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  مقدمة  - األول  

 إىل  )الثالث والرابـع  (يسر اجلماهريية العربية الليبية أن ترفع تقريرها الدوري اجملمع            -١
 الطفل والذي كما هو معـروف       اتفاقية حقوق جلنة حقوق الطفل تنفيذاً ألحكام املادة من        

م انضمامها إليها، ويأيت هذا التقرير الدوري اجملمع يف سياق التزام اجلماهريية العربيـة              لديك
الليبية بالتوجهات العامة لألمم املتحدة واملبادئ التوجيهية العامة املتعلقة بشكل ومـضمون            

  .ورد يف التقريرين السابقني التقارير، وجتنباً للتكرار واإلطالة سنكتفي باإلشارة إىل ما
ويف الوقت الذي تثين فيه اجلماهريية العربية الليبية على جهود جلنة حقوق الطفـل                -٢

باألمم املتحدة من أجل محاية وضمان حقوق مجيع األطفال يف العامل، تؤكد على اسـتمرار               
اجلماهريية يف احلوار والتواصل مع جلنة حقوق الطفل والتزامها بضمان واحترام كافة احلقوق             

 يف االتفاقية، وتشري إىل أن اللجنة اليت أعدت هذا التقرير تشكلت من ممثلي              املنصوص عليها 
  .هيئات رمسية وأهلية وخرباء من خمتلف القطاعات ذات العالقة بالطفولة

  :ويف الوقت الذي نقدم فيه هذا التقرير نود اإلشارة إىل ما يلي  -٣
سات الدولة، متت إحالة يف سياق تنظيم وتطوير اهليكلية اإلدارية العامة ملؤس  )أ(  

اختصاصات اللجنة العليا للطفولة اليت كانت تشرف على إعداد التقارير الدوريـة اخلاصـة              
  ؛ إدارة رعاية الطفولة باللجنة الشعبية العامة للشؤون االجتماعيةإىلبالطفل 

 : عدد من االتفاقيات والربتوكوالت الدولية، وهيإىلانضمام اجلماهريية   )ب(  

     ، بـشأن   ١٩٩٩ لـسنة    ١٨٢نظمة العمل الدولية رقـم      ماتفاقية   '١'
      واإلجراءات الفوريـة للقـضاء    ل  حظر أسوأ أشكال عمل األطفا    

 ؛)٢٠٠٠ (عليها

بإشـراك  املتعلـق   توكول االختياري التفاقية حقوق الطفل      والرب '٢'
 ؛)٢٠٠٤(األطفال يف الرتاعات املسلحة 

بيع األطفال  ب تعلقاملتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل      والرب '٣'
 ؛)٢٠٠٤(يف املواد اإلباحية واستغالل األطفال األطفال بغاء و

 فـراد  حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأ      االتفاقية الدولية حلماية   '٤'
 ؛)٢٠٠٤(أسرهم 

 .)٢٠٠٧(اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  '٥'

  صاحل املهدي احلويج. د .أ
 رئيس جلنة إعداد التقرير الوطين الدوري حول

 الطفولة يف اجلماهريية العربية الليبية
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 معلومات عامة  - الثاين  

 املالمح اجلغرافية والسكانية  - ألف  

     قارة أفريقيا، فيما بـني خطـي       تقع اجلماهريية العربية الليبية يف الوسط الشمايل من           -٤
 شرقاً، وحيدها من الشرق مصر والسودان ومن الغـرب          ٢٥,٩ وخطي طول    ٣٣,١٨عرض  

نس واجلزائر، وجنوباً تشاد والنيجر، وحيدها من الشمال البحر األبيض املتوسط، حيث تطل             تو
  .٢ كلم١ ٧٧٥ ٥٠٠، كم، وتبلغ مساحتها اإلمجالية ١ ٩٠٠عليه بساحل طوله حوايل 

        ويبلـغ عدد سكان اجلماهريية حسب النتائج النهائية للتعـداد العـام للـسكان              -٥
           مليــون ذكــور ٢ ٦٨٧ ٥١٣نــسمة، منــهم ليــون م ٢ ٢٩٨ ١٥٢ ،٢٠٠٦لعــام 

، وأظهرت نتائج هذا     يف املائة  ١,٨ إىلمليون إناث، مبعدل منو سنوي وصل        ٢ ٦١٠ ٦٣٩و
 ٤٩,٢٧ ونسبة اإلناث    ) يف املائة  ٥٠,٧٣( جمموع عدد السكان     إىلالتعداد أن نسبة الذكور     

  .  أنثى١٠٠قابل ذكور م ١٠٣ وبذلك تكون نسبة النوع يف حدود يف املائة
 سنة  ١٥أن عدد السكان الليبيني الذين تصل أعمارهم         إىل   وتشري نتائج التعداد أيضاً     -٦

 أما نسبة السكان الليبيني     ، يف املائة  ٦٨,٩٤نسمة بنسبة   مليون   ٣ ٦٥٢ ٣١٩ فأكثر قد بلغ  
   . من إمجايل عدد السكان يف املائة٤,٢٤ إىل  سنة فأكثر فتصل٦٥الذين تبلغ أعمارهم 

  . ويدين كافة الليبيني باإلسالم، ويتكلمون اللغة العربية، اليت هي اللغة الرمسية للدولة  -٧

  النظام السياسي  - باء  
يقوم النظام السياسي يف اجلماهريية العربية الليبية على السلطة الشعبية املباشرة الـيت               -٨

 ١هلا بالتفصيل القانون رقم     ميارسها الشعب عن طريق املؤمترات الشعبية األساسية، وقد تناو        
  :بشأن نظام عمل املؤمترات الشعبية واللجان الشعبية على النحو التايل) ٢٠٠٧(١٣٧٥لسنة 

   ملؤمترات الشعبية األساسيةا    
 وتتكون من مجيع املواطنني ذكور      ي النظام اجلماهري  يف أساس السلطة الشعبية     يوه  -٩

  .متوا سن مثانية عشر عاماًأوإناث ممن 
 يف مباشر وهلـا     ومتارس املؤمترات الشعبية األساسية السلطة واحلكم والرقابة بشكل         -١٠

  : يليسبيل ذلك ما
 ؛ خمتلف اجملاالتيفوضع السياسات العامة وسن القوانني  •

 ؛وضع اخلطط االقتصادية واالجتماعية وامليزانيات العامة وإقرارها •
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            تفاقيـات مـع   رسم السياسة اخلارجية واملـصادقة علـى املعاهـدات واال          •
 . الدول األخرى

 ؛البت يف شؤون السلم واحلرب •

       مـن  ١املـادة  (اختيار ومساءلة أماناهتا وجلاهنا الشعبية التنفيذيـة والرقابيـة       •
 .)١القانون رقم 

 )الشعبية (ي غري األساساملؤمتر الشعيب    

ساسية حبسب مساحتها   األوهى وحدة إدارية تتكون من عدد من املؤمترات الشعبية            -١١
      . أمانـة لتـسيري جلـساته     الشعيب للشعبية   وموقعها اجلغرايف وعدد سكاهنا، ويكون للمؤمتر       

ويتوىل املؤمتر الشعيب للشعبية جتميع وصياغة القرارات والتوصيات اليت تتخـذها املـؤمترات             
ام الختاذ اإلجـراءات     مؤمتر الشعب الع   إىلنطاقه ومن مت حييلها     يف  الشعبية األساسية الواردة    

 جهـات االختـصاص     إىل كما يتوىل إحالة القرارات ذات الطابع التنفيذي         ،الالزمة بشأهنا 
  . بالشعبية لتنفيذها

  عب العاممؤمتر الش    
وهو امللتقى العام للمؤمترات واللجان الشعبية والنقابات واالحتادات والروابط املهنية،            -١٢

تـسنها املـؤمترات الـشعبية    اليت القوانني والقرارات ونذكر بعض اختصاصاته وهى صياغة  
  . ساسية، وإصدار اللوائح والقرارات املنظمة لعملهاأل

  اإلداريالتنظيم     
مركزي،   يف اجلماهريية العربية الليبية بطابع دميقراطي شعيب ال        ييتسم التنظيم اإلدار    -١٣

 أمام املـؤمتر    مسؤولةالشعبية وتكون   األداة التنفيذية لقرارات املؤمترات     هي  واللجان الشعبية   
تنفيذ القـوانني والقـرارات     على   تعد جلاناً إدارية يقتصر دورها       ياختارها وه الذي  الشعيب  

  . والسياسات الصادرة عن املؤمترات الشعبية األساسية وإدارة املشاريع واملرافق العامة

  اإلطار القانوين العام الذي يكفل محاية حقوق اإلنسان  - جيم  

  السلطة القضائية واإلدارية املختصة باملسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان     
  يالتنظيم القضائ    

 يف اجلماهريية العربية اللييب على وحدة القضاء وتعدد درجات          ييقوم النظام القضائ    -١٤
مبـدأ املـساواة أمـام      ، و مبدأ استقالل القضاء  وهي  أساسية  مبادئ  التقاضي، ويرتكز على    

  .مبدأ عالنية التقاضي، ومبدأ املساواة أمام القضاءو ،القانون
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ومبدأ استقالل القضاء يف اجلماهريية يقوم على احترام حقوق اإلنسان وتفعيل دور              -١٥
 على اجلميع ومنع كل صور التعسف واالسـتبداد، واحملـاكم يف            يالقانون وتطبيقه بالتساو  

تصة بقـضايا األحـوال الشخـصية،        حماكم مدنية وجنائية وأخرى خم     إىلاجلماهريية تتنوع   
 حماكم جزئية وحماكم ابتدائية وحماكم استئناف، وهـى         إىلواحملاكم املذكورة مجيعها تندرج     

توجد احملكمة العليا اللييب  وعلى رأس النظام القضائي ،موزعة على خمتلف مناطق الدولة الليبية
ة واجلنائية واإلدارية واألحـوال     حمكمة النقض، وتنظر أمام دوائرها الطعون املدنية والتجاري       

الشخصية، وتوجد هبا دائرة ختتص بالنظر يف مشروعية القوانني ودستوريتها وتـصدر عـن              
 ألحد ليبيا، ووفقاًيف احملكمة العليا مبادئ قانونية وهي ملزمة لكافة احملاكم واجلهات األخرى       

 فيهـا  تكون ليبيا طرفاًاليت لية  املبادئ الصادرة عن احملكمة العليا فإن نصوص االتفاقيات الدو        
 أي مبثابة التشريع الداخلي الواجب على كافة احملاكم واجلهات التنفيذية           ،تعد واجبة التطبيق  
  . احترامها والتقيد هبا

متثله   استحداث نظام املساعدة القضائية وهو ما      ١٩٨١ولقد مت يف ليبيا ومنذ العام         -١٦
دون أي مقابل أمام مجيع احملـاكم       املواطنني  الدفاع عن     بتويل وختتص   ،إدارة احملاماة الشعبية  

  . كل ما يرفع منهم أو عليهم من دعاوى وقضايا مبختلف أنواعها ودرجاهتايف والنيابة العامة 
اجملتمع يف  ت تنظم العالقات    ليبيا تؤسس على منظومة تشريعا    يف  القضائية  واألحكام    -١٧

 بـشأن   ١٩٨٤ لـسنة    ١٠اجلنائية، والقانون رقم    القانون املدين، وقانون اإلجراءات     وهي  
أحكام الزواج والطالق وآثارمها، وقانون املرافعات املدنية والتجارية، وقـانون العقوبـات،            
ومجيع هذه القوانني وضعت حلماية حقوق اإلنسان مبختلف أشكاهلا واحليلولة دون املساس            

  .أو التعدي عليها

  )٦ الفقرة ،٤٤، و٤٢، و٤ملواد ا( تدابري التنفيذ العامة  - الثالث 
 اجلماهريية العربية الليبية على اتفاقية حقوق الطفل ضمن االتفاقيات الدولية           صدقت  -١٨
املبدأ امللزم الصادر عن    إىل  ، واستناداً   ١٩٩١ لسنة   ٢ عليها مبوجب القانون رقم      صدقتاليت  

يات الدولية جيعلها ملزمـة     احملكمة العليا والذي ينص على أن تصديق اجلماهريية على االتفاق         
بتنفيذ أحكامها، فإن نصوص أي اتفاقية دولية يصدر قانون باملصادقة عليها تكون مبثابة أداة              

  . تشريعية ملزمة لتطبيق
 وهـو الـسلطة   ،وحيث أن هذه املصادقة تكون بقانون يصدره مؤمتر الشعب العام       -١٩

شريع الداخلي وتكون أحكامها ملزمة      فبذلك أصبحت جزءاً من الت     ،التشريعية يف اجلماهريية  
  . للجميع، وحيق لكل ذي مصلحة االحتكام إليها والتمسك بأحكامها أمام القضاء

والتشريعات الليبية رغم صدور بعضها يف وقت سابق على االتفاقية، إال أهنا تكـاد                -٢٠
وصها تكون منسجمة انسجاماً كامال مع مبادئها، ذلك ألن هذه التشريعات تستند يف نـص             
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على الشريعة اإلسالمية، وإن كان هناك اختالف يف بعض النصوص فإهنـا اآلن يف طـور                
 . التعديل ضمن مشاريع القوانني اجلاهزة للعرض على املؤمترات الشعبية األساسية إلقرارها

أما فيما يتعلق بطرق االنتصاف املتاحة يف حاالت انتهاك احلقوق املعترف هبـا يف                -٢١
، وذلك حـسب    )CRC/C/93/Add.1(الثاين   سبق إيرادها ضمن التقرير الدوري       االتفاقية فقد 

 أو ،جنائية أو ،طرق احلماية القانونية املقررة باختالف طبيعة هذه احلقوق سواء كانت مدنية          
 .  أحوال شخصية، أوإدارية

  خلطوات املتخذة العتماد استراتيجية وطنية شاملة لألطفال يف إطار االتفاقية ا    
من منطلق اهتمام اجلماهريية العربية الليبية مبصلحة الطفل الفضلى، فإهنا حترص على              -٢٢

جمـاالت وبـرامج    لعامة للربنامج التنموي اللييب و    تضمني األهداف الكلية يف االستراتيجية ا     
  . اخلدمات املقدمة واحلقوق اخلاصة بالطفل

ييب، وحتقيق األمن االقتـصادي  وسعياً الستدامة حتسني املستوى املعيشي للمواطن الل      -٢٣
، الذي تستند استراتيجيته العامـة      ٢٠١٢-٢٠٠٨واالجتماعي، مت إعداد الربنامج التنموي      

  :على أهداف كلية، أمهها
توفري الظروف واملناخ االقتصادي واالجتماعي واملؤسسي املالئم لتحقيـق           )أ(  

 ؛التنوع االقتصادي

واملوارد املتاحـة، البـشرية واملاديـة       التوجه حنو كفاءة استثمار األصول        )ب(  
 ؛واإلدارية، وإزالة كافة مظاهر اهلدر يف هذه املوارد

التوجه التنموي حنو زيادة اإلنتاج ملاله من صلة لرفع مـستوى املعيـشة،               )ج(  
  ؛وإعادة هيكلة وترتيب األوضاع االقتصادية وترشيد االستثمار يف املوارد املتاحة

 النظام التعليمي وتوجيهه مبا يكفل اكتساب املهارات        إعادة هيكلة وتنظيم    )د(  
 ؛العلمية والتكنولوجية الالزمة لغرض اللحاق بالتطورات املتالحقة يف العامل

استمرار التزام الدولة يف تقدمي اخلدمات الصحية األساسية وضمان التغطية            )ه(  
   ؛بالتطعيمات مع إعادة تنظيم القطاع الصحي وحتسني جودته

 مبـا   )التقاعد والتضامن االجتماعي  (عادة تنظيم شبكة األمان االجتماعي      إ  )و(  
يستجيب ألحدث األساليب الداعمة لألمن والـسلم االجتمـاعي ومحايـة األفـراد مـن       
االنعكاسات واآلثار السلبية النامجة عن التغريات االقتصادية واالجتماعية يف سياق إجراءات           

 ؛كةإعادة اهليكلة وتوسيع قاعدة املشار

  ؛تعزيز كفاءة األداء املؤسسي  )ز(  
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توفري املناخ االقتصادي والبين األساسية والقانونية اليت تؤمن التكيف الالزم            )ح(  
 ؛للتفاعل اإلجيايب لالقتصاد الوطين مع االقتصاد العاملي

العمل على إعداد قوة عاملة قادرة على النهوض مبسؤولية التنمية والنمـو              )ط(  
  ؛ر والبناء مع التطورات التقنية واإلنتاجية واإلدارية والتسويقيةوالتعامل القاد

  .حتقيق التنمية املكانية املتوازنة والشاملة  )ي(  
 االجتماعيـة، التعلـيم     الـشؤون الصحة والبيئة،   (ية  وتسعي قطاعات التنمية البشر     -٢٤

  :طاعية التاليةحتقيق أهدافها القإىل ) والبحث العلمي، العمل والتدريب املهين، الثقافة
تعلـيم العلـوم     إىل   هتدف السياسة التعليمية يف املراحل األساسية واملتوسطة        )أ(  

 توفري البيئة التعليمية املناسبة، ومـن       ىاألساسية واملعارف وحتسني جودة التعليم، مع العمل عل       
لميذ  ت ٢٥ إىل   ختفيض كثافة الفصل الدراسي الواحد     إىل   أجل حتقيق ذلك فإن الربنامج يهدف     

ـ      يف هناية الربنامج التنموي، من خالل صيا        ٣ ٠٠٠ بعـدد    اًنة وتطوير املدارس القائمـة حالي
   فصل دراسي؛٩ ٠٠٠ مدرسة، وزيادة عدد

    استيعاب األعداد املتزايدة من الطالب يف مرحلة التعليم العـايل املقـدرة              )ب(  
تنفيذ سبعاً وعـشرين    ، وذلك من خالل     ٢٠١٢ ألف طالبٍ وطالبة حبلول عام       ٤٥٠حبوايل  

  ؛مركباً جامعياً، وتأهيل عشرة آالف عضو هيئة تدريس
      تنمية وتطوير املهارات الفنية لقوة العمل الوطنية، للرفـع مـن قـدراهتا               )ج(  

 ١ ٣١٦اإلنتاجية والتنافسية يف سوق العمل، وتنفيذ واستكمال وصيانة وجتهيز ما جمموعـه             
  مركزاً تدريبياً؛

  :دة اخلدمات الصحية الوقائية والعالجية والتأهيلية من خاللحتسني جو  )د(  
صيانة وتطوير املستشفيات العامة والتخصصية ليصل عدد األسـرة إىل           '١'

  نسمة؛١٠ ٠٠٠ سريراً لكل ٣٨ سرير، وصوالً إىل معدل ٢٢ ٥٠٠

 سنة  ٦٥٩ختفيض معدل املواطنني لكل طبيب عام واختصاصي من          '٢'
 ٦ ١٦٠طبيب أسنان مـن     ، ولكل   ٢٠١٢ سنة   ٦٠٠إىل   ٢٠٠٦

      خـالل   ٥ ٠٠٠ إىل   ٦ ٢٣٤، ولكل صـيديل مـن       ٥ ٠٠٠إىل  
 ذات الفترة؛

حتسني اإلدارة وتطوير النظام الصحي واعتماد املختربات ومعامـل          '٣'
  التحليل ومعايرة األجهزة الطيب؛

تعزيز الوعي اجلماهريي وتطوير الذات وتأكيد االنتماء، من خالل إنـشاء             )ه(  
  عات الثقافية، واملكتبات الرئيسية بالشعبيات؛عدد من اجملم



CRC/C/LBY/3-4 

GE.10-42697 12 

تطوير الوسائط الثقافية واإلعالمية وحتديث آلية عملها، من خـالل إنـشاء              )و(  
  أربعة جممعات إعالمية، ومسرحني بطرابلس وبنغازي، وصيانة وتطوير دور العرض السينمائي؛

وصيانة املراكز  تأهيل واستكمال املدن الرياضية بطرابلس وبنغازي وسبها،          )ز(  
ومالعب الرياضة بالشعبيات، وإنشاء عدد من الساحات الشعبية ومراكز تـدريب املـرأة             

  .وبيوت الشباب
سية لقطاعات البنية األساسية واإلنتاجية واخلدمات واليت       ياألهداف الرئ إىل  باإلضافة    

باراً وصغاراً،  توفري االحتياجات األساسية وضمان احلقوق لكل املواطنني ك        إىل   مجيعها تسعي 
  .رجاالً ونساء

اإلدارات املختصة باجملاالت املشمولة باالتفاقية، واخلطوات املتخذة لضمان التنفيذ الفعال              
  أحرزته من تقدم  ورصد ما،ألنشطتها

 يتم من خالل اللجان الـشعبية العامـة         ٢٠٠٨/٢٠١٢إن تنفيذ الربنامج التنموي       -٢٥
 ،)اخلـدمات واإلنتاجية،  والبنية األساسية،   وية البشرية،   قطاعات التنم : (للقطاعات املختلفة 

 وذلك من خالل اإلدارات العامة هبذه       ،اللجان الشعبية هي اجلهة التنفيذية يف الدولة      إن  حيث  
اللجان واملكاتب املوازية هلا باللجان الشعبية بالشعبيات، فاللجنة الشعبية العامـة للـشؤون             

من خالل إدارة رعاية    ) خاصة فيما يتعلق باألطفال   ( التنموي   االجتماعية تقوم بتنفيذ برناجمها   
الطفولة وإدارة شؤون املرأة ورعاية األسرة وإدارة التخطـيط وإدارة التوعيـة والتثقيـف               
االجتماعي وإدارة املؤسسات االجتماعية وإدارة رعاية ذوي االحتياجات اخلاصـة باهليئـة            

  . العامة لصندوق التضامن االجتماعي
كذلك اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بتنفيذ أهدافها التنمويـة         قوم  تو  -٢٦

من خالل اإلدارات املختصة، خاصة إدارة التعليم األساسي وإدارة التعليم املتوسـط وإدارة             
 وإدارة التعليم املرتيل، وأيضاً من خالل مركز املناهج التعليمية والتدريبيـة            يالتعليم التشارك 

  .  التقنيات واملباين التعليميةومصلحة
وتنفذ اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة براجمها من خالل إدارة الرعاية الـصحية               -٢٧

األولية، وإدارة التوعية والتثقيف االجتماعي وإدارة التخطيط واملركز الوطين للوقايـة مـن             
   .األمراض السارية واملتوطنة ومكافحتها

يتعلق  فإن كل إدارة تتويل تنفيذ ما     ،  مل اليت تتبعها هذه اإلدارات    ومن حيث آلية الع     -٢٨
سواء على مـستوى اإلدارات     (هبا بالتعاون والتنسيق مع اإلدارات األخرى يف ذات القطاع          
 مع التعاون والتنسيق مع خمتلف      )العامة وكذلك على مستوى املكاتب املوازية هلا بالشعبيات       

  . اإلدارات بالقطاعات األخرى
الـشؤون  أما فيما يتعلق بآليات الرصد، فإن أهم اجلهات اليت تتوالها هي أمانـة                -٢٩

  :القانونية وحقوق اإلنسان بأمانة مؤمتر الشعب العام واليت ختتص باآليت
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إعداد مشروعات القوانني واللوائح اليت تقترحها أمانة مؤمتر الشعب العـام             )أ(  
 ؛مترات الشعبية األساسيةومراجعة القوانني املراد عرضها على املؤ

نشر القوانني والقرارات املصاغة يف مؤمتر الشعب العام واإلشـراف علـى       )ب(  
إصدار مدونة التشريعات ومدونة اإلجراءات، والنظر يف شكاوى وتظلمات األفراد واهليئات           
من اإلجراءات املاسة حبقوقهم وحرياهتم والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة لوضـع احللـول      

  ؛ملناسبة هلا ومتابعتهاا

اإلشراف على إعداد التقارير الدورية املتعلقة حبقوق اإلنسان يف اجلماهريية            )ج(  
 ؛لعرضها على اللجان املعنية لدى املنظمات اإلقليمية والدولية

اإلعداد للندوات وامللتقيات واملؤمترات اليت تعين بالشئون القانونية وحقوق           )د(  
     ريية واملشاركة يف تلك اليت تعقد يف اخلارج بالتنسيق مـع اجلهـات             اإلنسان داخل اجلماه  

 ؛ذات العالقة

اإلشراف على اللجان القانونية اليت يشكلها مؤمتر الشعب العام أو أمانتـه              )ه(  
 . واالستعانة بلجان فنية وإبداء االستشارات اخلاصة بأمانة مؤمتر الشعب العام

ية اليت أنشأها مؤمتر الشعب العام تتوىل متابعة تنفيذ قرارات إن األجهزة الرقابية الشعب  -٣٠
ية، ويتم  ذاملؤمترات وإعداد تقرير متابعة يوضح أوجه القصور والتقصري من قبل األجهزة التنفي           

 .يلزم من قرارات أو توصيات الختاذ مااألساسية عرض هذا التقرير على املؤمترات الشعبية 

 ساناللجنة الوطنية حلقوق اإلن    

 هيئة عامة تتمتع بالشخصية االعتبارية والذمة املالية املستقلة، ُشكلت مبوجب           وهي  -٣١
 : ، وختتص باآليت٢٠٠٨ و١٣٧٦ لسنة ٥٥٧قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 

دراسة ملفات حقوق اإلنسان، ووضع املعاجلات الالزمة هلا واقتراح احللول            )أ(  
 ؛إىل جهات االختصاص للتنفيذاملناسبة حبسب األحوال وإحالتها 

دراسة التقارير املتعلقة بأوضاع حقوق اإلنسان يف اجلماهريية والصادرة عن           )ب(  
خمتلف اجلهات الوطنية والدولية ووضع ضوابط الردود عليها واعتماد الردود الـيت تعـدها              

يل الختاذ ما يلزم اجلهات املعنية وإحالتها للجنة الشعبية العامة لالتصال اخلارجي والتعاون الدو
  ؛بشأهنا من إجراءات

اقتراح تدابري تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ملنع أية جتاوزات يف هذا اجملـال               )ج(  
ووضع املعاجلات ملا قد يقع من جتاوزات بشأهنا وإبالغ اجلهات املعنية لتصحيح األوضاع مبا              

  ؛يتفق مع القانون
  ؛ هلا عالقة حبقوق اإلنسانإبداء الرأي يف مشروعات القوانني اليت  )د(  
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دراسة اتفاقيات حقوق اإلنسان ومشروعاهتا وإبداء الرأي بشأن التوقيع أو            )ه(  
التصديق أو االنضمام إليها، واختاذ اإلجراءات الالزمة لنشرها يف مدونة التشريعات بالتنسيق            

  ؛مع اجلهات ذات العالقة
ات التشريعية الالزمة ملواءمة    دراسة اتفاقيات حقوق اإلنسان إلعداد املقترح       )و(  

التشريعات الوطنية مع أحكام هذه االتفاقيات والقيام بالبحوث والدراسات العلميـة الـيت             
  ؛هتدف إىل تطوير قانون حقوق اإلنسان

تلقي الشكاوى والبالغات عن أية انتهاكات حلقـوق اإلنـسان وحبثهـا              )ز(  
 .قانونية بشأهناوإحالتها إىل جهات االختصاص لتتوىل إجراءاهتا ال

وقد تلقت هذه اللجنة مجلة من الشكاوى وقامت بتحقيقها وخماطبة اجلهـات ذات               -٣٢
  . العالقة لنيل مقدميها حقوقهم طبقاً للقانون، رغم قصر مدة عملها وتواضع إمكانياهتا

  :مجعيات أهلية معنية حبقوق اإلنسان، ومن أمهها    

 اللجنة العربية الليبية حلقوق اإلنسان    

دراسة ونشر مفاهيم ومبادئ حقوق اإلنسان وحرياتـه   إىل   هي مجعية أهلية تسعى   و  -٣٣
 ونشر الوعي بني املواطنني لتعميق هذه احلقوق واحلريات وترسـيخ احترامهـا،             ،األساسية

والدفاع عنها من خالل التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان وتقصي احلقائق وإيفاد املراقبني            
 . ذ كافة الوسائل ملنع حدوثها ومعاجلة آثارهاونشر تقاريرهم واختا

  حلقوق اإلنسانمجعية القذايف    

إحدى مجعيات مؤسسة القذايف العامليـة للجمعيـات اخلرييـة          ومجعية أهلية   وهي    -٣٤
العمل على محاية واحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية          والتنمية، ومن أهم أهدافها   

حملاوالت االعتداء عليها وانتهاكها وتزييفها، والعمـل علـى         لكافة أفراد اجملتمع والتصدي     
 واإلعالن العاملي حلقـوق     ىترسيخ وتنفيذ املبادئ واألسس الواردة يف الوثيقة اخلضراء الكرب        

اإلنسان والعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان واملبادئ اليت نصت عليهـا القـوانني             
 عن كافة األفراد الذين تنتهك حقوقهم أو متس حرياهتم          األساسية واملواثيق الدولية، والدفاع   

األساسية أو يتعرضون ألي من ألوان القهر والعسف والتعذيب وذلك باختاذ كافة الوسـائل              
  .السليمة املشروعة

ومن ضمن اجلهود اليت قامت هبا اجلمعية حتسني أوضـاع مؤسـسات اإلصـالح                -٣٥
مت مبتابعة أوضاعهم ومساعدهتم يف االندماج يف       والتأهيل واإلفراج عن عدد من السجناء وقا      

لية للمحامني دورة تدريبية    اجملتمع، كما نظمت بالتعاون مع السفارة الربيطانية واملنظمة الدو        
 ، وقد تضمنت هذه الدورة استعراض املعايري الدولية اليت تقود         )احلق يف حماكمة عدالة   (حول  

 يترتب على هذا احلق من احلصول على حمـامٍ          احلق يف احلصول على حماكمة عادلة، وما      إىل  
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كيفية التعامل مع فئـات      إىل   واالستماع العلين واالستئناف واحملاكمة دون تأخري، باإلضافة      
السن القانونية والنـساء واألشـخاص       إىل   خاصة من املتهمني مثل األطفال الذين مل يصلوا       

ت حول مراقبة احملاكمات وإسـاءة      املصابني بإعاقة ذهنية، وأيضاً طريقة استخالص املعلوما      
  .ي واملدعي العام وحمامي الدفاعاملعاملة احملتملة ووظيفة القاض

بالتعاون مع املنظمـة الدوليـة      ) دور املراقب القانوين  ( تدريبية حول    ونظمت دورة   -٣٦
 للمحامني، واليت هتدف لتكوين عناصر وطنية مؤهلة تأهيالً جيداً للقيام بدور املراقب القانوين            

ق اإلنسان  حلقوق اإلنسان باجلماهريية، وقد شارك فيها عدد من الباحثني والناشطني يف حقو           
 .وخرجيي كلية القانون

