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 تمهيـــداوال: 

أعمال المإسسة العامة للتنمٌة  انطلقتعندما  1731تعود نشؤة مجلس التخطٌط الوطنً إلى عام 

، وتطور بعد ذلك عبر عدد من المإسسات واألسماء المختلفة منها مجلس اإلعمار ومجلس أنداك واالستثمار

التخطٌط القومً ومجلس التخطٌط األعلى ومجلس التخطٌط العام وصوال إلى تسمٌته الحالٌة وفقا للقانون 

 .  0222( لسنة 11رقم )

 وبرامج وخطط استراتٌجٌات إعداد على ، به المنوطة الوالٌة ضمن ، الوطنً طالتخطٌ مجلس ٌعمل

، وٌتبع منذ إنشابه  له ومخطط منظم بشكل الدولة شإون إدارة حسن فً للمساهمة المجاالت مختلؾ فً عمل

فبراٌر المجٌدة وانتخاب المإتمر الوطنً  15التشرٌعٌة وٌمثل ذراعها التخطٌطً ، وبعد نجاح ثورة  األجهزة

 األساسٌة التابعة له مباشرة . االستشارٌةاألداة  وأعتبرهعلى أهمٌته ، هذا المإتمرالعام أكد 

برنامج  واعتمادوتفعٌال لعمل المجلس بعد شروع البالد فً التحول من الثورة إلى الدولة ، تم وضع 

 األولوٌات( ، ٌضم عددا من البرامج والمشروعات التً تواكب 0211 – 0210لعمله للفترة ) استثنابً

 ،اإلشراقٌة االستراتٌجٌةواالستحقاقات الوطنٌة للمرحلة ، وتمثل فً مجملها مجموعة متكاملة من األعمال 

ولة اللٌبٌة الحدٌثة القوٌة المزدهرة المنشودة تصب فً الرإى الوطنٌة الجادة التً تإسس لتخطٌط وبناء الد

 من كافة ابنابها.

مالمح خطة عمل المإتمر الوطنً  علً سبٌل الذكر ال للحصرهذه البرامج والمشروعات  بٌن ومن  

بناء وتفعٌل مإسسات الدولة ، تقٌٌم  ،التحدٌات المحلٌة المكانٌة مواجهة، البناء الدستوري للدولة ،العام 

 ال سس للتعاون معها ،أمنها واقتراح  الربٌسٌة خاصة ،الدولٌة والمنظمات الهٌبات مختلؾ لٌبٌا مععالقة 

 ٌضع لم السابق النظام بٌد أن ، (1731)االستقالل منذ عضوٌتها إلى االنضمام فً شرعت قد لٌبٌا وأن سٌما

 المواطن حٌاة وتحسٌن البالد خدمة فً والمنظمات الهٌبات هذه أنشطة عمل لتوظٌؾ خطة أو أٌة استراتٌجٌة

 من هبات ضخمة ٌقتطعهاو المساهمات أموال خاللها من ٌضخ سٌاسٌة منابر إلى معها العمل حول بل ،

 . ومتذبذبة ؼرٌبة مواقؾ من خاللها رأس النظام وٌسجل بها لٌمجد ، اللٌبً الشعب قوت

ٌتم من خالل تشكٌل فرق عمل من الخبراء الوطنٌٌن  ،من أن تنفٌذ هذه البرامج والمشروعات وانطالقا

لمجلس التخطٌط الوطنً القرار  التسٌٌرٌة اللجنة أصدرت إلعداد الدراسات والتقارٌر العلمٌة ذات الصلة ،

 من ٌتكون متخصص عمل فرٌق ، الذي ٌقضً بتشكٌل 0210أكتوبر  11، بتارٌخ  0210( لسنة 11رقم )

 والمنظمات الهٌبات مع للتعاون وطنً برنامج لوضع ، مقرر إلى باإلضافةوعدد من الخبراء  فرٌق ربٌس

خاصة الربٌسٌة   والمنظمات الهٌبات هذه حول شاملة موضوعٌة دراسة إعداد ٌتضمن ، واإلقلٌمٌة الدولٌة

 إلنجاز لفرٌقل أوكلو الحدٌثة، للٌبٌا العلٌا األهداؾ تحقٌق فً ٌسهم بما ، سبل التعاون معها واقتراحمنها ، 

  :التالٌة األعمالمن خالل  مهامه

 لٌبٌا تتمتع التً ،خاصة الربٌسٌة أنشطتها وأوجه واالقلٌمٌة الدولٌة والمنظمات الهٌبات حصر 

 .معها المبرمة القانونٌة الصكوك وكذلك ، بعضوٌتها

 بشؤنها ملخصات ووضع والمنظمات، الهٌبات مع السابق التعامل عن الخلفٌة تجمٌع. 
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 منها لالستفادة المجال فً األخرى الدول وتجارب نماذج من مجموعة على االطالع. 

 الهٌبات هذه لدى اللٌبٌٌن والمندوبٌن األعضاء وتكلٌؾ اختٌار فً المتبعة اآللٌات وتطوٌر مراجعة 

 . المناسبة المهنٌة واألسس للمعاٌٌر وفقا األهداؾ لتحقٌق ، والمنظمات

 الالزم القانونً اإلطار تطوٌر ذلك فً بما ، والمنظمات الهٌبات هذه من االستفادة آلٌات اقتراح 

 ، تقٌمها التً العمل وورش والندوات والمإتمرات االجتماعات فً المشاركة وتفعٌل ، معها للتعاون

 .منها المناسب واستضافة

 وٌتكون فرٌق العمل الذي تم تشكٌله من:

 د. ضٌاء الصادق ابوهدرة .0

 د. عامر رمضان ابوضاوٌة .3

 د. محمد نوري المهـــــدوي .2

 د. عثمان ابوبكر القاجٌجً .4

 د. خالد مسعود الطـــــــالب .5

 أ. احمٌدة صالح الـــــــدالً  .6

 أ. ضٌاء توفٌق حمـــــــودة  .7

 أ. صالح مٌلود سحبـــــــون .8

 أ. محمد الهادي بٌــــــــرام .9

 أ. عزالدٌن مبروك امصدق .01

 د. ابراهٌم مسعود زٌدان .00

 باالشهرأ. حنان محمد  .03

 مقرر   أ هند عبد هللا الفقً   .11

 خاللهاوضع  ، لهمنتظمة  أسبوعٌة اجتماعات عقد فً الفرٌق شرع ، التكلٌؾ لهذا تنفٌذاو

بما ٌنبؽً  مجاله حسب كل أعضابهكلؾ و ،، والبرنامج الزمنً إلنجاز مهمته  عملهطرٌقة 

وتقٌٌم أوجه  دراستها استهدؾ التً الربٌسٌة المنظماتالهٌبات و من عددا حدد و ،القٌام به 

 ذات الوطنٌة واالجهزة الوزارات إلى الالزمة المراسالت جٌهربٌسه بتو وقامالتعاون معها ، 

 اعروض أعضابهكما قدم  ،الالزمة لعمل الفرٌق والبٌانات المعلومات على للحصول الصلة

السابق تعاون الت المنظمات وجوانب القصور والمشاكل التً واجهالهٌبات ومفصلة حول تلك 

 لٌبٌا معها.ل
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أعد الفرٌق فً ختام البرنامج الزمنً لعمله هذا التقرٌر ، الذي ٌشمل التعرٌؾ بالهٌبات 

منها ، وعرض بعض النماذج   االستفادةوالمنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة المختارة وتقٌٌم مدى 

بعض الدول منها  ، وقدم فً خاتمة تقرٌره عددا من التوصٌات والمقترحات  استفادةحول مدى 

 .بما ٌوكب بناء لٌبٌا الحدٌثة التعاون مع هذه الهٌبات والمنظماتتطوٌر حول سبل 

 مراحل من هامة بمرحلة لٌبٌا فٌه تمر الذي الوقت فً ٌؤتً كونهتكمن فً   هذا التقرٌر وٌعتقد الفرٌق بؤن

تارٌخها التً تشهد وضع سٌاسات تحولٌة هامة علً كافة االصعدة وانفتاحا علً العالم الخارجً والتطلع 

الً بناء عالقات تعاون عملٌة ومتوازنة وذات مردود تكفل لها صون مصالحها الوطنٌة من حٌث االستفادة 

 والمكانة االقلٌمٌة والدولٌة. 

الشكر للسٌد المهندس محمد نصر الدٌن  لٌتوجه بخالص ،وٌؽتنم فرٌق العمل الفرصة

 م. عبد الناصر عبد السالمسٌدون ربٌس اللجنة التسٌٌرٌة لمجلس التخطٌط الوطنً والسٌد 

الصحة.  والخارجٌة والتعاون الدولً  اتوزاروالتخطٌط بالمجلس وإلى  مدٌر إدارة الدراسات

وما قدموه من معلومات وبٌانات  ،العمل على ما أبدوه من تعاوناالقتصاد وو الزراعة. و

التً تولت  ،الفقًفً إنجاز هذا التقرٌر ، والشكر والثناء موصول إلى السٌدة هند  تساهم

 المهمة الشاقة كمقرر للفرٌق ، وقد كانت مثاال ٌقتدى للتفانً والمهنٌة والعمل المنظم . 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المحتويات  تفهرس

 
 .العنوان الصفحة

 .مهٌدت 3

 .المحتوٌات تفهرس 4

 .المقدمــة 4

 .الدولً التعاون فً أساسٌة مفاهٌم 5

 .الهٌئات والمنظمات الدولٌة واالقلٌمٌة 7

 .مصفوفة التعاون الدولً 02

 .فً لٌبٌــا البطاقات التعرٌفٌة بشركاء التعاون الدولً تفهرس 08

 .تقٌٌم مدي  االستفادة من  الهٌئات والمنظمات الدولٌة واالقلٌمٌة 44

 .نماذج الستفادة  بعض الدول من الهٌئات والمنظمات الدولٌة واالقلٌمٌة 07

 .النتائج والتوصٌات  68
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 مقدمةثانيا: 

االقتصادية  ىم القطاعاتالمنظمات الدولية ومع الدول من أالييئات و يعتبر التعاون الفني الدولي مع 
والبرامج  تاواالستثمار مموارد يا لاستقطابعن طريق والتنمية المستدامة  االقتصاديلنمو عمي ا المؤثرة

 والمشروعات وتفعيل العالقات الدولية.
وبالتبعية القانون الدولي التقميدي عن االستجابة لحاجة  الكبرى الرسمية والكالسيكية لنظملقد عجزت ا 

، التي ائدة الس باأليدولوجياتالذي يشير الي تأثره  ،العالم الي األمن والرخاء جراء أسموب عمميا
 إقامة عالقات عصرية في شكل يألفو الغربيون.   ىمن قدراتيا عمو تضعف من قدراتيا االتصالية 

دولية متخصصة تتصل اقميمية و ومنظمات  ىيئاتفي ظل ىذه المعطيات أتجو العالم الي إنشاء 
بالتعاون االقتصادي  والنواحي االجتماعية  والصحية والثقافية وتيتم بتيسير االتصاالت الدولية ب
بط ارتوالمنظمات الدولية المتخصصة بمقتضي اتفاقات دولية  الييئاتنشئت كل ىذه فني، وقد لوا

 ، المتحدة  باألمم معظميا
وية ليس مع عن خمق عالقات س فييا ن الخارجيةجياز الشؤو  يخص الدولة الميبية فقد عجز أما فيما
ت والبرامج التي واالستفادة من االمكانيا واالقميميةوالمنظمات الدولية  الييئاتفحسب ، بل ومع الدول 

وكان ىذا العجز  وتدريب الكوادر البشرية والوطنيةىم في تطوير االقتصاد الوطني اتقدميا والتي تس
 .  مبعوثينموظفين يعود الي تدني كفاءة وتأىيل بعض عناصر ىذا الجياز من 

 

 الرؤياثالثا: 
لمواكبة االلفية التنموية  وضع النظم والخطط الالزمةو  المؤسسيبالبناء واالقميمي  الدوليتطوير التعاون 

وتحقيق الحكم الرشيد  طار االستراتيجية القوميةالشاممة والمتوازنة وتعزيز السالم والوحدة الوطنية فى ا
بالكفاءة الوطنية وفق تنفيذ الخطط والبرامج  عبر المنظمات الدولية واالقميمية الدوليوترقية التعاون 

 الالزمة.
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 الرسالةرابعا: 
 عمى وتعاون وانفتاح نافعة ومتوازنة  عالقات دوليةبناء النية لمتعاون الدولي تتجسد في ان الرسالة 

البنية االساسية  توفيرو  ،عمى معدالت التنمية والتعميرأتحقيق في والمشاركة  ،العالم الخارجي
والمنظمات الدولية  الييئاتبالتعاون مع  ،شرعيةالغير واليجرة  ومحاربة الفقر ،والخدمات الضرورية

 .واالقميمية
 كافة المانحينووسائل اتصال ب، موحدة ومرجعيات شاممة و  كون لمتعاون الدولي رؤيةوينبغي أن ت

التطور مؤىمة تواكب من خالل عناصر كفاءة عالية  ذي مؤسسيوالمنظمات الدولية واالقميمية ونظام 
القادرة عمي العمل لمعمومات وبناء القدرات والخبرات االمعموماتية وشبكة و  السريع الساليب العمل

التفاوض فى مجاالت التمويل واالستثمار واعداد المشروعات واالتفاقيات والمساعدات والمنح والتنسيق و 
  الت.المجاكافة لتنمية المستدامة والمتوازنة فى وفقا لمتطمبات اوالمتابعة مع 

 
اور الخاصة بالتعاون مع الييئات والمنظمات الدولية وبناء عمي ماسبق يمكن رصد عدد من المح

 واالقميمية عمي النحو التالي:
  نظماتالمأنشطة الييئات و المشاركة الفعالة في.  
 ات المختمفةقطاعاللدعم  استيداف ىذه المشاركة. 
 لصمعة البالد  ة ىذه الييئات والمنظمات لجني فوائد وطنية والترويجنشطاستضافة بعض ا. 
  المتواصل لشغل مختمف المناصب في ىذه الييئات والمنظمات سواء عمي مستوى  السعي

  .الدولة او مواطنييا
 

 خمسة محاور ىي:في مجممو  يستعرض ىذا التقريرو 
  العامالمؤتمر الوطني  ضمن اجيزةدور مجمس التخطيط الوطني كجياز فني . 
  وفقا االقميميين والدوليين شركاء ال بالتعامل معالتعاون الدولي ب المتعمقةعرض المفاىيم األساسية

 العمي المعايير الدولية.
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 من خالل ماىيتيم ) دول ، ىيئات ليبيا، وتصنيفيم مع الدولي االقميمي و شركاء التعاون  جصر
 ، منظمات ، مصارف ، غيرىا (

  مصفوفة التعاون الدولي (. حصر مجاالت عمل ىوال الشركاء ( 
  لمشركاء تتضمن أوجو انشطتيم وأليات عمميا، واالجراءات المالئمة وضع بطاقات تعريفية

 لمتعامل معيا ، ولمحة عن ىذه النشاطات في السنوات االخيرة.
 :التعاون الدولي مكونـات

 

 :نحو التاليات يمكن التطرق الي أىميا عمي العددا من المكونالتعاون الدولي  يشمل  
 

وىي تتسم بأن خطة عمميا تنفذ بالتعاون مابين الجية الوطنية المستفيدة والجية : مساعدات فنية .1
الخارجية المقدمة لممعونة، ويتم ىذا عادًة عبر تنفيذ مجموعة نشاطات ييدف القاسم المشترك بينيا 
جميعًا في النياية إلى تدفق خبرات محددة مطموبة من أجل  تطوير وتوطين الخبرات الوطنية وتوليد 

لمعرفة، كما يمكن أن تشتمل عمى توريد معدات وتجييزات، ويتم ذلك بشكل أساسي عبر اآلليات ا
 التالية:

الخدمات االستشارية واجراء البحوث وتقديم معدات وتجييزات وتنفيد مشروعات  يضم هذ المكون 
مي مستوي ريادية و تدريب عاممين ، وعادة ما يرتبط بدعم الخطط الوطنية عمي المستوي الشامل ع

 المؤسسات.
 قروض ميسرة أو تجارية أو مختمطةيقدم عبر ىذا المكون  تمويالت في شكل   :مساعدات مالية .2

 ومنح مالية ، واعفاء من الديون.
كوارث الفي حاالت  وعادة ما تقومغذائية مباشرة وتشمل معونات إغاثية و  مساعدات طارئة .3

 والنزاعات.
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 شركاء التعاون الدولي:
بشركاء التعاون الدولي الجيات الخارجية من دول وىيئات تنموية وصناديق ومصارف مالية يقصد 

وتنموية ومؤسسات تمويل ومنظمات وىيئات دولية واقميمية وغير حكومية وىي يمكن ان تكون جيات مانحة 
تنفيذ أو كمورد أو منفذ أو شريك في التمثل مصدر تمويل و/او جيات مقدمة لممعونة تتولي المساعدة ، 

 .اإلشراف عمى التنفيذ
فعاليات التعاون الدولي المالي والفني أحد ثالثة أشكال بحسب حجميا المالي وامتدادىا الزمني وتشمل 

وتعتبر التسمية األكثر استخدامًا ىي برنامج او مشروع او نشاط مستقل وىي اما  واتساع وتعدد مكوناتيا
بينما تطمق تسمية "برنامج" عمى فعالية التعاون الدولي التي تتضمن حزمة مؤلفة من أكثر من  ، "المشروع"

 .مشروع. أما النشاط المستقل فيكون عادًة محدودًا في موضوعو وغايتو ومدتو الزمنية
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 الهيئات والمنظمات الدولية 

عضوية المنظمات الدولية إحدى آليات االنتساب إلى المجتمع الدولي، وخاصة تمك التي مرَّ عمى  ُتَعد   
تأسيسيا مدة زمنية، اشتبكت فييا مع مشكالت وقضايا تخص دواًل بعينيا أو تخص المجتمع الدولي جميعًا. 

