضع تواصل وطني                        

 بشأن تغير المناخ، وتمكين إدارة المناطق المحمية.

من خالل مساعدتها في       توفير الدعم للمنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة        

تطوير آلية للتنسيق فيما بينها، وبناء القدرات، ومن خالل تبادل الخبرات                          

 اإلقليمية الناجحة، وأخيرا المساعدة في وضع وإنفاذ التشريعات البيئية.
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 وفي أخبار أخرى

 الملتحقون الجدد

 انضم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ليبيا الموظفون: 

  ،كبير المستشارين الفنيين ، السيد نويل ماثيوزSCELT 

  مسؤول مشروع  )التربية المدنية(  -السيد فهمي أبو سهمين 

  مسؤول مشروع )العمل الرئيسي( -السيد محمد بن طالب 

  مساعدة تنفيذية للمدير القطري -السيدة انتصار الرقيق 

 كبيرة المستشارين الفنيين ) مشروع  -السيدة كيت سوليفان
 المساعدة االنتخابية لليبيا(

 مديرة مشروع )سيادة القانون( - نورول راشيد 

 مدير مشروع )الحوار الدستوري( -ريكوفسكي  -آدم ستيب 

www.ly.undp.org 
 

 جدد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ليبيا اطالق الموقع االلكتروني .  
الموقع اإللكتروني الجديد لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ليبيا 

www.ly.undp.org  

 بالون هواء ساخن والعلم الليبي خالل احتفاالت الذكرى الثانية للثورة الليبية

 

يشارك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الناس على 

جميع مستويات المجتمع للمساعدة في بناء األمم التي 

تستطيع أن تقف بوجه األزمات، وتقود وتديم النمو 

بلدا  011الذي يحين نوعية الحياة لكل إنسان.  وفي 

ومنطقة، نحن نقدم المنظور العالمي والرؤية المحلية 

  للمساعدة على تمكين حياة الناس وبناء األمم المرنة.

النوفليين؛ قرب مدرسة بن 

 عثمان

 شارع أبوعجيلة بن طالب 

 طرابلس ليبيا 

 طرابلس 853ص.ب. 

 :على UNDPتابعوا 
www.ly.undp.org 

www.facebook.com/undp 

www.twitter.com/undp 

www.youtube.com/undp 