أما أهم الربامج والنشاطات اليت قامت هبا هذه اجلمعية يف إطار إعمـال حقـوق                 -٣٧
ذ املـدارس  الطفل، فهي إلقاء عدد من احملاضرات واللقاءات املفتوحة حول االتفاقية مع تالمي  

اليت تقع يف نطاق موقع اجلمعية، وتوزيع النشرات واملطويات اليت حتتوى علـى معلومـات               
ونصائح حول حقوق اإلنسان بصفة عامة وحقوق الطفل حتديداً، املشاركة يف الفعاليـات             

  . املتعلقة حبقوق الطفل سواء احمللية أو العربية
 تربوي عن حقوق الطفل، وسـيتم       كما مت تشكيل جلنة من املختصني لوضع منهج         -٣٨

  . تدريسه كتجربة يف مدرستني، واحدة بطرابلس واألخرى ببنغازي
كما تقوم اجلمعية أيضاً بإجراء دراسة شاملة لوضع أطفال الليبيات املتزوجات مـن            -٣٩

.  خاصة من حيث اجلنـسية والتعلـيم       غري الليبيني، وذلك لتذليل الصعوبات اليت تواجههم      
ن قبل املختصني باجلمعية على إعداد مقترح حول تقدمي برامج حـول ثقافـة   والعمل جارٍ م 

  .الطفل من خالل وسائل اإلعالم

  التدابري املتخذة لضمان مجع املعلومات بانتظام عن األطفال    
 بشأن النظام للمعلومات والتوثيق، والـذي       ١٩٩٠ لسنة   ٤القانون رقم    إىل   استناداً  -٤٠

تمالته، من خالل النص على أن هدف النظام الوطين للمعلومات          حدد ماهية هذا النظام ومش    
توفري كافة البيانات واإلحصائيات والوثائق ومعاجلتها وحتليلها ووضع دليل هلذه املعلومـات            
على حنو يسهل انسياهبا وجيعلها متاحة ألجهزة الدولة لتتخذ على ضوء مؤشراهتا القـرارات              

ا ووضع الربامج الالزمة للتنفيذ واملتابعة على حنو خيـدم          السليمة لتسيري نشاطها والتخطيط هل    
  .لسياسات العامة لتطوير اجملتمعاألغراض االقتصادية واالجتماعية وا

فقد أُنشئت املراكز القطاعية للمعلومات والتوثيق واليت تعترب روافد أساسية للهيئـة              -٤١
إن لكـل قطـاع مركـز       العامة للمعلومات من خالل الشبكة الوطنية للمعلومات، حيث         

معلومات وتوثيق قطاعي يقوم برصد ومجع البيانات واملعلومـات واإلحـصائيات املتعلقـة             
  . يتعلق باألطفال بالقطاع، مبا فيها املعلومات حول ما
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ويف إطار ذلك ُنفذت خالل السنوات املاضية العديد من املسوح والدراسات الـيت               -٤٢
 اجلماهريية يف كافة جماالت حياهتم، ومن أمههـا         سامهت يف التعرف على وضع األطفال يف      

  :٢٠٠٨-٢٠٠٢واليت مت تنفيذها خالل الفترة من 
 ؛٢٠٠٢نفاق العائلي اإلمسح  •

 ؛٢٠٠٣/املسح العنقودي متعدد املؤشرات الثاين •

 ؛٢٠٠٣/صادي واالجتماعيتاملسح االق •

 ؛٢٠٠٥املسح املصلي  •

 ؛٢٠٠٦التعداد العام للسكان  •

 ؛٢٠٠٧/املسح الصحي املدرسي •

 ؛٢٠٠٨/املسح الوطين لصحة األسرة •

 ؛٢٠٠٨دراسة تقييميه حول عدالة األحداث يف اجلماهريية  •

 ).حتت اإلجناز( ٢٠٠٨/٢٠٠٩ه حول املؤسسات االجتماعية دراسة تقييمي •

وفرت هذه املسوح والدراسات بيانات ومعلومات حول وضـع األطفـال يف            وقد    -٤٣
غرايف والرعايـة االجتماعيـة     والتعليم والوضع الـدمي   اجلماهريية، خاصة فيما يتعلق بالصحة      

يتعلق بالعنف ضد األطفال  ، خاصة ماىيزال هناك نقص يف جوانب أخر     واحلماية، إال أنه ال   
تغطية النقص فيها من خالل تنفيذ عدد        إىل   وسوء املعاملة واالستغالل اجلنسي، واليت نسعى     

  . جتماعيةمن الدراسات واملسوح من خالل مركز الدراسات اال

  خمصصات امليزانية     
نتاجي واخلدمي من مـوارد     اإلتتوىل الدولة اإلنفاق على قطاعات االقتصاد الوطين          -٤٤

اخلزانة العامة وذلك من خالل ختصيص بنود من امليزانية العامة للدولة لإلنفاق على اجلوانب              
لعالقة بالطفولـة يـتم     املتعلقة باألطفال، فمن خالل ميزانية كل قطاع من القطاعات ذات ا          

ختصص جزء منها للجوانب اليت تتعلق باألطفال سواء بشكل مباشر أو غري مباشر، فاللجنة               
الشعبية العامة للصحة والبيئة ختصص جزءاً من ميزانيها للصرف على الربامج واخلدمات اليت             

  . تقدم لألم والطفل، خاصة فيما يتعلق بالصحة اإلجنابية، والتطعيمات
 االجتماعية بنوداً من ميزانيتـها إلنـشاء         للشؤون اللجنة الشعبية العامة  صت  خصو  -٤٥

مراكز االكتشاف املبكر لإلعاقة، وجممعات الرعاية االجتماعية الشاملة، ومراكـز لتأهيـل            
وإعادة تأهيل ذوي اإلعاقة، ومراكز اخلدمات االجتماعية والنفسية، ودعم برامج الطفولـة            

صص اهليئة العامة لصندوق التضامن االجتماعي جزءاً من ميزانيتها         داخلياً وخارجياً، كما خت   
 .للصرف منها على دور الرعاية االجتماعية
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  ١دول اجل
  )باملليون دينار لييب (٢٠٠٧-١٩٩٥صروفات التنمية خالل الفترة م

  اجملموع  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  القطاعات
 ٤١١٦,٥  ١٠٣٦,٦  ٦٥١,٣ ٦٥٥,٤ ٤٩٨,٤  ٣٠٧,١  ٧٤١,٦  ٢١٦,١  التعليم والبحث العلمي

  ٢٧٢,٣  ٩٦,٢  ١٤,٣  ٧٨  ٦٤,٥  ٥,٤  ٥٢,٠  ١٣,٩  اإلعالم
  ٥٣٣,٨  ١٩٢,٣  ١٤٢,٨ ١٩٨,٧          التدريب املهين

 ١٨٦٦,٦  ٤٥٩,٦  ٢٧٧,١  ٢١,٩ ٢٤٩,١  ٣٢٦,١  ٣٩٧,١  ١٣٥,٧  لصحة والضمان االجتماعيا
  ١٣٥  ٤٥,٥  ٣٦,٤  ٣٢,٢  ٢٠,٩        الشباب والرياضة

 ٦٩٢٤,٢  ١٨٣٠,٢ ١١٢١,٩ ٩٩٦,٢ ٨٣٢,٩  ٦٣٨,٦  ١١٣٩  ٣٦٥,٧  ات التنمية البشريةمجوع قطاع
  ٤٨٧٦٩  ١٥٧٨٠  ١٢٢١٦  ٩٥٩٧  ٣٥٨١  ٢٥٣٠  ٣٧٠٦  ١٣٥٩  كامل قطاعات االقتصاد الوطين

  ١٤,٨  ١١,٦  ٩,٢  ١٠,٤  ٢٣٣  ٢٨,٣  ٣٠,٧  ٢٦,٩  التنمية البشريةسبة جمموع قطاعاتن
  

مصروفات التنمية خالل الفترة 2005 - 2007   (القيمة بالمليون دينار ليبي)
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  تفاقيةنشر اال    

التفاقية تسعى القطاعات املختلفة واجلمعيات األهلية ومؤسسات       وفيما يتعلق بنشر ا     -٤٦
اجملتمع املدين إىل نشر مبادئ اتفاقية حقوق الطفل بكل الوسائل املمكنة، ومن التدابري اليت مت               

  :يلي القيام هبا لتحقيق ذلك ما
      ٢٠ على االتفاقية يف اجلريدة الرمسية، وذلك يف العـدد رقـم             التصديقنشر   •

 ؛١٩٩١لسنة 

         إقامة عدد من ورش العمل واللقاءات والنـدوات حـول حقـوق الطفـل              •
 ؛الواردة باالتفاقية
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ختصيص صفحات بالصحف احمللية لعرض ومناقشة حقوق الطفل، يشارك يف           •
 ؛حتريرها األطفال

 ؛تقدمي برامج إذاعية ومرئية حول ذلك •

قية حيـث مت    طباعة مطويات وملصقات وجمالت وكتيبات تتضمن مواد االتفا        •
 ؛توزيعها على العاملني مع األطفال

إقامة عدد من الدورات التدريبية حول تطبيق اتفاقية حقوق الطفل من خـالل       •
خبري دويل وحتت إشراف اليونيسيف، حيث شارك فيها عدد كبري من العاملني            
يف اجملال االجتماعي وخاصة العاملني مع األطفال واجلمعيات األهلية والوعاظ          

 ؛يني وشباب الكشافةالدين

تدريس مادة حقوق اإلنسان يف كافة كليات القانون باجلماهرييـة وكـذلك             •
أكادمييات ومدارس الشرطة واملعهد العايل للقضاء، وأيـضاً كليـات اآلداب           
والتربية وكليات إعداد املعلمني، ويف مرحليت التعليم األساسي واملتوسط يدرس          

وق اإلنسان، واليت حتتوي علـى بنـود         حلق ىالطالب الوثيقة اخلضراء الكرب   
واضحة الحترام هذه احلقوق، كما يتم تناول مواضيع حقوق اإلنـسان مـن             

 ؛ل مواد منها التربية اإلسالميةخال

ختصيص جوانب من النشـاط املـدرسي حـول بعض حقـوق األطفـال           •
 ؛)موسيقى، فين، مسرحي(

 ؛إقامة املسابقات الفنية حول حقوق الطفل •

مج بإذاعات املدارس للتعريف ببنود االتفاقية، كما يتم تناوهلا يف          ختصيص برنا  •
 .جمالس اآلباء واألمهات الذي يعقد بشكل دوري يف املؤسسات التعليمية

 ومن أهم الـربامج     .وتقوم أيضاً اجلمعيات األهلية بنشاطات يف جمال نشر االتفاقية          -٤٧
 :والنشاطات اليت نفذهتا اجلمعيات يف هذا اجملال

 العامليـة   اركة مجعية متالزمة داون يف الندوة اليت نظمتها مؤسسة القـذايف          مش •
للجمعيات اخلريية والتنمية واليت أقيمت حتث شعار حقوق الطفل وواجبـات           

 ؛)يف حق التعليم ملن لديهم متالزمة داون(اجملتمع بورقة عمل 

العمل سامهت مجعية واعتصموا لألعمال اخلريية بالعديد من احملاضرات وورش           •
 لـسنة   ٥للتعريف باالتفاقية للعاملني مع األطفال مع شرح كامل للقانون رقم           

 ؛ بشأن محاية الطفولة١٤٢٧

نظمت مجعية الطفل املعاق ندوة تثقيفية توعوية بشأن تفعيل االتفاقية حلقـوق             •
 ؛الطفل واالتفاقية الدولية لرعاية ومحاية املعاقني
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حنـو وضـع    (يتام ورشة عمل حتت عنوان      ية األ أقامت مجعية األمل اخلريية لرعا     •
 . بالتعاون مع اجمللس العريب للطفولة)معايري وطنية لألطفال فاقدي الرعاية الوالدية

 :كما للحركة العامة للكشافة واملرشدات دور يف نشر االتفاقية، حيث قامت باآليت  -٤٨

العاملية حلقوق  دورة لتأهيل القيادة الكشفية واإلرشادية للتعريف ببنود االتفاقية          •
 ؛الطفل مبشاركة مدير مكتب اليونيسيف باجلماهريية

نشرها من خالل منتسيب احلركة الكشفية يف كافة مناطق اجلماهريية وتوزيـع             •
 ؛امللصقات والنشرات على مجيع أفواج الكشافة

إقامة محالت توعوية يف املؤسسات التعليمية وملتقيات العائالت بتوزيع الكتيب  •
 ؛نود االتفاقيةالذي حيوي ب

 يف احلركـة    للمـسؤولني التعاون مع اللجنة العليا للطفولة بتنظيم ورشة عمل          •
  .الكشفية من مجيع مناطق اجلماهريية للتعريف هبذه االتفاقية

أولت احلركة الكشفية اهتماماً كبرياً بتنفيذها عمليـا وجتـسيدها واقعيـاً يف             كما    
  .أنشطتها وبراجمها ملنتسبيها

  قريرإعداد الت    
شكيل جلنة برئاسة   تأما خبصوص كيفية إعداد هذا التقرير، فقد مت إعداده من خالل              -٤٩

ـ         للشؤوناللجنة الشعبية العامة     ة  االجتماعية وعضوية مندوبني عن القطاعـات ذات العالق
الصحة، التعليم والبحث العلمي، العدل، األمن العام، التخطيط واملالية، اهليئة العامة  (بالطفولة  

صندوق التضامن االجتماعي، أساتذة جامعات، خرباء يف قضايا الطفولة، عدد من اجلمعيات ل
 :، حيث مت اآليت)األهلية العاملة يف جمال الطفولة

 ؛اعه، مث مت مجع هذه التقاريريتعلق بقط قدم كل عضو تقرير حول ما •

 ؛ةًشكلت جلنة لصياغة التقرير وفق اآللية اخلاصة بكتابة التقارير الدوري •

على عدد من املختصني واخلـرباء يف  َعرض بعد إعداد املشروع النهائي للتقرير     •
 ؛جمال الطفولة يف القطاعات املختلفة

شارك فيهمـا   ) طرابلس، بنغازي (يت عمل   مت اعتماده بعد مناقشته خالل ورش      •
 القطاعات املشاركة يف إعداد التقرير واملختصني واخلرباء واجلمعيات         مسؤولو
 ؛ألطفال أنفسهماألهلية وا

      وخالل فترة إعداد التقرير مت تغطيته من خـالل الـصحف احملليـة وبعـض                •
  . الربامج اإلذاعية
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  )١املادة (تعريف الطفل   - الرابع  
إطار تعديل القوانني يف  أما ، فيما يتعلق بتعريف الطفل )الثاينالدوري   يراجع التقرير     -٥٠

ية، فقد مت إعداد مشروع قانون بشأن تعـديل قـانون           حكام االتفاق أالوطنية مبا يتماشى مع     
 التعبئة والذي يقضي برفع سن األشخاص الذين يتم استدعاؤهم لالنتقال هبم من حالة السلم             

عرف فيه الطفل   والذي  سن الثامنة عشرة، وقانون بشأن محاية الطفولة         إىل   حالة احلرب إىل  
وتـضمن  . "لذي مل يتم الثامنة عشرة من عمرهى ااملولود ذكراً أو أنث"املادة األوىل منه أنه    يف  

املشروع أيضاً عدة نصوص جديدة أخذت أغلب أحكامه من االتفاقيـات الدوليـة وهـو               
  .معروض على املؤمترات الشعبية للنظر فيه

 املواقعة   جرمييت ٤٠٨و ٤٠٧املادتني  يف   تناول قانون العقوبات     :ي اجلنس االرض •
ة كل من واقع أو هتك عرض صغري ولو        وهتك العرض، حيث نصتا على معاقب     

 ؛بالرضا دون الثامنة عشرة

الوراثة أهلية معينة أو عمر معني، أما التصرف        يف  ليس الكتساب احلق    : الوراثة •
ماله قبل بلوغه سـن     يف  جيوز للصغري غري املميز التصرف       فيها فاألصل أنه ال   

افعـة جيـوز     عشرة سنة فإذا تصرف فيها وكانت تصرفاته ن        الرشد وهى مثاين  
إجازهتا وإذا كانت ضارة به تعترب باطلة، أما التصرفات اليت تدور بني النفـع              

 ؛بطال ملصلحة الصغري كما أنه تصح الوصية للجننيلإل قابلة يوالضرر فه

      عقد صفقات التملك وإنشاء روابط أو االنضمام إليها وإنـشاء اجلمعيـات             •
      داء وهـي حمـددة ببلـوغ سـن     فهي تستوجب أهلية األ   ،  أو االنضمام إليها  

 ؛الثامنة عشرة

إن القرآن الكرمي يف اجلماهريية هو شريعة       : حضور الدروس الدينية يف املدارس     •
اجملتمع ومادة التربية الدينية تدرس منذ السنوات األوىل يف مراحـل التعلـيم             

 ؛تقل أمهية عن باقي املواد األخرى املختلفة وهي مادة أساسية ال

يعترب فعالً جمّرماً شرب اخلمر : املواد الكحولية واملواد اخلاضعة للمراقبةاستهالك  •
وتعاطيه وحيازته وإحرازه وصنعه والتعامل فيه وتقدميه ويعاقب مرتكب ذلك          

 بشأن حترمي اخلمر، فإذا كان      ١٩٩٤ لسنة   ٤بالعقوبات املقررة يف القانون رقم      
ل جنائياً، غري أنه جيوز للقاضي      يسأ  سنة فإنه ال   ١٤الفاعل قاصراً مل تبلغ سنه      

أن يتخذ يف شأنه التدابري الوقائية املالئمة، أما إذا أمت الرابعة عـشرة ومل يبلـغ            
  . الثامنة عشرة فإن العقوبة ختفض مبقدار ثلثيها

يلزم من   أما املواد األخرى اخلاضعة للمراقبة، كالتبغ مثالً فقد اختذت اجلماهريية ما            -٥١
االتفاقيات الدولية اليت حتظر التدخني، وقد أصدرت اللجنة الشعبية العامـة           إجراءات ملراعاة   

       بشأن مكافحة التدخني والتبغ ومشتقاته، والـذي نـص يف           ٢٠٠٩ لسنة   ٢٠٦القرار رقم   
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حيظر بيع منتجات التبغ ومشتقاته ملن تقل أعمارهم عن مثانية عـشر            " على أنه     منه ١٠املادة  
ل جيب أال تقل املسافة بني احملل املرخص له ببيع التبغ وأقرب مؤسسة             ويف مجيع األحوا  . عاماً

، كما أن هناك مشروع قانون مت إعـداده   " متر ٥٠٠ناد رياضي أو اجتماعي عن      تعليمية أو   
وسيعرض على املؤمترات الشعبية بشأن حظر التدخني وينظم التعامل فيه كما نصت املـادة              

       عدم جواز صرف الدواء إال مبوجـب وصـفة طبيـة،            الطبية على    املسؤولية من قانون    ٢٢
 . فيما عدا األدوية املباح صرفها من قبل قطاع الصحة والبيئة بدون وصفة

يتـصل   ذلك ما يف  التشريع بني الفتيات والفتيان، مبا      يف  مدى وجود اختالف        
  اجلنسي ابالزواج والرض

فال توجد قـوانني خاصـة بـالبنني         ،يفرق بني البنني والبنات    الاللييب  إن التشريع     -٥٢
وأخرى بالبنات، فما يسرى على الذكر يسري على األنثى دون متيز، فعلي سـبيل املثـال                

التعليم يف املرحلة االبتدائية    بأن   من قرار جملس الوزراء بالئحة التعليم االبتدائي         ١نصت املادة   
نشئها الدولة، وكذلك احلال    حق وواجب من بنني وبنات وهو جماين يف مجيع املدارس اليت ت           

أما فيما خيص الزواج فأهلية الزواج للطرفني تكتمل ببلوغ سـن           . بالنسبة للمرحلة اإلعدادية  
 بـشأن الـزواج     ١٩٨٤ لـسنة    ١٠جيوز وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم         العشرين وال 

جيوز أن يعـضل     الوالطالق وآثارمها إجبار الفىت أو الفتاة على الزواج رغم إرادهتما، كما            
  . ترضاه زوجاً هلا املوىل عليها من الزواج مبن ال

ملوضوع يف بداية هـذا     هذا ا  إىل   أما فيما يتعلق بالرضا اجلنسي فقد سبقت اإلشارة         -٥٣
 بشأن املواقعة وهتك العرض، تسريان على الذكر واألنثى على ٤٠٨،  ٤٠٧ملادتان  التقرير، فا 
 او هتك صغرياً سواء كان ذكرا أو أنثى ولو بالرض         أاقع  حيث تعاقبان كل من و    . حد السواء 

  . دون سن الثامنة عشرة

مدى استخدام معايري سن البلوغ يف إطار القانون اجلنائي، وتطبيقها بـشكل                
  خمتلف على البنني والبنات 

اجلماهريية العربية الليبية على أساس     يف   يالقانون اجلنائ يف   اجلنائية   املسؤوليةحتسب    -٥٤
يوجد فرق بني البنني والبنات      ال  عشرة سنة وليس بسن البلوغ وبالتايل      ن الرشد وهى مثاين   س

  . بداية هذا التقريريف هذا اخلصوص، وقد سبقت اإلشارة إىل هذا املوضوع يف 



CRC/C/LBY/3-4 

GE.10-42697 22 

  مبادئ عامة  - اخلامس

  )٢ املادة(عدم التمييز   - ألف  
تعزيز احلرية والوثيقة اخلـضراء      النصوص الواردة يف القوانني الدستورية كقانون        إن  -٥٥

  .  عصر اجلماهري تسري على الكبار والصغار على حد سواءيفالكربى حلقوق اإلنسان 
يتمتع هبا  اليت  أما عن مدى متتع أطفال الليبيات املتزوجات من غري الليبيني باحلقوق              -٥٦

ة والذي مبقتضاه    قانون خبصوص اجلنسي   مشروعغريهم من األطفال الليبيني فإنه يوجد حالياً        
يتمتع هبا غريهـم مـن   يتمتع أبناء الليبيات املتزوجات من أجانب بكافة احلقوق واملزايا اليت      

  .األطفال الليبيني
 جانب آخر فمع اهتمام تشريعاتنا الوطنية بكافة فئات اجملتمع، فإهنا وضـعت             ومن  -٥٧

 فقـد صـدر بـشأهنم      تشريعات خاصة لدعم محاية بعض الفئات، فمثالً فئة ذوى اإلعاقة،         
 بشأن املعاقني والذي نص يف مواده على أحقيتهم يف احلـصول            ١٩٨٧ لسنة   ٥القانون رقم   
حيتاجون إليه من األجهزة الالزمة الكتساهبم املقدرة على اسـتعادة قـدرهتم يف     على كل ما  

، كما نص القانون على أن التعليم األساسي هو حق وواجب على ذوى االحتيـاج               احلركة
عليمه بدور اإليواء أو مبعاهد أو مدارس خاصة هبم إذا تعذر عليهم االندماج             تى املعاق   ويتلق

 مـن   ٢٤مع األسوياء، وله احلق يف التأهيل الطيب والنفسي واالجتماعي، كما نصت املادة             
هـتم  اكما  . ئب مما يقومون به من أعمال     ذات القانون على إعفاء دخول املعاقني من الضرا       

طفـال املولـدين    األوجه الرعاية االجتماعية جلميع الفئات، خاصة فئة        أافة  املشرع بتقدمي ك  
خارج نطاق الزوجية حيث كفلت تشريعاتنا هلم كافة احلقوق واملزايا وسوف نذكرها الحقاً 

 . تقريرنايف

  )٣املادة (مصاحل الطفل الفضلى   - باء  
نات مبصلحة الطفل الفضلى    بداية نود التأكيد على اهتمام جَّل تشريعاتنا منذ اخلمسي          -٥٨

 من قـانون    ٣٨١ تقريرنا السابق، فاملادة  يف  مل يتم ذكرها    اليت  ونضيف بعضاً من النصوص     
املرافعات املدنية والتجارية أجازت للقاضي احلكم بالنفاذ املعجل بكفالة أو بدوهنا إذا تعلقت             

ـ                   سكن وتـسليم   بتقرير نفقة وقتية واجبة وأجرة احلضانة إن وجبت وأجرة الرضـاع وامل
  .الصغري ألمه

 بشأن القانون الصحي يف املادة الثالثة منه        ١٩٧٣ لسنة   ١٠٦كما نص القانون رقم       -٥٩
للنشء مجيع اخلدمات الصحية الوقائية منها والعالجية مبا حيقق    " وزارة الصحة "توفر  (على أن   

ون اإلجـراءات اجلنائيـة     من قان  ٤٤٧ ، واملادة )سالمة اجليل اجلديد جسمياً وعقلياً ونفسياً     
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نصت على أنه إذا كان احملكوم عليه رجالً وزوجته جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحـدمها                
  .حىت يفرج عن اآلخر إذا كانا يكفالن صغرياً مل يتجاوز مثاين عشرة سنة كاملة

سرية أما فيما يتعلق بكيفية إيالء االعتبار األول ملصلحة الطفل الفضلى يف احلياة األ              -٦٠
ورد يف التقرير السابق، فاللجنة الشعبية العامة للتعليم  ما إىل واملدرسية واالجتماعية، فاإلضافة  

والبحث العلمي من خالل الربامج واملشاريع اليت تنفذها لتطوير النظام التعليمي، فهي تسعى             
  .حتقيق مصلحة الطفل، وسيأيت ذكر هذه الربامج ضمن جانب التعليم إىل دائماً
وأصدرت اللجنة الشعبية العامة عدة قرارات لصاحل ذوي اإلعاقة وذلك يف اجتماعها   -٦١

  :، وأمهها٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣الذي عقدته مبناسبة اليوم العاملي للمعاقني يف 
 بشأن تقرير بعض األحكام     ٢٠٠٨ لسنة   ٦٦٥قرار اللجنة الشعبية العامة رقم       •

اللجنة  إىل    أسند اختصاص تعليم هذه الفئة     يف شأن تعليم ذوي اإلعاقة، والذي     
 ؛الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي

 بشأن إنشاء جملس وطـين      ٢٠٠٨ لسنة   ٦٦٦ قرار اللجنة الشعبية العامة رقم     •
لرعاية حقوق ذوي اإلعاقة، يتكون من أمني اللجنة الشعبية العامـة وأمنـاء             

حة والبيئة والتعلـيم والقـوي    االجتماعية والصؤوناللجان الشعبية العامة للش   
العاملة واملواصالت والنقل وأمني الرابطة العامة لذوي اإلعاقة وأمـني احتـاد            
اجلمعيات العاملة يف جمال ذوي اإلعاقة وأمني االحتاد العام لرياضة ذوي اإلعاقة            
وأمني جلنة إدارة اهليئة العامة لصندوق التضامن االجتماعي وأمني جلنـة إدارة            

  . العامة لإلسكان واملرافق ورئيس جملس الشباب والرياضةاملؤسسة 
متابعة اخلدمات اليت تقدم لـذوي اإلعاقـة يف         : ومن أهم اختصاصات هذا اجمللس      -٦٢

خمتلف اجملاالت، ومعاجلة املشاكل والصعوبات اليت تواجه تقدمي اخلدمات املقـررة لـذوي             
تلف اجلهات القائمـة علـى تقـدمي        اإلعاقة مبوجب القوانني والتشريعات، والتنسيق بني خم      

اخلدمات اخلاصة بذوي اإلعاقة من القطاعات واملؤسسات واهليئات واألجهزة واجلمعيـات           
ومتكني كل منها من القيام بالدور املطلوب منها، وكذلك وضع الربامج والسياسات الالزمة             

ني والتشريعات اخلاصة   للوقاية من اإلعاقة وإدماج ذوي اإلعاقة يف اجملتمع، مع مراجعة القوان          
  . بذوي اإلعاقة والعمل على تطويرها واقتراح التعديالت املطلوبة عليها

 بشأن إضافة فئات بعـض      ٢٠٠٨ لسنة   ٦٦٧ قرار اللجنة الشعبية العامة رقم     •
 سنة للفئات احملددة مبوجب املادة الثانية عشرة من القـانون           ١٨املعاقني دون   

   :ساسي، وهذه الفئات هي بشأن املعاش األ١٩٨٥ لسنة ٦رقم 
  ؛مشلولو طرف أو أكثر األطفال مبتورو أو  )أ(    
  ؛ضعاف النظر الشديد أو األطفال مكفوفو البصر  )ب(    
  .األطفال من فئة التخلف العقلي البسيط واملتوسط  )ج(    
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فلكـل قطـاع مـن      : أما فيما يتعلق بتدريب املهنيني العاملني مع حقوق األطفال          -٦٣
لعالقة بالطفولة خطة تدريبية للعاملني هبا، مبن فيهم العاملون مع األطفـال،            القطاعات ذات ا  

 اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي العديد من الـدورات التدريبيـة              أقامت فمثالً
والتأهيلية ملديري املدارس واملدرسني واملفتشني التربويني، وذلك للرفع من كفاءهتم وتأهيلهم           

  .  من أداء مهامهم على أكمل وجهمبا ميكنهم 
و أقامت اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة من خالل جملس التخصصات الطبيـة               -٦٤

  .العديد من الدورات التدريبية لألطباء واملهن املساعدة الطبية، خاصة أطباء األطفال
      دوراتوأقامت اللجنة الشعبية العامة للعدل من خالل املعهـد العـايل للقـضاء                -٦٥

تدريبية يف جمال قضاء األحداث والقانون الدويل اإلنساين ألعضاء اهليئات القضائية من قضاة             
 .ونيابة وحماماة

  )٦املادة (احلق يف احلياة والبقاء والنمو   - جيم  
إن ضمان حق الطفل يف احلياة والبقاء والنمو تناوله أساساً القرآن الكـرمي، الـذي               -٦٦

تمع يف ليبيا حيث حيرم القرآن قتل األطفال ألي سبب، وقد نصت على هذه              يعترب شريعة اجمل  
احلقوق القوانني الدستورية كالوثيقة اخلضراء الكربى حلقوق اإلنسان كما ذكـر التقريـر             
السابق أغلب التشريعات اليت ينص فيها على ضمان هذه احلقوق، وتوجد نصوص أخـرى              

جيب على  ( واليت تنص على أنه      ١٩٧٣ لسنة   ١٠٦  من القانون الصحي رقم    ١١٥منها املادة   
من شأنه إجهاض امرأة حامل ومينع إجراء اإلجهـاض  شيء الطبيب االمتناع عن وصف أي      