مات الدولية، من بينيا االمم وتشيد الساحة الدولية منذ نياية الحرب العالمية الثانية وجوَد كثير من المنظ
المتحدة والمنظمات المتعمقة بالجوانب االقتصادية، وعمى رأسيا البنك والصندوق الدوليين، ومنظمة التجارة 
العالمية. وتأتي أىمية ىذه المنظمات من كونيا تستحوذ عمى عضوية أكبر عدد من دول العالم، واعُتمدت 

 ي .ىذه المنظمات من ِقَبل المجتمع الدول

منذ إنشاء األمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية كبديل لمنظمة عصبة األمم، تم إنشاء عدد من    
المنظمات والييئات المتخصصة المرتبطة بتمك المنظمة الدولية وتمك المنظمات يمتد نشاطيا ليشمل مختمف 

مات المتخصصة يختمف من واحدة إلى مجاالت التعاون الدولي غير السياسي. والنظام القانوني لتمك المنظ
أخرى ناىيك عن فروعيا الرئيسية والثانوية ويحكم كل منيا الميثاق الخاص بكل منيا ومن المنظمات الدولية 

 :ما يمي

  (FAO) والزراعة الفاو لألغذيةمنظمة األمم المتحدة ومقرىا جنيف )سويسرا(،  (ILO)  منظمة العمل الدولية
ومقرىا باريس  (UNESCO) ا(، منظمة األمم المتحدة لمتربية والعموم والثقافة )اليونسكوروما )ايطالي ىاومقر 

 ومقرىا جنيف )سويسرا(، البنك الدولي لإلنشاء والتعمير(  (WHO )فرنسا(، منظمة الصحة العالمية 
(IBRD) أمريكا(، المؤسسة المالية الدولية( ومقره واشنطن (IFC)  ،)الييئة الدولية ومقرىا واشنطن )أمريكا

 صندوق النقد الدولي( ومقره واشنطن )أمريكا(،  WB، البنك الدولي )ومقرىا واشنطن ) امريكا((IDA) لمتنمية
(IMF) أمريكا(، منظمة الطيران المدني الدولية( ومقره واشنطن (ICAO)  اتحاد البريد  مونتلايرومقرىا ،)كندا(
ومقره  (ITU) االتحاد الدولي لالتصاالت السمكية والالسمكية ومقره مدينة بيرن )سويسرا(، (UPU) العالمي

ومقرىا مدينة جنيف )سويسرا(، المنظمة  (WMO) مدينة جنيف )سويسرا(، منظمة األرصاد الجوية العالمية
ومقرىا لندن )بريطانيا(، االتفاق العام لمتعريفات الجمركية  (IMCO) االستشارية الحكومية لممالحة البحرية

ومقرىا  (TAAE) (، الوكالة الدولية الطاقة الذريةبمجيكا) بروكسلومقرىا مدينة (  (GATT رية )الجاتوالتجا
 (.مدينة فينا )النمسا
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وكل منظمة من تمك المنظمات تنقسم إلى عدة إدارات مثل المؤتمر العام ومجمس اإلدارة واألمانة العامة 
من خالل التعاون الدولي البناء الذي يعود بالنفع عمى وغيرىا، ولكل منيا أىداف محددة تسعى إلى تحقيقيا 

البشرية ذلك أن أغمب تمك المنظمات منظمات تعمل من أجل التقدم والسالم العالميين ومساعدة الشعوب 
المختمفة والعمل عمى خمق روح التعاون المثمر بين مختمف الشعوب. لذلك فإنو في ىذا الفقرة سيتم إلقاء 

نظمات التي ليا عالقة بميبيا وذات اىمية خاصة بصورة مختصرة والبحث عن األوجو الضوء عمى تمك الم
التي يمكن من خالليا االستفادة منيا مع العمم أن االستفادة قد تكون قائمة فعاًل لكن مثل ىذه االستفادة لم 

ر الحديث عمى ُيعرف بيا اإلعالم وحيث إن ما ييمنا من تمك المنظمات ىو نشاطيا، لذلك فإننا سوف نقص
دارتيا المختمفة  .أىم أنشطة تمك المنظمات دون الحديث عن تاريخيا وأعضائيا وا 
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 المستفيدة منها ليبيا حاليا  المنظماتالهيئات و اهم    
   توزع مجاالت عمل شركاء التعاون الدولي في القطاعات التنموية المستهدفة

 ) مصفوفة التعاون الدولي (
 

 القطاعات 

 والهٌئات والمنظمات االخري  متحدةالمم المنظمات أ
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       √   √ √  التربٌة والتعلٌم

       √      التربٌة والتعلٌم

       √   √   التعلٌم األساسً

       √      التعلٌم الثانوي

        √   √  التعلٌم ما بعد الثانوي

      √  √    الصحة
√ 

        √    الصحة العامة
√ 

      √  √   √ الصحة األساسٌة
√ 

السٌاسات والبرامج السكانٌة والصحة 
 اإلنجابٌة

            

             اإلمداد بالمٌاه والصرف الصحً

           لحكومة والمجتمع المدنً ا
√ √ 

           الحكومة والمجتمع المدنً، عام
√ √ 

 √            منع الصراعات وحلها، السالم واألمن 

البنى التحتٌة والخدمات االجتماعٌة 
 األخرى

            

             الثقافة والترفٌه

             النقل والتخزٌن 

  √           االتصاالت
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           تولٌد الطاقة والتزوٌد بها 
√ 

 

           الخدمات المصرفٌة والمالٌة 
√ 

√ 

             الخدمات التجارٌة 

      √     √  الزراعة

             لغاباتا

             صٌد السمك

             الصناعة 

             الموارد المعدنٌة والتعدٌن 

             البناء

             سٌاسات وتشرٌعات التجارة

             السٌاحة

 √            القطاعات المتعددة والمشتركة

  √           الحماٌة البٌئٌة العامة

             ٌر ذلك غ

  √           اإلدارة الحضرٌة

             التنمٌة الرٌفٌة

             التنمٌة غٌر الزراعٌة البدٌلة

 √            التعلٌم والتدرٌب متعدد القطاعات

 √            البحوث والمإسسات العلمٌة

             اإلعانة بالسلع والمساعدة ببرامج عامة

             المعونات الغذائٌة 

             اإلجراءات المتعلقة بالدٌن 

المساعدة فً حاالت الطوارئ وإعادة 
 اإلعمار 

            

غٌر ذلك من اإلغاثة فً حاالت الطوارئ 
 واألزمات

            

             إغاثة إلعادة اإلعمار 

             االستعداد للكوارث ومنعها

             التكالٌف اإلدارٌة للجهات المانحة

 √            تقدٌم الدعم للمنظمات غٌر الحكومٌة

             الجئٌن فً دول المانحٌن

             غٌر مصنفة
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 شركاء تعاون دوليلتعريفية  البطاق ات  لا
 الدولية: المنظماتأوالً: 

   األمم المتحدة  منظمة  جهة التعاون الدولي:

 منظمة أمم متحدة النوع

 األمم المتحدة )التبعية، الجنسية(  العائدية

 الدول االعضاء
 دولة 193

  1945عام  تاريخ التأسيس

 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة -نٌوٌورك -األمم المتحدة الرئيسي  المقر

 1966 تاريخ بدء العمل في ليبيا

 برامج العمل الرئٌسٌة واألهداف : ملخص تعريفي

 .حفظ السالم فً جمٌع أنحاء دول العالم 

 .تطوٌر عالقات ودٌة بٌن األمم 

  مساعدة األمم على العمل لتحسٌن حٌاة الفقراء والتؽلب على الجوع

 والمرض واألمٌة ، وتشجٌع احترام حقوق اآلخرٌن وحرٌاتهم.

أن تكون مركزاً لتنسٌق اإلجراءات التً تتخذها األمم من أجل تحقٌق هذه 

 المقاصد.

 :مهام الجهة وغاياتها في التعاون الدولي

 تعمل منظمة األمم المتحدة بشكل أساسً فً لٌبٌا عن طرٌق بعثتٌن كالتالً :

 أوالً : بعثة األمم المتحدة للدعم فً لٌبٌا

  م وفقاً لقرار مجلس 0211أنشبت البعثة تحت إشراؾ إدارة الشإون السٌاسٌة باألمم المتحدة فً شهر سبتمبر

 ( لدعم جهود الحكومة االنتقالٌة.0227األمن رقم )

  0210أشهر ، تم تمدٌدها لعدة مرات لنفس المدة ، وفً شهر مارس  1كانت فترة عمل البعثة األولى لمدة 

 .0210( لسنة 0222شهراً وفقا لقرار مجلس األمن رقم ) 10لمدة 

  ترأس البعثة السٌد )أٌان مارتن ( الممثل الخاص لألمٌن العام ، أعقبه فً شهر سبتمبر الماضً السٌد )طارق

لبنانً الجنسٌة ، وله نابب وهو السٌد )جٌورج شاربنتٌٌر( فنلندي الجنسٌة وهو منسقاً للشإون  متري(
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 اإلنسانٌة.

  ًموظفاً. 146ٌعمل فً البعثة حوال 

على أن تكون والٌة البعثة متمثلة فً مساعدة ودعم الجهود الوطنٌة  0211( لسنة 0227نص القرار رقم )

 اللٌبٌة على النحو التالً :

 .استعادة األمن والنظام ، وتعزٌز سٌادة القانون 

  إجراء حوار سٌاسً بمشاركة الجمٌع ، وتعزٌز المصالحة الوطنٌة والشروع فً عملٌة وضع الدستور والعملٌة

 االنتخابٌة.

 .بسط سلطة الدولة ، بوسابل منها تعزٌز المإسسات الناشبة والخاضعة للمساءلة ، واستبناؾ الخدمات العامة 

 ٌز حقوق اإلنسان وحماٌتها ، ال سٌما بالنسبة لمن ٌنتمون إلى الفبات الضعٌفة ، ودعم العدالة االنتقالٌة.تعز 

 .اتخاذ الخطوات الفورٌة للشروع فً اإلنعاش االقتصادي 

م والٌة البعثة فً لٌبٌا بحٌث تقوم بمساعدة السلطات اللٌبٌة بما 3103( لسنة 3141عدلً قرار مجلس األمن رقم )

ق تماما مع مبادئ الملكٌة الوطنٌة ، فً تحدٌد االحتٌاجات واألولوٌات الوطنٌة فً جمٌع أنحاء لٌبٌا ومواءمة هذه ٌتف

االحتٌاجات واألولوٌات مع عروض الدول لتقدٌم المشورة اإلستراتٌجٌة والفنٌة حسب الحاجة ، ودعم الجهود اللٌبٌة 

 فً خمس مجاالت :

o بما فً ذلك تقدٌم المشورة والمساعدة التقنٌة لعملٌة االنتخابات اللٌبٌة إدارة عملٌة التحول الدٌموقراط ، ً

وعملٌة إعداد وإقرار دستور لٌبً جدٌد ، على النحو الوارد فً خرٌطة الطرٌق الدستورٌة للمجلس الوطنً 

مرأة واألقلٌات االنتقالً ، وتقدٌم المساعدة لتحسٌن القدرة المإسسٌة والشفافٌة والمساءلة ، وتعزٌز تمكٌن ال

 ومشاركتها السٌاسٌة ودعم زٌادة تطوٌر المجتمع المدنً اللٌبً.

o  تعزٌز سٌادة القانون ورصد وحماٌة حقوق اإلنسان ، وفقاً لاللتزامات القانونٌة الدولٌة للٌبٌا ، وال سٌما

ات والمهاجرٌن ، بما فً االلتزامات المتعلقة بالمرأة واألفراد المنتمٌن للفبات الضعٌفة ، مثل األطفال واألقلٌ

ذلك مساعدة السلطات اللٌبٌة على اإلصالح وبناء أنظمة قضابٌة وأنظمة للسجون شفافة وخاضعة للمساءلة ، 

ودعم وضع وتنفٌذ إستراتٌجٌة قضابٌة انتقالٌة شاملة ، وتقدٌم المساعدة من أجل المصالحة الوطنٌة ، وتوفٌر 

 ٌن ، وتسرٌح أٌة أطفال مرتبطٌن بكتابب الثوار.الدعم لضمان المعاملة المالبمة للمحتجز

o  استعادة األمن العام ، من خالل تقدٌم المشورة والمساعدة اإلستراتٌجٌة والفنٌة المالبمة للحكومة اللٌبٌة إلنشاء

مإسسات قادرة ، وتنفٌذ نهج متماسك على الصعٌد الوطنً إلدماج المقاتلٌن السابقٌن فً قوات األمن الوطنٌة 

ٌة أو تسرٌحهم وإعادة إدماجهم فً الحٌاة المدنٌة ، من خالل التعلٌم وإتاحة فرص العمل ، وتطوٌر اللٌب

مإسسات الشرطة والمإسسات األمنٌة لكً تكون قادرة وخاضعة للمساءلة وملتزمة باحترام حقوق اإلنسان 

 وٌمكن الوصول إلٌها ، وتستجٌب لقضاٌا المرأة والفبات الضعٌفة.

o ار ؼٌر المشروع لجمٌع األسلحة والمعدات ذات الصلة بجمٌع أنواعها ، وال سٌما القذابؾ التصدي لالنتش

جو( وإزالة بقاٌا المتفجرات الحربٌة ، واالضطالع ببرامج إلزالة األلؽام ، وتؤمٌن وإدارة  –المحمولة )أرض 

ة والبٌولوجٌة والنووٌة بالتنسٌق مع الحدود اللٌبٌة ، وتنفٌذ االتفاقٌات الدولٌة بشؤن األسلحة والمعدات الكٌمٌابٌ

 وكاالت األمم المتحدة المختصة ، ومنظمة حظر األسلحة الكٌمٌابٌة ، والشركاء الدولٌٌن واإلقلٌمٌٌن.

o  تنسٌق المساعدة الدولٌة وبناء القدرات الحكومٌة فً جمٌع القطاعات ذات الصلة وفقاً للفقرات المذكورة أعاله

م ، وتقدٌم 0210ٌناٌر  11ق داخل الحكومة اللٌبٌة التً أعلن عن تشكٌلها فً ، عن طرٌق دعم آلٌة التنسٌ

المشورة إلى الحكومة اللٌبٌة ، وإقرار تقسٌم واضح للعمل وكفالة التواصل المنتظم المتواتر بٌن جمٌع مقدمً 

 المساعدة إلى لٌبٌا.
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إضافٌٌن ، ٌوجهان عملٌة األمم المتحدة فً مبدأٌن رئٌسٌٌن  3103( لسنة 3141وٌحدد قرار مجلس األمن رقم )

 لٌبٌا ، وهما :

 الملكٌة الوطنٌة والمسإولٌة الوطنٌة عنصران أساسٌان لتحقٌق السالم المستدام.  -

 من المسإولٌة األساسٌة الوطنٌة تحدٌد األولوٌات واالستراتٌجٌات لعملٌة بناء السالم لمرحلة ما بعد الصراع.  -

 كما تقدم البعثة الدعم والمساندة فً عدد من المجاالت األساسٌة وفقاً لوالٌتها ، وهً على النحو التالً :

التحول الدٌموقراطً : من حٌث )المساعدة االنتخابٌة ، عملٌة صٌاؼة الدستور ، دعم المإتمر الوطنً العام ،  (1

 المصالحة الوطنٌة ، تمكٌن المرأة(.

نسان : من حٌث )العدالة االنتقالٌة ، األشخاص المفقودٌن ، األشخاص المحتجزٌن ، سٌادة القانون وحقوق اإل (0

 إصالح السجون ، بناء القدرات القضابٌة ، الدعم فً مجال الدعوة لحقوق اإلنسان(.

قطاع األمن : من حٌث )هٌكلة قطاع األمن ، إدارة األسلحة والذخابر ، الشرطة ، الدفاع ، أمن الحدود ، نزع  (1

 الح والتسرٌح وإعادة اإلدماج(.الس

 تنسٌق المساعدات الدولٌة. (2

 

 ثانٌاً / فرٌق األمم المتحدة للٌبٌا

وكالة وصندوق وبرنامج ، للبعض منها تمثٌل مقٌم فً لٌبٌا ، وهً : برنامج  (11)ٌعمل ضمن الفرٌق عدد 

األمم المتحدة للسكان ، منظمة األمم المتحدة للطفولة ، صندوق األمم المتحدة للسكان ، منظمة الصحة العالمٌة 

عة لألمم المتحدة ، البرنامج المشترك لألمم المتحدة للعوز المناعً واإلٌدز ، منظمة األؼذٌة والزراعة التاب

منظمة األمم المتحدة للمخدرات والجرٌمة ، برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرٌة ، منظمة األمم المتحدة 

للتربٌة والعلوم والثقافة ، منظمة األمم المتحدة للتنمٌة الصناعٌة ، الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة ، المفوضٌة 

امج الؽذاء العالمً خدمة األمم المتحدة الخاصة باأللؽام ، مكتب األمم المتحدة السامٌة لشإون الالجبٌن ، برن

 لخدمات المشروعات .

 حدد الفرٌق أوجه الدعم للٌبٌا فً عدد من المجاالت وهً :

  الخدمات االجتماعٌة ، االنتعاش االقتصادي ، اإلدارة العامة وإدارة الشركات ، حقوق اإلنسان والعدالة

 سٌادة القانون ، الثقافة والسٌاحة ،/ البنٌة التحتٌة واإلسكان .االنتقالٌة و

  حدد خاللها المبادئ التً تحكم أوجه الدعم التً  2011دٌسمبر  5عقد الفرٌق خلوة الستثارة األفكار بتارٌخ ،

 ٌقدمها وهً تتمثل فً : 

 المحافظة على تقدٌم خدمات االستشارة الفنٌة. -

 وزارة المحتاجة .تقدٌم هذه الخدمة مباشرًة لل -

 فً عملٌة االتصال بالنظراء الوطنٌٌن . الهٌباتالتناؼم بٌن  -

 التركٌز على االحتٌاجات العاجلة للحكومة . -

 احترام مبدأ الملكٌة والقٌادة اللٌبٌة. -
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 :ليبيااالتف اق اإلطاري الناظم للعالقة مع  

 عنوان االتفاق

باألمم المتحدة فً شهر أنشبت البعثة تحت إشراؾ إدارة الشإون السٌاسٌة 

( لدعم جهود الحكومة 0227م وفقاً لقرار مجلس األمن رقم )0211سبتمبر 

 االنتقالٌة.

أشهر ، تم تمدٌدها لعدة مرات لنفس  1كانت فترة عمل البعثة األولى لمدة 

شهراً وفقا لقرار مجلس األمن رقم  10لمدة  0210المدة ، وفً شهر مارس 

 .0210( لسنة 0222)
 

 م0210( لسنة 0222قرار مجلس األمن رقم ) عدلً 

 اتفاقٌة إطارٌة نوعه

 تارٌخ توقٌع االتفاقٌة نم تارٌخ النفاذ

 شاملة نوع المساعدات المشمولة 

 مستمر حالة االتفاق

 النظٌرة اللٌبٌا الجهة

 )المنسق الوطنً(
 وزارة الخارجٌة والتعاون الدولً
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  جهة التعاون الدولي:

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائً

 منظمة أمم متحدة النوع

 األمم المتحدة )التبعٌة، الجنسٌة( العائدٌة

 مصادر تموٌلها

 المساهمات الطوعٌة للدول األعضاء. 

 المساهمة الحكومٌة على مستوى البرنامج. 

 مساهمة الحكومة على مستوى المشروع. 

 قطاع خاص( -مإسسات تموٌل -منظمات -)دول ن اآلخرٌنوالمانح. 

( وقد بدأ نشاطه 20 -)د2029بموجب قرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة رقم  1965عام  تارٌخ التؤسٌس

 1966الفعلً عام 

 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة -نٌوٌورك -األمم المتحدة المقر الرئٌسً

 1972 لٌبٌاتارٌخ بدء العمل فً 

 تعرٌفً ملخص

و بدأ وضع  1950األمم المتحدة قد حافظت على عالقة طوٌلة ومثمرة مع لٌبٌا. فً عام 

آلٌات لحكومة مستقلة فً البالد ، وعندما لٌبٌا اعلنت استقاللها فً دٌسمبر كانون االول عام 

، وأنها أصبحت أول دول لتحقٌق السٌادة من خالل األمم المتحدة. و بعثة االمم  1951

  .دة الموجودة فً البلد قابمة منذ ذلك الحٌنالمتح

على ٌساعد برنامج األمم المتحدة اإلنمابً هو الشبكة اإلنمابٌة العالمٌة لألمم المتحدة، وهو 

التؽٌٌر وٌعمل على ربط البلدان بالمعارؾ، والخبرات والموارد لمساعدة الناس على بناء 

عمل مع هذه البلدان على إٌجاد الحلول ٌو. اً بلد 166حٌاة أفضل، وٌتواجد البرنامج فً 

سعً البلدان لتطوٌر قدراتها و. العالمٌة والوطنٌة التً تواجهها الخاصة بها للتحدٌات

المحلٌة، حٌث ٌتم االستفادة من خبرات العاملٌن فً برنامج األمم المتحدة اإلنمابً عبر دول 

 العالم ومن النطاق الواسع لشركابه.

 :في التعاون الدولي  مهام الجهة وغاياتها

تعمل على حلول لتحدٌات التنمٌة العالمٌة والوطنٌة. كما تعمل على تطوٌر القدرات المحلٌة ، وهً تعتمد على شعب     

  .ومجموعة واسعة من الشركاء

شروط برنامج األمم المتحدة اإلنمابً والحكومة اللٌبٌة ، تسمٌات المنشؤ شراكة دابمة أنشبت فً البداٌة من خالل معٌار االتفاق 

، تشمل الزراعة ، والصناعة ، والنقل ، وتدرٌب القوى العاملة والتخطٌط. ومنذ ذلك الحٌن  1972اإلطاري ، وقعت فً عام 

مابً للٌبٌا ٌعمل بال كلل لدعم هذا البلد ، و سمٌت المنشؤ للتنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة. ، و انها ، برنامج األمم المتحدة اإلن
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تعاونت مع الحكومة فً النهر الصناعً العظٌم ، وهو برنامج ناجح جدا الستبصال الدودة الحلزونٌة من البالد ، و سمٌت 

  . منشؤة الثروة الحٌوانٌة

االقتصادي والسٌاسً واالجتماعً فً لٌبٌا قدمت لٌبٌا مع برنامج األمم المتحدة اإلنمابً فرصة فً الوقت الحالً لإلنعاش 

. كجزء من أكبر وكالة للتنمٌة فً العالم ، وبرنامج األمم المتحدة لٌبٌاممتازة لتعزٌز التزامها بتحقٌق األهداؾ اإلنمابٌة فً 

صانعً السٌاسة اللٌبٌة على جمٌع المستوٌات. برنامج األمم المتحدة اإلنمابً لٌبٌا تسعى لجلب خبرته العالمٌة إلى عتبة 

  : اإلنمابً لٌبٌا ٌركز على خمسة مجاالت الممارسة التالٌة

  الحكم الدٌمقراطً

  الحد من الفقر

  البٌبة والطاقة

  فٌروس نقص المناعة البشرٌة / اإلٌدز

  .اٌة حقوق اإلنسان وتمكٌن المرأةبرنامج األمم المتحدة اإلنمابً فً لٌبٌا ، ٌشجع على حم

برنامج األمم المتحدة اإلنمابً فً لٌبٌا شهادة دولٌة بسبب دوره فً استعادة مدٌنة ؼدامس ، والٌونسكو للتراث العالمً . تلقً 

بالتعاون  كما عملت على ترقٌة ورشة عمل لتقوٌم العظام ومركز تؤهٌل المعاقٌن فً بنؽازي ، وهو متوافق مع المعاٌٌر الدولٌة

مع المنظمة ، و تسمٌت المنشؤ بمركز األرصاد الجوٌة و ٌعتبر واحد من أعلى مستوٌات الخدمة فً المنطقة. وشراكته الطوٌلة 

مع السلطة المحلٌة للتربٌة الوطنٌة ومنظمة الٌونسكو شهدت تؤسٌس العدٌد من المدارس الثانوٌة والمعاهد العلٌا للتدرٌب 

  .اضٌع متنوعة مثل االقتصاد والهندسة والتكنولوجٌا البحرٌة ، وتصمٌم المالبسالمهنً ، متخصصة فً مو

 :ليبيااالتف اق اإلطاري الناظم للعالقة مع  

 عنوان االتفاق

و بدأ وضع  1950مع لٌبٌا. فً عام  األمم المتحدة قد حافظت على عالقة طوٌلة ومثمرة

آلٌات لحكومة مستقلة فً البالد ، وعندما لٌبٌا اعلنت استقاللها فً دٌسمبر كانون االول عام 

1951 ،. 

 اتفاقٌة إطارٌة نوعه

 تارٌخ توقٌع االتفاقٌة نم تارٌخ النفاذ

 فنً نوع المساعدات المشمولة 

 مستمر حالة االتفاق

 النظٌرةة لٌبٌال الجهة
 )المنسق الوطنً(

 التخطٌط  وزارة

 معلومات إجرائية:

مع أولوٌات ٌعمل البرنامج فً الدول من خالل برامج قطرٌة متتابعة مدة كل منها خمس سنوات تتوافق مضامٌنها وأهدافها 

 التموٌل .خطة التنمٌة لكل دولة

o 1750- 1766  3 .من البرنامج  والباقً لٌبٌا % 

o 1766   بالكامل من لٌبٌا.التموٌل 
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o  ملٌون دوالر. 2573المشاركة   1776 -1750تكالٌؾ البرامج القطرٌة المنفذة خالل الفترة 

  1754-1750اول برنامج قطري للتعاون بٌن الطرفٌن للفترة  

  1775خمسة برامج قطرٌة حتً نهاٌة 

  0221تم استعارة بالبرنامج القطري االول   0221 – 1776البرنامج القطري السادس 

  0222-0220البرنامج القطري الثامن 

   0212-0222البرنامج القطري التاسع 

  ًبعد الثورة –البرنامج الحال 

 :ليبياحجم ومجاالت التعاون مع  

مشروع ما  25البالػ عددها  2010-2000المشارٌع المنفذة بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمابً خالل األعوام 

 مقداره شملت مجاالت تنمٌة األعمال ومحاربة الفقر والبٌبة وإدارة الكوارث واإلصالح المإسساتً وأهم تلك المشارٌع:
 ثانٌا: اهداؾ التعاون:

   2002 - 1972اهم االهداؾ التً استهدفت خالل الفترة: 

o .التنوٌع االقتصادي 

o .البناء المإسسً للقطاعات الوطنٌة 

o القدرات البشرٌة. تنمٌة 

o .البٌبة والتنمٌة المستدامة 

o .المشاركة فً اعداد خطط التنمٌة والدراسات والبحوث 

o .الدعم الفنً واالستشاري المباشر 

  ً2004 - 2002اهم االهداؾ التً استهدفت خالل الفترة ال 

o .بناء القدرات وتطوٌر االداء العام 

o .التنوع االقتصادي 

o  .سابقا(دعم التنمٌة فً الشعبٌات ( 

o   )دعم الالمركزٌة والتنمٌة فً الشعبٌات ) سابقا 

 

  وقد ؼطت مجاالت التعاون العدٌد من االنشطة لمختلؾ القطاعات الوطنٌة كان من اهمها علً سبٌل المثال ال

 للحصر ماٌلً:

o .ًالتخطٌط والتدرٌب االنماب 

o .تخرٌط الموارد الطبٌعٌة 

o .تنمٌة الموارد المابٌة 

o التنمٌة البشرٌة. 

o .الطٌران المدنً واالرصاد 

o .االتصاالت 

o .السٌاحة 

o .التنمٌة الزراعٌة 

o .التنمٌة الصناعٌة 

o الصٌانة 
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  جهة التعاون الدولي:

 منظمة األغذٌة والزراعة

 منظمة أمم متحدة النوع

 األمم المتحدة )التبعٌة، الجنسٌة( العائدٌة

 .المساهمات  الطوعٌة للدول األعضاء  مصادر تموٌلها

 مإسسات تموٌل( -منظمات -المانحٌن اآلخرٌن )دول. 

 1945 تارٌخ التؤسٌس

 إٌطالٌا -روما المقر الرئٌسً

 لٌبٌاتارٌخ بدء العمل فً 
 3591َىفًجز   24وقعت لٌبٌا 

 2002رى فزر يكزت ثهُجُب   سجزًجز 

 ملخص تعرٌفً

المتخصصة ضمن نظام  الهٌباتتعتبر منظمة األؼذٌة والزراعة الٌوم واحدة من أكبر 

الرابدة فً مجال الزراعة والمواشً والؽابات وصٌد السمك  الهٌباتاألمم المتحدة و

والتنمٌة الرٌفٌة إضافة إلى القضاٌا المتعلقة بالمٌاه واألراضً والتنوع الحٌوي والموارد 

 بلداً هً البلدان األعضاء فً المنظمة. 183الطبٌعٌة. وتعمل المنظمة فً 

 :الجهة وغاياتها في التعاون الدوليمهام  

 تعمل الفاو على تعزٌز عملٌة التنمٌة للدول فً المجاالت التالٌة:        

 .اإلمداد بالمٌاه 

 .البنى التحتٌة والخدمات االجتماعٌة األخرى 

 .الزراعة 

 .الؽابات 

 .صٌد السمك 

 .الصناعة 

 .سٌاسات وتشرٌعات التجارة 

 .الحماٌة البٌبٌة العامة 

 .التنمٌة الرٌفٌة 

 .البحوث والمإسسات العلمٌة 

 .ًالمعونات الؽذابٌة اإلنمابٌة والمساعدات لتحقٌق األمن الؽذاب 

 .المساعدة فً حاالت الطوارئ وإعادة اإلعمار 

 .إؼاثة إلعادة اإلعمار 

 .االستعداد للكوارث ومنعها 
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 :ليبيااإلطاري الناظم للعالقة مع    االتف اق

 عنوان االتفاق
ملٌون دوالر لزٌادة اإلنتاج  الغذائً  11برنامج جدٌد بقٌمة ل اتفاقٌة بٌن لٌبٌا والفاو

 2012ماٌو  -وحماٌة الموارد الطبٌعٌة 

 اتفاقٌة إطارٌة نوعه

 .ٌبدأ من: تارٌخ توقٌع االتفاقٌة تارٌخ النفاذ

 فنٌة نوع المساعدات المشمولة

 مستمر حالة االتفاق

 النظٌرةلٌبٌة ال الجهة

 )المنسق الوطنً(

 وزارة الزراعة واإلصالح الزراعً

 معلومات إجرائية:

 الؽذابً باألمن ٌتعلق فٌما بحزم لأللفٌة اإلنمابٌة األهداؾ تحقٌق على ٌتوقؾ لٌبٌا فً والزراعة األؼذٌة منظمة برنامج
 التوقٌع تم السٌاق، هذا وفً. التنمٌة لٌبٌا فً والتعاون األهداؾ بشؤن المتحدة لألمم القٌادة تعزٌز وعلى البٌبٌة واالستدامة

وتنص االتفاقٌة على أن تتولّى لٌبٌا تموٌل برنامج التعاون بما تبلػ قٌمته  والزراعة األؼذٌة ومنظمة لٌبٌا بٌن تقنً اتفاق على

وإدارة مبٌدات اآلفات، وتحسٌن  ملٌون دوالر أمرٌكً لتنمٌة قطاعات مختلفة مثل الصحة النباتٌة والحٌوانٌة واإلنتاج، 51

 .البذور، وإدارة الموارد الطبٌعٌة، وبناء القدرات، وتعزٌز المإسسات

 :وهً متوازنة، مواضٌعٌة فرعٌة مجموعات ستة ؼضون فً( التقنٌة مشروعا 15 و PMU) التنمٌة مشروعا 16 وتؽطً
 اآلفات؛ مبٌدات وإدارة النبات صحة •
 الحٌوانٌة؛ اللقاحات وتقٌٌم الحٌوانٌة الصحة إدارة •
 البذور؛ تنمٌة •
 الطبٌعٌة؛ الموارد إدارة •
 الحٌوٌة؛ التكنولوجٌا •
 .المإسسً والتعزٌز القدرات بناء •

:   زٌادة إنتاج األؼذٌة، وتحسٌن معدل اإلنتاج واإلنتاجٌة مع الحفاظ فً الوقت ذاته على وتستهدف المشروعات •

ًّ هو النهوض بؤمن الؽذاء فً البالدالموارد الطبٌعٌة مثل المٌاه،   .بهدؾ نهابً كل

ٌّادي األسماك باإلضافة إلى منظماتهم والتعاونٌات الزراعٌة  المستفٌدون • : المزارعٌن، وُمرّبً الماشٌة، وص

 والتجارٌة.

ذ جمٌع قدرات وزارة الزراعة والثروة الحٌوانٌة والموارد البحرٌة اللٌبٌة على تنفٌستدعم المشروعات المعتزمة  •

 األنشطة المقترحة بموجب االتفاقٌة. 

 تقنٌاً لألجلٌن القصٌر والطوٌلكوادر الوزارة اللٌبٌة تدرٌباً كذلك ستتلقى  •
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 :ليبياحجم ومجاالت التعاون مع  

 الواقع() ما مدي االستفادة  علً ارض  على الشكل التالً:تارٌخه   -1981منذ من المنظمة  بلغت قٌمة المساعدات المقدمة

 عدد  انواع المساعدات 
 المشارٌع

 المبلغ بالدوالر
US 

 SPFS 1 1067571 البرنامج الوطنً لألمن الغذائً 1

 TCP Country Projects 10 071357165 مشارٌع الفنٌة 0

 TCP Regional Projects 15 275157404 المشارٌع الفنٌة االقلٌمٌة فً لٌبٌا 1

 Other TCP regional المشاركة فٌها لٌبٌاالمشارٌع االقلٌمٌة  2

Projects 

12 1177337572 

مشارٌع ممولة من برنامج االمم المتحدة  3
 االنمائً

UNDP 6 1172627601 

 UTF 4 2373677615 مشارٌع صنادٌق االئتمان 4

 Emergency aid Projects 5 1271517314 مشارٌع المساعدات الطارئة 5

 :بعض االمثلة ولٌس للحصر المنفذة بالتعاون مع المنظمة خالل تلك الفترةوأهم المشارٌع 

 الطبٌعٌة الموارد .1
 لٌبٌا فً والتخطٌط الزراعً لالستخدام الطبٌعٌة الموارد خرابط رسم 

 

 النباتات ووقاٌة النباتً اإلنتاج .0
 لٌبٌا فً المواد نظام ونشر البذور تنمٌة 

 

 ة الحٌوانحص .1
 ومصر العربً المؽرب فً اإلمراض عالٌة الطٌور إنفلونزا على والسٌطرة المراقبة تعزٌز 
 العربً المؽرب طاعون مرضً ومكافحة منع 
 نحو: والسٌطرة ومصر العربً المؽرب فً للحدود العابرة الحٌوانٌة األمراض من للوقاٌة نظم تعزٌز 

 الحٌوانٌة للصحة المتوسطٌة الشبكة
 

 الزراعً الدعم نظم .2
 االقتصادٌة البٌانات المزرعة مستوى وتحلٌل' لجمع الوطنٌة القدرات لتعزٌز دعم 

 

 وسالمتها األؼذٌة وجودة التؽذٌة .3
 األسماك مصاٌد .4

 األسماك مصابد لصٌاؼة الدعم تقدٌم   صقلٌة مضٌق فً البٌبٌة والنظم السمكٌة الموارد ورصد تقٌٌم 
 الوطنٌة

 المابٌة الموارد إدارة .5
 اإلنتاج ألؼراض الطاقة وموارد للمٌاه المستدام االستخدام لتعزٌز واإلجراءات السٌاسات التشاور دعم 

 المعٌشة مستوى وتحسٌن الزراعً
 التكنولوجٌا ونقل البحوث .6
 الجراد: الوقاٌة نظام برنامج .7
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 منظمة الصحة العالمٌة جهة التعاون الدولي:

 أمم متحدةمنظمة  النوع

 دةاألمم المتح )التبعٌة، الجنسٌة( العائدٌة

 المساهمات  الطوعٌة للدول األعضاء  مصادر تموٌلها

 مإسسات تموٌل( -منظمات -المانحٌن اآلخرٌن )دول. 

 1948 تارٌخ التؤسٌس

 سوٌسرا -جنٌؾ  المقر الرئٌسً

 1950 لٌبٌاتارٌخ بدء العمل فً 

 ملخص تعرٌفً

منظمة الصحة العالمٌة هً إحدى منظمات االمم المتحدة المتخصصة فً مجال الصحة. 

عضو من خالل جمعٌة الصحة  192وتحكم المنظمة من قبل الدول األعضاء البالػ عددها 

العالمٌة. وٌعمل فً األمانة العامة لمنظمة الصحة العالمٌة متخصصون فً مجال الصحة 

ذٌن ٌعملون فً المقر الربٌسً فً جنٌؾ، وفً المكاتب وخبراء آخرون وموظفو الدعم ال

 اإلقلٌمٌة الستة، وفً المكاتب القطرٌة.

 :مهام الجهة وغاياتها في التعاون الدولي

 

 تعمل منظمة الصحة العالمٌة فً القطاعات التالٌة:

 .الصحة 

 .الصحة العامة 

 .الصحة األساسٌة 

 السكانٌة والصحة اإلنجابٌة. السٌاسات والبرامج 

 .المساعدة فً حاالت الطوارئ وإعادة اإلعمار 

 .ؼٌر ذلك من اإلؼاثة فً حاالت الطوارئ واألزمات 

 .إؼاثة لعادة العمار 

 .االستعداد للكوارث ومنعها 

 التكالٌؾ اإلدارٌة للجهات المانحة. 
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 :ليبيااالتف اق اإلطاري الناظم للعالقة مع  

 .28/8/2001تارٌخ  41اتفاقٌة التعاون المصدقة بالمرسوم  عنوان االتفاق

 اتفاقٌة إطارٌة نوعه

 تارٌخ توقٌع االتفاق من تارٌخ النفاذ

 فنٌة نوع المساعدات المشمولة 

 مستمر حالة االتفاق

 النظٌرة لٌبٌاال الجهة

 )المنسق الوطنً(
 وزارة الصحة

 معلومات إجرائية:

الهادفة إلى تحسٌن المستوى الصحً فً سورٌا لجمٌع القطاعات سواء كانت مشا فً أو إدارة نظم ٌتم تنفٌذ سٌاسة المنظمة 

صحٌة وما شابه  من خالل برامج معٌنة  ٌتم االتفاق علٌها من خالل ثنابٌة تعاون بٌن وزارة الصحة والمنظمة كل سنتٌن، 

 .صحٌة الوطنٌةوهً منظمة ال تقوم بتنفٌذ المشارٌع وإنما تقوم بدعم البرامج ال

 

 :ليبياحجم ومجاالت التعاون مع  

  

 و من المشارٌع المنفذة بالتعاون مع المنظمة:

 الستجابة الفعالة لمرض أنفلونزا الطٌور.ا -
 تؤمٌن االحتٌاجات األساسٌة، بما فً ذلك األؼذٌة والمؤوى والمٌاه، والصرؾ الصحً والصحة اإلنجابٌة. -
 الصؽار فً العمر.الحد من اعتالل وفقدان أرواح  -
توفٌر التدرٌب فً مجال الصحة، بماا فاً ذلاك الصاحة اإلنجابٌاة وذلاك للحكوماة وماوظفً الطاوارئ لتكاون فاً حاال  -

 االستجابة التامة فً الكوارث.
اإلطار المإسسً الوطنً لتحدٌث آلٌة التعاون بٌن األمم المتحادة والمجتماع الادولً والحكوماة الوطنٌاة، ماع معلوماات  -

 إدارة األزمات. أولٌة عن
 البرنامج الوطنً للصحة البٌبٌة. -
 استقدام الخبراء فً مختلؾ المجاالت الصحٌة. -
 برنامج فً مختلؾ المجاالت الصحٌة. 33برامج ثنابٌة تضم  -
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 والعلوم والثقافة تربٌةمنظمة األمم المتحدة لل جهة التعاون الدولي:

 أمم متحدةمنظمة  النوع

 األمم المتحدة )التبعٌة، الجنسٌة( العائدٌة

 .المساهمات  الطوعٌة للدول األعضاء  مصادر تموٌلها

 مإسسات تموٌل( -منظمات -المانحٌن اآلخرٌن )دول. 

 1945 تارٌخ التؤسٌس

 بارٌس ـ فرنسا المقر الرئٌسً

 ملخص تعرٌفً

هدفها األساسً لٌس بناء قاعات  المتخصصة من وكاالت األمم المتحدة، الهٌباتهً أحد 

الدراسة، أو فً ترمٌم مواقع التراث العالمً. بل إن الهدؾ الذي حددته المنظمة لنفسها هو 

التربٌة والعلم  هدؾ كبٌر وطموح وهو: بناء حصون السالم فً عقول البشر عن طرٌق

.أي المساهمة بإحالل السالم واألمن عن طرٌق رفع مستوى التعاون بٌن والثقافة واالتصال

دول العالم فً مجاالت التربٌة والتعلٌم والثقافة إلحالل االحترام العالمً للعدالة ولسٌادة 

 ساسٌةالقانون ولحقوق اإلنسان ومبادئ الحرٌة األ

 :مهام الجهة وغاياتها في التعاون الدولي

 تعمل الٌونسكو فً القطاعات التالٌة:

 التربٌة. 

 العلوم الطبٌعٌة. 

 العلوم اإلجتماعٌة و اإلنسانٌة. 

 الثقافة. 

 اإلتصال و المعلومات. 

 :ليبيااالتف اق اإلطاري الناظم للعالقة مع  

 فنٌة نوع المساعدات المشمولة 

 مستمر االتفاق حالة

 النظٌرة لٌبٌاال الجهة
 )المنسق الوطنً(

 (اللجنة الوطنٌة للٌونسكو) تربٌةوزارة ال

 :ليبياحجم ومجاالت التعاون مع  

 ارٌع عشرة مش 2010-2005خالل األعوام  لٌبٌابلػ عدد مشارٌع المنظمة فً 

http://typo38.unesco.org/ar/unesco-home/organization/about-unesco-srtct/thematic-areas.html
http://typo38.unesco.org/ar/unesco-home/organization/about-unesco-srtct/thematic-areas.html
http://typo38.unesco.org/ar/unesco-home/unesco-themes/ed.html
http://typo38.unesco.org/ar/unesco-home/unesco-themes/ed.html
http://typo38.unesco.org/ar/unesco-home/unesco-themes/sc.html
http://typo38.unesco.org/ar/unesco-home/unesco-themes/sc.html
http://typo38.unesco.org/ar/unesco-home/unesco-themes/shs.html
http://typo38.unesco.org/ar/unesco-home/unesco-themes/shs.html
http://typo38.unesco.org/ar/unesco-home/unesco-themes/clt.html
http://typo38.unesco.org/ar/unesco-home/unesco-themes/clt.html
http://typo38.unesco.org/ar/unesco-home/unesco-themes/ci.html
http://typo38.unesco.org/ar/unesco-home/unesco-themes/ci.html
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 منظمة العمل الدولٌة جهة التعاون الدولي:

 أمم متحدة منظمة النوع

 متحدةالمم األ )التبعٌة، الجنسٌة( العائدٌة

 .المساهمات  الطوعٌة للدول األعضاء  مصادر تموٌلها

 مإسسات تموٌل( -منظمات -المانحٌن اآلخرٌن )دول. 