  ).بتاتاً إال إذا كان يعتقد أنه ضروري إلنقاذ املرأة احلامل
 منه على عدم جواز تنفيذ عقوبة       ٤٣٦كما نص قانون اإلجراءات اجلنائية يف املادة          -٦٧
  .بعد شهرين من وضعها عدام على احلبلى إال مااإل
 منه على جواز تأجيل تنفيذ العقوبة املقيدة للحرية على املرأة           ٤٤٤كما نصت املادة      -٦٨

  . إىل حني أن تضع محلهااحلامل إذا كان احلمل يف شهره السادس ويكون التأجيل
ل وأسباب الوفاة، فقد مت     وفيما يتعلق بالتدابري املتخذة لضمان تسجيل وفيات األطفا         -٦٩

  . الثاينإيرادها خالل التقرير الدوري 
، )تؤكده اإلحصائيات  وهذا ما (االت االنتحار بالنسبة لألطفال     ونظراً لقلة عدد ح     -٧٠

  . توجد تدابري حمددة لذلك فإنه ال
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  ٢دول اجل
   سنة٢٠-١٠قضايا االنتحار والشروع فيه لفئات السن 

 الشروع فيه االنتحار

 إناث ذكور إناث ذكور شروع فيه انتحار قضايا األطفالعدد  إمجايل القضايا السنة

١٦ ٩ ٦ ١٠ ٢٥ ١٦ ٤١ ٢٢٩ ٢٠٠٥ 

٢٤ ٨ ١٥ ١٤ ٣٤ ٢٩ ٦٣ ٣٢٣ ٢٠٠٦ 

٢٩ ١١ ٩ ١٦ ٤٠ ٢٥ ٦٥ ٣٥٥ ٢٠٠٧ 

٢٧ ١٤ ١١ ٢٢ ٤١ ٣٣ ٧٤ ٣٤٧ ٢٠٠٨ 

  .٢٠٠٨-٢٠٠٥عن اجلرمية للسنوات اللجنة الشعبية العامة لألمن العام، التقرير السنوي   :املصدر
من إمجايل قضايا االنتحـار     )  سنة ٢٠-١٠( نسبة قضايا انتحار فئات السن       بلغت  -٧١

 سـنة   ) يف املائـة   ١٨(، و ٢٠٠٦سنة  )  يف املائة  ١٩,٥(،  ٢٠٠٥خالل سنة   )  يف املائة  ١٧(
 ، ورغم قلة هذه النسبة، فإنه مـن املالحـظ يف          ٢٠٠٨خالل سنة   )  يف املائة  ٢١( و ٢٠٠٧

 قضية سنة ٦٥ إىل  وصلت٢٠٠٥ قضية سنة ١٦قضايا االنتحار أهنا يف ارتفاع مستمر، فمن 
، وترتفع حاالت االنتحار بني الذكور عنها بني اإلنـاث،          ٢٠٠٨ خالل سنة    ٧٤ و ٢٠٠٧

 قضية خـالل سـنة   ١٦بينما قضايا الشروع يف االنتحار هي أيضاً يف ارتفاع مستمر، فمن      
، وترتفع قضايا الـشروع يف      ٢٠٠٨ سنة   ٤١ و ٢٠٠٧ة   قضية سن  ٤٠ إىل وصلت   ٢٠٠٥

  .االنتحار بني اإلناث عنها بني الذكور
 

  
  
  
  
  

  )١٢املادة (احترام آراء الطفل   - دال  
إن حق الطفل يف التعبري عن آرائه حبرية هو مكفول مبوجب التشريعات الدسـتورية             -٧٢

إضافة أنه من حق الطفل أن يعـرب    وميكن   الدوري الثاين، كما سبقت اإلشارة إليه يف التقرير       
خيص حياته الدراسية من خالل اللقاء التقابلي بـني أوليـاء األمـور              عن آرائه ويناقش ما   
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 يبين قضايا االنتحار والشروع فيه لفئات السن (10 – 20 سنة )

إجمالي القضايا  عدد قضايا األطفال  انتحار شروع فيه 
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واألستاذة والطلبة الذي يتم فيه تناول املشاكل واقتراح احللول ملعاجلتها، كما توجد تعليمات             
التحقيق مع األحداث وان    صادرة عن إدارة التفتيش القضائي توجب مراعاة لني اجلانب عند           

يتم ذلك بعيدا عن األماكن اليت تبعث فيهم الرهبة، وأن يتم التحقيق من قبل رجال النيابـة                 
        يطلب منه سرعة اإلجابة، وإمنا يترك على سـجيته ليـدىل           خياطب بعنف وال   بأنفسهم وال 

 .مبا شاء مث حياور باللني الذي يناسب سنه

  ))أ(٣٧، ١٧، ١٣، ٨، ٧املواد ( املدنية احلقوق واحلريات  - السادس
 يف  يتمتع هبا الطفل   اليت    أغلب احلقوق واحلريات املدنية    التقرير الدوري الثاين   تناول    -٧٣

 :يما يتعلق باالسماجلماهريية، لذا حنيل على هذا التقرير، مع إضافة اآليت ف

  )١٧املادة (االسم واجلنسية     
احلصول على اسم خاص به، ويتم قيد كل األطفال         اجلماهريية   يف   من حق كل طفل     -٧٤

 لـسنة   ٣٦مصلحة األحوال املدنية، كما وضع قانون األحوال املدنيـة رقـم             يف   دون متيز 
خارج نطاق الزوجية واللقطاء، حيث نصت املادة ) املولودين(طفال ، محاية خاصة لأل١٩٧٨

حتتويـه    ويعترب مـا   ملدينقل السجالت من مكاتب السجل ا     جيوز ن  السادسة منه على أنه ال    
سلطة حتقيـق،   جيوز االطالع عليها إال بناء على قرار صادر من سلطة قضائية أو              سرياً، وال 

وظة بـه   فاملكتب احمل  يف    املنتدب أو احملقق لالطالع على السجالت      يوجيب أن ينتقل القاض   
وضـع قائمـة    هذه السجالت، كما أنه يف إطار التوعية ألفراد اجملتمع، فقد ُشكلت جلنة ل            

باألمساء ومعناها اللغوي، كما صدرت تعليمات بعدم تسجيل أي اسم غري الئـق، وذلـك               
  .ضماناً حلق الطفل يف التمتع باسم مجيل

  البيئة األسرية والرعاية البديلة  - السابع 

  )٥املادة (التوجيه من األبوين   - ألف  
 ١٠يث مت إيراد أن القانون رقم       هذه الفقرة بالتفصيل، ح   الثاين  تناول التقرير الدوري      -٧٥

 بشأن الزواج والطالق وآثارمها تناول حقـوق الطفـل وحقـوق الوالـدين              ١٩٨٤لسنة  
 بشأن تنظـيم  ١٩٩٢ لسنة ١٧ عن األطفال يف حالة الطالق، ونظم القانون رقم          واملسؤولية

شؤون القاصرين الوالية على النفس حبيث تكون للوالدين، ويف حالة تعذر ذلـك تكـون               
لمحارم حسب ترتيبهم يف اإلرث والقرابة، وإذا مل يوجد من يصلح للوالية مـن أقـارب                ل
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القاصر تقوم احملكمة بتعيني من تراه يصلح هلا من غريهم، كما حدد هذا القانون واجبـات                
  .الويل على النفس، واحلاالت اليت تسلب فيها الوالية على نفس الطفل من مستحقها

، والفصل عـن    )٢ و ١، الفقرتان   ١٨املادة  ( الوالدين   وكذلك خبصوص مسؤوليات    -٧٦
  .  الثاينيتعلق هبما يف التقرير الدوري ، فقد سبق تفصيل ما)٩املادة (الوالدين 

        ، يتـوىل برنـامج   )١٠املـادة  (ة ورد فيما يتعلق جبمع مشل األسـر  ما إىل  وإضافة  -٧٧
 آباء ليبيني وأمهات أجنبيات، وهذا      مجع مشل األسرة خاصة بالنسبة لألطفال من      )  الشمل مل(

يزال مـستمراً حـىت اآلن حتـت     ، وال١٩٩٤الربنامج بدأته اللجنة العليا للطفولة منذ سنة    
إشراف اللجنة الشعبية العامة للشئون االجتماعية من خالل مجعيـة واعتـصموا لألعمـال              

شاكل اليت كانت تواجـه     اخلريية، وكنتيجة جلهود القائمني على هذا الربنامج لتذليل مجيع امل         
 MBE األمهات يف رؤية أبنائهن، فقد حتصل أحد املتطوعني للعمل يف هذا الربنامج على وسام

  . الذي متنحه ملكة بريطانيا للعمل التطوعي خالل هذه السنة
، )١١املادة (اخلارج وعدم عودهتم بصورة غري مشروعة    إىل   أما خبصوص نقل األطفال     -٧٨

ورد يف   مـا  إىل   يوجد جديد ميكن إضـافته     ، فال )٤، الفقرة   ٢٧املادة  ( وحتصيل نفقة الطفل  
 .الثاينالتقرير الدوري 

  )٢٠ املادة (مون من بيئتهم العائليةواألطفال احملر  - باء  
 ١٤٢٨ لسنة   ٢٠تتوىل اهليئة العامة لصندوق التضامن االجتماعي وفقاً للقانون رقم            -٧٩

يوائية لألطفـال الـذين حالـت       اإللرعاية االجتماعية   عملية اإلشراف واملتابعة ملؤسسات ا    
ظروفهم دون العيش يف أسرهم الطبيعية من أيتام وفاقدي السند االجتماعي ورعاية وتوجيه             
األطفال يف نزاع مع القانون من اجلنسني، وذلك من خالل إدارة املؤسسات االجتماعية، اليت         

فاقدي السند االجتماعي ومن حالت ظـروفهم        هلم من    ويل تتوىل القيام برعاية وإيواء من ال     
دون العيش الكرمي يف أسرهم الطبيعية، وتقدمي اخلـدمات والـربامج التعليميـة والتربويـة               

والنفسية هلم مبا يكفل هلم حياة كرمية باملؤسسة وهتيئتهم لالندماج يف اجملتمـع،              واالجتماعية
 اإليواء وحلني زواجهم واستقرارهم     كما تقوم بتقدمي خدمات الرعاية الالحقة ملن جتاوز سن        

  . خارج املؤسسة
كما تتوىل إدارة املؤسسات أيضاً متابعة برامج الكفالة واالستضافة والرعاية الالحقة،   -٨٠

ومتابعة األنشطة والربامج الرياضية والثقافية والتربوية وإعداد خطط التدريب وتقييم العناصر           
ة ووضع الربامج الالزمة للرعاية االجتماعيـة والعمـل   البشرية العاملة باملؤسسات االجتماعي 

  .على تطويرها ودراسة املشاكل واقتراح احللول هلا
وتقوم مؤسسات الرعاية االجتماعية بتوفري اخلدمات اإليوائية هلؤالء األطفال وتقدمي            -٨١

امعـات  اخلدمات املختلفة مثل اخلدمات التعليمية من خالل إحلاقهم باملدارس واملعاهد واجل          
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اخلاصة والعامة حسب املراحل الدراسية، ويتم متابعة حتصيلهم الدراسي من خالل وحـدة             
كل مؤسسة، وأيضاً حترص هذه املؤسسات على تشجيع أبنائها          يف   املتابعة املدرسية املتواجدة  

 وشـبكة  على االلتحاق بالدورات التدريبية املختلفة مثل حفظ القرآن الكرمي واحلاسب اآليل         
 واملوسيقى على مدار الـسنة، إىل جانـب         ليزية واخلط العريب  كومات الدولية واللغة اإلن   املعل

هتذيب النفوس وتعليم أصول الدين     يف  واملتمثلة  تقدمي اخلدمات التربوية والنفسية واالجتماعية      
املعاملة والقدوة احلسنة، كما تسعى هذه املؤسـسات         يف   كالصالة والصوم وهتذيب السلوك   

 .املناسبات االجتماعية يف اجملتمع من خالل احلضور واملشاركة يف األبناءإىل إدماج 

ـ    ٢٠ويبلغ عدد املؤسسات االجتماعية باجلماهريية        -٨٢  خمتلـف   ى مؤسسة موزعة عل
، دور رعاية الطفـل (مناطق اجلماهريية، وتصنف هذه املؤسسات حسب الفئات العمرية إىل          

 .)ر الضيافة دو،دور رعاية البنات، دور رعاية البنني

  دار رعاية الطفل    
 من سن امليالد وحىت     ي مؤسسة اجتماعية تأوي األطفال فاقدي السند االجتماع       هي  -٨٣

مراحل النمـو الـيت    يف حيتاجها األطفال اليت سن الثانية عشرة، وتقدم هلم اخلدمات الكاملة    
 أو جمهول األبـوين،     الطفل جمهول األب  : ميرون هبا،وتقدم هذه الدار خدماهتا للفئات التالية      

 ،يتيم األب حال عجز األم عن إعالته ورعايته، يتيم األم حال عجز األب عن إعالته ورعايته               
الطفل املعرض لإلمهال واحلرمان والتشرد بسبب طالق الوالدين، الطفل الذي خيشى عليه من             

دمها، الطفل  التعرض لإلمهال أو سوء املعاملة أو الضرر اجلسمي نتيجة مرض الوالدين أو أح            
املعرض للحرمان النفسي بسبب احنراف الوالدين أو أحدمها، الطفل الذي سجن والـداه أو              
أحدمها وخيشى عليه من احلرمان والتشرد وسوء املعاملة، الطفل احملال من اجلهات القـضائية          

  . واألمنية لغرض اإليواء املؤقت
 :لطفل، موزعة كالتايلويوجد باجلماهريية مخس مؤسسات اجتماعية لرعاية ا  -٨٤

  ٣دول اجل
  ٢٠٠٨عدد نزالء دور الطفل خالل سنة 

 عدد الرتالء اسم الدار

 ١٨٢ دار رعاية الطفل طرابلس

 ١٠٨ دار رعاية الطفل مصراته

 ٥٢ دار رعاية الطفل بنغازي

 ٢٨ دار رعاية الطفل البيضاء

 ٣٤ وحدة رعاية الطفل املرج

  .٢٠٠٨العامة لصندوق التضامن االجتماعي لسنة التقرير السنوي للهيئة  : املصدر
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  ٤دول اجل
  )٢٠٠٨-٢٠٠٠(فئات السن واجلنس خالل السنوات  توزيع الرتالء بدار الطفل مبختلف مناطق اجلماهريية حسب

  فأكثر١٢ ١٢-١١ ١٠-٩ ٨-٧ ٦-٥ ٤-٣ ٢-١ أقل من سنة

 السنوات إناث كورذ إناث ذكور إناث ذكور إناث رذكو إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور اجملموع

 ٢٠٠٠ ٣ صفر ٢ ١ ٦ ٩ ٢ ٧ ١٠ ٥ ٩ ٢١ ٧ ٢١ ١٦ ٢٤ ١٤٣

٢٠٠١ ٣ ١ ٦ ٩ ٢ ٥ ٣ ٤ ١٠ ١٤ ٦ ٢٤ ١٥ ١٥ ١١ ٧ ١٣٥ 

٢٠٠٢ ٧ ٦ ٥٤ ١١ ١٢ ٩ ٢٠ ١٨ ١٨ ٢٩ ٧ ٣٤ ٢٨ ٣٦ ٣١ ٣٢ ٣٥٢ 

٢٠٠٣ ٥ ٢ ٣ ٢ ٥ ٧ ١١ ١٩ ١٧ ٣١ ١٧ ٣٧ ٢٣ ٤٣ ٢١ ٣٦ ٢٧٩ 

٢٠٠٤ ٩ ٤ ١ ٦ ٤ ١٠ ١٤ ١٧ ٨ ٤٢ ٢٠ ٣١ ٢٣ ١٣ ٢٣ ٣١ ٢٥٦ 

 ٢٠٠٥ ٩ ٤ صفر ٨ ٣ ٣ ١٨ ٢٧ ٩ ٢٧ ١٣ ٢٦ ٢٠ ٣٧ ٢٨ ٤٢ ٢٧٤

٢٠٠٦ ٦ ٣ ١١ ٣٠ ١٤ ٣١ ١٤ ٢٤ ٩ ١٩ ١٤ ٢٩ ١٨ ٣١ ٢٤ ٢٩ ٣٠٦ 

 ٢٠٠٧ ٧ صفر ٩ ٢٢ ١٢ ٢٧ ١٨ ٢٩ ٩ ٢٩ ٨ ٢٤ ٢١ ٤٣ ٢٤ ٣٤ ٣١٦

٢٠٠٨ ١٢ ٣ ٩ ٢٥ ١١ ٢٨ ١٦ ٢٧ ١٣ ٢٥ ١٣ ٢٧ ١٩ ٣٦ ٢٣ ٣٩ ٣٢٦ 

 اجملموع حسب السنوات إىل النسبة

٢٠٠٠ ٢,١ ٠,٠ ١,٤ ٠,٧ ٤,٢ ٦,٣ ١,٤ ٤,٩ ٧,٠ ٣,٥ ٦,٣ ١٤,٧ ٤,٩ ١٤,٧ ١١,٢ ١٦,٨ ١٠٠ 

٢٠٠١ ٢,٢ ٠,٧ ٤,٤ ٦,٧ ١,٥ ٣,٧ ٢,٢ ٣,٠ ٧,٤ ١٠,٤ ٤,٤ ١٧,٨ ١١,١ ١١,١ ٨,١ ٥,٢ ١٠٠ 

٢٠٠٢ ٢,٠ ١,٧ ١٥,٣ ٣,١ ٣,٤ ٢,٦ ٥,٧ ٥,١ ٥,١ ٨,٢ ٢,٠ ٩,٧ ٨,٠ ١٠,٢ ٨,٨ ٩,١ ١٠٠ 

٢٠٠٣ ١,٨ ٠,٧ ١,١ ٠,٧ ١,٨ ٢,٥ ٣,٩ ٦,٨ ٦,١ ١١,١ ٦,١ ١٣,٣ ٨,٢ ١٥,٤ ٧,٥ ١٢,٩ ١٠٠ 

٢٠٠٤ ٣,٥ ١,٦ ٠,٤ ٢,٣ ١,٦ ٣,٩ ٥,٥ ٦,٦ ٣,١ ١٦,٤ ٧,٨ ١٢,١ ٩,٠ ٥,١ ٩,٠ ١٢,١ ١٠٠ 

٢٠٠٥ ٣,٣ ١,٥ ٠,٠ ٢,٩ ١,١ ١,١ ٦,٦ ٩,٩ ٣,٣ ٩,٩ ٤,٧ ٩,٥ ٧,٣ ١٣,٥ ١٠,٢ ١٥,٣ ١٠٠ 

٢٠٠٦ ٢,٠ ١,٠ ٣,٦ ٩,٨ ٤,٦ ١٠,١ ٤,٦ ٧,٨ ٢,٩ ٦,٢ ٤,٦ ٩,٥ ٥,٩ ١٠,١ ٧,٨ ٩,٥ ١٠٠ 

 ٢٠٠٧ ٢,٢ ٠,٠ ٢,٨ ٧,٠ ٣,٨ ٨,٥ ٥,٧ ٩,٢ ٢,٨ ٩,٢ ٢,٥ ٧,٦ ٦,٦ ١٣,٦ ٧,٦ ١٠,٨ 

٢٠٠٨ ٣,٧ ٠,٩ ٢,٨ ٧,٧ ٣,٤ ٨,٦ ٤,٩ ٨,٣ ٤,٠ ٧,٧ ٤,٠ ٨,٣ ٥,٨ ١١,٠ ٧,١ ١٢,٠ ١٠٠ 
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  دور رعاية البنني والبنات    
 والبنات احملالني من دار     نييواء ورعاية األطفال من البن    إلوهى مؤسسات اجتماعية      -٨٥

الطفل بعد بلوغهم سن الثانية عشرة والذين حالت ظروفهم االجتماعية واألسرية دون التمتع             
  . يف معتركهابرعاية كافية هلم، وذلك هبدف إعدادهم وهتيئتهم ملواجهة احلياة والدخول 

كما هو  ،وتوجد مخس مؤسسات لرعاية البنني والبنات موزعة على أحناء اجلماهريية           -٨٦
  . أدناه٥اجلدول موضح يف 

  ٥ دولاجل
  ٢٠٠٨عدد نزالء دور رعاية البنني والبنات لسنة 

 عدد الرتالء اسم الدار

 ٦٠ دار رعاية البنني طرابلس

 ٢٠ دار رعاية البنني مصراته

 ٣٦  البنني بنغازيدار رعاية

 ٤٠ دار رعاية البنات طرابلس

 ٣٦ دار رعاية البنات بنغازي

  .السابق املصدر

  الضيافةدور     
إيوائية تكميلية إليواء الذكور الذين ال ويل هلم وملن جتاوزت          هي مؤسسة اجتماعية      -٨٧

س سنوات أو   أعمارهم سن اإليواء بدور البنني وبصفة مؤقتة وحمدودة لفترة ال تتجاوز اخلم           
ويوجد مؤسـستان للـضيافة إحـدامها       . حلني زواج االبن ويشترط أن يلتحق الرتيل بعمل       

  . نزيل٢٥ ببنغازي وهبا حالياً رىخاأل نزيل و٣٦بطرابلس ويوجد هبا حالياً 

  واإلناثالذكور دور تربية وتوجيه األحداث لكل من     
 يتجاوزوا سن الثامنة عشرة      مؤسسات اجتماعية تربوية تأوي األحداث الذين مل       هي  -٨٨

 ويعد بشأهنم أمر باإليقاف على ذمة التحقيق أو باإليداع أو حكم قضائي حمدد املدة، ويوجد         
وتتوىل هذه الفئة مخس    . مها قسم للمالحظة وآخر لإليداع    هبذه املؤسسات قسمان لإليواء و    

  .ثنان منها لإلناثامؤسسات، 
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  ٦دول اجل
  ٢٠٠٨-٢٠٠٠خالل السنوات  ر وإناثعدد نزالء مؤسسات األحداث ذكو

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠  املؤسسة
  ٥٨٢  ٥٧٧  ٥٧٨  ٥٣٨  ٤١٤  ٤٣٦  ٤٥٨  ٤٤٨  ٤٣٢  دور األحداث ذكور
  ١١١  ٨٩  ٤٢  ٧٠  ٥٥  ٦٨  ٨٩  ٥٧  ٥٩  دور األحداث إناث

  ٦٩٣  ٦٦٦  ٦٢٠  ٦٠٨  ٤٦٩  ٥٠٤  ٥٤٧  ٥٠٥  ٤٩١  اجملموع   
  .صدر السابقامل
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يبين عدد نزالء مؤسسات األحداث ذآور وإناث خالل السنوات 
2008 -2000

دور األحداث ذآور  

دور األحداث إناث  

  
  )٢١املادة ) (التبين(الكفالة   - جيم  

  الكفالةبرنامج    

 ىإن أبرز ما تتميز به الشريعة اإلسالمية تنظيمها للعالقات االجتماعية يف اجملتمع عل              -٨٩
 ،أساس تأكيد روح التكافل والتضامن بني أفراد اجملتمع، والتعاون بينهم يف السراء والـضراء             

أن الطفل تربيه أمه، وأما الذين ال أسر وال مأوى           فلسفة   ىويف هذا اإلطار يرتكز جمتمعنا عل     
 لـسنة   ٤٥٣هلم، فاجملتمع هو وليهم، لذلك فقد أصدرت اللجنة الشعبية العامة القرار رقم             

 بشان الئحة الكفالة واليت هتدف لتمكني األسر اليت تتوفر فيها الـشروط لكفالـة               ١٩٨٥
  :ما يلي فياألطفال الرتالء يف هذه املؤسسات، وتتمثل هذه الشروط

 ؛أن تكون األسرة ليبية مسلمة •

 ؛أن تكون األسرة مكونة من زوجني •

  ؛أال يزيد عمر أي من الزوجني عن مخسني عاماً •
  ؛أن تسمح الظروف االقتصادية بإشباع احلاجات الضرورية للطفل •
  ؛وجود سكن تتوفر فيه الشروط الصحية الالزمة •
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مبوجب طلب يوقـع مـن      أن يكون الزوجان راغبني يف الكفالة ويثبت ذلك          •
 ؛الزوجني متضمنا رغبتهما يف الكفالة

يثبت بالكفالة النسب وال تترتب عليه آثاره وإذا ثبت نسب الطفل مبوجب             ال •
  ؛من نسب إليه إىل  كافله تسليمهىحكم هنائي واجب النفاذ وجب عل

الوضـع  (قدم مبجموعة من املستندات توضح    على األسرة الراغبة يف الكفالة الت      •
 احلالة الصحية واخللو مـن      - حسن السرية والسلوك احلالة اجلنائية       -ئلي  العا

بعدها يتم إجراء حبث اجتماعي عن األسرة ملعرفـة         ) األمراض املزمنة واملعدية  
  . كفالة الطفل ورعايتهىالنواحي االجتماعية واالقتصادية ومدى قدراهتا عل

،  املؤسسات فهي جهول األبـوين     أما الفئات اليت يسمح بكفالتها من األطفال هبذه         -٩٠
  .األيتام يف حالة عدم وجود أقارب هلم حق الوالية وجمهول األب مىت تنازلت عنه األم،و

 :كما أعطت الالئحة للمؤسسة االجتماعية احلق يف إهناء الكفالة يف احلاالت التالية  -٩١

فلـة إذا   إذا اتضح أن الطفل ال يلقى الرعاية والعناية الكافية من األسـرة الكا             •
  ؛فقدت أحد الشروط السابقة

  ؛إذا توىف أحد الزوجني ورغب اآلخر يف إهناء الكفالة •
إذا رغبت األسرة يف إهناء الكفالة أو أبدى الطفل املكفول رغبتـه يف إهنـاء                •

الكفالة لعدم استطاعته التكيف مع األسرة الكافلة ومل يتمكن مكتب اخلدمـة            
 .فلسباب شكوى الطاالجتماعية من إزالة أ

ويف إطار املتابعة لربنامج الكفالة وتطوير آلياهتا، فقد مت تكليف جلنة من ذوي اخلربة                -٩٢
واالختصاص يف هذا اجملال لتتويل إعادة النظر يف كل ما يتعلق بربنـامج الكفالـة وآليـات                 

  :تنفيذها، وقد قامت اللجنة بدراسة اجلوانب التالية
  ؛ سلبياهتا وإجيابياهتا١٩٨٥ لسنة ٤٥٣قم الئحة الكفالة الصادرة بالقرار ر  )أ(  
  ؛الدورة املستندية املعمول هبا حالياً فيما يتعلق بالكفالة  )ب(  
 .آلية املتابعة املعمول هبا حالياً  )ج(  

  :النتائج التالية إىل وقد توصلت اللجنة  -٩٣
  ؛تقدمي مقترح بشأن تعديل الئحة الكفالة  )أ(  
  ؛فالة بالفروع متابعة حلاالت الكوضع تصور بشأن استحداث وحدة  )ب(  
  ؛وضع تصور جديد للدورة املستندية لربنامج الكفالة  )ج(  
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إجراء مسح اجتماعي شامل لألبناء املكفولني للوقوف علـى أوضـاعهم             )د(  
  ؛االجتماعية واالقتصادية

 . النواحي اإلعالمية وزيادة الوعي لدى املواطن بربنامج الكفالةىالتركيز عل  )ه(  

  ٧ل دواجل
 ٢٠٠٨-٢٠٠٠عدد حاالت الكفالة يف بعض دور رعاية الطفل خالل الفترة 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ السنة

 ٤٤ ٣٨ ٥١ ٤٨ ٨١ ٤٦ ٩٢ ٧٦ ٩٢ طرابلس

 ٨ ٢ ٣ ٩ ٢ ١٠ ٢٠ ٤ ٨ همصرات

 ١١ ١ ٢٠ ١ ٥ ١٠ ١٤ ٨ ٤ البيضاء

 ٦٣ ٤١ ٧٤ ٥٨ ٨٨ ٦٦ ١٢٦ ٨٨ ١٠٤ اجملموع  
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حاالت الكفالة خالل الفترة  2000-2008 في بعض دور 
رعاية الطفل

طرابلس

مصراتة

البيضاء 

  
  برنامج االستضافة    

تقوية التكافل والتضامن االجتماعي وتنميـة الـشعور         إىل   يهدف نظام االستضافة    -٩٤
، من  ) بنات ، بنني ،أطفال(ندماج يف اجملتمع ألبناء املؤسسات االجتماعية املختلفة        االبالذات و 

اللجنة خالل استضافتهم لدي األسر الراغبة يف ذلك، ولقد أوضحت الالئحة الصادرة بقرار             
 : الشروط الواجب توافرها يف األسر املستضيفة وهي١٩٨٥ لسنة ٤٥٤الشعبية العامة رقم 

  ؛أن تكون األسرة عربية مسلمة تقيم داخل اجلماهريية •
عمـر               تكون األولوية لألسر اليت لـديها أطفـال أعمـارهم متقاربـة مـع                •

  ؛الطفل املستضاف
  ؛وز السنةتكون مدة االستضافة لفترة ال تتجا •
  ؛جيوز لألرملة أو املطلقة اليت تعيش يف جو أسري استضافة طفل من دور الطفل •
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ال جيوز لألسرة املستضيفة أن تنتقل من مكان سكنها إال بعد إبالغ الدار اليت               •
 .يقيم هبا الطفل

  ) ٢٥املادة (يداع الطفل إلاملراجعة الدورية   - دال  
تعىن بإيواء   اليت   كز ذوي االحتياجات اخلاصة،   إن كافة املؤسسات االجتماعية ومرا      -٩٥

األطفال احملرومني من بيئتهم العائلية، تقوم بتقدمي اخلدمات املتكاملة اليت حيتاجها األطفـال،             
ومن ضمن هذه اخلدمات املتابعة الدورية لصحة األطفال، وذلك عن طريق العيادات الطبيـة     

مات الصحية لرتالئها، حيث يتوفر هبا معظـم        املوجودة باملؤسسات واملراكز واليت تقدم اخلد     
حتتاجها العيادة من أدوية وإسعافات أولية وأجهزة ومعدات وأدوات طبية، وتدار            اليت   اللوازم

هذه العيادات من خالل أطقم طبية وطبية مساعدة مؤهلة، ويتم التنسيق مـع املستـشفيات            
رى غري موجودة باملؤسسة، وذلك     العامة والعيادات اخلاصة للحاالت اليت حتتاج خلدمات أخ       

 واليت بـدورها    يمن خالل وحدة الرعاية الصحية باهليئة العامة لصندوق التضامن االجتماع         
تشرف على تلك العيادات بطريقة دورية، كما تقوم مبتابعة بـرامج التطعيمـات وإجـراء               

عـالج   يف الكشف الدوري الشامل للرتالء كل ستة أشهر والتعاون مع قطاع الصحة والبيئة        
مجيع الدور للبنات والبنني     يف   بعض احلاالت خارج اجلماهريية، علماً بأن هذه اخلدمات تقدم        