 أصبحت وكالة متخصصة ترتبط باألمم المتحدة. 1946وفً عام  -1919تؤسست عام  تارٌخ التؤسٌس

 سوٌسرا -جنٌؾ المقر الرئٌسً

 ملخص تعرٌفً

فهو خالصة تطلّعات األفراد  ٌشّكل تعزٌز العمل الالبق الهدؾ الربٌسً لمنظمة العمل الدولٌة

والحقوق واالستقرار العابلً  فً حٌاتهم المهنٌة وآمالهم المعلّقة على الفرص والمداخٌل

فً إٌصال صوتهم باإلضافة إلى رؼبتهم  والتطّور الشخصً والعدالة والمساواة بٌن الجنسٌن

 واالعتراؾ بدورهم.

المبادئ والحقوق  :وفً هذا اإلطار، تستند أجندة العمل الالبق إلى أربع ركابز جوهرٌة هً

الحماٌة والضمان  األساسٌة فً العمل ومعاٌٌر العمل الدولٌة؛ فرص العمل والدخل؛

على العّمال جمٌعهم، األهداؾ  االجتماعٌان؛ الحوار االجتماعً ومبدأ الثالثٌة. وتنطبق هذه

حّد سواء، أكانوا عّماالً مؤجورٌن أم  رجاالً ونساًء وفً القطاعٌن النظامً وؼٌر النظامً على

المصانع أو المكاتب، فً المنزل أو فً  ٌعملون على حسابهم، أكان عملهم فً الحقول أو

 .المجتمع

 :الدولي  مهام الجهة وغاياتها في التعاون

 الدولٌة فً القطاعات التالٌة:تعمل منظمة العمل 

 .التعلٌم ما بعد الثانوي 

 .ًالحكومة والمجتمع المدن 

 .البنى التحتٌة والخدمات االجتماعٌة األخرى 

 الخدمات التجارٌة وؼٌرها. 

 :ليبيااالتف اق اإلطاري الناظم للعالقة مع  

 فنٌة نوع المساعدات المشمولة 

 مستمر حالة االتفاق

 النظٌرة لٌبٌاال الجهة
 )المنسق الوطنً(

 العمل والتاهٌلوزارة 

 :ليبياحجم ومجاالت التعاون مع  

 ارٌع خمسة مش 2010-2007خالل األعوام  لٌبٌابلػ عدد مشارٌع المنظمة فً 
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     دولٌةمنظمة الهجرة ال جهة التعاون الدولي:

 ات الدول حكومتعمل مع  منظمة النوع

 1951 تاريخ التأسيس

 سوٌسرا الرئيسي  المقر

 09/08/2005 ليبياتاريخ بدء العمل في  

 ألمم المتحدةات الدول لكنها لٌست جزءاً من منظومة احكومتعمل مع منظمة  ملخص تعريفي

، تؤسست من أجل توطٌن النازحٌن األوروبٌٌن ولكنها تتعاون بشكل وثٌق معها 

د أعضابها حتى ومركزها سوٌسرا، بلػ عد 1951والالجبٌن والمهاجرٌن عام 

بصفة مراقب. تم اعتماد عملها بموجب  27/ دولة وحوالً 116/ 2006عام 

، وأخذت 16/11/1992تارٌخ  47/4قرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة رقم 

وضعٌة المراقب فً األمم المتحدة والمجلس االقتصادي واالجتماعً، وتقوم 

اءات ترحٌله واستضافته، وٌبدأ بحماٌة ورعاٌة الالجا فً بلد اللجوء وتإمن إجر

 دورها مع انتهاء عمل المفوضٌة السامٌة لشإون الالجبٌن فً أي بلد.

 وتهدؾ المنظمة إلى ما ٌلً:

 .تقدٌم الخدمات والنصح للحكومات والمهاجرٌن 

 ًإدارة الهجرة بشكل منظم وإنسان. 

  .تعزٌز التعاون الدولً فً قضاٌا الهجرة 

  .المساعدة فً البحث عن حلول عملٌة لمشاكل الهجرة 

  تقدٌم المساعدة اإلنسانٌة للمهاجرٌن المحتاجٌن للمساعدة سواء كانوا
 الجبٌن أو نازحٌن أو مهجرٌن.

 :مهام الجهة وغاياتها في التعاون الدولي

 تقدم المنظمة مساعدتها فً القطاعات التالٌة:
 الصحة األساسٌة. -
 والمجتمع المدنً.الحكومة  -
 البنى التحتٌة والخدمات االجتماعٌة األخرى. -
 االتصاالت. -
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 ؼٌر ذلك محاربة االتجار باألشخاص. -
 اإلدارة الحضرٌة. -
 التعلٌم والتدرٌب متعدد القطاعات. -
 المساعدة فً حاالت الطوارئ وإعادة اإلعمار. -
 ؼٌر ذلك من اإلؼاثة فً حاالت الطوارئ واألزمات. -
 للكوارث ومنعها.االستعداد  -

 :ليبياللعالقة مع    منظماالتف اق اإلطاري ال

 فنٌة نوع المساعدات المشمولة

 مستمر حالة االتفاق

 النظٌرةللٌبٌة ا الجهة

 )المنسق الوطنً(
 وزارة الخارجٌة

 :حجم ومجاالت التعاون مع ليبيا

 فٍ انؼذَذ يٍ انًدبالد أهًهب:  نُجُبرُشػ انًُظًخ فٍ 
 : .الصحة1

تدعم منظمة الهجرة الدولٌة وزارة الصحة لسد فجوة الموارد البشرٌة فً قطاع الصحة وذلك من خالل تسهٌل إرسال موظفً 

الرعاٌة الصحٌة المإقتٌن من المنطقة إلى لٌبٌا، إضافة إلى تقدٌم المساعدة الفنٌة لتقٌٌم سوق العمل والتنبإ به . وٌتم كذلك تقدٌم 

االجتماعً  -، تم إعداد نموذج لدبلوم فً المجال النفسً . وبما أن الصحة العقلٌة تعد أولوٌة وطنٌةالرعاٌة الصحٌة للمهاجرٌن

، وذلك لمعالجة الحاجة طوٌلة األمد لمهنٌٌن فً مجال الصحة العقلٌة. وتعمل المنظمة كذلك على  بالشراكة مع جامعة طرابلس

 .ص البالؽٌن واألطفال الذٌن تضرروا جراء االزمةاالجتماعً لألشخا - تقدٌم المساعدة فً المجال النفسً

 :بالبشر .مكافحة االتجار2

بؽٌة تقدٌم الدعم لمبادرة الشراكة الشرق أوسطٌة ، تقوم منظمة الهجرة الدولٌة بالمساعدة فً زٌادة قدرة الجهاز القضابً على 

  .نات الحكومة إلعداد استجابات لهذه القضٌةتكوٌن مفهوم حول االتجار بالبشر فً لٌبٌا، وكذلك تحسٌن التنسٌق بٌن مكو

 القضاٌا المتعلقة بالهجرة:

تعمل المنظمة مع الحكومة اللٌبٌة للمساعدة فً العودة الطوعٌة للمهاجرٌن إلى بلدانهم من لٌبٌا، وٌتضمن ذلك توفٌر االتصال مع 

مكافحة الهجرة ؼٌر الشرعٌة  وإدارةالسفارات واإلدارات الحكومٌة ذات الصلة. وٌتم فً هذا الصدد تقدٌم الدعم لوزارة الداخلٌة 

تقدٌم تدرٌب  ت عملٌة لمراكز العبور، فضالً عن، وإعداد إجراءا المساعدة الفنٌة لتؤسٌس نظام تسجٌلوذلك من خالل تقدٌم 

للموظفٌن. وٌتم كذلك تقدٌم الدعم لثمانٌة مراكز اٌواء معنٌة بالمهاجرٌن لتحسٌن إدارة المواقع وبناء قدرات السلطات المحلٌة فٌما 

  .ٌتعلق بقضاٌا الهجرة
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   ) ٌونٌسٌف ( منظمة األمم المتحدة للطفولة التعاون الدولي:  جهة

 أمم متحدةمنظمة  النوع

 المجلس االقتصادي واالجتماعً. -األمم المتحدة )التبعٌة، الجنسٌة( العائدٌة

 .لمساهمات  الطوعٌة للدول األعضاءا  مصادر تموٌلها

 (مإسسات تموٌل -منظمات -المانحٌن اآلخرٌن )دول. 

 تارٌخ التؤسٌس

سس صندوق األمم المتحدة الدولً إلؼاثة الطفولة بموجب قرار الجمعٌة العامة رقم ؤت

( 8-)د 802كهٌبة مإقتة، وبموجب قرار الجمعٌة العامة رقم  1946( لعام 1-)د57

، أصبح الصندوق ذا صفة دابمة، وتم تؽٌٌر االسم إلى صندوق األمم 1953لعام 

 .تفاظ باسم الٌونٌسؾالمتحدة للطفولة مع االح

 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة -نٌوٌورك -األمم المتحدة المقر الرئٌسً

 1971 لٌبٌاتارٌخ بدء العمل فً 

 ملخص تعرٌفً
بلداً حول العالم مكلفة من قبل  157إن منظمة األمم المتحدة للطفولة التً تعمل فً 

حقوق األطفال والمساعدة فً تلبٌة الجمعٌة العامة لألمم المتحدة بالمطالبة بحماٌة 

 حاجاتهم األساسٌة وزٌادة الفرص أمامهم كً ٌستفٌدوا من طاقتهم الكامنة بالكامل.

 :مهام الجهة وغاياتها في التعاون الدولي

 تعمل الٌونسٌؾ فً القطاعات التالٌة:

 .التربٌة والتعلٌم 

 .التربٌة والتعلٌم مستوى ؼٌر محدد 

 .ًالتعلٌم األساس 

 .التعلٌم الثانوي 

 .الصحة 

 .الصحة األساسٌة 

 .السٌاسات والبرامج السكانٌة والصحة اإلنجابٌة 

 .البنى التحتٌة والخدمات االجتماعٌة األخرى 

 .التعلٌم والتدرٌب متعدد القطاعات 

 .المساعدة فً حاالت الطوارئ وإعادة اإلعمار 

 .ؼٌر ذلك من اإلؼاثة فً حاالت الطوارئ واألزمات 

 د للكوارث ومنعها.االستعدا 

 .تقدٌم الدعم للمنظمات ؼٌر الحكومٌة 
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 :ليبيااالتف اق اإلطاري الناظم للعالقة مع  

 عنوان االتفاق
الموقعة فً  األمم المتحدة للطفولة الٌونٌسٌؾومنظمة  لٌبٌااتفاقٌة التعاون بٌن حكومة 

المإرخ فً  30وتمت المصادقة علٌها بموجب المرسوم التشرٌعً رقم 8/9/1997

5/7/2003. 

 اتفاقٌة إطارٌة نوعه

 من تارٌخ توقٌع االتفاقٌة. تارٌخ النفاذ

 فنٌة نوع المساعدات المشمولة 

 مستمر حالة االتفاق

 النظٌرة لٌبٌاال الجهة

 )المنسق الوطنً(
 التخطٌط والتعاون الدولً هٌبة

 معلومات إجرائية:

من خالل برامج قطرٌة متتابعة مدة كل منها خمس سنوات تتوافق مضامٌنها وأهدافها مع أولوٌات  لٌبٌاتعمل المنظمة فً 

 خطة التنمٌة الوطنٌة.

 :ليبياحجم ومجاالت التعاون مع  

ملٌون دوالر خالل فترة البرنامج القطري البالػ خمس سنوات، وتنفذ  4.5للمنظمة حوالً  تبلػ المساهمات اإلعتٌادٌة

الذي بلؽت موازنته على سبٌل المثال  لٌبٌاالمنظمة أٌضاً البرنامج الفلسطٌنً المخصص للفلسطٌنٌٌن الذٌن ٌعٌشون فً 

فً تقدٌم الدعم اإلنسانً من خالل الموارد ألؾ دوالر أمرٌكً، كما تساهم المنظمة  947ما مقداره  2009و 2008لعامً 

ملٌون دوالر عام  21.2حوالً  لٌبٌاالتً تؤتٌها من المانحٌن حٌث بلؽت قٌمة الدعم اإلنسانً المقدم لالجبٌن العراقٌٌن فً 

 فقط، وٌؽطً البرنامج السوري المحاور التالٌة: 2008

 .بقاء الطفل ونماإه -

 .التعلٌم ذي النوعٌة الجٌدة -

 .الٌافعٌن من االٌدزوقاٌة  -

 .حماٌة الطفل -

 .وضع السٌاسات وحشد التؤٌٌد وإقامة الشراكات من أجل حقوق الطفل -
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 منظمة حقوق االنسان جهة التعاون الدولي:

 مم متحدةأمنظمة  النوع

 األمم المتحدة العائدٌة )التبعٌة، الجنسٌة(

 مصادر تموٌلها
 المساهمات  الطوعٌة للدول األعضاء. 

 مإسسات تموٌل( -منظمات -المانحٌن اآلخرٌن )دول. 

 2006مارس  تارٌخ التؤسٌس

 سوٌسرا -جنٌؾ  المقر الرئٌسً

 2010 تارٌخ بدء العمل فً لٌبٌا

 ملخص تعرٌفً

الجمعٌة العامة لألمم  تبًعا لقرار مجلس حقوق اإلنسان تؤسس
 رقم المتحدة

(GA res. 60/251)  لٌحل محل لجنة حقوق اإلنسان  2006لعام ،
المنتهٌة والٌتها بتؤسٌس المجلس الذي ٌعد سلطة أعلى فً نظام األمم 

 .المتحدة نظراً لتبعٌته المباشرة للجمعٌة العامة 
تحددت صالحٌات المجلس فً نشر االحترام العالمً للمبادئ الدولٌة 

وبشكل لحقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة، بدون تمٌٌز من أي نوع 
حقوق  عادل ومتساوي للجمٌع، كما ٌراقب المجلس انتهاكات

وخاصة االنتهاكات الجسٌمة والمنتظمة التكرار وتقدٌم التوصٌات  اإلنسان
الالزمة لوقؾ مثل هذه انتهاكات أو الحد منها، وٌعمل المجلس فً ذات 

الوقت على نشر ثقافة حقوق اإلنسان والتؤكٌد على أهمٌة الوعً العام 
 اسٌات الحرٌات العامة والخاصة للشعوببؤس
 

 إختصاصات الجهة وغاٌاتها فً التعاون الدولً:

 تعزٌز و حماٌة حقوق اإلنسان 

 فً مجال حقوق اإلنسان إقامة الحوار بٌن الدول األعضآء 

 . تقدٌم توصٌات إلً الجمعٌة العامة بهدؾ تطوٌر القانون الدولً لحقوق اإلنسان 
 الدول بإلتزاماتها بموجب المواثٌق الدولٌة لحقوق اإلنسان . متابعة مدي إلتزام 
 . اإلستجابة السرٌعة فً الحاالت الطآربة المتعلقة بحقوق اإلنسان 

 
 
 
 
 

 مجاالت التعاون مع لٌبٌا
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  برنامج مجلس حقوق اإلنسان فً لٌبٌا :
بنآء القدرات فً مٌدان حقوق فً هذا الشؤن ٌعمل مجلس حقوق اإلنسان علً تقدٌم المساعدة التقنٌة و 

 اإلنسان بلٌبٌا علً شكل برنامجٌن : 

 . برنامج قصٌر المدي :1

إقامة ورش عمل تدرٌبٌة قصٌرة و مركزة حول آلٌــآت تنفٌذ صكوك حقوق اإلنسان تستهدؾ رجال  -
ٌٌن و القضـآء و المحامٌن و رجال الشرطة و كوادر الشرطة القضــآبٌة و المشرفٌن الصحٌٌن و النفس

 رجال إنفاذ القانون و كوادر المجالس المحلٌة والعسكرٌة و اإلعالمٌٌن .
نشر و إشاعة ثقافة حقوق اإلنسان حقوق اإلنسان و الصكوك الدولٌة ذات الصلة عبر وســابل اإلعالم و  -

 مختلؾ السبل .
 المساعدة فً معالجة ضحاٌا اإلؼتصاب فً حرب التحرٌر  -
 لمفقودٌنالبحث و التعرؾ عن ا -
 مساعدة ناِزحً حرب التحرٌر .  -
 معاملة المحتجزٌن و السجنآء وفق المعاٌٌر الدولٌة . -
التعاطً مع المجندٌن األطفال الذٌن شاركوا فً حرب التحرٌر و من ٌعانون من أمراض نفسٌة جرآء  -

 ذلك .
علً وضع السجون و  تنظٌم زٌارات مدنٌة لخبرآء المفوضٌة السـامٌة لحقوق اإلنسان لإلطالع -

 السجنآء .

 
 برنامج طوٌل المدي :. 2

ٌشتمل علً التدابٌر و اإلجراءات الدستورٌة و التشرٌعٌة ذات الصلة بحقوق اإلنسان التً تهدؾ إلً 
مواءمة التشرٌعات و القوانٌن ذات الصلة بحقوق اإلنسان مع أحكام اإلتفاقٌات الدولٌة التً تعد لٌبٌا 

 هدؾ هذا البرنامج المختصٌن فً وزارة العدل و الجهات التشرٌعٌة فً الدولة .طرفاً فٌها , و ٌست
خلق تعاون طوٌل المدي بٌن مكتب المفوضٌة و السامٌة و المإسسات و الوزارات اللٌبٌة المعنٌة  -

تتضمن تطعٌم مناهج كلٌات الحقوق و الشرطة و الكلٌات العسكرٌة , بؤسس و مبادئ حقوق اإلنسان و 
 القانون الدولً لحقوق اإلنسان.أحكام 

العمل علً إستحداث وزارة تعنً بملؾ حقوق اإلنسان ٌكون لها فروٌع فً الوزارات ذات العالقة  -
 بملؾ حقوق اإلنسان .

إقامة تعاون بٌن مجلس حقوق اإلنسان و الدولة اللٌبٌة إلعداد و تقدٌم  تقرٌر للمجلس فً دورته  -
  2014المقرر عقدها فً نوفمبر 

المساعدة فً إعداد التقارٌر الدورٌة لــلٌبٌا حول حالة حقوق اإلنسان و المقدمة إلً مجلس حقوق  -
 اإلنسان . 

تعزٌز التعاون المباشر بٌن وحدة التنسٌق الدولٌة التابعة لمجلس حقوق اإلنسان و المجلس الوطنً  -
 لحقوق اإلنسان فً لٌبٌا . 

 
 

 

 موٌلٌة.ثانٌاً:المإسسات والصنادٌق الت
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   البنك الدولي جهة التعاون الدولي:

 .األيى انًزسذح العائدٌة )التبعٌة، الجنسٌة(

 النظيرةالجهت الليبيت 

 )المنسق الىطني( 
 وسارح انًبنُخ.

 .انسكىيبد :مصادر تمىيله

 .1441وثذأ انؼًم  1444  :تاريخ التأسيس

 انىالَبد انًزسذح األيزَكُخ  -واشُطٍ  :المقر الرئيسي

 

 

 

 في يملخص تعر

 

 

 

َؼزجز انجُك انذونٍ يصذرا يهًب نزمذَى انًسبػذاد انًبنُخ وانفُُخ نهجهذاٌ 

انُبيُخ فٍ خًُغ أَسبء انؼبنى. وَسبػذ انجُك زكىيبد انجهذاٌ انُبيُخ ػهً 

وانخجزاد انفُُخ نزٍ  األموالرخفُط إػذاد انفمزاء ػٍ غزَك رىفُز 

َسزبخىٌ إنُهب نصبنر يدًىػخ واسؼخ انُطبق يٍ انًشبرَغ ,كًشبرَغ 

انزؼهُى وانزػبَخ انصسُخ وانجُُخ انزسزُخ واإلرصبالد وإصالزبد األخهشح 

 انسكىيُخ, وأغزاض أخزي كزُزح.  

وَزكىٌ انجُك يٍ:خًس يؤسسبد رزرجػ إزذاهب ثبألخزي ثصىرح وثُمخ, 

جُك انذونٍ نإلَشبء وانزؼًُز وانًؤسسخ انذونُخ ,ورزًثم فٍ: ان

(, وانىكبنخ انذونُخ نعًبٌ اإلسزثًبر IFCنهزًُُخ,ويؤسسخ انزًىَم انذونُخ )

(MIGA( وانًزكش انذونٍ نزسىَخ يُبسػبد اإلسزثًبر,)ICSID.) 