 .دون متييز

  )١٩ املادة(إساءة املعاملة واإلمهال   - هاء  
لقد مت إيراد التدابري التشريعية فيما يتعلق حبماية الطفل من العنف واإلساءة بأنواعها               -٩٦

  .اينالثيف التقرير الدوري 
 لتلقـي   ١٥١٥أما فيما يتعلق بإجراءات رفع الشكاوي، فقد مت مؤخراً افتتاح خط              -٩٧

الشكاوى اخلاصة بالعنف ضد املرأة والطفل، وهذا اخلط حتت إشراف مجعيـة واعتـصموا              
  .لألعمال اخلريية

توجد دراسة وافية حول العنف ضد األطفال واإلساءة إليهم، فإنه  وبالرغم من أنه ال  -٩٨
مهية هذا املوضوع، فقد أقيمت العديد من احلمالت للتوعية حول تـأثري العنـف علـى       وأل

األطفال ومنع حدوثه، وأيضاً إقامة الندوات وورش العمل حول ذلك، مـن قبـل مجيـع                
 ندوة حول العنف ضد األطفال      ٢٠٠٥فمثالً أُقيمت خالل سنة     . املؤسسات الرمسية واألهلية  

ليها مجعية حقوق الطفل ببنغازي وبرعاية اللجنـة العليـا           أشرفت ع  )ال للعنف (حتت شعار   
  : للطفولة، وقد هدفت هذه الندوة إيل

تسليط الضوء على موضوع العنف ضد األطفـال مـن الناحيـة القانونيـة               •
 ؛واالجتماعية واالقتصادية
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 ؛حتديد مفهوم للعنف ضد األطفال وأنواعه وأسبابه وأماكن ممارسته •

ماية لألطفال من العنف، ومدى إنصاف ضحايا العنف    تقييم آليات الوقاية واحل    •
 ؛من األطفال وكيفية تأهيلهم وإعادة اندماجهم

 ؛معرفة اخلطط والربامج املتبعة يف التصدي للعنف ضد األطفال •

خلق فرص للحوار وطرح األفكار بني جمموعة مـن املختـصني واملهـتمني              •
جيات الالزمة للتـصدي    مبوضوع محاية الطفل متهيداً لوضع اخلطط واالستراتي      

 للعنف ضد األطفال 

كما تكونت جمموعات عمل حتقيقاً ألهداف الندوة ناقشت عددا من املواضيع اليت              -٩٩
  . مت طرحها، كان من ضمنها جمموعات عمل من األطفال أنفسهم

  : أمهها،عدد من التوصيات إىل وتوصلت هذه الندوة  -١٠٠
      فل حبيث يكون املرجع يف كـل       العمل على إعداد مشروع قانون خاص بالط       •

يتعلق بالطفل، مبا فيها محاية الطفل من مجيع أشكال العنف وكيفية إنصافهم        ما
  ؛إنصافاً عادالً وإعادة تأهيل ضحايا العنف

العمل على إجياد آليات وقاية ومحاية فاعلة لضمان عـدم تعـرض األطفـال               •
تقدميهم للقضاء ومنـع    للعنف، ولتتبع مرتكيب العنف ضد األطفال وضبطهم و       

 ؛إفالهتم من العقاب مع تشديد العقوبة عليهم ومنع وقف نفاذها عند احلكم هبا

العمل على إنشاء وحدة شرطة أحداث على أن تكون من عناصر متخصـصة              •
مثل األخصائيني االجتماعيني والنفسيني والتربويني والبحاث القانونيني ومـن         

 ؛املهتمني بشؤون الطفل

نشاء وحدة لتلقي الشكاوي اخلاصة بـالعنف وإسـاءة املعاملـة           العمل على إ   •
واالستغالل ورصد االنتهاكات املوجهة ضد األطفـال بـصفة عامـة وذوي      

 ؛االحتياجات اخلاصة بصفة خاصة

مكافحة العنف ضد األطفال بني خمتلف اجلهات        إىل   تنسيق اجلهود اليت هتدف    •
أهلية، والعمل علـى قيـام      ذات العالقة بقضايا الطفل سواء كانت رمسية أو         

شراكة جمتمعية للتصدي للعنف ضد األطفال على كافة املـستويات احملليـة            
 ؛واإلقليمية والدولية

العمل على إقامة دورات تدريبية للعاملني مع األطفال بشكل مباشر أو غـري              •
 ؛مباشر لتعريفهم باتفاقية حقوق الطفل

  . احلكاية الشعبية:  املتاحة، خاصةالعمل على االستفادة من آليات التثقيف الشعيب •
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، ٢٤و،  ٢٣و،  ٣، الفقـرة    ١٨و،  ٦املواد  (والرفاه  الصحة األساسية     - الثامن  
  )٣-١، الفقرات ٢٧و، ٢٦و

 )٢٣املادة (ذوو اإلعاقة طفال األ  -لف أ  

لقد حققت اجلماهريية العربية الليبية تقدماً ملموساً لالهتمام برعايـة ذوي اإلعاقـة               -١٠١
حتفظ لـذوي اإلعاقـة      اليت   لتزامها بالتشريعات والسياسات  انمية قدراهتم، وحرصها و   هدفها ت 

حقهم باحلياة الكرمية من خالل التوسع الكمي والتطوير الفرعي يف اخلدمات التعليمية والصحية             
  .ندماج يف اجملتمعاالالعمل و يف جتماعية لتمكينهم من االعتماد على أنفسهم واملسامهةاالو

ت اجلماهريية نصب عينيها أولوية حقوق واحتياجات وطموحات شـرحية          ووضع  -١٠٢
ر بتشكيل جلنة تكون مهمتها 0627 قر١٩٧٠ذوي اإلعاقة، وصدر بناء على ذلك خالل سنة  

دراسة شؤون املعاقني واقتراح الوسائل والسبل الكفيلة بالعناية هبم، وأنشئ معهـد لتأهيـل              
  .١٩٧٢الصم والبكم سنة 

جلماهريية على اجملتمع الدويل ختصيص سنة دولية للمعاقني حتت شـعار           واقترحت ا   -١٠٣
كـانون   من   ١٦، وبناًء على هذا أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف           )املساواة الكاملة (

، سنة دولية للمعاقني،    ١٩٨١باعتماد سنة   ) ٣١/١٢٣( ، قرارها رقم  ١٩٧٦ديسمرب  /األول
         وطنية لرعاية املعاقني، وضـماناً حلقـوق ذوي اإلعاقـة          مت إنشاء اللجنة ال    ١٩٧٩ويف سنة   

      ٥ صدر بعده القـانون رقـم        والذي بشأن املعاقني،    ١٩٨١ لسنة   ٣فقد صدر القانون رقم     
  . بشأن املعاقني١٩٨٧لسنة 
وتنفيذاً هلذه القوانني فقد صـدرت العــديد مـن الــلوائح والقــرارات               -١٠٤

ري واللوائح اخلاصة بتنفيذ وتعديل وإضافة بعض املواد للمنـافع          وتعـليمات العمـل واملناش  
 بإصدار الئحة   ١٩٩٠ لسنة   ٤١قرار اللجنة الشعبية العامة رقم      : املقررة للمعاقني، من أمهها   

 ٢٠٠٦ لـسنة    ٢٠٧تنظيم بعض املنافع املقررة للمعاقني، قرار اللجنة الشعبية العامة رقـم            
املنـصوص علــيها يف    للفئات  ة   سن ١٨هـم دون    ممنضعاف السمع   بإضافة فئة الصم و   

، ١٩٨٥ لـسنة    ١٦ تطبيقاً للقانون رقـم      ١٤٢٥لسنة   ٩٢رقم  قرار اللجنة الشعبية العامة     
 بشأن اإلجراءات التنفيذية لتطبيق أحكام      ٢٠٠٦ لسنة   ٢٢منشور اللجنة الشعبية العامة رقم      

ة مبقتضاه، قرار اللجنة الـشعبية       بشأن املعاقني واللوائح الصادر    ١٩٨٧ لسنة   ٥القانون رقم   
 باملوافقة على إصدار الئحة تنظيم بعض املنافع املقررة للمعاقني ٢٠٠٦ لسنة ٢٨١العامة رقم  

، قـرار   )العمل املناسب للمؤهلني أو املعاد تأهيلـهم      / التأهيل وإعادة التأهيل  /تعليم املعاقني (
لصم وضعاف السمع للفئات الـيت       بإضافة فئة ا   ٢٠٠٥ لسنة   ٢٦اللجنة الشعبية العامة رقم     

منشور اللجنة  الشعبية العامـة رقـم   تتمتع مبنفعة التخفيض يف استعمال وسائل النقل العام،     
من املالكات الوظيفية املعتمدة لذوي     )  يف املائة  ٥(نسبة  بشأن ختصيص    ٢٠٠٨لسنة   ٣٠٣٥
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ابل اخلـدمة املرتلية    بتحديد مق  ٢٠٠٨ لسنة   ٦٦٤اإلعاقة، قرار اللجنـة الشعبية العامة رقم       
، إسناد اختصاص تـعليم    ٢٠٠٨ لسنة   ٦٦٥رقم  قرار اللجنة الشعبية العامة     املعانة للمعاقني،   

 لـسنة   ٦٦٦قرار اللجنة الشعبية العامة رقم      ذوي اإلعاقة إىل اللجنة الشعبية العامة للتعليم،        
 ٦٦٧بية العامة رقم   وطين لرعاية حقوق املعاقني، قرار اللجنة الشع      بشأن إنشاء جملس     ٢٠٠٨
سنة لفئات احملددة مبوجـب املـادة     ١٨ بشأن إضافة فئات بعض املعاقني دون        ٢٠٠٨لسنة  

  . بشأن املعاش األساسي١٩٨٥ لسنة ١٦الثـانية عشر من القـانون رقم 
وتنفيذاً للقوانني والقرارات السابقة، فـقد تـم إنشـاء إدارة خاصة لشؤون ذوي             -١٠٥

االهتمام بقـضايا   إليها   اهليئة العامة لصندوق التضامن االجتماعي أويل      اإلعاقة ضمن هيكلية  
  .اإلعاقة ورعاية ذوي اإلعاقة واإلشراف على مراكز ومدارس رعاية املعاقني

 ١٦ويتبع هذه اإلدارة أقسام شؤون املعاقني مبختلف فروع اهليئة والبالغ عـددهم               -١٠٦
  . مىفرعاً على مستوى الشعبيات باجلماهريية العظ

  حجم اإلعاقات لدى األطفال وتوزيعها     
يبلغ إمجايل عدد املعاقني باجلماهريية العظمى واملسجلني مبنظومـة اهليئـة العامـة               -١٠٧

  ).معاقاً ٧٣ ٨٩٢ (٢٠٠٨الجتماعي حسب إحصائية سنة لصندوق التضامن ا
تضامن االجتماعي  وإمجايل األطفال املعاقني املسجلني مبنظومة اهليئة العامة لصندوق ال          -١٠٨

 مـن   املائـة  يف١٧,٧، بنسبة ، طفالً معاقا١٣١٤٥ً إىل    يصل ٢٠٠٨حسب إحصائية سنة    
  . إناث يف املائة٤٢ ذكور و) يف املائة٥٨، منهم املعاقنيإمجايل عدد 

 يف  ٣٧,١٦ منهم يعانون من إعاقة التأخر الذهين بأنواعه، و         يف املائة  ٤٦,٢كما أن     -١٠٩
مسعـية، أما بإعاقة مصابون  يف املائة ١٠,٢ن إعاقة جسدية أو حركية، وانون ممنهم يعاملائة 

  ). يف املائة٦,٤( بإعاقة بصرية فقد بلغت نسبتهم املصابون

  اخلدمات واألنشطة املقدمة إىل األطفال ذوي اإلعاقة     
مجيـع   يف   ) مركزاً ومدرسة  ٥٩(جمال التربية اخلاصة     يف   بلغ عدد املؤسسات العاملة     -١١٠
اء اجلماهريية ختتص برعاية وتأهيل وتعليم ذوي اإلعاقة حسب فئاهتم ونوع اإلعاقة لديهم             أحن

  .حتت إشراف إدارة شؤون املعاقني باهليئة العامة لصندوق التضامن االجتماعي
ويبلغ عدد األطفال املستفيدين من اخلدمات املقدمة من اهليئـة العامـة لـصندوق                -١١١

  :مدارس التربية اخلاصة ومراكز التأهيل احلركية اآليتجتماعي مبراكز واالالتضامن 
  ؛) نزيال٧٦ً(مبراكز تنمية القدرات الذهنية الرتالء عدد  •
  ؛) مترددا٤٦٩ً(عدد املترددين مبراكز تنمية القدرات الذهنية  •
  ؛) مترددا٦٤٩ً(عدد املترددين مبدارس تنمية القدرات الذهنية  •
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  ؛) تلميذا٢٧٩ً(الصم وضعاف السمع عدد التالميذ بالقسم الداخلي مبراكز  •
  ؛) تلميذا٦٨٧ً(عدد التالميذ بالقسم اخلارجي مبراكز الصم وضعاف السمع  •
  ؛) تلميذا٦٣٣ً(عدد التالميذ املترددين مبدارس الصم وضعاف السمع  •
 . ) نزيال٥٤٥ً(مبراكز متعددي اإلعاقة الرتالء عدد  •

  ٨دول اجل
  وضعاف السمع وتنمية القدرات الذهنية  ومراكز ومدارس الصماملعوقنيدد مراكز ع

 عدد املراكز واملدارس فرع اهليئة ت

 ٦ طرابلس ١

 ٥ همصرات ٢

 ٤ املرقب ٣

 ١ رةاجلف ٤

 ٤ احلفارةسهل  ٥

 ٣ الـغريباجلبل  ٦

 ٣ اخلمسالنقاط  ٧

 ٣ اجلنيسوف  ٨

 ٣ الزاويـة ٩

 ٣ الـواحات ١٠

 ٢ األخضراجلبل  ١١

 ٢ درنـة ١٢

 ٣ انالبطن ١٣

 ٥ فـزان ١٤

 ٣ جتماعية باملرجاالجممع الفاتح للرعاية  ١٥

 ٢ املنطقة الوسطي ١٦

 ٧ بنغازي ١٧

 ٥٩ اجملموع  
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  ٩دول اجل
  وعدد الرتالء واملترددين عداد املراكز واملدارسأ

 القسم الداخلي القسم اخلارجي

 املركز أو املدرسة
عدد املراكز 

 اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث ذكور واملدارس

 ٣٦ ١١ ٢٥ ١١١٨ ٣٨٤ ٧٣٤ ١٦ مراكز تنمية القدرات الذهنية
 ٢٢٢٩ ١٠٩٧ ١١٣٢ ١٤٦٥٣ ٧٧٥١ ٦٩٦٦ ١٣ مراكز إعادة تأهيل املعاقني

 ٢٠٢ ١١٤ ٨٨ ٤١ ١١ ٣٠ ٥ مراكز رعاية وتأهيل متعددي اإلعاقة
 ١١٥ ٤٩ ٦٦ ١٠ ٤ ٦ ١ مراكز رعاية وتأهيل املعاقني ذهنياً

 ١٧١ ٧٦ ٩٥ ٨٢ ٣٧ ٤٥ ٣  االحتياجات اخلاصةمراكز ذوي
 - - - ٦٣٣ ٢٧٧ ٣٥٦ ١٤ مدارس الصم وضعاف السمع

 ٢٧٩ ٩٦ ١٨٣ ٦٨٧ ٣٠٧ ٣٨٠ ٥ مراكز تعليم وتأهيل الصم وضعاف السمع
 - - - ٦٢٥٣ ٣٠٠٤ ٣٢٤٩ ٢ مراكز للعالج الطبيعي

 ٣٠٣٢ ١٤٤٣ ١٥٨٩ ٢٢٥٧٧ ١١٧٧٥ ١١٧٦٦ ٥٩ موعاجمل  

  ١٠دول اجل
  سنة) ١٨-٠(إلعاقة حسب الفئة العمرية ب اأسبا

 نتيجة حريق حروبخملفات   حادثنتيجة نتيجة مرض عدم تطعيم عسر والدة خلقية املنطقة

 ٤ ١ ٣٦ ٨٧ صفر ٨ ٧٢٤ البطنان
 ٢ ١ ١٩ ٥١ ٢ ٢١ ٦١٠ اجلبل األخضر

 ١ صفر ٨ ٢٧ صفر ١٤ ٢٣٠ الواحات
 ٤ ١ ٤٦ ٢١٢ ٤ ٦٩ ١٦٨٥ نغازيب

 صفر ١ ١٢ ٤٩ ١ ١٢ ٣٩٦ املنطقة الوسطى
 صفر صفر ٣ ٢٠ صفر ١٩ ١٦٠ رةاجلف
 ٣ صفر ٩ ٤٧ ٤ ١٧ ٣٨٥ زانفـ

 ٣ صفر ٣٤ ١١٨ ٣ ١٨ ١١٨٥ همصرات
 ٢ صفر ١٧ ٣٤ صفر ٧ ١٩٦ وف اجلـنيس

 صفر صفر ١٠ ٢٩ صفر ٧ ٣٧٤ ازةالـنق
 ٢ صفر ٧١ ٤٢٤ ٤ ٧٧ ١٩٢٨ رابلسط

 ٧ ١ ٤٥ ١٧٩ ٧ ٦٢ ١٠٥٣ ةالزاوي
 ٥ ٢ ٢٥ ٧٣ ١ ٢٧ ٧٣٩ اجلبل الغريب

 صفر صفر ٢١ ٥٤ صفر ٢١ ٣٨٢ النقاط اخلمس
 ١ ١ ٥ ٨ صفر ٢٥ ١١٨ ةدرن

 ٢ صفر ٢١ ٩٦ ١ ٢٨ ٥٨٧ سهل اجلفارة

 ٣٦ ٨ ٣٨٢ ١٥٠٨ ٢٧ ٤٣٢ ١٠٧٥٢ اجملموع  
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  ١١دول اجل
  سنة) ١٨-٠(ع اإلعاقة حسب الفئة العمرية أنوا

 جزل مبتور مشلول ختلف عقلي ضعيف السمع أصم  البصرضعيف كفيف البصر املنطقة

 ٣٣٠ ١٠ ١٠٢ ٢٧٤ ٢٤ ٥٠ ٥٣ ٨ البطنان
 ١١٤ ٥ ١١٣ ٣٥١ ١٣ ٤٧ ٢١ ١٠ اجلبل األخضر

 ٤٣ ٣ ٣٧ ١١٤ ٧ ١٧ ١٤ ٥ الواحات
 ٥٤٧ ٢١ ١٩٨ ١٠٦٤ ٤٥ ١٩٢ ٨١ ٤٩ نغازيب

 ٥٦ ٢ ٧٩ ٢٥١ ٥ ٤١ ١٠ ٩ املنطقة الوسطى
 ٣١ ٣ ٣١ ٦٤ ٧ ١٥ ٣٩ ٦ اجلفرة 
 ٨٥ ٦ ٩٩ ١٦٢ ٥ ٥١ ١٤ ٦ فزان 
 ٢١٥ ١١ ٢٢٩ ٦٩١ ١٣ ١٥٧ ٦١ ٢١ همصرات

 ٤٣ ١ ٣٤ ١٤٠ ٣ ٢٤ ٢٢ ٤ اجلـنيسوف 
 ٨٢ ٥ ٧٥ ١٩٦ ٢ ٣٨ ٩ ١١ النقـازة

 ٧٢٧ ٢٩ ٢٤٤ ١١٣٣ ٤١ ٢١٢ ٦٥ ٣٨ رابلسط
 ٢٤٧ ١٧ ٢١١ ٦٤٢ ٢٩ ١٠٤ ١٢٠ ٢٠ زاويـةال

 ١٥٢ ١١ ١١٣ ٤٢٩ ٢٧ ٦٥ ٣٢ ٢٠ اجلبل الغريب
 ١٠١ ٣ ٦٤ ١٩٣ ٣ ٣٧ ٣٥ ١٢ النقاط اخلمس

 ١٥ ٣ ٣٢ ٧٣ ١ ١٤ ٣ ٣ ةدرن
 ١٨٨ ١٠ ١١٦ ٣٠٠ ٨ ٤٢ ٢٠ ١٥ سهل اجلفارة

 ٢٩٧٦ ١٤٠ ١٧٧٧ ٦٠٧٧ ٢٣٣ ١١٠٦ ٥٩٩ ٢٣٧ اجملموع   

  ١٢دول اجل
  ) سنة١٨-٠(درجات قرابة الوالدين حسب الفئة العمرية 

  درجة القرابة
 الفرع

 قرابة ال
 بينهما 

جانب من 
 اآلباء فقط

جانب من 
 األمهات فقط

اآلباء نب جامن 
 واألمهات

أبناء عشرية 
 فقط

انب ـمن ج
اآلباء وأبناء 

 العشرية

انب ـمن ج
األمهات وأبناء 

 العشرية

انب ـمن ج
اآلباء واألمهات 
 وأبناء العشرية

 صفر صفر صفر ٢١٥ ٤ ٧٣ ١٨١ ٤٣٤ البطنان

 صفر صفر ١ ١٠٥ ٨ ٦١ ١٤٣ ٣٣٦ اجلبل األخضر

 صفر صفر صفر ٥٨ ٤ ٣٨ ٤٩ ٩٢ الواحات

 صفر ٣ ٢ ٢٩٢ ٩ ٢٢٧ ٣٣٨ ١٢٥١ ازيبنغ

 صفر صفر صفر ١٠٦ ٢ ٥٥ ١٢٥ ١٤٦ املنطقة الوسطى

 صفر صفر صفر ٣٦ ٢ ٣٧ ٥٨ ٥٥ اجلفرة

 صفر صفر صفر ٧٠ ٦ ٥٧ ١٥٠ ١١٩ فزان

 ٢ صفر ١ ١٥٧ ٥ ٢٣٠ ٢٨٥ ٧٠٥ همصرات

 صفر صفر صفر ٧٣ ١ ٢١ ٧٢ ١٢٠ سوف اجلـني
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  درجة القرابة
 الفرع

 قرابة ال
 بينهما 

جانب من 
 اآلباء فقط

جانب من 
 األمهات فقط

اآلباء نب جامن 
 واألمهات

أبناء عشرية 
 فقط

انب ـمن ج
اآلباء وأبناء 

 العشرية

انب ـمن ج
األمهات وأبناء 

 العشرية

انب ـمن ج
اآلباء واألمهات 
 وأبناء العشرية

 صفر صفر صفر ١٠٤ ٦ ٣٨ ١٣٤ ١٢٥ النقازة

 ١ صفر ١ ٢٧٧ ٣٠ ٣٧٩ ٥١٤ ١٣٦١ طرابلس

 ١ ١ ١ ٢٢٣ ١٠ ٢٢٠ ٣٧٩ ٦١٢ الزاوية

 صفر صفر ١ ١٦١ ٩ ١٢٦ ٢٣٧ ٢٨٠ اجلبل الغريب

 صفر صفر صفر ١٢٤ ٢ ٥٦ ١٣٦ ١٢٦ النقاط اخلمس

 صفر صفر صفر ٢٨ صفر ٧ ١٣ ٩٤ درنة

 صفر ١ ١ ١٧١ ٥ ١١٤ ١٥٨ ٢٢٨ سهل اجلفارة

 ٤ ٥ ٨ ٢٢٠٠ ١٠٣ ١٧٣٩ ٢٩٧٢ ٦١١٤    اجملموع

  ١٣دول اجل
  ) سنة١٨–٠(للفئة العمرية نوع اجلنس 

 اجملموع نـاثإ ذكـور

 ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد الفرع

 ٦,٩٠ ٩٠٧ ٢,٨٥ ٣٧٤ ٤,٠٥ ٥٣٣ البطنان

 ٥,٢٠ ٦٨٤ ٢,٢٤ ٢٩٤ ٢,٩٧ ٣٩٠ اجلبل األخضر

 ١,٨٣ ٢٤١ ٠,٧٧ ١٠١ ١,٠٧ ١٤٠ الـواحات

 ١٦,١٤ ٢١٢٢ ٧,٣٦ ٩٦٨ ٨,٧٨ ١١٥٤ بنغازي

 ٣,٣٠ ٤٣٤ ١,٤٨ ١٩٤ ١,٨٣ ٢٤٠ املنطقة الوسطى

 ١,٤٣ ١٨٨ ٠,٦٦ ٨٧ ٠,٧٧ ١٠١ اجلفرة

 ٣,٠٦ ٤٠٢ ١,٢٥ ١٦٤ ١,٨١ ٢٣٨ فـزان

 ١٠,٥٤ ١٣٨٥ ٤,٥٠ ٥٩١ ٦,٠٤ ٧٩٤ همصرات

 ٢,١٨ ٢٨٧ ٠,٨٠ ١٠٥ ١,٣٨ ١٨٢ سوف اجلني

 ٣,١٠ ٤٠٧ ١,١٠ ١٤٥ ١,٩٩ ٢٦٢ ازةالنق

 ١٩,٥٠ ٢٥٦٣ ٧,٩٥ ١٠٤٥ ١١,٥٥ ١٥١٨ طرابلس

 ١١,٠١ ١٤٤٧ ٤,٥٢ ٥٩٤ ٦,٤٩ ٨٥٣ الزاوية

 ٦,١٩ ٨١٤ ٢,٤٣ ٣٢٠ ٣,٧٦ ٤٩٤ اجلبل الغريب

 ٣,٣٨ ٤٤٤ ١,٥١ ١٩٨ ١,٨٧ ٢٤٦ النقاط اخلمس

 ١,٠٨ ١٤٢ ٠,٤٩ ٦٤ ٠,٥٩ ٧٨ درنـة

 ٥,١٦ ٦٧٨ ٢,٠٩ ٢٧٥ ٣,٠٧ ٤٠٣ سهل اجلفارة

 ١٠٠,٠ ١٣١٤٥ ٤١,٩٩ ٥٥١٩ ٥٨,٠١ ٧٦٢٦ اجملموع   
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إحصائية توضح النوع الفئة العمرية من  (0 – 18 سنة)

ذآـور % أنـاث %

 

  ١٤دول اجل
  ٢٠٠٨-٢٠٠٧للعام  توزيع املعدات واملستلزمات املعينة املقدمة لألطفال ذوي اإلعاقة

 طاولة  مقاعد
 الفرع

معامل 
 سبورات     مدرس مقاعد زوجية      فردية احلاسوب

  القاموس اإلشاري
 اجلزء األول

 القاموس اإلشاري 
 اجلزء الثاين

 ٣٦٠ ٣٦٠ ١٠ ١٠ ٧٠ ٧٠ ٢ بنغازي
 ١٤٠ ١٤٠ ٧ ٧ ٣٠ ٣٠ صفر اجلبل األخضر

 ٥٠ ٥٠ ٤ ٤ ٢٠ ٢٠ صفر درنة
 ٨٠ ٨٠ ٤ ٤ ٢٠ ٢٠ صفر البطنان
 صفر صفر صفر صفر ٢٠ ٢٠ صفر اجلفرة

 ٣٠ ٣٠ صفر صفر ٢٠ ٢٠ صفر الواحات
 ١١٠ ١١٠ صفر صفر ٢٠ ٢٠ صفر جممع الفاتح

 ٨٦٠ ٨٦٠ ١٠ ١٠ ٦٠ ٦٠ ٢ طرابلس
 ٢٣٥ ٢٣٥ ٨ ٨ ٣٠ ٣٠ صفر الزاوية

 ٦٠ ٦٠ ٧ ٧ ٢٠ ٢٠ صفر مسالنقاط اخل
 صفر صفر ٧ ٧ ٣٠ ٣٠ صفر سهل اجلفارة
 ٥٠ ٥٠ ٧ ٧ ٢٠ ٢٠ صفر اجلبل الغريب

 ١٨٠ ١٨٠ ٨ ٨ ٣٠ ٣٠ صفر املرقب
 ٥٠ ٥٠ ٧ ٧ ٢٠ ٢٠ صفر سوف اجلني

 ٣١٠ ٣١٠ ٧ ٧ ٣٠ ٣٠ صفر همصرات
 ١٣٥ ١٣٥ ٧ ٧ ٣٠ ٣٠ صفر فزان

 ٦٠ ٦٠ ٧ ٧ ٣٠ ٣٠ صفر ىاملنطقة الوسط
 ٢٧١٠ ٢٧١٠ ١٠٠ ١٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٤ وعاجملم   
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  ١٥دول اجل
  ٢٠٠٨-٢٠٠٦الفترة خالل  لألطفال ذوي اإلعاقةصرفت األجهزة املعينة اليت 

 مشايات + مسند البيان كراسٍ متحركة البيان ت

 ٤٠٠ بط أطفال اإلمسند حتت  ٩٨٠ ف احلركةكرسي متحرك خفي ١

 ٥٠٠ مسند ذراع أطفـال ٤٠٠ كرسي محام ٢

 ٥٠٠  مساند يد ١ ٢٠٠ تحرك أطفالكرسي م ٣

 ٢٠٠ مشايات أطفال ٥٥٠ كرسي متحرك متعدد اإلعاقة أطفال ٤

 ٢٥٠ أطفالسرير طيب  ٥٥٠ كرسي متحرك مدعوم مبسند ٥

     ٢٠ ائيكرسي متحرك كهرب ٦

     مساعة ٩ ٧٠٠  مساعات  

  . اناً شهرياًهبا أكثر من طفل معاق جم اليت كما يتم توفري احلفاظات الطبية لألسر  -١١٢

  قتصادية لدى األطفال ذوي اإلعاقة االاخلصائص     
وذلـك  ) .ل . د ١٣٠(يصرف لألطفال ذوي اإلعاقة معاش أساسي شهري قدره           -١١٣

 اإلحـصائيات والنتـائج     ى، وبناء عل  ١٩٨٥ لسنة   ١٦حسب قانون املعاش األساسي رقم      
طفال ذوي   التضامن االجتماعي لأل   املتوفرة لدى إدارة شؤون املعاقني باهليئة العامة لصندوق       

، ٢٠٠٨ حىت هناية سـنة      ٩٧٥٢ فقد بلغ عددهم     ) سنة ١٨  من أقل(اإلعاقة ممن أعمارهم    
  )..ل .د ١ ٤٨٤ ٥٤٣(إمجايل املعاشات اليت صرفت هلم وبلغ 

  )العامليةواإلقليمية (ى اإلعاقة املشاركات اخلارجية لذو    
 إىل  لعاب الرياضية اإلقليمية والعاملية باإلضافة    يشارك األطفال من ذوي اإلعاقة يف األ        -١١٤

  :األوملبياد اخلاص اللييب، وأهم مشاركاهتم، تتلخص يف
    األلعاب العاملية الصيفية بالواليات املتحدة األمريكية مبدينة نـورت كارولينـا            •

  ؛ العب واحد يف لعبة السباحة١٩٩٩عام 
  ؛عب واحد يف لعبة السباحة، ال٢٠٠٢األلعاب اإلقليمية الثالثة بلبنان عام  •
 سبعة العبني يف لعبة مخاسـيات       ٢٠٠٣األلعاب العاملية الصيفية بايرلندا عام       •

  ؛كرة القدم
 سبعة عشر العباً والعبة يف ألعاب       ٢٠٠٤األلعاب اإلقليمية الرابعة بتونس عام       •

  ؛السباحة وألعاب القوى ومخاسيات كرة القدم
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 واحـد   ٢٠٠٦ديب عام   ،  ت العربية املتحدة  األلعاب اإلقليمية اخلامسة باإلمارا    •
وثالثون العب والعبة يف ألعاب رفع األثقال والسباحة ومخاسيات كرة القدم           

  ؛وألعاب القوى والسلة
 واحد وعشرون العبـاً     ٢٠٠٧األلعاب العاملية الصيفية بالصني شنغهاي عام        •

  ؛ القوىوالعبة يف ألعاب مخاسيات كرة القدم ورفع األثقال والسباحة وألعاب
 ثالثة  ٢٠٠٨األلعاب اإلقليمية السادسة باألمارات العربية املتحدة أبو ظيب عام           •

وثالثون العباً والعبة يف ألعاب رفع األثقال وسباعيات كرة القـدم وتـنس             
  ؛الطاولة والسباحة وألعاب القوى

 تسعة  ٢٠٠٩األلعاب العاملية الشتوية بالواليات املتحدة األمريكية ايداهو عام          •
  ؛شر العباً يف ألعاب اجلري على اجلليد واهلوكي على اجلليدع

رفع األثقـال، الـسباحة،     : األلعاب اليت ميارسها العبو األوملبياد اخلاص اللييب       •
ألعاب القوى، مخاسيات وسباعيات كرة القدم، تنس الطاولة، كرة الـسلة،            

  .اجلري على اجلليد، اهلوكي على اجلليد

  ٢٠٠٩يت سيتم تنفيذها خالل العام الربامج املستقبلية وال    
إقامة امللتقى الثامن ملراكز ومدارس الصم وضعاف السمع خالل شهر الطري             )أ(  
  ؛، وقد متت إقامته٢٠٠٩

إقامة ورشة عمل وبرنامج تدرييب عن إعاقة التوحد وذلك بالتعـاون مـع              )ب(  
  ؛٢٠٠٩منظمة الصحة العاملية، متت إقامتها خالل شهر الطري 

الل يبية للعاملني مبراكز ومدارس رعاية وتأهيل املعاقني خ       ة دورات تدر  امإق  )ج(  
  ؛٢٠٠٩أغسطس /يوليه وآب/متوزشهري 

العامة للتعليم والبحث العلمي بـشأن مـا ورد         اللجنة الشعبية   التنسيق مع     )د(  
باملدارس فصول دراسية ملحقة     بشأن فتح    ٢٨١رقم  العامة  الشعبية  اللجنة  قرار   من   ٨باملادة  

تدريبيـة للمدرسـني    إقامـة دورات    خالل  ذوي اإلعاقة وذلك مــن     العامة لألشخاص   
  باملدارس املستهدفة باالندماج؛ 

العمل على إقامة ندوة علمية وورشة عمل حول تأهيل األشخاص املعاقني             )ه(  
  ؛العالقةذات اجلهات مع بالتعاون وذلك 

  ؛ي اإلعاقةالعمل على توفري األجهزة واملعدات اخلاصة بذو  )و(  
 ٢٠٠٨ لـسنة    ٦٦٤(متابعة تنفيذ ما ورد بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم            )ز(  

  املرتلية املعانة؛ بشأن اخلدمة 
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 لـسنة  ٦٦٥متابعـة تنفيذ ما ورد بقـرار اللجنة الشعبية العامـة رقـم           )ح(  
  ؛ليم بشأن إسناد اختصاصات تعليـم ذوي اإلعاقة إىل اللجنة الشعبية العامة للتع٢٠٠٨

 ٢٠٠٨ لسنة   ٦٦٧العامة رقم   اللجنة الشعبية   متابعة تنفيذ مـا ورد بقرار        )ط(  
  : املعاش األساسي لفئةبشأن منح منفعة 
 ؛أو مشلويل طرف أو أكـثراألطفال مبتوري  '١'

  ؛األطفال مكفويف البصر أو ضعاف النظر الشديد '٢'

  . األطفال من فئة التخلف العقلي البسيط واملتوسط '٣'
تطويرهـا  أن مت   بعـد    ٢٠٠٩أبريل  /نيسانخالل شهر   اح عيادة السمعيات    افتتمت    -١١٥

  : وتزويدها باملعدات واألجهزة املتطورة واملتمثلة يف
  ؛األنف واألذن واحلـنجرةحجرة كشف   )أ(  
  ؛ختطيط السمع لألطفال ما دون ثالث سنوات  )ب(  
  ؛األذنختطيط السمع اخلاص بطبلة   )ج(  
  ؛معيالسخاص بالعصب ختطيط   )د(  
  ؛القوالبمعمل لتصنيع   )ه(  
  ؛حجرة برجمة السماعة والصيانة  )و(  
  .خاصة بعالج عـيوب النطق والكالمحجرات جتهيز   )ز(  
وقد عرضت اللجنة الشعبية العامة للشؤون االجتماعية جمموعة مـن االقتراحـات              -١١٦

ذي عقد مبناسـبة    جتماع ال االلتطوير أوضاع ذوى اإلعاقة على اللجنة الشعبية العامة خالل          
  :، ومنها٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣يف اليوم العاملي للمعاقني 

 عـن تنفيـذ     املسؤولةاختاذ اإلجراءات اإلدارية والقانونية ومتابعة اجلهات         )أ(  
 وإجراء  ١٩٨١أحكام الئحة التيسري على املعاقني يف ارتياد األماكن العامة الصادرة يف سنة             

  ؛ هذه الالئحةالتعديالت املطلوبة على
استحداث إدارة التعليم اخلاص اليت تتوىل اإلشراف واملتابعة لشؤون التعليم            )ب(  

  ؛اخلاص باملعاقني كما هو معمول به يف العديد من الدول
 نقل تبعية التأهيل املهين للمعاقني إىل مصلحة العمل والتدريب املهين تنفيذاً            )ج(  

 باملوافقة على إصدار الئحة تنظيم      ٢٠٠٦ لسنة   ٢٨١قم  إلحكام قرار اللجنة الشعبية العامة ر     
   ؛ بشأن املعاقني١٩٨٧ لسنة ٥بعض املنافع املقررة للمعاقني مبوجب القانون رقم 
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 من الالئحة التنفيذية لقانون املعاش األساسي رقـم   ٣٢تطبيق أحكام املادة      )د(  
ش األساسي بعد الـزواج     واليت تقضى بعدم حرمان املرأة العاجزة من املعا        ١٩٨٥لسنة   ١٦

  ؛وتعديل كل ما خيالفها من قرارات
  سن الثامنة عشرة؛ من األطفال ذوي اإلعاقة دون األساسي لبعض الفئات ربط املعاش   )ه(

إعطاء املعاقني األولوية يف احلصول على املساكن اخلاضعة لربامج اإلسكان            )و(  
   ؛العام وتوفري األدوات املرتلية اخلاصة هبم

الهتمام باجلانب الصحي لذوي اإلعاقة ومعاجلة املضاعفات املترتبة عليها         ا  )ز(  
  ؛مثل االلتهابات والتقرحات وبعض األمراض األخرى

تنظيم التسهيالت والدعم املطلوب حلصول املعاقني على األجهزة واملعدات           )ح(  
  .؛ودة العاليةوغريها من الوسائل اليت تتطلبها ظروف اإلعاقة باملواصفات العاملية ذات اجل

  ؛االهتمام مبشاكل املعاقني بصفة عامة   )ط(  
إعفاء دخول املعاقني العاملني من ضريبيت الدخل واجلهـاد وغريهـا مـن            )ي(  

  ؛الضرائب والرسوم ملواجهة ما يتكبده املعاق من مصاريف إضافية نتيجة اإلعاقة
حلد من انتـشارها    إنشاء مركز للوقاية من اإلعاقة واالكتشاف املبكر هلا وا          )ك(  

    وخطورهتا على اجملتمع على إن تكون من املراكز الصحية التابعة للجنـة الـشعبية العامـة                
  ؛للصحة والبيئة

  : بشأن املعاقني وفقا لالعتبارات التالية١٩٨٧ لسنة ٥ تعديل القانون رقم  )ل(  
 ؛للمقترحات الواردة من روابط املعاقني '١'

 ؛املتغريات اإلدارية يف القانون '٢'

   ؛ بشأن تأهيل املعاقني١٩٩٣ لسنة ١٧االتفاقية العربية رقم  '٣'
دعم برامج تقنية املعلومات للمكفوفني وضعاف البـصر ليتمكنـوا مـن              )م(  

  ؛مواكبة التطور ومتابعة برامج اإلنترنت والربيد اإللكتروين
  ؛تشجيع العمل الفردي والتشاركي للمعاقني  )ن(  
 يف جمال رعاية وتأهيل املعاق مـن خـالل          إتاحة الفرص لتأهيل العاملني     )س(  

  ؛دورات حملية وخارجية والقيام بزيارات استطالعية لبعض املؤسسات العربية واألجنبية
االستفادة من املنظمات العاملة يف جمال تعليم وتأهيـل املعـاق وكـذلك               )ع(  

  .عاقنياالتفاقيات املربمة مع اجلماهريية الستثمارها لصاحل برامج رعاية وتأهيل امل
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وقد أصدرت اللجنة الشعبية العامة بناء على هذه املقترحات عدداً من القـرارات،               -١١٧
 بشأن إنشاء جملس وطين لرعايـة حقـوق ذوي          ٢٠٠٨لسنة   ٦٦٦نذكر منها القرار رقم     

 بشأن تقرير بعض األحكام يف شـأن تعلـيم ذوي           ٢٠٠٨ لسنة   ٦٦٥اإلعاقة والقرار رقم    
  .  بتحديد مقابل اخلدمة املرتلية املعانة لذوي اإلعاقة٢٠٠٨ لسنة ٦٦٤اإلعاقة والقرار رقم 

  )٢٤املادة (الصحة واخلدمات الصحية   - باء  
استناداً لالستراتيجية الوطنية لتوفري الصحة للجميع وباجلميع صدر قـرار اللجنـة              -١١٨

لذي ولية ا بشأن إعادة تنظيم خدمات الرعاية الصحية األ٢٠٠٤ لسنة ١١الشعبية العامة رقم  
الرعاية الصحية األولية هي الرعاية الصحية األساسية اليت تعتمد "نص يف مادته األوىل على أن 

على وسائل وتقنيات صاحلة عملياً، وسليمة علمياً، ومقبولة اجتماعياً، وميسرة لكافة األفراد            
تـصادية الـشاملة    يتجزأ من التنمية االجتماعية واالق     واألسر يف اجملتمع اللييب، وهي جزء ال      

للمجتمع، وهي املستوى األول التصال األفراد واألسر بالنظام الصحي الـوطين لتقريـب             
لية حيث يعيش الناس ويعملون، وتعترب العنصر األول يف عم إىل الرعاية الصحية بقدر اإلمكان
  ".متصلة من الرعاية الصحية

ها الرعاية الصحية األولية،    ونص هذا القرار على اخلدمات اليت جيب أن تشتمل علي           -١١٩
املاء التقـي   و ،صحة الغذاء والتغذية السليمة   و ،وهي اإلعالم والتثقيف الصحي واالجتماعي    

 ،رعاية األم والطفـل وتنظـيم األسـرة       و ،املأمون والصرف الصحي وإصحاح ونقاء البيئة     
اإلسـعاف  و ،الوقاية من األمراض السارية وغري السارية ومكافحتـها       و ،)التطعيم(التمنيع  و

 ،الـصحة املدرسـية  ، وتوفري األدوية األساسيةو ،األويل ومعاجلة احلاالت واألمراض الشائعة 
  .الرعاية االجتماعية والصحية للمسننيو ،الصحة املهنيةو ،الصحة النفسيةو

وتقدم هذه اخلدمات من خالل مرافق الرعاية الصحية األولية املتمثلة يف العيـادات               -١٢٠
     ، باإلضـافة  ١٣٨٩  إىل ز ووحدات الرعاية الصحية األولية، اليت يصل عددها       اجملمعة ومراك 

  .   مركزاً ملكافحة األمراض السارية٢٤إىل 
واستمراراًً ملا حتقق من اجنازات يف جمال الصحة، فقد وصلت التغطيـة باخلـدمات                -١٢١

  .يف احلضر أو الريف يف املائة ١٠٠نسبة  إىل الصحية األولية

  ؤشرات الصحيةتطور امل    
 ؛ يف املائة٩٦ كيلو جرام ٢,٥نسبة املواليد الذين ال يقل وزهنم عن  •

 ؛ يف املائة٩٥نسبة األطفال بوزن يناسب العمر هي  •

 ؛فل يف األ٢١,٥معدل وفيات الرضع هي  •

 ؛فل يف األ٢٧,٥معدل الوفيات دون اخلامسة  •
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 ؛ مولود حي١٠ ٠٠٠ لكل ٤معدل وفيات األمومة  •

  سنة٧٢,٢توقع اإلمجايل متوسط العمر امل •

 ؛ سنة٧٣متوسط العمر للنساء،  •

 ؛ سنة٧٢ ،متوسط العمر للرجال •

 ؛ يف املائة٩٩,٥إىل نسبة الوالدة اليت متت حتت رعاية طبية تصل  •

 ؛ يف املائة٩٦ إىل  متت رعايتهن أثناء احلمل وصلتينسبة النساء احلوامل الالئ •

ويستخدمن وسـائل   ) ٤٥-١٥( أعمارهن من    ينسبة النساء املتزوجات الالئ    •
  .  يف املائة٥٤منع احلمل كانت 

كانت أعلى نسبة للتحصني لألمراض املستهدفة يف الربنامج الـوطين لتطعيمـات            و  -١٢٢
بالنـسبة للتطعيمـات    يف املائة ٩٨ واقلها ،لطعم التدرن عند الوالدة يف املائة    ١٠٠األطفال  

داء الكبـد البـائي   و ،يالسعال الـديك و ،الدفتريياو ،الكزازو ،األخرى وهي شلل األطفال   
نـسبة لتطعـيم    الأما ب .  وأخريا التهاب الغدة النكافية    ، واحلمرياء ، واحلصبة ،واملستدمية الرتلية 

 . يف املائة٤٥السيدات احلوامل ضد التيتانوس فكانت 

  ١٦دول اجل
  مؤشرات التغطية خبدمات الرعاية الصحية األولية

 ٪النسبة  املؤشر

 ١٠٠  الذين لديهم تغطية خبدمات الصحية األوليةنسبة السكان
 ١٠٠ احلضر
 ١٠٠ الريف

 ١٠٠ األطفال احملصنني ضد الدرن
 ٩٨ ياألطفال املطعمني بالطعم اخلماس

 ٩٨ األطفال احملصنني ضد شلل األطفال
 ٩٨ النكاف/احلمرياء/األطفال احملصنني ضد احلصبة

 ٩٨ األطفال احملصنني ضد الكبد البائي
 ٤٥  احملصنات ضد الكزازيحلوامل الالئا

 ٩٨ السكان الذين يتوفر هلم ماء صاحل للشرب
 ٩٥ السكان الذين يتوفر هلم خدمات اإلصحاح

 ٩٦  رعاية طبيةى حتصلن علياحلوامل الالئ
 ٩٩ الوالدات متت حتت رعاية طبية

 ٩٤ حديثي الوالدة حتت رعاية مهنيني مدربني
 ٥٤  يستخدمن وسائل منع احلمليالنساء املتزوجات الالئ
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  ١٧ دولاجل
  مؤشرات احلاالت الصحية

 القيمة وحدة القياس املؤشر

 ٩٦ نسبة مئوية  كجم أو أكثر٢,٥نسبة املواليد بوزن 

 ٩٥ " األطفال بوزن يناسب العمر

 ٢١,٥ معدل  مولود حي١ ٠٠٠معدل وفيات الرضع لكل 

 ٢٧,٥ "  حي وليد١ ٠٠٠معدل الوفيات دون اخلامسة لكل 

 ٤ "  وليد حي١٠ ٠٠٠معدل وفيات األمومة لكل 

  ١٨دول اجل
  )٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١مطبق منذ ( جدول التمنيع الوطين احلديث

 رقم اجلرعة نوع التطعيم السن عند التطعيم ر م 

 جرعة عند الوالدة .جي .سي .طعم يب

 اجلرعة الصفرية طعم شلل األطفال

 عند الوالدة ١

 جرعة عند الوالدة طعم االلتهاب الكبدي الفريوسي البائي

  :يشملالطعم اخلماسي و
 طعم االلتهاب الكبدي البائي  •  

 طعم الثالثي البكتريي  •  

 )ب(طعم املستدمية الرتلية   •  

 شهرين ٢ اجلرعة األوىل

 األوىلاجلرعة  طعم شلل األطفال

  :يشملالطعم اخلماسي و
 طعم االلتهاب الكبدي البائي  •  

 طعم الثالثي البكتريي  •  

 )ب(طعم املستدمية الرتلية   •  

 أربعة أشهر ٣ ةاجلرعة الثاني

 اجلرعة الثانية طعم شلل األطفال

  :يشملالطعم اخلماسي و
 طعم االلتهاب الكبدي البائي  •  

 طعم الثالثي البكتريي   •  

 )ب(ة طعم املستدمية الرتلي  •  

 ستة أشهر ٤ اجلرعة الثالثة

 اجلرعة الثالثة طعم شلل األطفال

 اجلرعة األساسية MMRالطعم املركب الفريوسي   شهر١٢ ٥
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 رقم اجلرعة نوع التطعيم السن عند التطعيم ر م 

 اجلرعة املكملة MMRالطعم املركب الفريوسي 

 جرعة منشطة الطعم الثالثي البكتريي

  شهر١٨ ٦

 جرعة منشطة طعم شلل األطفال

 جرعة منشطة الطعم الثنائي البكتريي

 جرعة منشطة طعم شلل األطفال

  سنوات أو عند دخول املدرسة٦ ٧

  الطعم السحائي الرباعي

 جرعة منشطة طعم شلل األطفال  سنة أو الصف السابع١٢ ٨

 جرعة منشطة )جرعة الكبار(واخلناق  طعم الكزاز  سنة أو الصف التاسع١٥ ٩

 السارية واملتوطنة ومكافحتها تنفيذ برنامج   ويتوىل املركز الوطين للوقاية من األمراض       -١٢٣
 العديد من األمراض املعدية مثل شلل األطفال والكـزاز          ى وقد مت القضاء عل    ،التمنيع الوطين 

  .  مراقبة مرض احلمرياء والتهاب الغدة النكافيةالوليدي واحلصبة، ومت أيضاً
  : ملوسعة مثلكما يشرف املركز على تنفيذ العديد من احلمالت الوطنية ا  -١٢٤

 واليت كانت ضد مرض احلصبة واحلمرياء، والـيت         ٢٠٠٥/٢٠٠٦محلة تطعيم    •
أدخلت اجلماهريية يف وضع خلو، وأيضاً لتعزيز املناعة ضـد مـرض شـلل              

  ؛األطفال، ولتقريب الفجوة ضد مرض التهاب الكبد الفريوسي البائي
ـ  إىل    واليت هتدف  ٢٠٠٧/٢٠٠٨،  ٢٠٠٦/٢٠٠٧ لعاميمحلة تطعيم    • ز تعزي

 )خاصة لألعمار اليت مل تطعم سـابقاً      (املناعة ضد مرض التهاب الكبد البائي       
  .وأيضاً اإلبقاء على اجلماهريية خالية من مرض شلل األطفال

ومن أجل بناء املناعة وحتقيق هدف اخللو واستئصال األمراض املستهدفة بالربنـامج              -١٢٥
  :مج واإلجراءات لتحقيق ذلك، مثلاملوسع للتطعيمات فقد قام املركز بالعديد من الربا

إدخال طعومات جديدة إىل الربنامج التمنيع الوطين وهو طعم املستدمية الرتلية            •
 املسببة حلاالت التهاب السحايا بني األطفال، والطعم اخلماسـي          باءمن النوع   

الذي يضم مخسة أنواع من الطعوم لتعطى حبقنة واحدة للطفل، حيث وفـرت   
جملتمع استعمال أربع حقن أخرى باإلضافة إىل جتنيب الطفل         هذه الطريقة على ا   

  ؛العدد الكبري من الوخزات
وهي احلقن اليت   ) AD(تنفيذ برنامج سالمة احلقن باستخدام احلقن ذاتية العجز          •

 بعد استعماهلا، وتعترب اجلماهريية من أوائل       تستعمل مرة واحدة وتتحطم تلقائياً    
 .الدول اليت تستعمل هذه التقنية
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استخدام صندوق املخلفات اآلمن للتخلص من احلقن واألدوات احلادة الناجتة           •
عن جلسات التطعيم، وذلك لغرض محاية العاملني من أخطار التعرض للعدوى           

 ؛أثناء العمل

حتديث الدائرة الباردة من خالل شراء عدد كبري من الثالجـات واجملمـدات              •
 .وتوزيعها على كل مراكز التحصني

ة لفاعلية الربامج اليت يقوم هبا هذا املركز فقد مت حتقيق جناحات يف جمال عدد من                ونتيج  -١٢٦
 والتهاب الكبد البائي الذي بلغ معدل حدوثـه         ،األمراض املعدية األخرى مثل اللشمانيا اجللدية     

، وكذلك التهاب الكبـد اجليمـي        يف املائة  ٢,١٨ إىل   )٢٠٠٧(حسب املسح الوطين املصلي     
  ومعدل انتشار فريوس مرض فقد املناعة املكتسب        يف املائة،  ١,١٩ إىل   حدوثهالذي بلغ معدل    

 حسب نفس املصدر املذكور أعاله، واجلدير بالذكر بأنه مت التبليغ لقـسم              يف املائة  ٠,١٣إىل  
 حالة مرض متالزمة العوز املناعي املكتسب،       ٢٩٧ عن   ٢٠٠٨الوبائيات والترصد باملركز لسنة     

 . طفالً فقط ٢٤ ليبياً فقط، وشرحية الليبيني حتت سن العشرين  مريضا١٧٠ًمنهم عدد 

        والكـزاز   ،الـدفترييا و ،شلل األطفال و ،أما بالنسبة لألمراض اآلتية وهي الكولريا       -١٢٧
 مـن   ٢٠٠٨يف حديثي الوالدة والكبار فلم تسجل أي حاالت داخل اجلماهريية خالل سنة             

 .هذه األمراض

 وبلغت حاالت فقدان املناعـة      ، حالة ١١٧  احلصبة فقد سجلت   أما بالنسبة ملرض    -١٢٨
 حالة بينما بلغـت حـاالت       ٧٧٢إىل  حاالت الدرن الرئوي     و ، حالة ٢٤٠املكتسبة حوايل   

 :، كما هو مبني يف اجلدول التايل٢٠٠٧ حالة خالل سنة ٥٦التهاب السحائي 

  ١٩دول اجل
  ٢٠٠٧مؤشرات اإلصابة ببعض األمراض املعدية خالل العام 

 العدد وحدة القياس املرض

 صفر عدد شلل األطفال
 ١١٧ " احلصبة

 ٧٧٢ " الدرن الرئوي
 صفر " الديفترييا
 صفر " الكزاز

 صفر " كزاز حديثي الوالدة
 ٢٤٠ " ة فقدان املناعة املكتسب- اإليدز
 ٥٦ " لتهاب السحائياال

 ٢,١٨ نسبة مئوية )ب(معدل انتشار فريوس التهاب الكبد 
 ١,١٩ " )ج(دل انتشار فريوس الكبد مع

 ٠,١٣ " ةشار فريوس فقدان املناعة املكتسبمعدل انت
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 اختالف شرائحهم العمريـة  ىوتقدم اخلدمات الطبية العالجية والوقائية لألطفال عل    -١٢٩
بصورة تكاملية مع املواطنني اآلخرين يف كافة املرافق الصحية باختالف مستوياهتا املنتشرة يف             

 : ربوع الوطن كما هو مبني باجلدول التايلمجيع 

  ٢٠دول اجل
  مؤشرات املرافق الصحية العامة والتجهيزات

 القيمة املؤشر

 ٩٦ املستشفيات

 ٢٠,٢٨٩ عدد األسرة

 ٣٧ العيادات اجملمعة

 ٥٣٥ املراكز الصحية

 ٨٢٠ الوحدات الصحية

 ٣٧ معدل السرير لكل عشرة آالف مواطن

 ٢,٦ عشرة آالف مواطنمعدل مرفق الصحي لكل 

 ٢٧ تصوير شرائحي

 ١٤ رنني مغناطيسي

 ٨ تصوير شرايني

 ٤ عالج باألشعة

كما توجد مراكز متقدمة لتقدمي العالج باملستوي الثالث مثل مستشفي األطفال يف              -١٣٠
 وكذلك بـنفس املـستوى      ، مستشفي الفاتح لطب وجراحة األطفال يف بنغازي       ،طرابلس

 ، ومستشفي اخلضراء بطرابلس   ، البطنان الطيب  ،مركزي طرابلس الطيب  ك باملستشفيات العامة 
 ومركز بنغازي الطيب الذي هو قيد       ، ومستشفي العيون بطرابلس   ،ومستشفي القلب بتاجوراء  

ـ ، وخبدمات وقائية ختصـصية      ٢٠٠٩التجهيز واملتوقع افتتاحه خالل شهر الفاتح        املركز ك
 هتوطنة ومكافحتها، باإلضافة إىل مستشفي مـصرات      الوطين للوقاية من األمراض السارية وامل     
 . العام ومستشفي ابن سينا التعليمي بسرت

وتشارك مرافق القطاع األهلي اخلاص بتقدمي اخلدمات العالجية وبالذات يف املـدن              -١٣١
 ٢١الكربى على خمتلف مستويات تقدمي اخلدمة لألطفال والكبار كما هو مبني يف اجلـدول           

 .قطاع اخلاص بدأ يساهم مسامهة فعالة يف تقدمي اخلدمة العالجية للمواطننيالذي يبني أن ال
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  ٢١دول اجل
 مرافق القطاع األهلي والتجهيزات

 القيمة املؤشر

 ٦٧ مصحات

 ١ ٤٣٣ عدد األسرة

 ٢٦٨ عدد العيادات

 ١٥٩ عيادات األسنان

 ١٦٦ املختربات

 ٤ املراكز التشخيصية

 ١ ٥٤٣ الصيدليات

 ١٥ حيتصوير شرائ

 ٨ رنني مغنطيسي

اخنفـاض نـسبة     إىل   ،٢٠٠٧وتشري إحصائيات املسح اللييب لصحة األسرة لسنة          -١٣٢
اإلصابة بسوء التغذية يف اجلماهريية عنها يف بعض الدول العربية األخرى، ولألسف تبلغ نسبة  

ن يعانون من  ونسبة األطفال الذي ،) يف املائة  ١٦,٩(األطفال الذين يعانون من زيادة يف الوزن        
، وكانت نسبة األطفال    ) يف املائة  ٥,٣(، وتبلغ اإلصابة بالنحافة     ) يف املائة  ٤,٨(نقص الوزن   

 ). يف املائة١٥,٣(الذين يعانون من قصر القامة 

 

  
  
  
  
  
  
  

 إىل مهاء ملكافحة اإلسهاالت يف خمتلف أحناء اجلماهريية، مما أدى       االوانتشرت حماليل     -١٣٣
هاالت احلادة، وقد بلغ نسبة األطفال املصابني باإلسهال والـذين مت  خفض املضاعفات باإلس 
  .  يف املائة٤٦,٩ أو حملول أعد باملرتل حوايل ،عالجهم مبحلول االمهاء
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  لصحة املدرسيةا    
 فقد مت القيام بعدد من املسوح       ،٢٠٠٩-١٩٩٩الً لربنامج الصحة املدرسية     استكما  -١٣٤

ة املدارس، ووقاية الطلبة من األخطار الصحية املعرضني        هبدف رفع املستوى الصحي بني طلب     
هلا كاحلوادث، وخماطر البيئة، وتفشي عادة التدخني، واملخدرات، وأمراض العصر، سـيتم            
تناوهلا الحقاً، وكذلك تنفيذ محالت أيام التحصني املدرسية بالتعاون مع املركـز الـوطين              

ك يتم تنفيذ محلـة املـسح الوقائيـة لطلبـة           ذل إىل   للوقاية من األمراض السارية، باإلضافة    
املؤسسات التعليمية، وذلك يف إطار وضع إستراتيجية عمل لتطوير خدمات األسنان، حيث            
تستهدف هذه احلملة إجراء كشوفات شاملة على أسنان التالميذ يف خمتلف الفئات العمريـة       

 طفل، وتقارير ومؤشرات    ملرحليت التعليم األساسي واملتوسط والذين يتجاوز عددهم املليون       
 . احلملة سيتم من خالهلا وضع االستراتيجية

 الرضاعة الطبيعية    

تنتشر الرضاعة الطبيعية يف اجلماهريية انتشاراً واسعاً، حيث أوضحت النتائج أن من              -١٣٥
.  مواليد مـن الثـدي     ٩ رضع   ٢٠٠٦-٢٠٠٢ والدات حدثت خالل الفترة      ١٠بني كل   

 يف  ٤٠,١أن حـوايل     إىل   اعة عقب الوالدة، فقد أشارت النتائج     وبالنسبة لتوقيت بدء الرض   
  يف املائة  ١٤,١ و ، من املواليد رضعوا من الثدي خالل الساعة األوىل بعد الوالدة مباشرة           املائة

وبلغت نسبة اإلرضاع يف األطفـال دون سـتة         . خالل الساعات الثالث األوىل بعد الوالدة     
 ،نة خاصة تعرف مببادرة مستشفيات صديقة الطفولة      ، وقد شكلت جل    يف املائة  ٨٢ إىل   أشهر

أوكل إليها برنامج التوعية والتثقيف الصحي، وقد مت حتديد عدد من املستـشفيات لتنفيـذ               
 .برنامج اللجنة الوطنية للرضاعة الطبيعية

  
  
  
  
  
  
  

 صعيد  ىأما خبصوص مرض نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسبة عل            -١٣٦
، كـان   ٢٠٠٨ حد سواء فعدد احلاالت املبلغ عنها خالل سنة          ىان عامة واألطفال عل   السك
غري لييب، أما بالنسبة  ١٢٧ حالة ليبياً و١٧٠ : حالة فقط موزعة حسب اجلنسية كاآليت٢٩٧