 أهذاف البنك الذولي:

دػى اإلصالذ  -اإلسزثًبر فٍ انًىارد انجشزَخ -َهذف انجُك انذونٍ إنً : رمذَى انًبل وانًسبػذح انفُُخ

 زًبَخ انجُئخ يسبرثخ انفسبد. –رسفُش ًَى انمطبع انخبص  –ثُبء انمذراد انجشزَخ–اإللزصبدٌ 

 كًب َمىو انجُك ثزمذَى :

 انعًبَبد –لزوض نذػى انسُبسبد انزًُىَخ  -لزوض اسزثًبرَخ 

 نعًبَبد أو انًسبهًخ فٍ انمزوض ثغزض رشدُغ االسزثًبراد األخُجُخ انخبصخ ػٍ غزَك رىفُز ا

 سَبدح يسزىَبد انزًُُخ االلزصبدَخ ورفغ يؼذالد انًُى االلزصبدٌ 

 . ػالج االخزالفبد انهُكهُخ فٍ يُشاٌ انًذفىػبد 
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االتفاقيت المبرمت مع البنك 

 الذولي:

 

رى ثًىخجهب فزر  2011-11-22يغ انجُك انذونٍ ثزبرَخ  أثزيذ إرفبلُخ

يكزت نهجُك ثًذَُخ غزاثهس نُكىٌ زهمخ وصم ثٍُ انًؤسسبد انهُجُخ 

وانجُك انذونٍ ويزبثؼخ ورُسُك يغ يخزهف انًؤسسبد انهُجُخ فٍ ثزايح 

 وانًشزوػبد انزٍ َمىو ثزُفُذهب.

 

 نشاط البنك الذولي في ليبيا:

انجزايح فٍ يخزهف يدبالد اإلَزبخُخ وانخذيُخ وإلبيخ  لبو انجُك ثبنؼذَذ يٍ

ورش انؼًم ثٍُ خهبد انسكىيُخ انهُجُخ وثؼثبد انجُك انذونٍ  َزى خالنهب 

انسىار وانًُبلشخ فٍ يخزهف انمعبَب االلزصبدَخ واالخزًبػُخ ,كًب لبو 

انجُك ثئَفبد انؼذَذ يٍ انخجزاء وانًخزصٍُ فٍ يخزهف انًدبالد . ولذ ثهغ 

ورشخ ػًم فٍ  30د انىرش انؼًم انذٌ لبو ثهب انجُك يب َمبرة يٍ ػذ

يخزهف انًدبالد كبنطبلبد انًزدذدح واالرصبالد وانجُئخ ثبإلظبفخ إنً 

وظغ يمزززبد فًُب َزؼهك ثبنسُبسبد واألغز انمبَىَُخ فٍ يدبل انسكى 

انًسهٍ ورسذَذ انؼاللخ ثٍُ انسكىيخ انًزكشَخ وانسكىيخ انًسهُخ وكذنك 

مذَى انًسبػذاد انفُُخ نجُبء انًىارد وانمذراد انجشزَخ وإػذاد ثزايح ر

 رذرَت انالسيخ.
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 التنموٌة الهٌئاتثالثاً: الدول المانحة و

 االتحاد األوروبي جهة التعاون الدولي:

 تكتل إقلٌمً  النوع

 الدول األعضاء فً االتحاد األوربً )التبعٌة، الجنسٌة( العائدٌة

 الدول األعضاء تموٌلها مصادر

 1992 تارٌخ التؤسٌس

 ملخص تعرٌفً

، تؤسست بناًء على دولة أوروبٌة دٌمقراطٌة 27فرٌدة بٌن هو شراكة اقتصادٌة وسٌاسٌة 

الدول األعضاء حسب تارٌخ  .م 1957الموقعة عام روما اتفاقٌة معروفة باسم معاهدة 

 الدخول فً االتحاد:

بلجٌكا و فرنسا و ألمانٌا و إٌطالٌا و لوكسمبورغ و هولندا و المملكة المتحدة و اٌرلندا و 

الدانمارك و الٌونان و إسبانٌا و البرتؽال و فنلندا و السوٌد و النمسا و بولندا و المجر و 

 جمهورٌة التشٌك و سلوفاكٌا و سلوفٌنٌا و لٌتوانٌا و التفٌا و أستونٌا و مالطا و قبرص و

 رومانٌا و بلؽارٌا.

 مإسسات االتحاد األوروبً:

  البرلمان األوروبً الذي ٌمثل المواطنٌن األوروبٌٌن وٌتم انتخاب أعضابه مباشرة من
 قبلهم.

  المفوضٌة األوروبٌة و تمثل الحكومات الوطنٌة أو االتحاد األوروبً وتسعى إلى
 الحفاظ على مصلحة االتحاد ككل.

  المصلحة المشتركة لالتحاد األوروبً وهو المركز الربٌسً المجلس األوروبً ٌمثل
 لصنع القرار والهٌبة التً تمثل الدول األعضاء منفردة.

  محكمة العدل وهً جهاز قضابً ٌشرؾ على احترام التشرٌعات والقوانٌن الخاصة
 باالتحاد.

 .دٌوان المحاسبة وهو جهاز رقابً ٌشرؾ على التحقق من تموٌل أنشطة االتحاد 

 :مهام الجهة وغاياتها في التعاون الدولي

 االطارٌة  ودراسة االتفاقٌة 0212-0227عام   لٌبٌابدأت العالقات بٌن االتحاد األوروبً و

 وار األوروبٌة هً وسٌلة لالتحاد األوروبً للعمل معا مع جٌرانها: حسٌاسة ال
  .لتعزٌز الرخاء 

  .لتعزٌز األمن واالستقرار 

 الحوار السٌاسً والتعاون وتعزٌز التعاون اإلقلٌمً. لزٌادة 
 

 عبر المفوضٌة : مجاالت الدعم الفنً
 .دعم اإلصالح السٌاسً واإلداري 
  .دعم اإلصالح االقتصادي 
 ًدعم اإلصالح االجتماع. 
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 أما القطاعات التً ٌغطٌها االتحاد األوربً بالتفصٌل:

 .ًاإلمداد بالمٌاه والصرؾ الصح 

  والبرامج السكانٌة والصحة اإلنجابٌة.السٌاسات 

 .الصحة األساسٌة 

 .الصحة العامة 

 .الصحة 

 .التعلٌم ما بعد الثانوي 

 .التعلٌم الثانوي 

 .الحكومة والمجتمع المدنً، عام 

  ًالحكومة والمجتمع المدن 

 .البنى التحتٌة والخدمات االجتماعٌة األخرى 

 .النقل والتخزٌن 

 .االتصاالت 

 وٌد بها. تولٌد الطاقة والتز 

 .الخدمات المصرفٌة والمالٌة 

 .الخدمات التجارٌة وؼٌرها 

 .الزراعة 

  .الصناعة 

 .البناء 

 .سٌاسات وتشرٌعات التجارة 

 .الحماٌة البٌبٌة العامة 

 .اإلدارة الحضرٌة 

 .التنمٌة الرٌفٌة 

  .المساعدة فً حاالت الطوارئ وإعادة اإلعمار 

 .إؼاثة إلعادة اإلعمار 

 .تقدٌم الدعم للمنظمات ؼٌر الحكومٌة 

 ليبيااإلطاري الناظم للعالقة مع  االتف اق  

 عنوان االتفاق
واالتحاد  لٌبٌام عالقات التعاون الفنً بٌن ٌظلتن اإلطارٌةفً صدد التوقٌع علً االتفاقٌة 

 األوروبً االتفاقٌة اإلطارٌة 

 اتفاق إطاري نوعه

  تارٌخ النفاذ

 ٌقدم عبر المفوضٌة األوروبٌة تعاون فنًمن خالل فنٌة  المشمولةنوع المساعدات 

 مستمر حالة االتفاق

 النظٌرة لٌبٌاال الجهة
 )المنسق الوطنً(

 وزارة التخطٌط 
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 معلومات إجرائية:

 :ليبياحجم ومجاالت التعاون مع  

العامة ، توفٌر التدرٌب، التخطٌط االستراتٌجً دعم االتحاد االوروبً للٌبٌا ببناء قدرات االدارة المحلٌة العامة، االدارة 

 والمٌزانٌات ، ودراسة وتقٌٌم المإسسات ، اعداد واجراء االنتخابات ، التعلٌم ، حوار شامل مع الجمٌع ، مساعدات فنٌة.

لعملٌة الدٌمقراطٌة مشاركة وثٌقة ، الحكم المحلً، التدرٌب االعالمً، خبرات عالٌة فً الشبون المالٌة واالدارٌة والقانونٌة،  ا

، تبادل أفضل الممارسات، برنامج النازحٌن، حقوق المرأة ، برامج تدرٌب مصممة خصٌصا، االدارة المالٌة العامة، االرث 

الثقافً، مشروع ٌورومد للشرطة ، ادارة الحدود، ورشة عمل ، ندوات ، مإتمرات ، السٌاسات النقدٌة وادارة المصرؾ 

حاٌا التعذٌب، بناء القدرات، تشرٌعات وتنظٌم وتموٌل والحوار مع المجتمع المدنً ، اعادة تؤهٌل المركزي، إعادة تؤهٌل ض

السجناء، الصحــة ، التبادل والتوأمة مع النظراء، المرونة ، تؤهٌل جرحً الحرب، توفٌر خبرات، المصالحة الوطنٌة، مبادرة 

سالح وأعادة التؤهٌل والعودة الً للحٌاة المدنٌة والدمج، تعزٌز شراكة الجوار االوروبٌة، تعزٌز المجتمع المدنً، نزع ال

 المهارات القٌادٌة، برنامج تمبوس للتعلٌم العالً،  اصالح القطاع االمنً، تعزٌز الحكومة والمجتع المدنً.

من المبادرات لدعم بمجرد انتهاء القتال اعاد االتحاد االوروبً تركٌز اهتمامه من تقدٌم الدعم االنسانً الً اعداد نطاق 

االحتٌاجات الفورٌة للشعب اللٌبً خالل عملٌة االنتقال الدٌمقراطٌة، ولقد تم اعداد تلك المبادرات تحت ادارة السلطات 

االنتقالٌة اللٌبٌة وبمساهمة فعالة منها.  وكان الفتتاح مكتب االتحاد االوروبً فً طرابلس فً سبتمبر وتحوله الً بعثة كاملة 

 باالضافة الً وجود مكتب فً بنؽازي منذ ماٌو اثر فعال فً ذلك المجال. فً نوفمبر

ملٌون ٌورو لبناء قدرات ادارٌة شعبٌة عامة،  3ز2وتتضمن تلك النشاطات الربٌسٌة التً نوفرها للحكومة مٌزانٌة قدرها ب 

لقطاعات ربٌسٌة مثل التعلٌم واالدارة تهدؾ الً المساعدة فً بناء إدارات شعبٌة والتخطٌط االستراتٌجً واعداد المٌزانٌات 

 المالٌة العامة والسٌاسات النقدٌة وادارة المصرؾ المركزي والحكم المحلً واالعداد لالنتخابات واجرابها.

 للحصر: وتشمل النشاطات ، علً سبٌل الذكر ال

 .توفٌر تجهٌزات التدرٌب، وورش العمل والندوات والمإتمرات 

 ة خصٌصا للوضع.توفٌر دورات تدرٌبٌة مصمم 

 .خبرات عالٌة فً الشبون القانونٌة والمالٌة واالدارٌة 

 .درسات وتقٌٌم للمإسسات 

  التبادل والتوأمة مع النظراء فً االتحاد االوروبً أو الدول العربٌة فً المنطقة، بهدؾ خلق مرونة فً توفٌر

 الخبرات بشكل عاجل حسب طلب الحكومة اللٌبٌة.

ملٌون ٌورو لدعم وزارات الحكومة فً التعامل مع المجتمع المدنً، وهذا ٌعنً قٌام  1وٌوفر االتحاد االوروبً برنامجا بقٌمة 

مستشارٌن بمساعدة الوزارات فً مراجعة اللوابح وتدرٌب الكوادر وتقدٌم االستشارة لتنظٌم مناقشات الحكومة مع مإسسات 

 باالضافة الً مساعدة الدولة فً تنسٌق جهود الدول المانحة. المجتمع المدنً ودعمها مادٌا، هذا

 مجال دعم مإسسات المجتمع المدنً:

  ملٌون ٌورو للمساعدة فً االعداد لالنتخابات . وٌقوم بادارة ذلك المبلػ المعهد الدولً لمساعدات  1تخصٌص

لتبادل اآلراء حول مستقبل الدٌمقراطٌة االنتخابات والدٌمقراطٌة . وٌهدؾ البرنامج الً جمع مختلؾ المإسسات معا 

 فً لٌبٌا، وكذلك توفٌر الدعم الفنً  ألعداد مسودة االنتخابات.
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  ملٌون ٌوٌو إلعادة التاهٌل النفسً والجسدي لضحاٌا التعدٌب.  وٌقوم بادارة ذلك المبلػ المجلس  173تخصٌص

 افحة التعدٌب.الدولً ألعادة تؤهٌل ضخاٌا التعدٌب. وكذلك المنظمة الدولٌة لمك

  ملٌون ٌورو لبرنامج ٌستهدؾ المجتمع المدنً ألنشاء مراكز بناء قدرات المجتمع المدنً.   171تخصٌص مبلػ

وستقدم تلك المراكز تدرٌبا لكوادر مإسسات المجتمع المدنً الجدٌدٌة التً سٌتم انشابها لتمثٌل المجتمعات والضؽط 

ب اللٌبً.  كما ٌقدم البرامج منح مالٌة صؽٌرة ودعم للمإسسات المحلٌة علً الحكومة لالهتمام بالشإن الهامة للشع

 لتخطٌط تطوٌر مجتمعاتها.

 ٌوفر االتحاد االوروبً دعما مادٌا فً مجاالت مختلفة:كما 

 .قطاع التعلٌم: عن طرٌق الٌونسٌؾ 

  تدفقات النازحٌن داخل وخارج برامج النازحٌن: لدعم واستقرار المجتمعات المتعرضة للخطر والمساعدة فً ادارة

 لٌبٌا.

 .برامج اعادة تاهٌل جرحً الحرب 

  برنامج لتؤسٌس " عملٌة حوار شامل مع الجمٌع" فً لٌبٌا بهدؾ تجمٌع مختلؾ المجتمعات لمناقشة كافة االمور ذات

 االهتمام المشترك والوطنً )لٌس فقط االنتخابات(

 فً مجال عملٌة الدٌمقراطٌة، اعادة تؤهٌل السجناء، حقوق  مجموعة برامج منفدة من قبل مإسسات ؼٌر حكومٌة

 المرأة، التدرٌب االعالمً، والمصالحة الوطنٌة.

  انطلقت فً بنؽازي الً طرابلس.المجتمع المدنً واالدارة العامة،مشارٌع لتحفٌز المهرات القٌادٌة فً قطاع 

ملٌون ٌوٌو متوفرة للمساعدات االنسانٌة  133االضافة الً ملٌون ٌورو، عند قٌام الثورة ، ب 12تلك البرامج قدمت للٌبٌا 

 وبرامج الصحة والنزوح.

 برامج االتحاد االوروبً االقلٌمٌة

اصبح المجال االن مفتوحا ام مشاركٌن لٌبٌن للدخول فً عدة برامج اقلٌمٌة مدعومة فً اطار مبادرة شركة الجوار 

ل العدل واالرث الثقافً. ولقد شاركت لٌبٌا بفاعلٌة فً برنامج تمبوس للتعلٌم االوروبٌة، هذه البرامج تشمل مجاالت متعددة مث

العالً، عن طرٌق برنامج ٌضمن جودة التعلٌم فً الجامعات اللٌبٌة. كما تم تسجٌل لٌبٌا فً مشروع ٌورومد للشرطة ) تبادل 

 افضل الممارسات وتوفٌر فرص التدرٌب للشرطة عبر المنطقة(.

 وروبً للٌبٌادعم االتحاد اال 
 االدارة المحلٌة

 التخطٌط االستراتٌجً والمٌزانٌات
 االدارة المالٌة العامة

 الحكم المحلً
 تشرٌعات المجتمع المدنًو دعم المجتمع المدنً

 الصحة
 نزح السالح واعادة التاهٌل والعمل

 اصالح القطاع االمنً

 (.TVETتحدٌث التعلٌم والتدرٌب المهنً ) -

 (.ISMFالمإسساتً والقطاعً )مشروع التحدٌث  -

 (.LHSSتحدٌث وتطوٌر قطاع الصحة ) -

 .دعم المشارٌع الصؽٌرة والمتوسطة -

 دعم مإسسات المجتمع المدنً. -
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 تقٌٌم مدي  االستفادة من  الهٌئات والمنظمات الدولٌة واالقلٌمٌة .4

 منظمة االمم المتحدة 0.4

  على تنسٌق عملها فً لٌبٌا فً  2011اتفق الفرٌق وبعثة األمم المتحدة للدعم فً لٌبٌا فً شهر دٌسمبر

 شكل آلٌة متكاملة للعمل فً مجالً البرمجة والتنفٌذ عندما تقتضً الحاجة ذلك .

  زراء إنشاء آلٌة للتنسٌق بٌن الفرٌق والدولة اللٌبٌة ممثلة فً مكتب ربٌس الو 2012تم فً شهر مارس

 ووزارة التخطٌط .

  للعمل مع الحكومة ومنظمات  2014 – 2013اعتمد الفرٌق مع الجانب اللٌبً إطار استراتٌجً للفترة

المجتمع المدنً وٌحوي خالصة استنتاجات عملٌات التقٌٌم التً قام بها كافة أعضاء الفرٌق كل فً 
 مجال اختصاصه .

 
 أنشطة الفرٌق :

 مجاالت المذكورة سابقاً .شملت أنشطة الفرٌق كافة ال 

  ضمن ما ٌعرؾ بالنداء اإلنسانً لألزمة اللٌبٌة فً حدود  2011كان حجم الدعم المقدم للٌبٌا خالل عام

 ملٌون دوالر إضافً لتموٌل مشروعات تم تنفٌذها . 111ملٌون دوالر ، ومبلػ  222مبلػ 

 

 توصٌات
 

وزارة  -عدم قدرة المإسسات اللٌبٌة الحكومٌة التً تتولى عملٌة التنسٌق ) مكتب ربٌس الوزراء   .1
وزارة التخطٌط ( على تنسٌق الزخم الذي تعمل به األمم المتحدة ، حٌث لم تعقد أٌة  –الخارجٌة 

 بٌن هذه الجهات . األدواراجتماعات وطنٌة لتوزٌع 
ة السابقة معظم أنشطة التنسٌق دون أدنى معرفة بعمل تولً مكتب ربٌس الوزراء فً الحكوم .0

 المنظمات ، مما ضٌع الكثٌر من فرص االستفادة منها .
المختصة فً وزاراتهم مما أضاع الفرص  اإلداراتالتنسٌق المباشر للمنظمات مع الوزراء دون  .1

 والذاكرة المإسسٌة بمؽادرة هإالء الوزراء .
 وزارات ، وفرٌق تنسٌق وطنً على مستوى البالد .عدم وجود نقاط اتصال وطنٌة فً ال .2
عدم تحدٌد أولوٌات واضحة إللزام المنظمات بها ، وعدم توزٌع األدوار لتجنب التقدٌم العشوابً للدعم  .3

 والمساندة.
عدم وجود جهة لٌبٌة موحدة تتولى حشد الدعم والمساندة من المنظمات وكان معظمها مبادرات أحادٌة  .4

ات نفسها . لذلك كانت بما ٌتماشى مع برامجها ومٌزانٌاتها ، وأحٌاناً مع مصالح الجانب من المنظم

 . وموظفٌها مسبولٌها
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 برنامج االمم المتحدة االنمائً 3.4

  0220 - 1750 اهم االهداؾ التً استهدفت خالل الفترة: 

o .التنوٌع االقتصادي 

o .البناء المإسسً للقطاعات الوطنٌة 

o القدرات البشرٌة. تنمٌة 

o .البٌبة والتنمٌة المستدامة 

o .المشاركة فً اعداد خطط التنمٌة والدراسات والبحوث 

o .الدعم الفنً واالستشاري المباشر 

  ً0222 - 0220اهم االهداؾ التً استهدفت خالل الفترة ال 

o .بناء القدرات وتطوٌر االداء العام 

o .التنوع االقتصادي 

o دعم الالمركزٌة والتنمٌة فً الشعبٌات ) سابقا(  دعم التنمٌة فً الشعبٌات و 

 ما ٌلًكان من اهمها علً سبٌل المثال ال للحصر  مجاالت التعاون متعددة: 

o .ًالتخطٌط والتدرٌب االنماب 

o .تخرٌط الموارد الطبٌعٌة 

o .تنمٌة الموارد المابٌة 

o .التنمٌة البشرٌة 

o .الطٌران المدنً واالرصاد 

o .االتصاالت 

o .السٌاحة 

o .التنمٌة الزراعٌة 

o .التنمٌة الصناعٌة 

 رابعا: التشرٌعات المنظمة للتعاون الفنً:

o 1741- 1766  .التعاون الفنً لقطاع التخطٌط 

o 1766 – 1775 .)اللحنة الشعبٌة العامة لالتصال الخارجً والتعاون الدولً )سابقا 

o 1776 – 0221 .التعاون الفنً لقطاع التخطٌط 

o 0221 – 0223 طٌط العام.المجلس التخ 

o 0223 -   وزارة التخطٌط(. -وزارة المالٌة –االن     وزارة التخطٌط  ) وزارة التخطٌط 