 .حالة فقط ٢٤لشرحية األطفال فمنها 
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كز الـوطين ملكافحـة     تقوم إدارة مكافحة متالزمة العوز املناعي املكتسب بـاملر        و  -١٣٧
   :األمراض السارية واملتوطنة بالعديد من النشاطات للوقاية من هذا املرض

إعداد إطار قانوين يضمن حقوق املتعايشني مع فـريوس          إىل   تسعى اإلدارة   )أ(  
نقص املناعة ومكافحة الوصم والتمييز، وذلك بالتعاون مع املعهد العايل للقضاء وعدد مـن              

  ؛ضائية من رؤساء حماكم ورؤساء نيابة وحمامنيأعضاء اهليئات الق
يف إطار الربنامج املشترك للتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أقيمت             )ب(  

        ،ورشة عمل للتجاوب مع اإليدز للوعاظ الـدينيني وخطبـاء املـساجد           : عدة ورش عمل  
واجهتها، ورشـة عمـل     وذلك لزيادة وعي الوعاظ مبشكلة اإليدز وحتفيزهم للعمل على م         

للشباب القياديني بغرض تكوين قيادات من املتميزين من الشباب للعمل التطوعي يف جمـال              
  ؛مكافحة اإليدز

ورشة عمل للمتعايشني مع مرض نقص املناعة هبدف رفع قدراهتم يف جمال              )ج(  
  ؛م الذايتالدعم واملساندة النفسية واالجتماعية وحتفيزهم على تكوين وقيادة جمموعات الدع

  ؛ورشة عمل للتجاوب مع اإليدز لإلعالميني  )د(  
  :كما أقامت اإلدارة عدة دورات تدريبية  )ه(  

دورة إعداد مدربني يف جمـال مكافحـة اإليـدز، اسـتهدفت             '١'
 ؛األخصائيني االجتماعيني باملؤسسات التعليمية

دورة يف جمال اإلرشـاد النفـسي واالجتمـاعي لألخـصائيني            '٢'
افق الصحية لتأهيـل األخـصائية االجتماعيـة        االجتماعيني باملر 

والنفسية داخل املرافق الصحية حبيث تستطيع تقدمي الرعاية الطبية         
 ؛والدعم االجتماعي والنفسي لألشخاص املتعايشني مع املرض

دورة إلعداد شباب قياديني يف جمال مكافحة اإليدز بالتعاون مـع            '٣'
 ؛اجلمعية الوطنية لرعاية الشباب

نة 2008 حاالت نقص المناعة المكتسب خالل س
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أساسية لفرق الرعاية الصحية لرعاية األمهات احلوامل       دورة إعداد    '٤'
 ؛املتعايشات مع الفريوس

  .دورات اإلعداد األساسية لألمهات احلوامل املتعايشات مع الفريوس '٥'
كما قامت اإلدارة بإلقاء العديد من احملاضرات اسـتهدفت املؤسـسات             )و(  

 العاملني باملؤسسات التعليمية،    التعليمية، واملؤسسات االجتماعية، واألخصائيني االجتماعيني    
والشباب ضمن املخيمات الشبابية، كلية الطب، كليات ضباط وضابطات الشرطة ووحدات           

  ؛الشعب املسلح
طباعة العديد من املطويات وامللصقات والكتيبات والنـشرات التثقيفيـة            )ز(  

وقائيـة، ودليـل   املعلومات األساسية حول فريوس نقص املناعة، واإلجراءات ال : حتتوى على 
بعد التعرض للمرض، ودور السلوكيات يف انتـشار املـرض، والتغذيـة             حول إجراءات ما  

  ؛الصحية للمتعايشني واألمهات احلوامل، واملشورة والفحص الطوعي، وغريها من املواضيع
  ؛تقدمي املشورة للمرضى ومتابعة عالجهم داخل عيادات األمراض السارية  )ح(  
 علمية لألخصائيني االجتماعيني العاملني يف قطاع التعليم يف         إقامة ملتقيات   )ط(  

عدد من الشعبيات باجلماهريية، بالتعاون مع إدارة التثقيف والنشاط املدرسي باللجنة الشعبية            
   .العامة للتعليم

ويف إطار االهتمام بكافة فئات األطفال، خاصة املصابني بأمراض خطرية ومعديـة،              -١٣٨
مات هلم، خاصة فيما يتعلق بإيوائهم وتأهيلهم نفسياً، فمن ضمن املشاريع           وتوفري كافة اخلد  

 االجتماعية بتنفيذها ضـمن برناجمهـا التنمـوي         للشؤوناليت ستقوم اللجنة الشعبية العامة      
 مركـزاً  ٢٢ مركزاً للحماية واملساندة االجتماعيـة، وإنـشاء   ٢٢ ، إنشاء ٢٠١٢-٢٠٠٨

  .للخدمات االجتماعية والنفسية

  ة املراهقني صح    
ميكن استخالص بعض املؤشرات حول صحة املراهقني باجلماهريية من بعض املسوح      -١٣٩

اإلعداد إلجراء دراسة شاملة حول قـضايا        إىل   اليت أجريت خالل السنوات املاضية، ونسعى     
  ): ٢٠١٠(صحة املراهقني خالل السنة القادمة 

  ) سنة١٥-١٣(املسح الصحي لطلبة املدارس   - أوالً  
 ٥٠ ومشـل    ٢٠٠٧ايـر   ربف/أٌقيم املسح الصحي املدرسي خالل شهر النوار شباط         -١٤٠

 سـنة، أي مراحـل      ١٥-١٣مدرسة تتوىل تدريس املراحل لألعمار املستهدفة وهي سـن          
الدراسة للصف السابع والثامن والتاسع من التعليم األساسي، وهذه املرحلة بدايـة مرحلـة              

  . وطالبة طالبا٢٢٤٢ًاملراهقة، وشارك فيه 
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وقد ُنفذ هذا املسح بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية ومركز مكافحة األمـراض               -١٤١
بالواليات املتحدة األمريكية، وهو يعترب املسح األول الذي جيري يف اجلماهرييـة يف هـذا               

احلصول على بيانات دقيقة حول السلوك غري الـصحي وعوامـل            إىل   وهو يهدف ،  اجلانب
  :، حيث تناول اجلوانب التالية) سنة١٥-١٣(طلبة يف الفئة العمرية احلماية لدي ال

 ؛السلوك الغذائي •

 ؛النظافة الشخصية •

 ؛العنف واإلصابات غري املتعمدة •

 ؛ استخدام التبغ •

 ؛)االيدز (لعالقة مبرض نقص املناعة املكتسباملعرفة ذات ا •

 ؛النشاط البدين •

  ؛عوامل احلماية •
  ٢٢دول اجل

  ) سنة١٥-١٣(حي لطلبة املدارس ملخص نتائج املسح الص
 إناث ذكور اإلمجايل الفقرة

 ٦,٥ ٥,٨ ٦,١ نسبة الطلبة بوزن زائد

 ١٧,٤  ١٥,٥ نسبة الطلبة الذين يواجهون خطر زيادة الوزن

 ٦,٦ ١١,٧ ٩,٢  يوماً املاضية٣٠نسبة الطلبة الذين ال يقومون أو نادًرا ما يقومون قبل األكل بغسل أيديهم خالل 

 ٥,٦ ٩,٣ ٧,٦ الطلبة الذين ال يقومون بغسل أو نادًرا ما يقومون بغسل أيديهم بعد استخدام دورات املياهنسبة 

 ١٨,٢ ٤٣,٢ ٣٠,٧  شهرا املاضية١٢نسبة الطلبة الذين تعرضوا العتداء بدين مرة أو أكثر خالل 

 ٢٥,٠ ٥٨,٠ ٤١,٥  شهرا املاضية١٢نسبة الطلبة الذين دخلوا يف عراك بدين مرة أو أكثر خالل 

 ٣٣,٥ ٥٠,٩ ٤٢,٢  شهر املاضية١٢نسبة الطلبة الذين تعرضوا جلروح خطرة مرة أو أكثر خالل 

 ١١,٦ ٢١,٥ ١٦,٦ نسبة الطلبة الذين قاموا بأنشطة بدنية يف ما جمموعه ساعة يومًيا خالل السبعة أيام املاضية

 ٢٨,٥ ٣٠,٠ ٢٩,٤ سني يف أنشطة غري بدنية ساعات أو أكثر يف يوم عادي جال٣ نسبة الطلبة الذين قضوا

 ١,٥ ٦,٧ ٤,٠  يوما املاضية٣٠نسبة الطلبة الذين يدخنون السجائر يوما أو أكثر خالل 

 ٣,٠ ٧,٩ ٥,٦ املاضية يوما الثالثني التبغ خالل أنواع من أخر نوعا يستخدمون الذين الطلبة نسبة

 ٤٤,٧ ٤٥,٨ ٤٥,٢ املاضية أيام السبعة خالل هم يف وجود نيبالتدخ قاموا بأن آخرين أقروا الذين الطلبة نسبة

يعرفون ماذا كانوا يعملون أثناء أوقات فراغهم        مااً  ن قالوا إن أولياء أمورهم نادر     نسبة الطلبة الذي  
  املاضيةخالل الثالثني يوماً

٣٨,٢ ٤٢,٢ ٤٠,٢ 
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 ٢٠٠٣مسح استخدام التبغ بني الشباب لسنة   -ثانياً   

ميكن تلخيص نتائج هذا املسح الذي مت بطريقة العينة العنقودية على مرحلتني، ومشل               -١٤٢
 :  سنة على النحو التايل١٥-١٣الشباب من طلبة املدارس يف عمر 

 ؛ يف املائة من الطلبة جربوا التدخني ولو ملرة واحدة١٤,٨ •

  ؛ أحد أنواع التبغاًون حالي يف املائة من الطلبة يدخن١٤,٦ •
 ؛) بنات١,٧ أوالد، ٩,٤ (اً من الطلبة يدخنون السجائر حالي يف املائة٥,٩ •

 يف املائة   ١٢,٥( يف املائة من الطلبة يستخدمون أنواعاً أخرى من التبغ           ١٠,٦ •
  ؛) يف املائة بنات٨,١ أوالد،

 يف املائة من غري املدخنني من الطلبة من احملتمل أن يشرعوا يف التدخني              ١٩,٨ •
 ؛خالل العام احلايل

 يف املائة من الطلبة يتعرضون للتدخني من قبـل آخـرين يف البيـوت               ٤٠,٣ •
 ؛)التدخني من خالل البيئة(

 ؛ يف املائة من الطلبة يتعرضون للتدخني من قبل آخرين يف األماكن العامة٣٨,٧ •

 يف املائة من املدخنني يشترون السجائر من احملالت ومل يتم رفض البيع هلم              ٢٧ •
 ؛بسبب صغر سنهم

 . يف املائة من الطلبة أحد والديهم مدخن٣٢ •

نتائج المسح الصحي لطلبة المدراس (13-15 سنة)

0.010.020.030.040.050.060.070.0

د   وزن زائ نسبة الطلبة ب

ية  الل  30 يوم الماض ديهم خ نسبة الطلبة الذين ال يقومون أو نادرًا ما يقومون قبل األآل بغسل أي

اه  يقومون بغسل أيديهم بعد استخدام دورات المي

ية أآثر خالل  12 شهر الماض

نسبة الطلبة الذين تعرضوا لجروح خطرة مرة أو    

ية  ا خالل    7 أيام الماض اعة يومًي نسبة الطلبة الذين قاموا بأنشطة بدنية في ما مجموعه س

ة   ير بدني عادي جالسين في أنشطة غ

ية  الل  30 يوم الماض غ  خ نسبة الطلبة الذين يستخدمون نوع أخر من أنواع التب

راغهم   ات ف اء أوق نسبة الطلبة الذين قالوا أن أولياء أمورهم نادرًا مايعرفون ماذا آانوا يعملون أثن
ية  خالل30 يوم الماض

إناث
ذآور 
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 ٢٠٠٧مسح استخدام التبغ بني الشباب لسنة   - ثالثاً  

ميكن تلخيص نتائج هذا املسح الذي مت بطريقة العينة العنقودية على مرحلتني ومشل               -١٤٣
 : سنة على النحو التايل١٥-١٣الشباب من طلبة املدارس يف عمر 

       أوالد،  ٢٢,١(ا التدخني ولو ملـرة واحـدة         يف املائة من الطلبة جربو     ١٤,٤ •
 ؛) بنات٥,٨

      أوالد،  ١٧,١( أحد أنـواع التبـغ       اً املائة من الطلبة يدخنون حالي      يف ١٢,٤ •
 ؛) بنات٧,٢

 ؛) بنات١,١ أوالد، ٨,٧( اُ من الطلبة يدخنون السجائر حالي يف املائة٥,٢ •
 يف املائـة    ١٠,٢( التبغ    يف املائة من الطلبة يستخدمون أنواعاً أخرى من        ٨,٣ •

 ؛) يف املائة بنات٦,٥أوالد، 
 يف املائة من غري املدخنني من الطلبة من احملتمل أن يشرعوا يف التدخني              ١٩,٢ •

 ؛خالل العام احلايل
 يف املائة من الطلبة يتعرضون للتدخني من قبـل آخـرين يف البيـوت               ٣٦,٩ •

 ؛)التدخني من خالل البيئة(
 ؛ة يتعرضون للتدخني من قبل آخرين يف األماكن العامة يف املائة من الطلب٤٠,١ •
 يف املائة من املدخنني يشترون السجائر من احملالت ومل يتم رفض البيع             ٢٣,٤ •

 ؛هلم بسبب صغر سنهم
 ؛ يف املائة من الطلبة أحد والديهم أو أكثر مدخن٣٥,١ •
 ؛دخني يف املائة من إمجايل الطلبة املدخنني يرغبون يف اإلقالع عن الت٧٢,٢ •

 . يف املائة مت تدريسهم خالل العام املاضي٤٧,٥ •
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  ٢٠٠٧املسح الوطين لصحة األسرة   - رابعاً  
وقد أجري هذا املسح بالتعاون مع املشروع العريب لصحة األسرة جبامعـة الـدول                -١٤٤

العربية، ومن ضمن أهدافه توفري بيانات حول ممارسات الشباب واجتاهاهتم حنـو الـصحة              
إلجنابية وقياس مدى معرفتهم باألمراض املنقولة جنسياً مبا فيها مرض نقص املناعة البـشرية              ا

  . اإليدز/املكتسب
شاباً،  ٣ ٢٣٧، وشارك فيه    ) سنة ٢٤-١٥( الشباب يف الفئة العمرية      وقد استهدف   -١٤٥
  .  فتاة، ممن يقيمون بصفة معتادة مع أسرهم وقت املسح١ ٧٧٧ فىت، و١ ٤٦٠منهم 
 من الشباب يـرون أن حالتـهم        يف املائة  ٨٦,٤وقد أظهرت نتائج هذا املسح أن         -١٤٦

 من الشباب يرون أن حالتهم الصحية قد حتـسنت          يف املائة  ٢٩الصحية جيدة، وأن حوايل     
  . مقارنة بالعام املاضي

 مـن   يف املائـة   ٩٢,٥وحول معرفتهم باألمراض املنقولة جنسياً أظهرت النتائج أن           -١٤٧
  .يف املائة ٩٧عوا عن األمراض املنقولة جنسياً، وتبلغ نسبة من يعرفون اإليدز حوايل الشباب مس

     وحول معرفة عالمات البلوغ، فمعظم الفتيان والفتيات يعرفون عالمات البلـوغ،             -١٤٨
     إال أن نسبة املعرفة ترتفع بني اإلناث عنها بني الذكور، وكذلك بـني الـشباب يف الفئـة                  

  . سنة١٩-١٥ سنة عنها بني الشباب يف الفئة العمرية ٢٤-٢٠العمرية 

  املسح املصلي الوطين  - خامساً  
وهذا املسح هو دراسة وبائية ملعدالت انتشار فريوس التهاب الكبد البائي وفـريوس               -١٤٩

، وذلك لتوفري قاعدة بيانات ميكـن       ٢٠٠٥-٢٠٠٤العوز املناعي املكتسب باجلماهريية للعام      
ـ         لرامسي السياس  اد هبـا   ات ومتخذي القرارات ومقدمي اخلدمة يف اجملاالت الصحية االسترش

  : عينة، الفئات التالية٦٥ ٠٠٠وقد مشلت عينة املسح اليت بلغت . للنهوض باخلدمات الصحية
من خالل مراكز رعايـة     ):  سنة ٥-صفر(فئة األطفال مادون سن املدرسة        )أ(  

 ؛ ورياض األطفالاألم والطفل ووحدات الرعاية الصحية األخرى

ومشلت مؤسسات التعليم   ):  سنة ١٩-٦(قبل اجلامعة    فئة السن الدراسية ما     )ب(  
  ؛األساسي واملتوسط

  ؛ومشلت طالب اجلامعات والكليات التابعة هلا: فئة سن اجلامعة  )ج(  

ومشلت املدرسني واملدرسـات والعـاملني بالعيـادات        : بقية فئات اجملتمع    )د(  
العيادات اخلارجية للمستشفيات واملصحات اإليوائية والعيـادات الطبيـة         واملراكز الصحية و  

 .ة والعاملني باملرافق اإلداريةاخلاص
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         وقد أظهرت النتائج اخلاصة بفريوس الكبد البائي أن نسبة اإلصابة الكليـة تـصل               -١٥٠
ن فئـة  ، وأ٦٥ ٧٦٨  مصاباً من أصـل  ١ ٤٣١، حيث بلغ عدد املصابني       يف املائة  ٢,٢إىل  

إعطاء الطعم الواقي مـن      إىل   األطفال هي أقل نسبة إصابة بني الفئات العمرية، وذلك يعود         
كافة املواليد يف اجلماهريية بعد الوالدة مباشرة بصورة روتينية منـذ            إىل   فريوس الكبد البائي  

   . وحىت اآلن١٩٩٣عام 
عدد الكلي للمصابني هبذا    أما النتائج اخلاصة بفريوس الكبد اجليمي فقد أظهرت أن ال           -١٥١

 ١,٢ إىل   مما جيعل النسبة الكلية لإلصابة تصل      ٦٥ ٧٦٨  مصاباً من أصل   ٧٨٠الفريوس بلغ   
 سنة بينما وصـل عـدد       ٣٠، وأن اإلصابة األكثر شيوعاً لدى الفئات العمرية من          يف املائة 

  .ائة يف امل٠,١٣ شخصاً فقط، بنسبة ٩٠ إىل املصابني بفريوس نقص املناعة املكتسبة
  :وبصفة عامة يالحظ من خالل هذه الدراسة أن  -١٥٢

 مدى انتشار اإلصابة مبرض التهاب الكبد الفريوسي البائي واجليمي ومتالزمة           •
 ؛العوز املناعي املكتسب منخفض نسبياً بني عموم اجملتمع اللييب

اإلصابة األكثر شيوعاً بني األعمار النشطة وهي األقل بني األعمار الـصغرية،             •
ؤكد النتائج وجود عالقة بني العمر واإلصابة بالنسبة لألمراض الثالثة، حيث           وت

  .تتزايد اإلصابة بازدياد العمر
         بأن القـانون    ، خاصة محل املراهقات   ،كما نود التنويه فيما يتعلق بصحة املراهقني        -١٥٣
 بشأن أحكام الزواج والطالق وآثارمها نص على أن سـن الـزواج             ١٩٨٤ لسنة   ١٠رقم  

عشرون سنة للجنسني، وبذلك فالزواج املبكر يف اجلماهريية نادر جداً، كما ميكن املالحظة             
نسب عالية   إىل   من خالل املسوح السابق عرضها، بأن الوعي باألمراض املنقولة جنسياً يصل          

فاعلية برامج التوعية والتثقيف اليت تقوم هبا كافة اجلهـات           إىل   عودبني أفراد اجملتمع، وهذا ي    
 . ذات العالقة

أما فيما يتعلق بالبيئة فلقد أولت اجلماهريية اهتماما بالغاً بإصحاح البيئـة خاصـة                -١٥٤
داخل البيت من توفري مصدر مياه صاحل للشرب وطرق الطهي باملطبخ والصرف الـصحي،              

ياه الصاحلة للشرب، أوضحت نتائج املسح الـوطين لـصحة األسـرة            وفيما يتعلق بتوفري امل   
 أن الشبكة العامة للمياه هي املصدر الرئيسي ملياه الشرب يف اجلماهرييـة سـواء يف                ٢٠٠٨

 يف ٥٤,٢٦الريف أو احلضر حيث بلغت نسبة األسر اليت تشرب من الشبكة العامة حـوايل             
 مـن    يف املائـة   ٢٢,٩٤  من التنقية،  يف املائة  ٢,١٩ من بئر خاص،      يف املائة  ١١,١٤،  املائة

  .ىمن مصادر أخر يف املائة ٩,٤٦و) ماجن(صهريج 
 من األسر متصلة بالـشبكة       يف املائة  ٤٤,٧٤ وفيما يتعلق بالصرف الصحي فهناك        -١٥٥

  . ى متصلة بطرق أخر يف املائة٠,٩٦ متصلة خبزان خاص، وهناك  يف املائة٥٤,٣٠العامة، و
 ٩٧,١٨ بة لوسيلة الطبخ يف املسكن فكانت الغالبية عن طريق الغاز بنسبة            أما بالنس   -١٥٦
  . رى بطرق أخ يف املائة٠,٥١بنسبة ، و يف املائة٢,٣١، أما الكهرباء فكانت بنسبة  املائةيف
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من ضمن برامج اهليئة العامة للبيئة ضمن الربنامج التنمـوي، الربنـامج الـوطين              و  -١٥٧
رب خطوة رائدة لتقييم الوضع البيئي القائم باجلماهرييـة ووضـع           إلصحاح البيئة، والذي يعت   

األسس العلمية وبرامج العمل التنفيذية من خالل خطط ومشاريع مركزيـة ختـدم كافـة               
 . إصحاح الوضع البيئي القائم إىل الشعبيات والقطاعات تؤدى

  :ومن أهم مربرات هذا الربنامج اآلتية  -١٥٨
 اليت أدت إىل تدهور الوضع البيئي باجلماهرييـة         ظهور العديد من املشاكل     )أ(  

  ؛نتيجة للسلوكيات غري السوية جتاه البيئة واالستغالل غري الرشيد ملواردها

 ؛ارتفاع معدالت التلوث الناتج عن النمو االقتصادي واالجتماعي  )ب(  

  ؛تلفةقصور خطط التحول السابقة يف مراعاة األبعاد البيئية ملشاريع التنمية املخ  )ج(  

ضعف مستوى االهتمام بالتعليم البيئي ورفع مستوى الكفاءات العاملة يف            )د(  
  ؛جمال إصحاح البيئة

ضعف املشاركة الشعبية ومشاركة اجلمعيات األهلية يف رفع برامج إصحاح   )ه(  
 . البيئة واحملافظة عليها

  :  ما يليويهدف هذا الربنامج إىل  -١٥٩
  ؛قائم وحتديد مؤشرات التلوث املختلفةتقييم الوضع البيئي ال  )أ(  
دمج األبعاد واالعتبارات البيئية ضمن مشاريع التنمية لكافة القطاعات بغية            )ب(  
 ؛حتقيق التنمية املستدامة إىل الوصول

 :خلق خطة وطنية متكاملة حلماية البيئة واحملافظة عليها  )ج(  

 ؛تكوين خطة وطنية جملاهبة الكوارث البيئية  )د(  

تأسيس وتكوين كوادر وطنية متخصصة يف اجملاالت البيئية املختلفة تكون            )ه(  
 ؛قادرة على إعداد وتنفيذ املشاريع اليت ختدم أغراض البيئة والتنمية املستدامة

 ؛استحداث منظومة متكاملة إلدارة املخلفات  )و(  

 ؛م وحتقيق متطلبات خطة البيئةءتطوير التشريعات البيئية مبا يتال  )ز(  

زيادة مستوى الوعي والثقافة البيئية لدى شرائح اجملتمع املختلفة مبا ميكـن              )ح(  
 .من خلق أجيال تساهم بفاعلية يف محاية البيئة واحملافظة عليها

مشروع مراقبة ورصـد    :  كالتايل ولتحقيق هذه األهداف وضعت مشاريع وبرامج       -١٦٠
روع اإلدارة البيئيـة املتكاملـة،      مشومشروع تطوير التشريعات والتعاون الدويل،      و ،التلوث

مشروع التعليم والتوعيـة والتثقيـف      و ،مشروع اإلدارة البيئية املتكاملة للمخلفات الصلبة     و
مشروع اإلدارة املتكاملـة للمنـاطق الـساحلية،        ومشروع خطة الطوارئ البيئية،     والبيئي،  

  . يلةمشروع الطاقة والطاقة البدومشروع محاية الطبيعة ومكافحة التصحر، و
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  مؤشرات صحية متفرقة     
  ٢٣دول اجل

  ٢٠٠٧مؤشرات اإلنفاق الصحي 
 القيمة املؤشر

 ٪٧,٥ نسبة ما خيصص لقطاع الصحة من امليزانية العامة

 ٢,٧  الصحة من الناتج احمللي اإلمجايلىمعدل اإلنفاق عل

 ٣٠٦ حصة الفرد من اإلنفاق اإلمجايل على الصحة بالدوالر

 ٪٨٠  الصحةىالصحي كنسبة من إمجايل اإلنفاق علنسبة إنفاق الدولة 

 ٢٣٩ حصة الفرد من ميزانية قطاع الصحة بالدوالر

 ٪٢٠ نسبة اإلنفاق من اجليب على الصحة

  يف املائـة   ٧,٥نالحظ من اجلدول السابق أن نسبة ما خيصص لقطاع الصحة كان              -١٦١
 فقط، وقد يرجع     يف املائة  ٢,٧يبلغ   الصحة   ىمن امليزانية العامة للدولة وأن معدل اإلنفاق عل       

ذلك إىل غياب مركزية التوزيع واإلنفاق خالل السنة املذكورة أعاله، أما نسبة إنفاق الدولة              
 الصحة  ى حساب جيب املواطن عل    ى كان عل  ي والباق  يف املائة  ٨٠الصحي من اإلمجايل فكان     

صحة بالدوالر األمريكي فقد    ، وفيما خيص حصة الفرد من ميزانية قطاع ال         يف املائة  ٢٠بنسبة  
  . دوالراً للشخص الواحد٢٣٩بلغت 

  ٢٤دول اجل
  املرافق الصحية العامة يف املؤشرات اخلاصة باملوارد البشرية 

 القيمة املؤشر

 ٩ ٢٨٦ األطباء

 ١٤ ٧٦٠ أطباء األسنان

 ١ ٠٤٩ الصيدلة

 ٣٢ ٣٣٢ التمريض والقبالة

 ١٧ معدل األطباء لكل عشرة آالف مواطن

 ٢,٧ طباء األسنان لكل عشرة آالف مواطنأ

 ٢ الصيدلة لكل عشرة آالف مواطن

 ٥٠ التمريض والقبالة لكل عشرة آالف مواطن

، وبالنسبة  ٧  مواطن هو  ١٠ ٠٠٠ونالحظ من اجلدول أعاله بأن معدل األطباء لكل           -١٦٢
  .٥٠لة معاً هو ، وأخرياً التمريض والقبا٢، وبالنسبة للصيدلة هو ٢,٧لألطباء األسنان هو 
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  ٢٥دول اجل
  ٢٠٠٧بعض اخلدمات الطبية للعام 

 القيمة املؤشر

 ٥٨٨ ٢١٢ عدد حاالت الدخول

 ٩٠ ٧٩١ عدد العمليات اجلراحية

 ١٤٧ ٩٨١ عدد حاالت الوالدة

 ٢ ١١٦ عدد مرض الكلى الصناعية

 ٦٨١ عدد أجهزة الغسيل الكلوي

 ١٦٦ ٢٠٠٤عدد حاالت زراعة الكلي منذ 

توجـد    وال ١٤٧ ٩٨١ هـي الحظ أن عدد حاالت الوالدة من اجلدول أعاله         نو  -١٦٣
 .٢٠٠٧الوالدة املبكرة خالل سنة معلومات عن عدد أو نسبة الوالدات القيصرية و

  ٢٦ دولاجل
  ٢٠٠٦املؤشرات السكانية حسب تعداد 

 املؤشر القيمة

 املساحة ١ ٧٧٥ ٥٠٠

 عدد السكان الليبيني ٥ ٢٩٨ ١٥٢

  الذكورعدد ٢ ٢٩٨ ٥١٣

 نسبة الذكور ٪٥٠,٧٣

 عدد اإلناث ٢ ٦١٠ ٦٣٩

 نسبة اإلناث ٪٤٩,٢٧

 احلضرنسبة  ٪٨٥

 معدل املواليد اخلام ٢٠,٣

 معدل الوفيات اخلام ٢,٦

 معدل منو السكان ١,٨

 ١٥نسبة السكان أقل من  ٣١,٠٦

 ٦٥+  السكان نسبة ٪٤,٢٤

 نسبة اإلعالة ٪٥٨

 معدل اخلصوبة اإلمجايل ٪٥,٢

يف  ٨٥تبلغ ونالحظ من اجلدول السابق أن من أهم املؤشرات السكانية نسبة احلضر     -١٦٤
أما معدل املواليـد     ، من السكان، وتتساوى النسبة يف عدد السكان بني اجلنسني تقريباً          املائة
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معدل النمـو الـسكاين   وف ل يف األ٢,٦معدل الوفيات اخلام    وف  ل يف األ  ٢٠,٣اخلام فتبلغ   
، أما نسبة السكان األعلى يف املائة ٣١ سنة تبلغ ١٥نسبة السكان األقل من  وف  ل يف األ  ١,٨
 أما معدل اخلصوبة اإلمجـايل      يف املائة  ٨٥نسبة اإلعالة تبلغ     و  يف املائة،  ٤ سنة فتبلغ    ٦٥ من

 . يف املائة٥,٢فتبلغ 

           ، ١٨املادتـان   (  وخـدمات ومرافـق رعايـة الطفـل        يالضمان االجتماع   -جيم   
  )٢٦؛ و٣الفقرة 
 نود التأكيد على املنافع العينية      ،ورد يف التقرير الدوري للجماهريية     ما إىل   باإلضافة  -١٦٥

  : ما يليجتماعية، واملتمثلة يفاالوالنقدية اليت تقدم ألبناء املؤسسات 

 املعاشات األساسية    

       ٤امـة رقـم     يصرف ألبناء املؤسسات االجتماعية وفقا لقرار اللجنة الـشعبية الع           -١٦٦
معاش أساسي باعتباره مصروف جيب ليخلق لديهم إحساساً بالذاتية         ) ١٩٩٦(١٤٢٦لسنة  

والثقة بالنفس أسوة بأقراهنم من أبناء اجملتمع، حيث يتم إيداع إمجايل قيمة املعاش باملـصرف              
يف  ٥٠ته  بالنسبة لرتالء دور رعاية الطفل، وبالنسبة لرتالء دور البنني والبنات يصرف ما قيم            

 من املعاش نقدا والباقي يودع حبساباهتم الشخصية باملصارف التجارية، ولقد رفعـت             املائة
) .ل .د ١٣٠(  حىت وصلت إىل  ) .ل .د ٩٠( إىل   ).ل . د ٦٠(قيمة املعاش األساسي هلم من      

) .ل . د٢٢٠(للمستحقني من األسر املكونة من شخـصني و       ) .ل .د ١٨٠(للفرد الواحد و  
عبية شخاص وأكثر، وذلك بناء على قرار اللجنة الش       أ األسر املكونة من ثالثة      للمستحقني من 

 .٢٠٠٦ لسنة ٢٧٧العامة رقم 

  منفعة الزواج والسكن والتأثيث    
استكماال للدور اإلنساين الذي تقوم به املؤسسات االجتماعية جتاه فئة فاقدي السند              -١٦٧

تمع ومساعدهتم يف الزواج وتكوين أسـر       االجتماعي وسعيا إلدماج هؤالء األبناء داخل اجمل      
تقدم هلم لتحقيق ذلك ومن هـذه        أخرى   طبيعية أسوة باآلخرين فإن هناك منافع وخدمات      

  ). منفعة التأثيث- منفعة السكن -منفعة الزواج (املنافع 

  منفعة الزواج     
جملتمـع  إن األبناء الرتالء باملؤسسات االجتماعية وكغريهم من اآلخرين من أبنـاء ا             -١٦٨

وعند بلوغهم سن الزواج ويبدون الرغبة يف ذلك فإن هناك جلنة فنية مشكلة بقرار األخ أمني                
، تتكون من عـدد     ٢٠٠٧ لسنة   ٤ جلنة إدارة اهليئة العامة لصندوق التضامن االجتماعي رقم       

من األعضاء من ذوي اخلربة واالختصاص، تتويل النظر يف زواجهم من حيث األهلية والقدرة              
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كافؤ وتقوم بالسعي إلمتام إجراءات الزواج هلم، كما تصرف للمقدمني على الزواج إعانة          والت
  ). .ل .د ٥ ٠٠٠(مالية قدرها 

 منفعة السكن     

بقرار  الزواج، ُشكلت جلنة لذلك      ى لتوفري سكن مستقل لكل حالة مقبلة عل       سعياًو  -١٦٩
  تتـوىل  ٢٠٠٧ لـسنة    ٤٧٨رقم  أمني جلنة إدارة اهليئة العامة لصندوق التضامن االجتماعي         

 لتوفري سكن لألبناء املقبلني على الزواج وفق الشروط والـضوابط املوضـوعة هبـذا             يالسع
 بالنظر يف مدي مطابقة     اخلصوص، حيث يقوم األبناء باختيار السكن بأنفسهم مث تقوم اللجنة         

كـون يف   السكن للشروط املنصوص عليها، وقد روعي عند شراء املساكن هلذه الفئات أن ت            
  . مناطق متفرقة حتقيقا ملبدأ الدمج االجتماعي يف اجملتمع

فضالً على ذلك تتوىل اللجنة متابعة األبناء بعد الزواج، حيث تقـوم بالزيـارات              و  -١٧٠
 أحواهلم ومساعدهتم يف حـل مـشاكلهم        ىامليدانية املستمرة هلم يف مساكنهم للوقوف عل      

 . وحماولة تذليل الصعوبات اليت قد تواجههم

  منفعة التأثيث    
للصرف منـها علـى     ) .ل.  د ٣ ٠٠٠(وذلك من خالل صرف إعانة مالية بقيمة          -١٧١

  .تأثيث املسكن
  ٢٧دول اجل

   عليها نزالء املؤسسات االجتماعية حيصلاإلعانات اليت 
 الفرع إعانة التأثيث إعانة الزواج سكنعلى املتحصلون  ىإعانات أخر

 طرابلس ٣١ ٣٨ ٢٦ ٦٣

 همصرات ٩ ٨ ٨ ٢

 بنغازي  ٢٠ ٢٧ ٢٢ ٦

 اجلبل األخضر ١ ١ ١ ٥

   اإلعانات األخرى     
وتشمل مساعدات مالية تقدم لألبناء سواء املقيمني باملؤسـسات االجتماعيـة أو              -١٧٢

املكفولني لدي األسر ويتم صرفها وفق دراسة اجتماعيـة حتـدد االحتياجـات املطلوبـة               
 . الدراسة وغريها، ومصاريف العالجك
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  )٣-١، الفقرات ٢٧املادة (املستوى املعيشي   - الد  
 األداء االقتصادي وسياسـات     ى املعيشي للسكان يتحدد بناء على مستو      ىإن املستو   -١٧٣

 ٢١ ٦١٨,٧العدل االجتماعي املعتمدة، حيث تطور الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلارية من            
 وتطور مبعدل منـو     ٢٠٠٦دينار عام    مليون   ٨٠ ٧٢٩,٩ إىل   ٢٠٠١مليون دينار لييب عام     

 يف حني أن معدل منو السكان خالل هذه الفترة قد بلـغ  يف املائة ٣٠,١ مركب بلغ   ىمستو
. داء االقتصادي خالل هذه الفترة     األ ى، وهذا يشري إىل كفاءة عالية يف مستو       يف املائة  ١,٨٣

اتج، فإننا جند أن الناتج احمللي       إمجايل الن  ىوإذا استبعدنا تأثريات ارتفاع أسعار النفط اخلام عل       
 مليـون   ١٣ ٩٩٦,٦اإلمجايل لألنشطة االقتصادية غري النفطية باألسعار الثابتة قد ارتفع من           

 وتطور مبعـدل منـو      ٢٠٠٦ مليون دينار لييب عام      ٢٠ ٧٥١,٢إىل   ٢٠٠١دينار لييب عام    
   .يف املائة ٨,٢إىل  سنوي مركب يصل

اء االقتصادي، فقد تطور نصيب الفرد من الناتج احمللـي          وكنتيجة هلذا النمو يف األد      -١٧٤
    دينار لـييب    ٨ ١٥٠إىل    ليصل ٢٠٠١ دينار لييب عام     ٦ ٣٣٠اإلمجايل باألجور الثابتة من     

  .٢٠٠٧عام 
  ٢٨دول اجل

  قاساً بنصيبه من الناتج احمللي اإلمجايلمتوسط دخل الفرد ُم
لى اإلمجايل باألسعار الثابتة الناتج احمل

 باملليون دينار لييب) ١٠٠=٢٠٠٣(
  جمموع عـدد السكان 

 )ألف نسمة(
  متوسط دخل الفرد 

  لسنةا بالدينار اللييب
٢٠٠١ ٦٣٣٠ ٥٢٤٨,٧ ٣٣٢٣٩,٧  
٢٠٠٢ ٦٢٠٢,٥ ٥٣٣٧,٣ ٣٣١٠٤,٥  
٢٠٠٣ ٦٨٨٣,٧ ٥٤٢٧,٤ ٣٧٣٦٠,٧  
٢٠٠٤ ٧١٧٨,٨ ٥٥١٩,٥ ٣٩٦٢٢,١  
٢٠٠٥ ٧٧٦٠,٩ ٥٦١٣,٠ ٤٣٥٦١,٦  
٢٠٠٦ ٨١٥٠ ٥٦٥٧,٧ ٤٦١٣٢,٠  

ويف إطار حتقيق العدالة االجتماعية فقد تقلصت الفجوة يف توزيع الدخل بني الشرائح               -١٧٥
 اإلنفـاق األسـري لعـامي       مـسح والفئات االجتماعية داخل اجملتمع، حيث توضح بيانات        

 بأن نسبة التفاوت يف الدخول تتسم باالعتدال يف املتوسط          ٢٠٠٢/٢٠٠٣، و ١٩٩٢/١٩٩٣
ـ          ال ىالوطين وعلى مستو    املـستويني   ىسكان ككل، حيث اقترب معامل جيين من الصفر عل

الوطين واملناطق، كما أن منط التفاوت يف الدخول بني املناطق داخل اجلماهريية معتدل أيـضاً               
 يف  ٢,٩ يف طرابلس مقابـل      ٣,٢ ١٩٩٢/١٩٩٣وال يدل على فروق تذكر، فمثالً كان عام         

 إىل   ليصل ٢٠٠٢/٢٠٠٣هذا التفاوت يف عام      يف اجلبل الغريب، اخنفض      ٣,١سبها باجلنوب و  
 ٢,٠ يف كل من اجلبل األخضر وسـرت و ٢,١سبها مقابل  و لكل من طرابلس وبنغازي      ٢,٤

 .يف الزاوية
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  ٢٩دول اجل
   ٢٠٠٢/٢٠٠٣ و١٩٩٢/١٩٩٣بيانات مسح اإلنفاق األسري لعامي 

٢٠٠٢/٢٠٠٣ ١٩٩٢/١٩٩٣ 

 معامل جيين املنطقة
حصة اخلمس األعلى 

 معامل جيين إىل األدىن
حصة اخلمس األعلى 

 إىل األدىن

 ٢,١ ٠,١٥٤٢ ٢,٤ ٠,١٨٥٧ اجلبل األخضر

 ٢,٤ ٠,١٧٨٧ ٢,٨ ٠,٢٠٦٤ بنغازي

 ٢,١ ٠,١٤٦١ ٢,٨ ٠,٢٠٥١ خليج سرت

 ٢,٤ ٠,١٨٢٤ ٣,٢ ٠,٢٢٠٠ طرابلس

 ٢,٠ ٠,١٥٣٤ ٢,٤ ٠,١٨٠١ الزاوية

 ٢,٣ ٠,١٦٧٠ ٣,١ ٠,٢٢١٧ اجلبل الغريب

 ٢,٤ ٠,١٧٧٠ ٢,٩ ٠,٢١٤٥ سبها

 ٢,٣ ٠,١٦٩٦ ٢,٨ ٠,٢٠٨٦ املتوسط الوطين

ويف إطار حتسني مستويات الدخول من أصحاب احلرف البسيطة واملزارعني الصغار             -١٧٦
وربات البيوت والباحثون عن عمل، فقد أنشئ املصرف الريفي لتوفري املوارد املالية البسيطة             

 امليسرة اليت قدمها املصرف الريفي      لتلك الفئات من السكان، واجلدول التايل يوضح القروض       
 . املستويني القطاعي واجلغرايفى عل٢٠٠٨خالل عام 

  ٣٠دول اجل
  ٢٠٠٨اإلقراض الريفي حسب فئات املستفيدين والشعبيات لعام 

 املستفيدون حسب نوع القرض

 مستوى الدخلحتسني 

 املستفيدون حسب اجلنس

 قروض فردية الشعبية
قروض بنظام 

 املشاركة
قروض باحثني 

 إمجايل املنفذ إناث ذكور عن عمل
  القيمة اإلمجالية 
 بالدينار اللييب

 ٤,٥٣٣,٥٨٠,٠٨ ١٠٠٣ ٧٠٤ ٢٩٩ ١٣٧ ٢٦٠ ٦٠٦ طرابلس

 ٣,٥٥٩,٤٣١,٩٩ ١٠٤٠ ٣٣٥ ٧٠٥ ٣٢ ١٨٠ ٨٢٨ بنغازي

 ٦٩٦,٢٧٠,٣٩ ١٧٨ ٥٦ ١٢٢ ١٧ ٣٥ ١٢٦ اجلبل األخضر

 ٢,١٦٠,٤٩٥,١٩ ٥٨٦ ٢٠١ ٣٨٥ ٧ ١٣٨ ٤٤١ همصرات

 ١,٦٨٠,٠٠٢,٧٠ ٤٣٨ ١١٥ ٣٢٣ ٤٠ ٧٤ ٣٢٤ املرقب

 ١,١٣١,٥٥٩,٠٥ ٢٢٩ ٨٩ ١٤٠ ٩ ١٠١ ١١٩ سهل اجلفارة

 ١,٣٠٠,١٧٦,٦٥ ٣٢٦ ١١٠ ٢١٦ ٩ ٥٧ ٢٦٠ الزاوية
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 املستفيدون حسب نوع القرض

 مستوى الدخلحتسني 

 املستفيدون حسب اجلنس

 قروض فردية الشعبية
قروض بنظام 

 املشاركة
قروض باحثني 

 إمجايل املنفذ إناث ذكور عن عمل
  القيمة اإلمجالية 
 بالدينار اللييب

 ١,٤٣٥,٦١٠,٣٠ ٤٣٦ ١٦٥ ٢٧١ صفر ٢٠٠ ٢٣٦ سبها

 ١,٠٥٨,٥٣٩,٠٧ ٢٧٢ ٧٧ ١٩٥ ٣٣ ٣٥ ٢٠٤ البطنان

 ١,٩٧٨,٨٦٤,٣٢ ٥١٦ ١٨٩ ٣٢٧ ٥٣ ١٠٥ ٣٥٨ درنة

 ٢,٣٨٧,٤٠١,٣٧ ٥٦٣ ٢١٠ ٣٥٣ ٦٠ ١٢٦ ٣٧٧ املرج

 ١,٢٥٨,٦٦١,٥٩ ٣٠٢ ١٢٦ ١٧٦ ١٦ ٢١٢ ٧٤ اجدابيا

 ٢,٥٦٩,٤٥٩,٦٠ ٤٣٤ ١٣٩ ٢٩٥ ١٠٥ ٢٩٨ ٣١ سرت

 ٩٩١,٨٣٦,٧٢ ٢١٥ ٤٩ ١٦٦ ١٠ ٥٨ ١٤٧ النقاط اخلمس

 ٦٤٧,٠٩٤,٧٧ ١٦٣ ٦٢ ١٠١ ١٨ ٢٤ ١٢١ نالوت

 ١,٣٤٥,٤٦٠,٢٥ ٢٧٤ ٧٦ ١٩٨ ٣ ١١٣ ١٥٨ اجلبل الغريب

 ٢,٤٠٦,٧٤١,٧٣ ٦٢٠ ٢٥٩ ٣٦١ ٥٣ ٣٤٨ ٢١٩ اجلفرة

 ١,٢٢٨,٥٤١,٤٩ ٣٣٨ ١٢٩ ٢٠٩ ٣١ ١٤٨ ١٥٩ وادي الشاطئ

 ١,٥٠٦,٧٠٧,٣٩ ٤٥٢ ١٨٣ ٢٦٩ ٩ ٢٠٩ ٢٣٤ مرزق

 ٦٢٤,٤٥٩,٦٤ ٢٠٧ ٨٢ ١٢٥ ١ صفر ٢٠٦ وادي احلياة

 ١٢٩,١٣٥,٢٦ ١٨ ٥ ١٣ ٤ ١٢ ٢ الكفرة

 ٢١٨,٧٦٦,٥٨ ٤٠ ١٣ ٢٧ ١٢ ١٦ ١٢ الواحات

 ٣٥٤,٧٦٦,٥٨ ٩٣ ٣٩ ٥٤ ١ ٣٧ ٥٥ غات

 ٣٥,٢٠٣,٢٥٩,١٥١ ٨٧٤٣ ٥٤١٣ ٥٣٣٠ ٦٦٠ ٢٧٨٦ ٥٢٩٧ اإلمجايل  

خالفاً على ذلك يتضح التطبيق العادل للـسياسات االقتـصادية االجتماعيـة يف               -١٧٧
داريـة  وميكن أن نستنتجها من خالل استعراض نفقات امليزانية اإلمنائية واإل          أخرى   مؤشرات

حسب املناطق وحجم اإلنفاق العام املوزع على املناطق حيث توضح بيانات اإلنفاق اإلداري    
بأن حصة الفرد الواحد متقاربة بصورة ملحوظة، كما يالحظ أيضاً أن حصة الفـرد مـن                

 . املصروفات تزداد يف حالة املناطق الصحراوية النائية األكثر احتياجاً كما يف اجلفرة وفزان
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  ٣١ دولاجل
  للعام احلايل) املناطق(حسب الشعبيات ) املخصصات(نفقات امليزانية اإلدارية 

 اسم املنطقة
عدد السكان 

 ٪ )باآلالف(
إمجايل التخصيص 

 ٪ )ألف دينار(املقترح 
حصة الفرد من 

 )دينار(املصروفات 
التوزيع النسيب حلصة 
 ٪الفرد من املصروفات 

 ٦,٣ ٢٥٣ ٤,٥ ٥٢,٥٥٨ ٤,١ ٢٠٧٦١٣ البطنان

 ٩ ٣٦٠ ١٠ ١٥٤,٩٦٨ ٨,٥ ٤٣٠٣٩٤ اجلبل اخلضر

 ٦,٢ ٢٤٩ ٩,٣ ١٣٨,٥٢١ ١١ ٥٥٠٩٠١ سهل بنغازي

 ٨,٣ ٣٣١ ٣,٧ ٥٥,٣٩٥ ٣,٣ ١٦٧٠٦٢ الوسطي

 ٤ ١٤٨ ٢ ٢٨,٨٨٢ ٤,١ ١٩٤٨٢٤ الواحات

 ١٢,١ ٤٨٣ ١,٣ ١٩,٥٢ ٠,١ ٤٠٣٣١ اجلفرة

 ٧ ٢٧٠ ١,٣ ٢٠,٥٨٦ ١,٤ ٧٤٩٨٧ سوف اجلني

 ٤ ١٦٢ ٦ ٩٠,٢٣٦ ١١ ٥٥٥٦٤٤ مصرانه

 ٩ ٣٦٠ ٧ ٩٨,٧٢٦ ٥,٤ ٢٧٣٧٣٣ املرقب

 ٧,٧ ٣٠٢ ٢٢ ٣٢٦,٤٤ ٢١ ١٠٧٩٩٠٥ طرابلس

 ٧,٣ ٢٩١ ١٥ ٢٢٥,٦٠٥ ١٥ ٧٧٣١٩١ الزاوية

 ٨,٦ ٣٤٣ ٩ ١٣١,١٠٤ ٧,٥ ٣٨١٢٨٨ اجلبل الغريب

 ١٠,٥ ٤١٩ ٩,٣ ١٣٧,٩٦٤ ٦,٤ ٣٢٨٩١٩ فزان

 ١٠٠ ٢٩٢,٦٥٩ ١٠٠ ١٤٨٠,٥٠٥ ١٠٠ ٥٠٥٨٧٩٢ اجملموع   

ويف اجلانب اإلمنائي، فقد حظيت الشعبيات بتخصيص مبالغ طائلة من موارد اخلزينة              -١٧٨
العامة لتطوير وتنمية مرافق اخلدمات العامة اليت تدار بشكل ال مركزي داخل الـشعبيات،              

جانب املشاريع اإلنتاجية واخلدمية اليت تديرها وتشرف عليها القطاعات املركزية           إىل   وذلك
 :ها بيانات اجلدول التايلوذلك كما توضح

  ٣٢دول اجل
  )باملليون دينار (٢٠٠٥ - ٢٠٠٠ مستوى الشعبيات للفترة ىمصروفات التنمية عل

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ الشعبيات

 ٤١,٧ ٣٦,٩ ٦,٢ ٥٧ ٢٢,٤ ٢٥,٧ البطنان

 ٦٣,١ ٥٤,٤ ١٠ ٦٤,٧ ٣٥,٥ ٣٥,٥ درنة

 ٥٣,٦ ٤٦,١ ٦,٩ ٦٩,٩ ٤٩,٥ ٤٠,٣ اجلبل األخضر

 ٥٠,٢ ٣٧,٣ ٤,٩ ٣٨,٨ ٣٧,٦ ٢٥ املرج
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 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ الشعبيات

 ١٣٦,٤ ١٢٩ ١٥,٦ ١٥٤,٤ ١٢١,٩ ١٠١,٤ بنغازي

 ٥٨,٥ ٣٩,٩ ٧,٦ ٥٦,٥ ٢٥,٨ ٢٨,٩ الواحات

 ١٧,٨ ١٤,٨ ٢,٩ ٢٠,٦ ١٠,٦ ١٣,٣ الكفرة

 ٣٩,٨ ٣٤,٢ ٦,٤ ٧١,٣ ٤٥,٨ ٣٩,٨ سرت

 ١٩,٢ ١٦,٤ ١ ٣٤,٢ ٩ ٩,٦ اجلفره

 ٩٠,٥ ٨١ ٦ ١٢٠,٤ ٤٦,٣ ٥٠,٥ مصراته

 ١٢٤,٨ ١٠٦ ١٥,٢ ١٤٦,١ ٧٦,٤ ٧١,٨ قباملر

 ٢٠٥,٣ ١٨٦,٤ ٣٠,٩ ٢٦٦,٦ ١٥٣,٩ ١٥٦,٨ طرابلس

 ٧٩ ٧١,١ ١٢,٨ ٧٢,٥ ٣٨,٦ ٣٧,٨ اجلفاره

 ٤٦,٧ ٣٩,٢ ٦ ٥٤,٣ ٤١,٥ ٣٢,٨ الزاوية

 ٨٦,٤ ٧٥,٦ ٨,١ ١٠٨,٢ ٦٣,٧ ٦٣,٣ النقاط اخلمس

 ٨٧,٢ ٨٩,٦ ٨,١ ١٠١,٢ ٤٥,٤ ٤٤ اجلبل الغريب

 ٦٤,٨ ٤٨,٩ ٤,٩ ٥١,٢ ٢١,١ ١٧,٥ نالوت

 ٤١ ٣٤,٨ ٣,٥ ٣٩,٨ ٢٨,٥ ٢٥,٥ سبها

 ٣١,٦ ٢٦ ٥,١ ٣٦,٨ ١٥,٦ ١٥,٣ وادي الشاطئي

 ٣٢,٣ ٢٦,٦ ٥,٩ ٢٩,٥ ١٨,٥ ١٨,٦ مرزق

 ٢٢ ١٨,١ ٢,٧ ٢٦ ١٨,٧ ١٥,٢ وادي احلياة

 ١٢,٣ ١٤,٨ ٠,٨  ١٤,٤ ٥,٩ ٩,١  غات

 ١٤٠٤,٢ ١٢٢٧,١ ١٧١,٥ ١٦٣٤,٤ ٩٣٢,٢ ٨٧٧,٧ الكلي اجملموع   

ولتحسني األوضاع املعيشية لألسر الليبية حمدودة الدخل وعدم االعتماد على املعاشات             -١٧٩
األساسية والضمانية وتأمني حاجاهتا األساسية املتمثلة يف السكن واملركوب والتعليم والعـالج            

ألسر والدواء، مبا يؤمن احلياة الكرمية ألفرادها يتم تنفيذ برنامج توزيع الثروة، الذي يستهدف ا             
من ذوي الدخل احملدود، واليت ثبت من خالل املسح االجتماعي حاجتها مستوى املعيشة برفع              

 . دخلها من خالل متلك حصة من ثروة اجملتمع وحصوهلم على عوائد استثمارية

كما يقوم مركز الدراسات االجتماعية بتنفيذ املسح االجتماعي الـشامل لألسـر              -١٨٠
بناء قاعدة بيانات اجتماعية متكاملة تساهم يف حبـث          إىل   يهدفالليبية، وهو برنامج وطين     

الظروف االجتماعية واالقتصادية والصحية ملعرفة واقع األسر الليبية وحـصرها وتـصنيفها            
والذي يتم على أساسه توزيع الثروة على املواطنني الليبيني، كما يساعد على رسم سياسات              

مشاريع التنمية االجتماعية واالقتصادية باجلماهريية     اجملتمع حبيث تساهم بشكل فعال يف بناء        
ومعرفة اخلدمات اليت حيتاجها املواطن يف القرية واملدينة واستقراء احتياجاته من الثروة ومعرفة             

  . واقع املستهدفني منها
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كما تتوىل اهليئة العامة لصندوق التضامن االجتماعي تنظيم شؤون التضامن االجتماعي            -١٨١
هو نقدي مثل املعاش األساسي حملدودي الدخل وفاقدي          العديد من املنافع، منها ما     اليت تشمل 

هو عـيين،    واإلعانات واملنح، وعالوة العائلة والسكن ألصحاب املعاشات، ومنها ما         العائل،
ويتمثل يف الرعاية االجتماعية ملن ال ويل له من أبناء اجملتمع والرعاية الصحية والتعليمية والسكن               

  . كما يتوىل تأمني غري املواطنني املقيمني باجلماهريية، اية ذوي اإلعاقةورع
وكنتيجة للتطور امللحوظ يف األداء االقتصادي خالل تلك الفترة، فقد حتقق حتـسن      -١٨٢

يف العديد من جماالت احلياة وذلك كمـا توضـحها   .كبري يف احلالة املعيشية للسكان يف ليبيا   
 :املؤشرات التالية

  ٣٣ دولاجل
  مؤشرات األحوال املعيشية للسكان يف ليبيا

 معدل االنتفاع السنة املؤشر ت

 ٨١٥٠ ٢٠٠٦ )دينار لييب(متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل  ١

 ٧٢,٥ ٢٠٠٧ )إناثذكور و(مر املتوقع عند الوالدة الع

 ٧٢ ٢٠٠٧ للذكور

٢ 

  

 ٧٣ ٢٠٠٧ لإلناث  

 ٨١,٩ ٢٠٠٦ درسي للسكان يف السن الدراسةمعدل االلتحاق امل

 ٨١,٢ ٢٠٠٦ التحاق الذكور

٣ 

   
 ٨٢,٧ ٢٠٠٦ التحاق اإلناث  

 ٨٨,٥ ٢٠٠٦ )اجملموع(معدل اإلملام بالقراءة والكتابة بني السكان البالغني 

 ٩٣,٧ ٢٠٠٦ الذكور

٤ 

  

 ٨٣,١ ٢٠٠٦ اإلناث  

 ١٠,٨ ٢٠٠٧ )NN(معدل وفيات حديثي الوالدة  ٥

 ١٧,٦ ٢٠٠٧  وفيات الرضع معدل ٦

 ٢٠,١ ٢٠٠٧ معدل وفيات دون اخلامسة ٧

 ٤ ٢٠٠٧  وليد حي١٠ ٠٠٠معدل وفيات األمومة لكل  ٨

 ٩٣,٥ ٢٠٠٧ نسبة األطفال الذين مت أرضاعهم طبيعياً ٩

 ١١,٧ ٢٠٠٧ )بالشهر(وسيط مدة الرضاعة الطبيعية  ١٠

 ٢٠,٣ ٢٠٠٧ معدل املواليد اخلام ١١

 ٢,٦ ٢٠٠٧ ات اخلاممعدل الوفي ١٢

 ١,٨ ٢٠٠٧ معدل منو السكان ١٣
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 معدل االنتفاع السنة املؤشر ت

 ١٧ ٢٠٠٧  مواطن١٠ ٠٠٠عدد األطباء لكل  ١٤

 ٢,٧ ٢٠٠٧  مواطن١٠ ٠٠٠عدد أطباء األسنان لكل  ١٥

 ٢ ٢٠٠٧  مواطن١٠ ٠٠٠عدد الصيادلة لكل  ١٦

 ٥٠ ٢٠٠٧  مواطن١٠ ٠٠٠عدد الفنيني الصحيني لكل  ١٧

 ٧,٥ ٢٠٠٧ ن امليزانية العامةنسبة ما خيصص لقطاع الصحة م ١٨

 ٢,٧ ٢٠٠٧  الصحة من الناتج احمللي اإلمجايلىمعدل اإلنفاق عل ١٩

 ٣٠٦ ٢٠٠٧ )دينار لييب( الصحة ىنصيب الفرد من اإلنفاق اإلمجايل عل ٢٠

 ٨٨,٤ ٢٠٠٥ نسبة األسر اليت تقيم مبسكن يتكون من ثالث غرف فأكثر ٢١

 ٪٩٣,٣  ٢٠٠٧ لذي تعيش فيهنسبة األسر اليت متتلك املسكن ا ٢٢

 ٪٩٩,٨ ٢٠٠٧ نسبة ألسر اليت تستعمل الشبكة العامة للكهرباء كمصر رئيسي لإلنارة ٢٣

 ١,١ ٢٠٠٦ )أسرة لكل مسكن(معدل اإلشغال للمساكن  ٢٤

 ١,٦ ٢٠٠٧ متوسط عدد األفراد للغرفة الواحدة ٢٥

 ٢,٧ ٢٠٠٧ متوسط عدد األفراد لغرفة النوم الواحدة ٢٦

 ٩٩,٣ ٢٠٠٧ سبة املساكن ذات األرضية اإلمسنتية أو املبلطةن ٢٧

 ٩٨,٤ ٢٠٠٧ نسبة األسر اليت لديها دورة مياه داخل الوحدة السكنية ٢٨

 ٩٧,٧ ٢٠٠٧ نسبة األسر اليت لديها مطبخ داخل الوحدة السكنية ٢٩

 ٨٩,٢ ٢٠٠٧ نسبة األسر اليت تعيش يف منطقة جافة ونظيفة ٣٠

 ٩٧ ٢٠٠٧  متتلك جهاز إذاعة مرئينسبة األسر اليت ٣١

 ٩٦ ٢٠٠٧ نسبة األسر اليت متتلك موقدا للطهي ٣٢

 ٩٥ ٢٠٠٧ نسبة األسر اليت متتلك ثالجة ٣٣

 ٩٢ ٢٠٠٧ نسبة األسر اليت متتلك صحن استقبال بث مرئي ٣٤

 ٧٥ ٢٠٠٧  نقاالًنسبة األسر اليت متتلك هاتفاً ٣٥

 ٦٢ ٢٠٠٧ نسبة األسر اليت متتلك سيارة خاصة ٣٦

 ٢٦ ٢٠٠٧  أرضياًنسبة األسر اليت متتلك هاتفاً ٣٧

 ٢٧ ٢٠٠٧ نسبة األسر اليت متتلك جهاز حاسوب واالتصال بشبكة املعلومات الدولية ٣٨

 ٨٦,٥ ٢٠٠٧ نسبة األسر اليت متتلك سخانه مياه ٣٩

 ٨٢,٣ ٢٠٠٧ نسبة األسر اليت متتلك غسالة كهربائية ٤٠

 ٥٠,٤ ٢٠٠٧ لك جهاز تكييف هواءنسبة األسر اليت متت ٤١
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  )٣١و، ٢٩و، ٢٨املواد (لفراغ واألنشطة الثقافية التعليم وأوقات ا  - التاسع 

  )٢٨املادة ( ذلك التدريب املهين والتوجيه التعليم مبا يف  - ألف  
للجماهريية العربية الليبية اإلطار التشريعي لـضمان       الثاين  لقد تناول التقرير الدوري       -١٨٣