 خامسا: الصعوبات التً واجهت التعاون:

o .ًالتؤخر المستمر فً دفع الجانب اللٌبً لمساهماته فً تموٌل مشروعات التعاون الفن 

o  التعاون الفنً.ؼٌاب اطار وطنً للتنمٌة واثر ذلك فً تشتت نشاطات 

o .إعادة هٌكلٌة الجهاز االداري وما تبع ذلك من توقؾ عن تنفٌذ عدد من المشروعات التعاون 
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منظمة االغدٌة والزراعة ..2  

 الوضع السابق ..0.2

 األمن حالة لتحسٌن محاولة فً 1747 عامالنقالب  التالٌٌن العقدٌن فً الزراعة فً هابلة استثمارات حقن تم

 وإنشاء النطاق، واسعة إعانات هً تلك أهم بٌن. االستثمار هذا لدعم مختلفة وبرامج سٌاسات ونفذت الؽذابً،
 واأللبان الصحراء فً القمح إلنتاج خاصة" استراتٌجٌة" العامة المشارٌع واسع نطاق وعلى التوطٌن مشارٌع
 خالل من المابً النقل لوسابل المكثؾ االستثمار أحرز كما. واسع نطاق على الدواجن ومزارع واألؼنام

 واسعة تطوٌر وكذلك المروٌة، الزراعة التفاخر أجل من األول المقام فً اإلنسان صنع من العظٌم النهر
 ذلك، ومع. االتصاالت وشبكة والخزانات، والسدود والطرق الكهرباء حٌث من جٌدة تحتٌة بنٌة من النطاق

 الطلب لتلبٌة الحالً واألداء التكوٌن مستوٌات مع الزراعً القطاع قدرة لعدم ٌشهد المتاحة األدلة فإن
 .ترٌد كما العام العمل فً والمساهمة الؽذاء على المتزاٌد

 
 للبٌبة الشاملة الجودة عن فضال الطبٌعٌة الموارد من والمخزون الزراعٌة األنشطة بٌن السلبٌة التفاعالت
 متزاٌد نحو على وأصبحت 1762 1752ً تسارع خالل السنوات وف المستدامة ؼٌر للتنمٌة نتٌجة الطبٌعٌة

 من٪ 75 من أكثر ٌمثل ما وهو الجوفٌة، المٌاه من االستفادة ٌتعلق فٌما سٌما وال مقلق الوضع. واضح

 .المستخدمة المٌاه إجمالً
متابعة ال على قادرة مإسسات وجود عدم عن الزراعً القطاع تطوٌر فً خاص بشكل واهم العقبات
 الزراعة وزارة مثال. القطاع هذا فًللمإسسات  والمتكرر السرٌعالتؽٌر و االستقرار وعدم واالستمرارٌة

 داخل سلطةال تفصٌل من عاما 14 من ٌقرب ما بعد 0224 عام فً أنشبت أعٌد والبحرٌة الحٌوانٌة والثروة

 معظم إحٌاء كان وال للوزارة التنظٌمً الهٌكل على األخٌرة اللمسات وضع ٌتم لم ٌزال ال ولكن. القطاع
 السٌاسات وتصمٌم واإلحصاءات، الزراعً، التخطٌط مثل مركزٌة مإسسات عادة بها ٌقوم التً الوظابؾ
 .الالمركزٌة عهد فً توقفت التً ورصدها، وتنفٌذها

 

  مشروع تم تنفٌذها فً مجاالت مختلفة منها  وبدون استراتٌجٌة محددة: 22أكثر من- 

 الحٌوانٌة . اإلنتاج والصحة -
 تطوٌر وإدارة المراعً . -
 مسح وفحص التربة . -
 تنمٌة األسماك . -
 التخطٌط الزراعً . -
 وقاٌة النباتات . -

 

  : ًتعاونت الفاو ف 
 صناعة األسماك . -
 المنظمات الحكومٌة الدولٌة . -
 المنظمات الؽٌر حكومٌة . -

 وذلك إلتمام اتفاق عالمً حول األسماك وزراعتها .
 
 

HP
Typewriter
www.npc.gov.ly



43 
 

 الحالًالوضع   ..3.2

 ٌتعلق فٌما بحزم لأللفٌة اإلنمابٌة األهداؾ تحقٌق على ٌتوقؾ لٌبٌا فً والزراعة األؼذٌة منظمة برنامج
 لٌبٌا فً والتعاون األهداؾ بشؤن المتحدة لألمم القٌادة تعزٌز وعلى البٌبٌة واالستدامة الؽذابً باألمن
وتنص االتفاقٌة  والزراعة األؼذٌة ومنظمة لٌبٌا بٌن تقنً اتفاق على التوقٌع تم السٌاق، هذا وفً. التنمٌة

ملٌون دوالر أمرٌكً لتنمٌة قطاعات مختلفة  51على أن تتولّى لٌبٌا تموٌل برنامج التعاون بما تبلػ قٌمته 

مثل الصحة النباتٌة والحٌوانٌة واإلنتاج، وإدارة مبٌدات اآلفات، وتحسٌن البذور، وإدارة الموارد الطبٌعٌة، 

 .درات، وتعزٌز المإسساتوبناء الق

 مواضٌعٌة فرعٌة مجموعات ستة ؼضون فً( التقنٌة مشروعا 15 و PMU) التنمٌة مشروعا 16 تؽطًو

 :وهً متوازنة،
 اآلفات؛ مبٌدات وإدارة النبات صحة •
 الحٌوانٌة؛ اللقاحات وتقٌٌم الحٌوانٌة الصحة إدارة •
 البذور؛ تنمٌة •
 الطبٌعٌة؛ الموارد إدارة •
 الحٌوٌة؛ التكنولوجٌا •
 .المإسسً والتعزٌز القدرات بناء •

 
 وفٌما ٌلً خطة العمل

 . ًمراجعة وتحلٌل مفصل للقطاع الزراع 
 . صٌاؼة إستراتٌجٌة وطنٌة شاملة للتنمٌة الزراعٌة المستدامة 
 . إعداد خطة لٌبٌا الستثمار الزراعً على المدى المتوسط 
 المنظمة فً لٌبٌا . وضع اإلطار الشامل لبرنامج وخطة عمل 
 . إعداد وثابق مفصلة لمشارٌع العون الفنً تحت اإلطار أعاله 

 

المشروعات المشمولة فً إطار هذه االتفاقٌة زٌادة إنتاج األؼذٌة، وتحسٌن معدل اإلنتاج  وتستهدؾ
ًّ هو النهوض بؤمن  واإلنتاجٌة مع الحفاظ فً الوقت ذاته على الموارد الطبٌعٌة مثل المٌاه، بهدؾ نهابً كل
 .الؽذاء فً البالد

 
ٌّادي األسماك باإلضافة إلى منظماتهم وٌتضمن المستفٌدون من االتفاقٌة المزارعٌن، وُمرّبً الماش ٌة، وص

والتعاونٌات الزراعٌة والتجارٌة. والمنتظر أن تدعم المشروعات المعتزمة قدرات وزارة الزراعة والثروة 
الحٌوانٌة والموارد البحرٌة اللٌبٌة على تنفٌذ جمٌع األنشطة المقترحة بموجب االتفاقٌة. كذلك ستتلقى كوادر 

 .تدرٌباً تقنٌاً لألجلٌن القصٌر والطوٌلالوزارة اللٌبٌة 
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 المشاكل والمعوقات التوصٌات  2.0.4

نظرا للدور الهام التً تقوم به المنظمة على مختلؾ األصعدة فً مجال الزراعة واالؼدٌة  ٌقترح وضع 
ألوجه التعاون بالتنسٌق بٌن المإسسات الوطنٌة ذات العالقة تحدد فٌها األولوٌات واالحتٌاجات  إستراتٌجٌة

وفرص التعاون تكون كإطار لما ٌمكن أن ٌقوم به المنظمة من إعداد برامج تدرٌب للكوادر الفنٌة واالستفادة 
اسات لتحقٌق النمو االقتصادي من الخبراء واالستشارٌٌن فً القٌام ببعض الدراسات االقتصادٌة ووضع السٌ

 المنشود وتفعٌل االتفاقٌة.
ولتفعٌل هذا التعاون بالصورة المثلى ٌقترح تكوٌن هٌبة لمتابعة هدا التعاون تضم العناصر الكفإة سواء عن 
طرٌق إدارة المنظمات الدولٌة بالوزارة الخارجٌة أو تكوٌن وكالة للتعاون ٌوكل إلٌها متابعة التعاون مع كافة 
 الهٌبات والمنظمات الدولٌة ومتابعة تنفٌذ ما ٌصدر من قرارات وتدلٌل الصعوبات التً قد تواجه سٌر تنفٌذها 

 ومع. االتصاالت وشبكة والخزانات، والسدود والطرق الكهرباء حٌث من  تحتٌةال بنٌةلل النطاق واسع طوٌرت
 الطلب لتلبٌة الحالً واألداء التكوٌن مستوٌات مع الزراعً القطاع قدرة لعدم ٌشهد المتاحة األدلة فإن ذلك،

 .ترٌد كما العام العمل فً والمساهمة الؽذاء على المتزاٌد
 على السلبٌة والتداعٌات األخطار وعلى الصالحة، واألراضً المٌاه وخاصة الطبٌعٌة، الموارد محدودٌة

استراٌجٌة وطنٌة لترشٌد الموارد الطبٌعٌة ٌتطلب  استخدامها سوء ٌرتبط الؽذابً واألمن الزراعٌة التنمٌة
 بالتعاون مع خبرة المنظمة.

 الطبٌعٌة الموارد واستخدام تنشٌط على للحفاظ الزراعٌة والسٌاسات االقتصادٌة اإلصالحات العمل علً
 السٌاسات تصمٌم فإن ذلك، ومع. الزراعة فً الحوافز هٌكل وتحسٌن الزراعٌة اإلنتاجٌة وتحسٌن بكفاءة

 المعلومات وقلة المحدودة الفنٌة القدرات الصورة أعد بجدٌة مقٌدة ورصدها وتنفٌذها السلٌمة الزراعٌة
 .السٌاسات لتحلٌل الالزمة

 التوسع عن الناجمة تحدٌات لٌبٌا تواجهحٌث  وسالمتها األؼذٌة وجودة التؽذٌةون مع المنظمة فً مجال االتع
 االستقرار عدموكذلك . السالمة وتدابٌر فعالة األؼذٌة على رقابة بوضع تطالب التً الؽذابٌة الواردات فً

 الؽذاء على سلبا أثرت جٌدا تدرٌبا المدربٌن المفتشٌن من كاؾ وعدد مرافق كفاٌة وعدم المإسسً،
 .لٌبٌا فً التحلٌلٌة واألنشطة والتفتٌش التشرٌعٌة
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 منظمة الصحة العالمٌة 4.4

سارعت وزارة الصحة بالحكومة االنتقالٌة فً لٌبٌا إلى مجابهة التحدي العظٌم المتمّثل فً إعادة بناء النظام 
الصحً ، حٌث طلبت من منظمة الصحة العالمٌة أن تساعدها على إنعاش النظام الصحً الذي لحق به 

 الدمار. 

حٌة األولٌة، مثل العٌادات المحلٌة ومن المشكالت العوٌصة والمتمثلة فً انعدام مرافق الرعاٌة الص

من تلك المرافق لتلبٌة احتٌاجات سكانها  1322ومستشفٌات المناطق، والتً ال توجد منها بلٌبٌا سوى أقّل من 

 ملٌون نسمة.  473الذٌن ٌناهز عددهم 

ة وفً بعض األماكن كانت المرافق نادرة نوعاً ما. وفً أماكن أخرى قد تعّرضت ألضرار وخٌمة نتٌج
القصؾ ، و نزوع الكثٌر من العاملٌن الصحٌٌن األجانب الذٌن كانوا ٌوفرون الخدمات الصحٌة فً لٌبٌا إلى 

السٌما فً  -الفرار من البلد عام  ، ولم ٌعد إالّ البعض منهم، مّما ٌخلق حاجة إلى أطباء وممّرضٌن مدّربٌن
 المناطق النابٌة والرٌفٌة. 

ت المحلٌة أصبح عشرات اآلالؾ من اللٌبٌٌن ٌتلقون خدمات الرعاٌة الصحٌة وكنتٌجة مباشرة النعدام الخدما
 فً الخارج، مّما كلّؾ الحكومة مالٌٌن الدوالرات ٌومٌاً. 

 اإلجراءات الرامٌة إلى إعادة بناء النظام الصحً اللٌبً 
مٌة استقدام وفد رفٌع كانت الخطوة األولى التً اُتخذت فً إطار برنامج الدعم المقدم من منظمة الصحة العال

المستوى من لٌبٌا إلى مقّر المنظمة الربٌسً بجنٌؾ من أجل تفعٌل العمل المشترك، ورّكزت المناقشات 
 األولٌة على مجاالت العمل األساسٌة الستة التالٌة: 

 .تعزٌز الرعاٌة الصحٌة األولٌة 
 .تحسٌن الجوانب الربٌسٌة لتنظٌم الخدمات الصحٌة 
  .تقوٌة الخدمات المختبرٌة 
  .تحسٌن خدمات األشعة 
 .تدعٌم إدارة اإلمدادات الدوابٌة 
  .زٌادة عدد الممرضٌن المدّربٌن 

وبعد ذلك طرح مسإولو وزارة الصحة وممّثلو المنظمة بعض األفكار األولٌة بخصوص كٌفٌة االضطالع 
 بإجراءات فً المجاالت الستة. 

 
 : ٌة من دعم للدولة اللٌبٌة خالل فترة ما بعد الحرب ، ومن أهمهاما قدمته منظمة الصحة العالم

 
 حل مشكلة تورٌد بعض األدوٌة خصوصاً المتعلقة بمرضى االٌدز. .1
 توفٌر الدعم للصحة النفسٌة من خالل تكلٌؾ مندوب متخصص فً هذا المجال. .0
 تكلٌؾ عدة مستشارٌن ساعدوا فً إعادة صٌاؼة النظام الصحً فً لٌبٌا. .1
 األطقم الطبٌة الوطنٌة فً التعامل مع مرضى االٌدز من خالل تدرٌبهم فً هذا المجال. تقوٌة .2
ساعدت لٌبٌا فً إنشاء المركز العالمً لمكافحة األمراض )المعدٌة والمزمنة( بناء على االتفاق الذي تم فً  .3

ى إنشاء المركز الدولً م حٌث تمت الموافقة عل0210اجتماع الجمعٌة العامة لمنظمة الصحة العالمٌة فً ماٌو 

 لمكافحة األمراض وٌكون مقره فً لٌبٌا.
 المساعدة على حل مشاكل األوببة والحد من انتشارها عن طرٌق تكلٌؾ مستشارٌن دابمٌن فً لٌبٌا. .4
 تعمل على تطوٌر الخبرات الوطنٌة )اإلدارٌة منها والفنٌة(من خالل إدماجها مع مستشارٌن دولٌٌن. .5
 على مساعدة )برنامج رعاٌة المسنٌن( خالل الفترة ما بعد الحرب. عملت .6
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 ًـــك الدولــالبن 5.4

فبراٌر محدودة حٌث لم توجد أٌة خطة أو  15كانت العالقة بٌن المإسسات اللٌبٌة والبنك الدولً قبل ثورة 

ه من برامج التدرٌب فً كافة من اإلمكانٌات وقدرات البنك الدولً سواء فٌما ٌقدم لالستفادةللبالد  استراتٌجٌة
المجاالت االقتصادٌة أو االجتماعٌة أو الثقافٌة باإلضافة إلى عدم االستعانة بصورة فعالة من الخبراء 
والمستشارٌن التً لدٌه للقٌام بؤي دراسات لبعض القضاٌا االقتصادٌة أو االجتماعٌة التً تساهم فً تطور 

 البالد وتنمٌتها .
 

فبراٌر تطورا إٌجابٌا حٌث أبرمت إتفاقٌة بٌن لٌبٌا والبنك بتارٌخ  15شهد التعاون مع البنك الدولً بعد  ثورة 

تم بموجبها فتح مكتب للبنك بمدٌنة طرابلس لٌكون حلقة الوصل بٌن المإسسات اللٌبٌة  06-11-0211

بتنفٌذها, كما عقد البنك حتى اآلن عن  والبنك الدولً لمتابعة وتنسٌق البرامج والمشروعات التً ٌقوم البنك

ورشة عمل فً مختلؾ المجاالت و إٌفاد العدٌد  من الخبراء والمختصٌن لتؤهٌل الكوادر والمإسسات  12

 الوطنٌة.  
 

نظرا للدور الهام الذي ٌقوم به البنك الدولً على مختلؾ األصعدة ٌقترح وضع إستراتٌجٌة ألوجه التعاون 
ات الوطنٌة ذات العالقة تحدد فٌها األولوٌات واالحتٌاجات وفرص التعاون تكون كإطار بالتنسٌق بٌن المإسس

لما ٌمكن أن ٌقوم به البنك الدولً مع إعداد برامج تدرٌب للكوادر الفنٌة واالستفادة من الخبراء 
 المنشود.واالستشارٌٌن فً القٌام ببعض الدراسات االقتصادٌة و وضع السٌاسات لتحقٌق النمو االقتصادي 

ولتفعٌل هذا التعاون بالصورة المثلى ٌقترح تكوٌن هٌبة لمتابعة هذا التعاون تضم العناصر المناسبة سواء 
عن طرٌق إدارة المنظمات الدولٌة بالوزارة الخارجٌة أو تكوٌن وكالة  لتعاون ٌوكل إلٌها متابعة التعاون مع 

ٌصدر من قرارات وتدلٌل الصعوبات التً قد تواجه سٌر كافة الهٌبات والمنظمات الدولٌة ومتابعة تنفٌذ ما 
 تنفٌذها. 
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 مجلس  حقوق االنسان   6.4
 

 2011 – 1191قبل التحرٌر  حقوق اإلنسان فً لٌبٌا 
 

أربعون عاماً مّرت لم ٌعرؾ فٌها اإلنسان فً لٌبٌا معنً لحقوق اإلنسان ... إعدامات و مشانق و تصفٌات 
قسري , إؼتٌاالت فً الداخل و الخارج , محاكمات إستثنآبٌة و فورٌة فً المٌادٌن  جسدٌة بالجملة .. إختفآء

 العامة .

 خنٌق لحرٌة التعبٌر و إؼتٌال للصحافة الحرة و اإلعالم الصادق .
كّل هذا حدث دون وجود ألي منظمات حقوقٌة محلٌّة أو إقلٌمٌة أو دولٌة و لألسؾ الشدٌد أنُتِخبت لٌبٌا فً 

ً رأس لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة , ثم إنضمت إلً مجلس حقوق اإلنسان عل 2003عام 

عقب إندالع ثورة الســابع عشر من  2011و التً تم تعلٌقها فً شهر مارس  2010التابع لألمم المتحدة عام 

 فبراٌر.
 

 2011/فبراٌر/17حقوق اإلنسان فً لٌبٌا 
 

بدأ اإلهتمام المحلً و   . 2011نوفمبر  18عادت لٌبٌا و بــ ؼالبٌة ســاحقة إلً مجلس حقوق اإلنسان  فً 

عقب إنتخاب المإتمر الوطنً العام كان من ضمن لجان  الدولً بـحقوق اإلنسان فً لٌبٌا فً كل الجوانب .
ٌة و التوعوٌة لحقوق اإلنسان و قدمت المإتمر  لجنة حقوق اإلنسان التً تمارس مهامها التؤسٌسٌة و الرقاب

هذه اللجنة و لجان أخري العدٌد من مشارٌع القوانٌن التً تهتم بحقوق اإلنسان منها قانون ذوي اإلحتٌاجات 
 الخاصة  و قانون حرٌة الصحافة و اإلعالم و قانون تجرٌم التعذٌب و الخطؾ و التمٌٌز 

 
 انالمجلس الوطنً للحرٌات العامة و حقوق اإلنس

ٌوجد بهذا المجلس عدة لجان دآبمة مثل لجنة الحقوق المدنٌة و السٌاسٌة و لجنة حقوق المرأة و لجنة 
ذوي اإلحتٌاجات الخاصة و لجنة مناهضة التعذٌب و لجنة حقوق الطفل و لجنة الحقوق اإلقتصادٌة و 

مة مثل لجنة حقوق الالجبٌن الثقافٌة و اإلجتماعٌة و لجنة مراقبة اإلنتخابات و الدستور و لجان ؼٌر دآب
 و النازحٌن و لجنة العدالة اإلنتقالٌة و لجنة المصالحة الوطنٌة

 
أنشـــؤت وزارة الخارجٌة و التعاون الدولً قسماً خاّصا بحقوق اإلنسان و إدارة خاصة لمنظمات المجتمع 

 المدنً 
 أنشؤت وزارة العدل إدارة خاّصة بحقوق اإلنسان 

 ة قسماً مختصاً بحقوق اإلنسان أنشات وزارة الداخلٌ
 أنشؤت فً لٌبٌا وزارة خاصة تعنً بالجرحً و المفقودٌن 

المفوضٌة السامٌة لحقوق اإلنسان التابعة لـألمم المتحدة فً لٌبٌا أنشؤت شعبة خاّصة ُتعنً بحقوق اإلنسان و 
 العدالة اإلنتقالٌة و سٌادة القانون 

 
جتمع المدنً التً تهتم بحقوق اإلنسان و الدفاع عنه و رصد و متابعة تكونت فً لٌبٌا العدٌد من منظمات الم
 كل التجاوزات و اإلنتهاكات و توثٌقها 
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 معوقات حقوق اإلنسان فً لٌبٌا 
  

فً البداٌة علٌنا أن نعرؾ أن لٌبٌا َعِقَب الثورة تمر بمرحلة والدة عسٌرة للدٌمقراطٌة بعد تصّحر دام أكثر 
عاماً و بذلك الزلنا نتلّمس الطرٌق فً مسار حقوق اإلنسان و ال شك أن هناك معوقات فً الطرٌق  22من 

 حتً نصل .. من هذه المعوقات 
 

  معوقات تشرٌعٌة 
 

نحتاج فً مجال حقوق اإلنسان إلً تشرٌعات واضحة و ُمفّصلة و منّظمة و َمنصوٌص علٌها فً الدستور  قد
 القادم الذي ننشده فً لٌبٌا و هذا ما سٌؤتً مع األٌام.

  معوقات بنآئٌة 
 

شآء تتلخص فً اإلهتمام بــالهٌكلة اإلدارٌة المستقلة والتوصٌؾ الوظٌفً لـحقوق اإلنسان و أعنً به هنا إن
 وزارة خاصة تهتم بـ حقوق اإلنسان و الدفاع عنها فً الداخل و الخارج 

 

  معوقات توعوٌة 
 

احة لـنشر ثقافة حقوق األنسان توعٌة المواطن وإرشـــآده بكل الوســآبل التربوٌة و التعلٌمٌة و التوعوٌة المت
ها و كٌفٌة الحصول علٌها من أصعب كما ٌعلم الجمٌع أن تؤصٌل و نشر ثقافة حقوق اإلنسان و الوعً العام ب

المعوقات التً تواجه العاملٌن المحلٌٌن و الدولٌٌن فً مجال حقوق اإلنسان فً لٌبٌا خاصة و دول العالم 
الثالث عاّمة .. و علٌه ال بد من وضع خطط و برآمج تربوٌة و تعلٌمٌة و إرشآدٌة عاّمة من خالل كل 

 الجهات ذات اإلختصاص .
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 المنظمة الدولٌة للهجرة   7.4

 الوضع السابق

ٌتضح من خالل السرد السالؾ بؤن سٌاسات المنظمة فى لٌبٌا لم تكن فى مستوى التحدٌات التى تفرضها 

مشكلة الهجرة الؽٌر شرعٌة فى لٌبٌا حٌث تركزت نشاطات المنظمة على برامج العودة الطوعٌة وتقدٌم 

فً هذا الصدد كما تم .  توفٌر االتصال مع السفارات واإلدارات الحكومٌة ذات الصلة بعض الدعم من خالل

مكافحة الهجرة ؼٌر الشرعٌة وذلك من خالل تقدٌم المساعدة الفنٌة  وإدارةتقدٌم الدعم لوزارة الداخلٌة 

للموظفٌن.  ، فضالً عن تقدٌم تدرٌب وإعداد إجراءات عملٌة لمراكز العبور وتوثٌق لتؤسٌس نظام تسجٌل

معنٌة بالمهاجرٌن لتحسٌن إدارة المواقع وبناء قدرات السلطات اٌواء وٌتم كذلك تقدٌم الدعم لثمانٌة مراكز 

  .المحلٌة فٌما ٌتعلق بقضاٌا الهجرة

 

 الوضع الحالى

تفاقم مستمر ، بسبب عدم  الوضع الحالى فى واقعه ال ٌختلؾ كثٌرا عن سابقه بل الزالت المشكلة فى

السٌطرة عن المناطق الحدودٌة التى ٌتدفق منها مبات المهاجرٌن الؽٌر شرعٌٌن ٌومٌا وتتم عملٌات القبض 

علٌهم من قبل اللجان االمنٌة وبإمكانٌات متواضعة جدا ، الفتقار هذه االجهزة الى الهٌاكل المإسساتٌة 

كمل ، ومن ثم التعاون مع منظمة الهجرة الدولٌة بما ٌتماشى مع المتخصصة للقٌام بهذه المهام على الوجه اال

 : التالىتضمنت فى جوهرها والتى   0223طس ـاؼس 7ارٌخ ـبتاالتفاقٌة المبرمة معها 

تطبق المنظمة فى لٌبٌا برامج الهجرة والصحة وتنمٌة القدرات ومكافحة تهرٌب المهاجرٌن وهجرة  -

ى حول مواضٌع الهجرة والخدمات االستشارٌة ومساعدة والتعاون الفن واألجانبالمواطنٌن 

 وإعادةاالخرٌن الذٌن هم بحاجة الى مساعدة  واألشخاصداخلٌا وخارجٌا  النازحٌناالشخاص 

 الموارد البشرٌة المإهلة .

 . وأنشطتهاالسماح بفتح مكتب للمنظمة بطرابلس وذلك للقٌام بمهامها  -

التعاون بٌن الطرفٌن بناء على المراسالت واالتصاالت بٌن الجهات  ألنشطةتوضع البرامج التنفٌذٌة  -

 المختصة بلٌبٌا والممثل عن المنظمة.

 

 المشاكل والمعوقات والتوصٌات

 

 التركٌز على اعادة تدرٌب وتؤهٌل عناصر الشرطة بدورات فى مجاالت :

 اإلشراؾ على وإعداد مراكز اإلٌواء وإدارتها . -     

 االٌواء من حٌث الحراسة والحماٌة .العناٌة بمراكز  -

 مكافحة جرابم التزوٌر والتزٌٌؾ وعلم البصمات . -

 الصحراوي . األولٌة وعملٌات اإلنقاذ اإلسعافات -

 اللؽات االنجلٌزٌة والفرنسٌة والهاوسا . -
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 : توصٌات

 ولٌس بالضرورة أن تقتصر علٌه: ، مل أهداؾ السٌاسات إلدارة الهجرة فً لٌبٌا على ما ٌلًتٌجب أن تش

 بالد، ومنع الهجرة ؼٌر القانونٌة والسٌطرة على المنافذ الحدودٌة لل العمل على إقامة حدود آمنة 

 بشكل فاعل.

  تعدٌل االتفاقٌة الموقعة بٌن لٌبٌا ومنظمة الهجرة الدولٌة بما ٌنسجم مع واقع الهجرة الؽٌر شرعٌة

 ومشاكلها فى لٌبٌا .

  آمنة إلصدار وثابق السفر للمواطن اللٌبً بما فٌها جوازات السفر و الهوٌة الشخصٌة، إنشاء آلٌة

 .وهً اآللٌة المتبعة فً إصدار وثابق السفر العالمٌة

 ر إنشاء اآللٌة الالزمة للتقلٌص من تهرٌب المهاجرٌن أو القضاء على هذه الظاهرة وكذلك االتجا

 .شبكات الجرٌمة  ؼٌر المشروع بالبشر، واتخاذ ما ٌلزم بشؤن

 ًلٌبٌا  تنظٌم دخول الرعاٌا األجانب والعرب وإقامتهم سواء كانت مإقتة أو دابمة ف. 

 المعاٌٌر المناسبة لحماٌة الالجبٌن واألشخاص النازحٌن داخلٌا وضع. 

  دعوة الدول المجاورة للٌبٌا إلى الدخول فً حوار حول الهجرة واتخاذ ما ٌلزم بالتعاون مع الدول

 ة فً إدارة شإون الهجرة على المستوى اإلقلٌمً .المعنٌ
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 نماذج الستفادة  بعض الدول من الهٌئات والمنظمات الدولٌة واالقلٌمٌة
 

 مع المنظمات الدولية واالق ليمية والصناديق والدول  لتعاونجداول استرشادية ل

 

 الدولً التعاونسم شرٌك ا العائدٌة )التبعٌة الجنسٌة( تصنٌف المانح 

 صنادٌق التموٌل العربٌة:

 صندوق أبوظبً للتنمٌة اإلمارات العربٌة المتحدة مصرؾ/صندوق تموٌل

 الصندوق العربً للتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة عربً مصرؾ/صندوق تموٌل

 صندوق النقد العربً عربً مصرؾ/صندوق تموٌل

 االقتصادٌة العربٌةالصندوق الكوٌتً للتنمٌة  الكوٌت مصرؾ/صندوق تموٌل

 الصندوق السعودي للتنمٌة السعودٌة مصرؾ/صندوق تموٌل

 صنادٌق التموٌل االقلٌمٌة:

  IDB     البنك اإلسالمً للتنمٌةمجموعة  إسالمً مصرؾ/صندوق تموٌل

 IFAD  الصندوق الدولً للتنمٌة الزراعٌة أممً مصرؾ/صندوق تموٌل

 OPIC  األوبك للتنمٌة الدولٌةصندوق  أممً مصرؾ/صندوق تموٌل

 مصارف التموٌل الدولٌة:

 بنك االستثمار األوربً االتحاد األوروبً مصرؾ/صندوق تموٌل

 مإسسة قروض إعادة اإلعمار ألمانٌا مصرؾ/صندوق تموٌل

 انذونٍ انجُك أيًٍ رًىَم صُذوق/يصزف

 اكزم بنك الصٌن الصٌن مصرؾ/صندوق تموٌل

 اكزم بنك الهند الهند مصرؾ/صندوق تموٌل

 اكزم بنك مالٌزٌا مالٌزٌا رًىَم صُذوق/يصزف

 اكزم بنك التشٌك التشٌك مصرؾ/صندوق تموٌل

 اكزم بنك تركٌا تركٌا مصرؾ/صندوق تموٌل

 هٌئات التعاون الفنً الدولٌة:

 االتحاد االوربً اوربً مجموعة تنمٌة

 GIZالوكالة االلمانٌة للتعاون الدولً  المانٌا وكالة تنمٌة

 SICA الوكالة السوٌسرٌة للتعاون والتنمٌة سوٌسرا وكالة تنمٌة

 SIDA للتعاون والتنمٌةالسوٌدٌة الوكالة  سوٌسرا وكالة تنمٌة

 وكالة التعاون الدولً االٌطالٌة اٌطالٌا وكالة تنمٌة

 الدولًالوكالة االسبانٌة للتعاون  إسبانٌا وكالة تنمٌة

 afdالوكالة الفرنسٌة للتنمٌة  فرنسا وكالة تنمٌة

 JICA الوكالة الٌابانٌة للتعاون الدولً الٌابان وكالة تنمٌة

 ICARDA المركز الدولً للبحوث الزراعٌة فً المناطق الجافة أممً وكالة تنمٌة

 شبكة اآلؼا خان للتنمٌة أممً وكالة تنمٌة

 FEMEP متوسطً-الشراكة واالستثمار االورو صندوق إقلٌمً مصرؾ/صندوق تموٌل
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 منظمات التعاون الدولً الفنً االممٌة:

 برنامج األمم المتحدة اإلنمابً أممً منظمة أمم متحدة

 منظمة األؼذٌة والزراعة أممً منظمة أمم متحدة

 مرفق البٌبة العالمً أممً منظمة أمم متحدة

 العمل الدولٌة منظمة أممً منظمة أمم متحدة

 دولٌةمنظمة الهجرة ال أممً منظمة أمم متحدة

 منظمة األمم المتحدة للبٌبة أممً منظمة أمم متحدة

 منظمة األمم المتحدة للتعلٌم والعلوم والثقافة )الٌونٌسكو( أممً منظمة أمم متحدة

 صندوق األمم المتحدة للسكان أممً منظمة أمم متحدة

 األمم المتحدة للطفولة منظمة أممً منظمة أمم متحدة

 منظمة االمم المتحدة للتطوٌر الصناعً أممً منظمة أمم متحدة

 منظمة االمم المتحدة للمرأة أممً منظمة أمم متحدة

 برنامج الؽذاء العالمً أممً منظمة أمم متحدة

 منظمة الصحة العالمٌة  أممً منظمة أمم متحدة

 البٌبة العالمً برنامج المنح الصؽٌرة مرفق أممً منظمة أمم متحدة

 آسُب غزثٍ نذول واالخزًبػُخ االلزصبدَخ انًزسذح األيى ندُخ أيًٍ يزسذح أيى يُظًخ

 الدول المانحة:اهم 

 الصٌن الصٌن دولة

 ألمانٌا ألمانٌا دولة

 اسبانٌا اسبانٌا دولة

 فرنسا فرنسا دولة

 الهند الهند دولة

 اٌطالٌا اٌطالٌا دولة

 الٌابان الٌابان دولة

 مالٌزٌا مالٌزٌا دولة

 هولندا هولندا دولة

 النروج النروٌج دولة

 قطر قطر دولة

 السوٌد السوٌد دولة

 رزكُب رزكُب دونخ

 إَزاٌ إَزاٌ دونخ

 انكىَذ انكىَذ دونخ
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 مصفوفة التعاون الدولي (ل مثال  ) 
 

 .الصنادٌق والمإسسات التموٌلٌةأوالً: 

 

التً ٌعمل بها القطاعات 

 المانح

لعام  DAC5)وفقاً لمعٌار  

9002) 

 الصنادٌق والمإسسات التموٌلٌة
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التربٌة والتعلٌم، مستوى غٌر 
 محدد

    √ 
  

√       √     

      √       √  √     √ الصحة

 √      √ √     √ √   √ اإلمداد بالمٌاه والصرف الصحً

               √       الحكومة والمجتمع المدنً 

   √                   الحكومة والمجتمع المدنً، عام

البنى التحتٌة والخدمات 
 االجتماعٌة 

  √         √   √  √   √  

                       الثقافة والترفٌه

     √ √ √   √        √ النقل والتخزٌن 

  √     √  √    √        √ االتصاالت

 √   √ √ √   √ √   √ √ تولٌد الطاقة والتزوٌد بها 

                 √   √ الخدمات المصرفٌة والمالٌة 

     √   √ √           الزراعة

         √    √        √ الصناعة 

 √                    √ البناء

                 √     القطاعات المتعددة والمشتركة

               √ √     الحماٌة البٌئٌة العامة

                       غٌر ذلك 

                 √     المتعددة القطاعات المساعدات

                    √ اإلدارة الحضرٌة

     √  √  √  √          √ التنمٌة الرٌفٌة

                 √     اإلجراءات المتعلقة بالدٌن 

                 √     الجئٌن فً دول المانحٌن
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 .وكاالت التنمٌة ثانٌاً:

 

 التً ٌعمل بها المانحالقطاعات 

 (9002لعام  DAC5)وفقاً لمعٌار 

 وكاالت التنمٌة
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     √ √       √ التربٌة والتعلٌم، مستوى غٌر محدد

     √         √ التعلٌم األساسً

               √ التعلٌم الثانوي

     √         √ التعلٌم ما بعد الثانوي

     √     √     الصحة

     √         √ الصحة العامة

     √     √   √ الصحة األساسٌة

السٌاسات والبرامج السكانٌة والصحة 
 اإلنجابٌة

√         √     

     √ √ √ √ √ √ اإلمداد بالمٌاه والصرف الصحً

         √ √     الحكومة والمجتمع المدنً 

       √   √     المدنً، عام الحكومة والمجتمع

     √     √     البنى التحتٌة والخدمات االجتماعٌة األخرى

         √     √ النقل والتخزٌن 

         √ √     االتصاالت

     √       √ √ تولٌد الطاقة والتزوٌد بها 

         √ √     الخدمات المصرفٌة والمالٌة 

     √     √   √ وغٌرهاالخدمات التجارٌة 

 √  √  √       √  √ الزراعة

               √ الصناعة 

     √         √ سٌاسات وتشرٌعات التجارة

           √  √   السٌاحة

     √           القطاعات المتعددة والمشتركة

 √   √   √   √ √ √ الحماٌة البٌئٌة العامة

     √           المتعددة القطاعات المساعدات

     √   √ √   √ اإلدارة الحضرٌة
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 √  √            √  التنمٌة الرٌفٌة

     √           التنمٌة غٌر الزراعٌة البدٌلة

     √           اإلجراءات المتعلقة بالدٌن 

المساعدة فً حاالت الطوارئ وإعادة 
 اإلعمار 

    √   √ √     

غٌر ذلك من اإلغاثة فً حاالت الطوارئ 
 واألزمات

    √   √       

     √ √         إغاثة إلعادة اإلعمار 

       √         االستعداد للكوارث ومنعها

     √           التكالٌف اإلدارٌة للجهات المانحة

       √       √ تقدٌم الدعم للمنظمات غٌر الحكومٌة

           √     دول المانحٌن الجئٌن فً
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 ثالثاً: الدول

. 

 

القطاعات )وفقاً لمعٌار 

DAC5  9002لعام) 
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   √   √   √ √   √ التربٌة والتعلٌم

التربٌة والتعلٌم، مستوى غٌر 
 محدد

    √ √       √   

   √   √     √     التعلٌم األساسً

             √   √ التعلٌم الثانوي

 √ √ √ √         √ التعلٌم ما بعد الثانوي

           √   √ √ الصحة

 √         √     √ الصحة العامة

               √ √ األساسٌة الصحة

السٌاسات والبرامج السكانٌة 
 والصحة اإلنجابٌة

√                 

اإلمداد بالمٌاه والصرف 
 الصحً

√   √ √ √   √ √ √ 

       √         √ الحكومة والمجتمع المدنً 

الحكومة والمجتمع المدنً، 
 عام

√   √   √ √ √ √   

لصراعات وحلها، منع ا
 السالم واألمن 

                  

البنى التحتٌة والخدمات 
 االجتماعٌة األخرى

√     √       √   

               √   فة والترفٌهالثقا

           √     √ النقل والتخزٌن 

                 √ االتاالتص

 √ √         √ √ √ تولٌد الطاقة والتزوٌد بها 

 √               √ الخدمات المصرفٌة والمالٌة 

   √             √ الخدمات التجارٌة وغٌرها

 √             √ √ الزراعة

               √   االغابات

 √                 صٌد السمك

 √             √ √ الصناعة 

 √                 الموارد المعدنٌة والتعدٌن 
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                 √ البناء

       √         √ سٌاسات وتشرٌعات التجارة

 √           √ √ √ ٌة البٌئٌة العامةالحما

 √                 غٌر ذلك 

               √ √ اإلدارة الحضرٌة

       √         √ التنمٌة الرٌفٌة

ٌم والتدرٌب متعدد التعل
 القطاعات

    √             

   √               اإلجراءات المتعلقة بالدٌن 

المساعدة فً حاالت الطوارئ 
 وإعادة اإلعمار 

√   √   √         

غٌر ذلك من اإلغاثة فً 
 حاالت الطوارئ واألزمات

  √ √             

                 √ إغاثة إلعادة اإلعمار 

       √     √     االستعداد للكوارث ومنعها

لٌف اإلدارٌة للجهات التكا
 المانحة

                  

تقدٌم الدعم للمنظمات غٌر 
 الحكومٌة

√   √   √ √ √     

     √     √       الجئٌن فً دول المانحٌن

         √ √       غٌر مخصصة/غٌر مصنفة
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 :المتحدة منظمات أممرابعاً:   

 

القطاعات )وفقاً لمعٌار 

DAC5  9002لعام) 
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   √   √       √   √ √   التربٌة والتعلٌم

   √   √   √             التربٌة والتعلٌم

   √   √   √   √   √     التعلٌم األساسً

       √     √ √         التعلٌم الثانوي

   √     √   √ √     √   التعلٌم ما بعد الثانوي

   √   √   √   √ √       الصحة

   √             √       الصحة العامة

   √   √   √   √ √     √ الصحة األساسٌة

السٌاسات والبرامج 
السكانٌة والصحة 

 اإلنجابٌة

  √   √   √ √   √  √   

اإلمداد بالمٌاه والصرف 
 الصحً

  √                √ √ 

الحكومة والمجتمع 
 المدنً 

√         √ √          

الحكومة والمجتمع 
 المدنً، عام

  √       √ √ √         

منع الصراعات وحلها، 
 السالم واألمن 

  √       √             

البنى التحتٌة والخدمات 
 االجتماعٌة األخرى

√ √       √ √ √ √ √ √   

                         الثقافة والترفٌه

 √ √                 √   النقل والتخزٌن 

   √   √     √       √ √ االتصاالت

تولٌد الطاقة والتزوٌد 
 بها 

  √                    

الخدمات المصرفٌة 
 والمالٌة 

  √                     
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         √   √       √   الخدمات التجارٌة 

 √   √               √   الزراعة

     √                   الغابات

     √                   صٌد السمك

     √               √   الصناعة 

الموارد المعدنٌة 
 والتعدٌن 

                        

   √                     البناء

سٌاسات وتشرٌعات 
 التجارة

  √               √     

            √       √   السٌاحة

القطاعات المتعددة 
 والمشتركة

            √     √     

 √   √               √   الحماٌة البٌئٌة العامة

                       √ غٌر ذلك 

   √         √       √ √ اإلدارة الحضرٌة

     √               √   التنمٌة الرٌفٌة

التنمٌة غٌر الزراعٌة 
 البدٌلة

  √                    

متعدد  التعلٌم والتدرٌب
 القطاعات

√ √             √   √   

البحوث والمإسسات 
 العلمٌة

  √               √     

اإلعانة بالسلع 
والمساعدة ببرامج 

 عامة

    √                   

   √              √     المعونات الغذائٌة 

اإلجراءات المتعلقة 
 بالدٌن 

  √                     

المساعدة فً حاالت 
الطوارئ وإعادة 

 اإلعمار 

√     √         √ √     

غٌر ذلك من اإلغاثة فً 
حاالت الطوارئ 

 واألزمات

√   √ √ √   √   √ √ √   

                √ √ √   إغاثة إلعادة اإلعمار 

االستعداد للكوارث 
 ومنعها

√ √   √     √   √ √     

التكالٌف اإلدارٌة 
 للجهات المانحة

  √   √                 

تقدٌم الدعم للمنظمات 
 غٌر الحكومٌة

        √ √     √      

الجئٌن فً دول 
 المانحٌن

    √     √         √   

             √         √ غٌر مصنفة
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 المنظمات الدولية واإلقميمية

 الختاميــــة التوصيات

 

 مقدمـــة

عقدت المجنة العديد من االجتماعات والمقاءات لدراسة الوضع القائم لمتعامل مع المنظمات الدولية واالقميمية، من أجل 
التعرف عمى مواطن القوة والضعف في آلية التعامل معيا. واكتشفت المجنة من البداية في عمميا أن مرحمة ما قبل 

من الكثير من المشاكل الفنية واالدارية والمالية، وتم التعاطي مع المنظمات الدولية كوسيمة  فبراير عانت 15ثورة 
 ضغط عمى المجتمع الدولـي من أجل مصالح ضيقـة.

ومن خالل الدراسة التي قامت بيا المجنة لممنظمات الدولية واالقميمية وتحميل آليات التعامل مع الدولة الميبية، تبين 
الى عدم  باإلضافة، ىذا ألعضائيالدولة الميبية من العديد من الخدمات االساسية التي ُتوفرىا المنظمات عدم استفادة ا

الحصول عمى حقوق الدولة في الوظائف القياديـة واالدارية وكذلك عمميات المساندة وغيرىا من الخدمات. لذا كان من 
 عند التعامل مع المنظمات الدولية واالقميمية. الواجب دراسة وتحميل المشاكل التي ُتواجو الجانب الميبي

ماذا  يـوى ،ُتساىم في وضع تصور إلطار التعامل مع المنظمات الدولية واإلقميميةل رئيسيين سؤاليـنووضعت المجنة 
فبراير،  15لتحقيق اىداف ثورة  ياـوكيف تستفيد من خدمات واالقميمية من المنظمات الدولية ـة الجديدةميبيال الدولة تريد

معيا بكافأة  تعاملوال واالقميميةمع المنظمات الدولية  تواصلمدى جاىزية مؤسسات الدولة لموالسؤال الثاني ىو 
 والحصول عمى الخدمات والمساندة الفنية التي تتطمبيا كل في مجال عمميا. 

( 1( التوصيات التحميمية والتفصيمية، و)0ــة، و)( التوصيات العام1ومن خالل ذلك خمصت المجنة الى عدد من )
 أخيرًا وضعت عدد من الخطوات المستقبمية لمعالجة النتائج بطرق عممية.
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 توصيات العــامة:أواًل ال

اإلستفادة من المساىمات الميبية بشكل تعظيم لمتعامل مع المنظمات الدولية واإلقميمية، و  وطنية استراتيجيةوضع  .1
  .، وذلك بتكوين فريق خاص ليذه الميمةيتناسب مع أىمية الدولة في المجال اإلقميمي والدوليبما فّعـال، 

ية واالقميمية، في المنطقة من خالل التعامل األمثـل مع المجتمع الدولي والمنظمات الدول دور ليبيا الرياديإبراز  .0
 براير.ف 15المنظمات الدولية واالقميمية لدعم ثورة  مساندةواالستفادة من 

 مع المنظمات الدولية واإلقميمية بحيث تكون عممية وفّعالة وفي خدمة متطمبات المرحمة، يات التعاونو أولوضع  .1
 وليست عشوائية وُمتغيرة بأىواء أو أجندات خاصة. بما يتناسب وسياسة ليبيا الحديثة

بين وزارة التعاون الدولي مع إدارات التعاون الدولي في المؤسسات المختمفة. ومتابعة  يـالترابط اإلداري والفنتقوية  .2
 .فيما بينيا عمميا ووتوجيييا بما يخدم المصالح العميا لمدولة الميبية. ونشر نتائج أعماليا بصفة دورية

وخاصة في التعامل مع المنظمات الدولية واإلقميمية من خالل تطوير وتبسيط  البيروقراطيـة المقيتـةالقضاء عمى  .3
 اإلجراءات اإلدارية والمالية بما يخدم متطمبات التعامل معيا وبما يضمن حصول ليبيا عمى أفضل المكاسب. 

دارات التعاون الدول اءـاسم األعبـتق .4 بمؤسسات الدولة ي واإلجراءات بوضوح بين وزارة الخارجية ووزارة التخطيط وا 
 التنسيق التام في التعامل مع المنظمات الدولية واإلقميمية.يكفل بما 

مع المنظمات الدولية واإلقميمية والعمل عمى التنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة التخطيط  د نقاط اإلتصالـتحدي .5
دارات التعاون الدولي بالوزارات ولمؤسسات ذات العالقة،  وا 

التي تتعامل مع المنظمات الدولية واإلقميمية وتدريبيا بصفة دورية عمى المغات  ارد البشريةالمو باإلىتمام  .6
والميارات والمعرفة المناسبة لعمميا. ىذا باإلضافة الى اإلعداد الوظيفي المناسب دورات تدريبية قصيرة وطويمة 

لعالقات بالمنظمات الدولية واإلقميمية بيذا ة واالستفادة من ايجر ابموماسية المتخصصة الداخمية والخفي المعاىد الد
 الشأن.

عمى مستوى الدولة، ومن دون  التنمية المكانيةمراعاة أن يشمل التعاون مع المنظمات الدولية واإلقميمية  .7
 نة.يتخصيصيا في مناطق حضرية مع

الرسمية، مع وضع آلية لمتابعة  واضحة إلختيار رئيس وأعضاء الوفود الُمشاِركة في اإلجتماعات ةــوضع آلي .12
 والمحافظة عمى الخبرة التراكمية. ونشر تقارير مشاركات الوفود عمى الجيات ذات العالقةعمميا. 

االبحاث واألكاديميات والمؤسسات المينية الدولية، وخاصة معاىد البحوث والدراسات  العالقة مع مراكزتطوير  .11
ياسية لصالح ليبيا ولخدمة تطمعات الشعب الميبي والعيش بسالم في االستراتيجية بما يضمن مكاسب معنوية وس

 المجتمع الدولي والمشاركة الفاعمة في السياسة الدولية.
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 :ثانيًا التوصيات التحميميـــة والتفصيميــة

 تفعيل دور ليبيا في أعمال المنظمات الدوليــة .1

لممنظمات الدولية في الشرق األوسط أو عمى األقل في المغرب العربي أو  المكاتب اإلقميمية استقطاب  .171
 ، بحيث تتخذ ليبيا مقارات لمكاتبيا التنفيذية.األفريقيالشمال 

 لتسييل تواجد تمك المكاتب في ليبيا. واالنتقال االتصاالتالموجستي واألمني وخدمات  توفير الدعم  .170

الميبية  مسؤوليناإلقميمية لزيارة ليبيا لمتشاور، وتنظيم لقاءات مع الفي المنظمات الدولية و المسؤولين دعوة   .171
 بما يضمن حصول ليبيا عمى أفضل الُفرص في أعماليا وسياساتيا.

منيا  تطوير التعاون مع المنظمات الدولية واإلقميمية التي لدييا مؤسسات في ليبيا من أجل تعظيم اإلستفادة  .172
واستخداميا في تطوير البيئة المحمية كل حسب تخصصو. )الجامعة المغاربية ومعيد تنمية الموارد البشرية 

 مع منظمة العمل العربية وغيرىا( 

بما يخدم تفعيل الخدمات المحمية وتوظيف الميبيين وغيرىا من الشروط التي  إتقافية المقرتحديث نصوص   .173
 .بما فييا تحديد نقاط االتصال بيتخدم السياسة واالقتصاد المي

واضحة لتسجيل المنظمات الدولية واإلقميمية مع إضافة شرط إدارة الفرع من مواطن ليبي، أو  وضع آليات  .174
 عمى األقل وظيفة النائب.

 

قامــة  .3  المؤتمرات الدولية والمقاءات االقميميةرعاية وا 

الدولية وزيادة الترابط بين المؤسسات المحمية والمنظمات وييدف ىذا المقترح الى ربط الِصمة مع الشخصيات 
الدولية واالقميمية بما ينفع متطمبات السياسة الميبية عمى المستوى المحمي واالقميمي، واقامة المؤتمرات الدولية 

لمثل ىذه  والمقاءات االقميمية أرض ليبيا ُيتيح بناء خدمات مضافة وتوفير نوعية من الخدمات الموجستية المناسبة
 االحداث الدولية، وذلك من خالل:

دعم إقامة المؤتمرات الدولية واإلقميمية بميبيا من خالل التعريف بيا وعرض إمكانيات ليبيا في عممية   .071
 .االستضافة

 لممؤتمرات الدولية واإلقميمية وخدمات الُبنية التحتية. االستضافةتطوير وتحسين بيئة   .070

الميبيين عند حضور الشخصيات الدولية لمراسم المؤتمرات الدولية  ؤولينالمسإجراءات مقابمة  تنسيق  .071
 .اإلقميميةالمقاءات 
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 منظمات المجتمع المدني الدوليـــة .1

 تحديد نقطة اتصال لكافة منظمات المجتمع المدني الدولي، لغرض التسجيل والمتابعة.  .171

 آلية لتنسيق العمل بين المنظمات المجتمع المدني الدولية العاممة في ليبيا. وضع  .170

دون  عمى مستوى الدولة، ومن التنمية المكانيةمراعاة أن يشمل التعاون مع منظمات المجتمع المدني الدولية  .171
 ة.تخصيصيا في مناطق حضرية معين

 

 االتفاقيات الدولية واالقميميــة .2

تقوم الدولة الميبية بالتوقيع عمى اعداد كبيرة من االتفاقيات الدولية والثنائية والتي تمتزم فييا بعدد من اإللتزمات 
القانونية والتنفيذية ويترتب عمييا اجراءات ادارية ومالية وفنية مع العديد من الجيات. ولتعظيم الفائدة من ىذه 

 ـــة:االتفاقيات تقترح المجنة الخطوات التالي

 اإلىتمام بحفظ وتصنيف وادارة الوثائق والمستندات والمعاىدات الدولية التي تكون ليبيا طرف فييا.  .271

وضع خطة عممية لدراسة المعاىدات الدولية ونشر شروح وتوضيحات لمحتواىا الفني، والتزاماتيا القانونية   .270
 ومتطمبات عمميا وآليات تنفيذىا.

جتماعات المنظمات الدولية واالقميمية عمي المام كامل بكافة الجوانب ان تكون الوفود المشاركة في ا  .271
  .المتعمقة بالمنظمة واالىداف التي تقوم بيا

االتفاقيات الدولية واالقميمية بواسطة فرق عمل متخصصة والخروج بتوصيات دقيقة قابمة  وتقييم إعادة دراسة .272
 بمشاركة جميع الجيات ذات العالقة بكل إتفاقية.لمتنفيذ لدعم السياسة الميبية الداخمية والخارجية، 

 

 اإلجراءات الماليـة واالستثمارية والتنمويــة .3

مساىماتنا في المنظمات الدولية واالقميمية لخدمة اىداف السياسة الخارجية الميبية ولعب دور ىام  توجيو  .371
 في النشاط الدولي.

يتم تقديم الدعم المالي لمدول الصديقة عبر المنظمات الدولية وتمويل مشاريعيا، لما لو من فائدة في  أن   .370
تقوية المكانة والموقف الميبي عمى الصعيد الدولي واإلقميمي، وخاصة المنظمات الدولية من ناحية، والعالقة 

 مع الدول الممنوحة من جية أخرى.

بالتعاون مع المنظمات الدولية ووفق المعايير الدولية وتوجييا لخدمة  تنمويةالصناديق المساىمة في ال  .371
 المتطمبات والسياسات الميبية وليس عبر توجيات وقتية.
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 مؤسسات ليبية تعمل في الخارج .4

االدوات والمؤسسات التي تستخدميا الدولة في التأثير والتفاعل مع من ترى المجنة ضرورة إعادة النظر في عدد 
واتحاد االتحاد االفريقي ومنظمة الكوميسا وتطويعيا لخدمة السياسات الخارجية، مثل وإلقميمي المجتمع الدولي 
وذلك . ةمية، والشركة الميبية لإلستثمارات الخارجيالجمعية الدعوة االسعمى الصعيد الدولي،  المغرب العربي

ل المؤسسات مراجعة جادة من المؤتمر الوطني العام لمموقف من تمك المؤسسات، وآليات عمميا، وتقييم ك
 والمكاتب التابعة ليا ، وخاصة ان ىذه المؤسسات أنشئت من قبل النظام السابق الغراض سياسية بحثة

 

 ليبيا ممف حقوق اإلنسان في .5

في ليبيا وعالقتو بالمنظمات الدولية واالقميمية وكذلك المجتمع المدني  عند مداولة المجنة لموضوع حقوق االنسان
الدولي، وخاصة ما يصدر عمى ىيئة االمم المتحدة ومنظماتيا من مالحظات حول الموضوع، ترى المجنـة ضرورة 

 إنشاء ىيئة تنفيذية تتبع رئاسة الوزراء خاصة بحقوق االنسان والمصالحة الوطنية.

 

 نظمات الدولية واإلقميمية التوظيف في الم .8

 لرصد الوظائف القيادية بالمنظمات الدولية واإلقميمية. آليةوضع   .671

 المواطنين الميبيين األكفأ لشغل الوظائف عمى جميع المستويات.دعم ومساندة   .670

وضع آلية واضحة إلختيار المندوبين في المنظمات، بحيث تكون شفافة وُمتاحة لمجميع، ونشر بيانات   .671
 ئف المتاحة، ونتائج اإلختيار. الوظا

 .ميبية لمعمل في المنظمات الدوليةودعم العناصر ال اإلعارة تسييل اجراءات  .672

 

 تطوير التعاون مع المنظمات الدولية واالقميمية .9

داري لكل منظمة، ليقوم بمتابعة أعماليا  تكوين طاقم  .9.0 ، والحصول واالستفادة بما توفره من امكانياتفني وا 
 المتاحة في المواقع القيادية والمطالبة بالدعم الفني المجاني. عمى الوظائف

ذلك بوضع إجراءات تفصيمية الدولي بمؤسسات الدولة المختمفة، و  آليـة عمل إدارات التعاونتطوير  .9.3
 لتضمن التنسيق التام والتعاون فيما بينيا.

لنقل  سات الدولة ذات العالقة بمختمف وزارات ومؤس دورية بين إدارات التعاون الدولياجتماعات إقامة  .9.2
 الخبرة والمعرفة ونشر نتائجيا لتعميم الفائدة.
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من لمعناصر الفنية المكمفة بمتابعة التعاون مع المنظمات الدولية وتمكينيا والمينية  الُقدرات الفنيةرفع  .9.4
، عمى سبيل المثال دورات التفاوض خالل تدريب تخصصي، وبصفة دورية لدى مؤسسات متخصصة

 .البروتوكول وغيرىا من الميارات المطموبة

الوفود في اجتماعات المنظمات الدولية واالقميمية وابراز سياسة ليبيا في المواضيع التي  .تفعيل مشاركة .9.5
 تطرح في خالل االجتماعات والحصول عمي تقاريرىا وتعميميا عل الجيات ذات العالقة.

 معايير تحديد مجاالت التعاون الدولي. .01
 :التالية السمات عمى بناءً  المشاريع بين المفاضمة وتتم المانحين الشركاء مع الدوليالتعاون  مجاالت تحديد يتم

 .األلفية تنمية أىداف مع واالنسجام الوطنية، التنمية خطط و أولويات مع التوافق -

 .الجيود بعثرة دون يحول والذي استدامة واألكثر األكبر الفوري التنموي األثر -
 .المانحة لمجية النسبية الميزات مع المطموبة الموارد تطابق -

 معرض في المتبادلة بالمساءلة يسمح المعونة مقدمة والجية المتمقية المستفيدة الجية بين مرجعي إطار توفر -
 .بينيما التعاون مشاريع تنفيذ

 

 ثالثًا: مقترحات العمل المستقبمي:

تقييم التعامل مع المنظمات الدولية واالقميمية، تبين ليا الحاجة الى  من خالل النتائج التي توصمت الييا المجنة عند
 استكمال ىذا العمل من خالل تطوير والتعمق في المحاور التاليــة:

  تكوين فريق وطني بمجمس التخطيط الوطنية لمتعامل مع المنظمات الدولية واالقميمية. و  لالستراتيجيةوضع مقترح
كما  وتطويرىا حسب االحتياجات المحمية وتطور المواقف الدولية واالقميمية. ةاتيجيالوطني لمتابعة ىذه االستر 

 نقترح أن يشمل الفريق عدد من أعضاء المؤتمر الوطني الميتمين بنشاط المنظمات في ليبيا.

  يبيةالمالدولية واالقميمية ودراسة ُسبل تطوير التعاون الثنائي مع الدولة  ماتجميع المنظالتعمق في دراسة 
 )تشريعي وتنفيذي( ووضع مقترحات لتطوير التعاون معيا.

  االقميمية المتواجدة في ليبيا من أجل زيادة التعرف عمى أىدافيا وبرامجيا و  الدوليةالتواصل مع المنظمات
 والمشاكل التي تواجييا.

  المحمي والوطني.وضع آلية لتفعيل بعض االتفاقيات الدولية واالقميمية بما يخدم االستفادة منيا عمى 

  بناء قاعدة بيانات دقيقة لممنظمات الدولية واالقميمية لتشمل كل البيانات والمعمومات واألرشبف الخاص بالتعامل
 مع كل منيا، وذلك لتسييل عممية االتصال والتواصل والحصول عمى المعمومات المناسبة لمجيات ذات العالقة.
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  يث االقميمي والدولي والمنظمات(  وح الثنائي والتعاون متعدد االطراف )نظرا لمعالقة المترابطة بين التعاون
ان بعض الموضوعات تطرح عمي المستوي الدولي والثنائي مثال ) الصيد البحري، البيئة ، الطاقات المتجددة 

 الميبية.نري اضافة االتفاقيات الثنائية لميام الفريق لما ليا من اىمية في العالقات الخارجية لمدولة  ..(
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