ورد يف هذا التقرير، مع التأكيد علـى أن هـذه             ما ىفل يف التعليم، لذلك حنيل عل     حق الط 
حتقيق املصلحة الفـضلى     إىل   التشريعات منسجمة بشكل كبري مع مبادئ االتفاقية، وتسعى       

  :للطفل، ونود التأكيد على اآليت
 أو  حق التعليم جلميع املواطنني دون متييز سواء يف اجلنس أو اللون أو اللغة              )أ(  

  ؛الدين أو املعتقد
        التعليم إلزامي وجماين لكل طفل يف مرحلة التعليم األساسي ذكـراً كـان              )ب(  

   ؛ىأو أنث
توفري الدولة لكافة اخلدمات والتسهيالت التعليمية جماناً يف مجيع مراحـل             )ج(  

ليمية والتدريبيـة   التعليم، ابتداًء من إنشاء املؤسسات التعليمية وجتهيزها بكل املستلزمات التع         
إىل ذلك من خدمات، كما تتويل الدولة الصرف على الطلبة املوفـدين             وتوفري املدرسني وما  

 ؛للدراسة باخلارج الستكمال دراستهم العليا طيلة مدة إيفادهم

ضمان جعل التعليم يف متناول مجيع أفراد اجملتمع، جبعل املدرسة قريبة مـن               )د(  
ق حىت النائية منها، زد على ذلك اجلامعات حبيث أصبحت يف           سكن الطفل، ويف كافة املناط    

 ؛نة كلبةيملدجماورة كل مدينة جامعة ويف كل منطقة 

اللغة العربية هي اللغة الرمسية للجماهريية، لذلك فهي لغة التعليم يف مجيـع               )ه(  
 ؛ذلك إىل مراحله، مع استخدام اللغات احلية يف اجملاالت وامليادين اليت حتتاج

  ؛احلق يف اختيار التعليم واملعرفة املناسبة دون توجيه أو إجبار  )و(  

 : يتكون النظام التعليمي للجماهريية من ثالث مراحل، وهي  )ز(  

 سنوات وتشمل األطفال من سن      ٩ومتتد  : مرحلة التعليم األساسي   '١'
 ؛وهو إلزامي)  سنة١٥-٦(

تعليم يف  الو ،ملدة ثالث سنوات  ): الثانوي(مرحلة التعليم املتوسط     '٢'
  ؛هذه املرحلة أيضاً جماين لكن دون إلزام

ويشمل اجلامعات واملعاهد العليا، وهو متاح      : مرحلة التعليم العايل   '٣'
      أمام اجلميع ذكوراً وإناثاً، ويكون على أساس الكفـاءة والقـدرة         

 . لكل طالب
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 األساسـي   ولقد حققت اجلماهريية إجنازات كبرية يف جمال التعليم مبختلف مراحلـه            -١٨٤
واملتوسط والعايل، وتنعكس هذه اإلجنازات يف أعداد الطالب واملدرسني واملدارس واملراكـز             
واملعاهد واجلامعات اليت تنتشر يف كافة مدن وقرى اجلماهريية، واألعداد الكبرية من اخلـرجيني              

لـشعب  االخنفاض امللحوظ يف معدالت األمية بني أفراد ا        إىل   يف كافة التخصصات، باإلضافة   
  ).كما سريد الحقاً(اللييب، والقضاء على التمايز بني النساء والرجال يف عملييت التعليم والتعلم 

اخنفاضاً سريعاً، فبعد   )  سنة فما فوق   ١٥(نسبة األمية بالنسبة للسكان     فقد سجلت     -١٨٥
يف  ١٨,٧، مث   يف املائـة   ٣١,٦ إىل   ١٩٨٤ وصلت سنة    ١٩٦٤ سنة   يف املائة  ٧٣أن كانت   

، ومن حيث النوع فقد اخنفـضت لـدى         ٢٠٠٦ سنة    يف املائة  ١١,٥، و ١٩٩٥ سنة   ئةاملا
 سنة يف املائة ٦,٢ و١٩٩٥ سنة يف املائة ١٠,٥ إىل ١٩٦٤سنة يف املائة  ٥٦,٨الذكور فمن 

 ١٦,٩ إىل    يف املائة  ٢٧,٢ إىل    يف املائة  ٩٠,٩، بينما لدى اإلناث فقد اخنفضت من        ٢٠٠٦
 . خالل نفس الفترةيف املائة

  ٣٤دول اجل
  )ما فوق سنوات ف١٥(االخنفاض احملقق يف نسبة األمية حسب النوع للسكان الليبيني 

 ٢٠٠٦ ١٩٩٥ ١٩٨٤ ١٩٦٤ البيان

 ٦,٢ ١٠,٥ ١٨,٥ ٥٦,٨ ذكور

 ١٦,٩ ٢٧,٢ ٤٧,٢ ٩٠,٩ إناث

 ١١,٥ ١٨,٧ ٣١,٦ ٧٣ اجملموع  

  .الدراسةالنتائج النهائية للتعدادات العامة للسكان للسنوات حمل   :املصدر
فتكاد األمية ختتفي يف هذه الفئة،      )  سنة ١٩-١٠(أما بالنسبة لفئة الشباب يف عمر         -١٨٦

 . ٢٠٠٦عام  يف املائة ١حيث تصل إىل أقل من 

  ٣٥دول اجل
  ٢٠٠٦ ،حسب احلالة التعليمية) ١٩-١٠( الفئة العمرية

 نسبة األمية األمية السكان

 جمموع إناث ذكور موعجم إناث ذكور جمموع إناث ذكور فئات السن

٠,١٢ ٠,١٥ ٠,٠٩ ٦٣٩ ٤٠٢ ٢٣٧ ٥٤٢٨٩٣ ٢٦٥٦٢٣ ٢٧٧٢٧٠ ١٤-١٠ 

٠,٢٨ ٠,٣٩ ٠,١٧ ١٦٠٦ ١١٠٤ ٥٠٢ ٥٧٣٠٢٦ ٢٨٢٤٥٨ ٢٩٠٥٦٨ ١٩-١٥ 

 ٠,٢٠ ٠,٢٧ ٠,١٣ ٢٢٤٥ ١٥٠٦ ٧٣٩ ١١١٥٩١٩ ٥٤٨٠٨١ ٥٦٧٨٣٨ اجملموع  

  .اللجنة الشعبية العامة للتعليم : املصدر
الخنفاض يف نسبة األمية يقابله ارتفاع ملحوظ يف نسبة احلاصلني على           وباملقابل فإن ا    -١٨٧

مؤهالت تعليمية يف مستوى شهادة إمتام مرحلة التعليم األساسي فما فوق، حيـث تـشري               
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أن نسبة من حيملون مؤهل أعلى من املتوسط  إىل ٢٠٠٦النتائج النهائية للتعداد العام للسكان 
 ١٥(من إمجايل السكان الليبيني الذين بلغت أعمـارهم      ) ة يف املائ  ١٤,٨٥ (تصل إىل ) عايل(

 ). يف املائة٣,٥٤( يف حدود ١٩٩٥، بينما كانت هذه النسبة عام )سنة فما فوق

) املعاهـد املتوسـطة   (يعادهلا   أما نسبة املتحصلني على مؤهل يف مستوى الثانوية وما          -١٨٨
، ) سنة فما فوق   ١٥(ين بلغت أعمارهم     من إمجايل السكان الليبيني الذ      يف املائة  ٢٢,١٢فبلغت  

 .١٩٩٥ عام  يف املائة١٦,٠٨تتعدى  وقد كانت هذه النسبة ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بـشكل  )  سـنة  ٢٤-٦( للسكان يف سن الدراسة      يوتطورت نسبة االلتحاق املدرس     -١٨٩
درسـي  ملحوظ، فمن خالل النتائج النهائية للتعدادات العامة للسكان جند أن نسبة االلتحاق امل      

  يف املائة  ٦٩,٩، وإىل   ١٩٧٣ عام    يف املائة  ٦٤ إىل    مث زادت   يف املائة  ٣٣,٣ كانت   ١٩٦٤عام  
  .٢٠٠٦ عام  يف املائة٨١,٩ ، حىت وصلت إىل١٩٩٥ عام  يف املائة٧٥,٠، و١٩٨٤عام 
 لدى اإلناث يف حني تنخفض لدى الـذكور       يف املائة  ٨٢,٧ وهذه النسبة ترتفع إىل     -١٩٠
، كما يالحظ   ٢٠٠٦ وذلك حسب النتائج النهائية للتعداد العام للسكان         ئة يف املا  ٨١,٢ إىل

وقـد  .  يف املائـة   ٩٨,٥  لتصل إىل  ) سنة ١٥-١٣(أن هذه النسبة ترتفع لدى الفئة العمرية        
 .٢٠٠٧ عام  يف املائة٩٨ إىل)  سنة١٥-٦(وصلت نسبة االلتحاق املدرسي لفئة 
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  ٣٦دول اجل
ب التجمعـات الـسكانية والنـوع للـسنوات         تطور معدالت االلتحاق املدرسي حس    

٢٠٠٦-١٩٩٥  
٢٠٠٦ ١٩٩٥ 

وع ـن
 التجمع

السكان الليبيون يف سن 
الدراسة مع بيان امللتحقني 

 مجلة إناث ذكور مجلة إناث ذكور منهم بالدراسة

 ٢٤٤٣٥٩٧ ١٢٠٢٢٦٧ ١٢٤١٣٣٠ ١٨١٨٨٣٨ ٨٩٧١٣٤ ٩٢١٧٠٤ إمجايل عدد السكان

 حضر ١٧٠١٤٧٣ ٨٢١٣٥٥ ٨٨٠١١٨ ١٩٨٩١١٢ ٦٦٨٤٨٦ ٧٢٠٦٢٦ امللتحقني منهم بالدراسة

 ٧٨ ٧٦,١ ٧٩,٩ ٧٦,٣٩ ٧٤,٥٥ ٧٨,١٨ ٪معدالت االلتحاق 

 ٣٨٤٠٦٣ ١٨٩٥١٢ ١٩٤٥٥١ ٣٢٠٣٢٤ ١٥٧٥٥٣ ١٦٢٧٧١ إمجايل عدد السكان

 ريف ٢٨٩٢٣٩ ١٣٧١٦١ ١٥٢٠٧٨ ٢٣٦٢٦٧ ١١١٧٤٨ ١٢٤٥١٩ امللتحقني منهم بالدراسة

 ٧٥,٣ ٧٢,٤ ٧٨,٢ ٧٣,٧٦ ٧٠,٩٣ ٧٦,٥ ٪معدالت االلتحاق 

 ٢٥٦٤٨١٠ ١٢٦٨٦٢٦ ١٢٩٦١٨٤ ٢١٣٩١٦٢ ١٨٣٥٠٦٦ ١٠٨٤٤٧٥ إمجايل عدد السكان

 اجملموع ١٩٩٠٧١٢ ٩٥٨٥١٦ ١٠٣٢١٩٦ ١٦٢٥٦٧٩ ٧٨٠٥٣٤ ٨٤٥١٤٥ امللتحقني منهم بالدراسة

 ٧٧,٦ ٧٥,٦ ٧٩,٦ ٧٦ ٧٤,٠١ ٧٧,٩٣ ٪معدالت االلتحاق 

 .٢٠٠٦، ١٩٩٥ن لعامي نتائج التعداد العام للسكا : املصدر

       وبلغ إمجايل اإلنفاق اإلداري على التعليم والتدريب من امليزانيـة العامـة للدولـة                -١٩١
 من إمجايل   يف املائة  ٥,٨، وبنسبة   ٢٠٠٦-٢٠٠١ مليون دينار خالل الفترة      ٢ ٠١١,٧مبلغ  

 من يف املائة ١١,٥بة  مليون دينار على التنمية وبنس٣ ٤١١,٧امليزانية اإلدارية للدولة، ومبلغ 
 . إمجايل اإلنفاق اإلمنائي للدولة خالل نفس الفترة

  ٣٧دول اجل
  )باملليون دينار (٢٠٠٦-٢٠٠١خمصصات ومصروفات ميزانية التنمية للفترة 

 اإلنفاق على التعليم والتدريب اإلنفاق على االقتصاد الوطين

 السنة
الناتج احمللي اإلمجايل 

 اجملموع اإلدارية التحول اجملموع اإلدارية ولالتح باألسعار الثابتة

٣٨٦,١ ١٧٠ ٢١٦,١ ٥ ١٣٥,٦ ٣ ٥٩٦,٦ ١ ٥٣٩ ٣٠ ٦٤٨,٢ ٢٠٠١ 

٩١٦,١ ١٧٤,٥ ٧٤١,٦ ٧ ٩١٦,٤ ٤ ٢١٠,٤ ٣ ٧٠٦ ٣٠ ١٣٨,٧ ٢٠٠٢ 

٥٠٣,٥ ١٩٦,٤ ٣٠٧,١ ٦ ١٠٧,٧ ٣ ٥٧٧,٧ ٢ ٥٣٠ ٣٤ ٠٤٠,٩ ٢٠٠٣ 

١ ٠٧٨,٨ ٥١٨,٤ ٥٦٠,٤ ٩ ٣٠٩,٠ ٥ ٧٢٢,٠ ٣ ٥٨١ ٣٥ ٤٧٧,٨ ٢٠٠٤ 

١ ٢٦٩,٥ ٤٣١,٧ ٨٣٧,٨ ١٨ ٠٣٩,٨ ٨ ٤٤٢,٨ ٩ ٥٩٧ ٣٩ ٢٧٧,٦ ٢٠٠٥ 

١ ٢٦٩,٤ ٥٢٠,٧ ٧٤٨,٧ ١٧ ٦٦٠,١ ٨ ٨٨٨,١ ٨ ٧٧٢ ٤١ ٨٣١,٩ ٢٠٠٦ 

 وبيانـات  ٢٠٠٦-١٩٧٠اللجنة الشعبية العامة للتخطيط جدول باملخصصات واملصروفات مليزانية التنمية للفتـرة       :املصدر
 .٢٠٠٦ و٢٠٠١كزي التقرير السنوي لعامي سنوات حمل الدراسة، مصرف ليبيا املرالناتج احمللي اإلمجايل لل
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         واجلداول التالية تبني عدد الطلبة واملدرسـني والفـصول الدراسـية يف مرحلـة                -١٩٢
  :التعليم األساسي

  ٣٨دول اجل
  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  إىل١٩٩٥/١٩٩٦مؤشرات تطور التعليم األساسي خالل الفترة من 

 نصيب املعلم من التالميذ عدد املعلمني كثافة الفصل عدد الفصول عدد الطالب العام الدراسي

١٢,٢ ١٠٧٢٨٤ ٢٥ ٥٨١٨٦ ١٣٠٦٣٠٠ ٩٥ /٩٤ 

١٠,١ ١٣٥١٢٠ ٢٣,١ ٥٩٠٧٨ ١٣٦٥٠٠٠ ٩٦ /٩٥ 

٨,١ ١٤٣٤٣٩ ٢١ ٥٤٣٧٢ ١١٦١٣١٥ ٩٩ /٩٨ 

٦,٦ ١٨٢١٦٤ ٢٤,٦ ٤٨٨١٧ ١٢٠٢٨٩٩ ٢٠٠١ /٠٠ 

٤,٥ ٢١٠٢٨١ ١٩,٨ ٥٠٨٣٩ ١٠٠٧١٧٥ ٠٤/٢٠٠٥ 

٤,٨ ٢٢٧٤٨٥ ٢١,٤ ٥٠٧٥١ ١٠٨٨١٢٠ ٠٥/٢٠٠٦ 

٥,٤ ١٩٣٩١٨ ٢٨ ٣٧٢٥٦ ١٠٤٧٤٢١ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 
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  ٣٩دول اجل
العدد اإلمجايل للتالميـذ يف هـذه        مقارنة أعداد التلميذات مبرحلة التعليم األساسي مع      

  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  إىل١٩٦٩/١٩٧٠املرحلة للفترة من 

 نسبة البنات للمجموع الكلي عدد البنات للبنني والبنات اجملموع الكلي الدراسيةالسنة 

٣١,٦ ١٠٩٧٥٤ ٣٤٧١٦٢ ٦٩/٧٠ 

٤٧,٢ ٤٨٩٠٤٥ ١٠٣٦٤٤٦ ٨٥/٨٦ 

٤٩ ٧١٥٦١٧ ١٤٦٠٤٤٢ ٩٥/٩٦ 

٤٨,٥ ٥٨٩٤٨٥ ١٢١٤٩٧٥ ٩٧/٩٨ 

٤٩,٧ ٥٧٦٦٧٦ ١١٦٠٣١٥ ٩٨/٩٩ 

٤٩,٥١ ٥٨٢٦٢١ ١١٧٦٨٤٣ ٢٠٠٠/٢٠٠١ 

٤٨,٩ ٥٧٢٨٠٧ ١١٧٢٠٥١ ٢٠٠١/٢٠٠٢ 

٤٨,٦ ٥٢٦٤٣٧ ١٠٨٢٣٩٧ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ 

٤٨,٩ ٥٣٢٢٦٤ ١٠٨٨١٢٠ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 

٤٩,٠ ٥١٢٨٢٢ ١٠٤٧٤٢١ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 

  
  
  
  

مؤشرات تطور التعليم االساسي خالل الفترة 96/95 الي 2007/06
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وبالنسبة للتعليم الثانوي، فقد مت حتويل الثانوية العامة إىل ثانوية ختصصية، وبناء علـى                -١٩٣
ن إعادة تنظيم التعليم الثانوي، فإن كل        بشأ ٢٠٠٦ لسنة   ١٦٥قرار اللجنة الشعبية العامة رقم      

العلوم اهلندسية،   شعبةو شعبة العلوم األساسية،     :مدرسة ثانوية تضم كل أو بعض الشعب التالية       
  . العلوم االقتصادية شعبةو ،شعبة اللغاتوشعبة العلوم االجتماعية، وشعبة علوم احلياة، و
  ٤٠دول اجل

  ٢٠٠٥/٢٠٠٦للعام ) وإناثذكور ( الطالب عدد الشعب التخصصية وعدد
 عدد الطالب

 اجملموع بنات بنون الشعب التخصصية ت

 ٥١١١٥ ٣٧١٦٣ ١٣٩٥٢ ثانويات العلوم األساسية ١

 ٩٦٤٥٢ ٦٧٥٦٨ ٢٨٨٩٤ ثانويات علوم احلياة ٢

 ٤٦٩٣٤ ٦٨٩٠ ٤٠٠٤٤ ثانويات العلوم اهلندسية ٣

 ٤٣٠٢٩ ١٥٤٣٦ ٢٧٥٩٣ ثانويات العلوم االقتصادية ٤

 ١١٠٢٦٠ ٧٤٣٥٦ ٣٥٩٠٤ ويات العلوم االجتماعيةثان ٥

 ١٠٨١ ٥٦٦ ٥١٥ ثانويات الفنون واإلعالم ٦

 ٣٤٨٨٨١ ٢٠١٩٧٩ ١٤٦٩٠٢ اجملموع  

  ٤١دول اجل
خالل الفترة   )ذكور وإناث (مقارنة أعداد الطالبات مبرحلة التعليم الثانوي بأعداد الطلبة         

  ٢٠٠٦/٢٠٠٧ إىل ١٩٩٥/١٩٩٦من 
 نسبة الطالبات إىل العدد اإلمجايل عدد الطالبات )ذكور وإناث( طلبةعدد ال السنة الدراسية

٥٤ ١٣٥٩٠١ ٢٥١٢٧٥ ١٩٩٥/١٩٩٦ 

٥٧ ١٢٤٦٤٤ ٢١٧٥٤٨ ١٩٩٧/١٩٩٨ 

٥٨ ١٤١٥٦٠ ٢٤٤٠٧٠ ١٩٩٨/١٩٩٩ 

٥٥,٦ ١٥٧٨٠٠ ٢٨٤٠٠٤ ٢٠٠٠/٢٠٠١ 

مقارنة أعداد التلميذات بمرحلة التعليم األساسي من الفترة 69/70 الي 
2006/2007

0

10

20

30

40

50

60

69
/7
0

85
/8
6

95
/9
6

97
/9
8

98
/9
9

20
00

/2
00

1

20
01

/2
00

2

20
04

/2
00

5

20
05

/2
00

6

20
06

/2
00

7



CRC/C/LBY/3-4 

81 GE.10-42697 

 نسبة الطالبات إىل العدد اإلمجايل عدد الطالبات )ذكور وإناث( طلبةعدد ال السنة الدراسية

٥٥,١ ١٦٢٧١٨ ٢٩٥٥٥٢ ٢٠٠١/٢٠٠٢ 

٥٦,٣ ١٨٩٨٠٨ ٣٣٧٠٩١ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ 

٥٧,٩ ٢٠١٩٧٩ ٣٤٨٨٨١ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 

٥٨,٠ ١٣٣٨٠٦ ٢٣١٨٩٨ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 

  
  
  
  
  
  
  

  

  ٤٢دول اجل
   ٢٠٠٨/٢٠٠٩ -٢٠٠٦/٢٠٠٧عدد الطالب بالثانويات التخصصية خالل 

 ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ الشعبة

 ٣١٧٩٣ ٣٣٢٨٣ ٤٥٥٣٨ العلوم األساسية

 ٣٧٦٥٧ ٤٩٠٤٢ ٨٨٦٣٧ علوم احلياة

 ٣٥٠٢٥ ٣٧٧٨٨ ٥١٧٦٢ العلوم اهلندسية

 ٢٢١٩٦ ٢٨٧٤٠ ٦٨٩٦٦ العلوم االجتماعية

 ٢٨٦١٢ ٣٦٢٥٧ ٤٤٥٠٨ العلوم االقتصادية

 ٥٢١٨٨ ٥١١٤٥ ٣٣٦٩١ اللغات

 - ١٦٥ ٥٢٦ الفنون واإلعالم

 ٢٠٧٤٧١ ٢٣٦٦٩٠ ٣٣٣٦٢٨ اجملموع  

 معاهد تقنية عليا    ٦ جامعة و  ١٤أما بالنسبة للتعليم العايل فيوجد حالياً باجلماهريية          -١٩٤
خمتلف مناطق اجلماهريية، وقد وصل عدد الطالب هبا خـالل العـام الدراسـي              تنتشر يف   
  طالب وطالبة ٣٦٣٣١٢ إىل ٢٠٠٨/٢٠٠٩

ترة 2007-95 مقارنة اعدا د الطالبات الي إجمالي الطلبة خالل الف
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 من طلبة التعليم العـايل، وتتركـز يف          يف املائة  ٥٩وتشكل نسبة اإلناث أكثر من        -١٩٥
لـم  مع الع هذا   ،جماالت التخصصات الطبية واإلنسانية ونسبة قليلة يف التخصصات اهلندسية        

 . من عدد السكان يف املائة٦,١حوايل ) اجلامعي(بأن نسبة االلتحاق بالتعليم العايل 

  ٤٣دول اجل
خـالل الفتـرة مـن       أعداد ونسبة الطالبات يف اجلامعات إىل العدد اإلمجـايل للطلبـة          

  ٢٠٠٦/٢٠٠٧إىل  ١٩٩٥/١٩٩٦

 السنة الدراسية
   إمجايل عدد الطلبة

 عدد البنات )بنني وبنات(
نات إىل نسبة الب

 العدد اإلمجايل

٥١,٠ ٦٩٤٩٩ ١٣٦٢٧٤ ٩٥/٩٦ 

٥١,٠ ٨٣٦٤٠ ١٦٥٤٤٧ ٩٨/٩٩ 

٥٢,٣ ١٣٤٩٠١ ٢٥٧٩١٤ ٢٠٠٠/٢٠٠١ 

٤٥,٠ ١٢٤٣٩٨ ٢٧٦٧٤٤ ٢٠٠١/٢٠٠٢ 

٥١,٧ ١١٥٢٧٦ ٢٢٢٩٧٥ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ 

٥٧,١ ١٤٦٦٥٢ ٢٥٦٧٢٢ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ 

٥٨,٨ ١٤١٥٥١ ٢٤٠٨٣٠ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 

٥٨,٣ ١٣٥٢٣٠ ٢٣١٧٦٢ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 

  . تتضمن إحصاءات اجلامعات العامة فقط٢٠٠١/٢٠٠٢بيانات عام  : حظةمال
  
  
  
  
  
  

  
  

جزء مـن النظـام     ) قبل التعليم املدرسي   مرحلة ما (ن أن رياض األطفال     بالرغم م   -١٩٦
  . تعترب أحد مراحله الدراسية، رغم أمهية هذه املرحلة يف حياة الطفل التعليمي فإهنا ال

 رغم  -قر تبعيتها لقطاع حمدد، وهي اآلن تتبع قطاع التعليم          ورياض األطفال مل تست     -١٩٧
 الذي من ضمن أهدافه تـشجيع       -صدور قرار بنقل تبعيتها إىل قطاع الشؤون االجتماعية         

  . االلتحاق هبا وجعلها أهلية، دون أن تدخل ضمن السلم التعليمي

مقارنة اعداد الطالبات بمرحلة التعليم الجامعي خالل الفترة 96 الي 2007
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روضـة  ) ٣٢٠( ٢٠٠٥خالل العام   ) عامة وتشاركية (ويبلغ عدد رياض األطفال       -١٩٨
  .  وطفلةطفالً) ٢٢ ٢٤٦(يدرس هبا عدد 

  التدريب والتكوين املهين     
يتجزأ من املنظومـة التعليميـة باالقتـصاد         يعترب التدريب والتكوين املهين جزءاً ال       -١٩٩

 الوطين، وهو األداة وأحد الروافد إلعداد القوي العاملة الوطنية وتأهيلها ورفع كفاءهتـا يف             
  :وينقسم التدريب والتكوين املهين إىل مستوين. االت العملخمتلف التخصصات وجم

  تدريب متوسط    
يهدف إىل بناء عناصر مهنية مساعدة يف خمتلف األنشطة االقتصادية، ويوجد حالياً              -٢٠٠
 مدرباً ومساعد   ١٥ ٦١٤ متدرباً، يعمل هبا     ٨١ ٦٢٨مركزاً مهنياً، ملتحق هبا     ) ٣٨٤(عدد  

املهـن  : ، وتشمل جماالت هذه املراكـز     ٢٠٠٨/٢٠٠٩رييب  مدرب وذلك خالل العام التد    
الزراعية، املهن اهلندسية، املهن الكهربائية، املهن اإللكترونية، املهن امليكانيكية، مهن البنـاء            

 . والتشييد، مهن الصيد البحري، مهن احلاسوب

  )عالٍ(تدريب متقدم     
ة االقتصادية، ويـصل عـدد      يهدف إىل بناء عناصر فنية متقدمة يف خمتلف األنشط          -٢٠١

، مدرب ٤٠٠٤ متدرب، وعدد املدربني فيها      ٥٨ ٢٢٤ مركز، يتدرب هبا     ٩٧املراكز العليا   
مهن الـصناعات   :  وتشمل جماالت هذه املراكز    ،٢٠٠٨/٢٠٠٩وذلك خالل العام التدرييب     

ب، البنـاء   التقليدية، املهن الكهربائية، املهن امليكانيكية، املهن اإللكترونية، تقنيات احلاسـو         
والتشييد، تقنيات الفنون، املهن اإلدارية واملالية، مهن اآلالت الثقيلة، املهن الفندقية، املهـن             
الطبية، املهن النسيجية، املهن الزراعية، تقنية املبيدات الكيمائية واحليويـة، تقنيـات علـوم              

 .ة، التقنية الصناعيةالبحار، شؤون املياه، الصيد البحري، التربيد والتكييف، السالمة املهني

  ٤٤دول اجل
  ٢٠٠٨/٢٠٠٩عدد املراكز املهنية املتوسطة والعليا وأعداد املتدربني هبا لسنة 

 املراكز العليا املراكز املتوسطة العدد

 ٩٧ ٣٨٤ املراكز

 ٥٨٢٢٤ ٨١٦٢٨ املتدربون

 ٤٠٠٤ ١١٨١٤ املدربون

 - ٣٨٠٠ مساعدو املدربني

 ٧٢٥٠ ٨٧٩٩ املوظفون اإلداريون

 . اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتشغيل والتدريب، إدارة املراكز املهنية : املصدر
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وألمهية هذا النوع من التعليم والتدريب املهين، فقد ُوضعت الـسياسات لتطـويره               -٢٠٢
 ملصلحة العمل والتدريب املهين، حيث أكدت هذه        ٢٠١٢-٢٠٠٨ضمن الربنامج التنموي    

  :ص التدريب املهين علىالسياسات فيما خي
إقرار التوجيه يف التعليم والتدريب مبختلف ختصصاته ومـستوياته وفقـاً             )أ(  

للمعايري والدراسات العلمية ومتطلبات مرافق العمل وحاجة اجملتمع والتوفيق بينها وبني امليول            
 ؛والرغبات الشخصية

ا وتـوفري   االهتمام بتطوير مؤسسات التأهيل املهـين جبميـع ختصـصاهت           )ب(  
مستلزمات التشغيل والتدريب العملي ملنتسبيها، وحتفيز خرجييها لدخول سوق العمل مـن            
خالل آلية مرنة إلتاحة فرص العمل أمامهم وحتديث وتطـوير مناهجهـا كلمـا دعـت                

 ؛املستجدات لذلك

رفع مستوى التأهيل املهين للمدربني باستحداث دورات التأهيل والتدريب           )ج(  
كبة التطورات املعاصرة يف جمال التخصص وزيادة التأهيـل باالهتمـام بطـرق             املستمر ملوا 

 ؛وتقنيات التدريس والتدريب املطبقة مع مراعاة املردود النوعي هلذه الدورات

التوسع يف إنشاء مؤسسات التدريب املهين املتطورة وآليـات التـدريب             )د(  
لراغبني بالتدريب والفاقد واملتسرب من     اإللكتروين املباشر وعن بعد الستيعاب أعداد الطلبة ا       

 ؛خمتلف مراحل التعليم

توحيد املعايري واألسس والضوابط املتعلقة بربامج التدريب وتطبيق املعـايري            )ه(  
 ؛واملقاييس الدولية يف جمال التدريب أو تطوير املناهج

اء لتـدريب   االستعانة ببيوت اخلربة احمللية والعاملية لالستفادة منها حملياً سو          )و(  
 ؛الطلبة أو لرفع كفاءة املدربني

 ؛تشجيع إمكانيات القطاع اخلاص للمسامهة يف العملية التدريبية  )ز(  

نشر برامج توعية يف خمتلف وسائل اإلعالم للتشجيع على التوجـه حنـو               )ح(  
 .دارةالتدريب وأمهية املهن واحلرف كأنشطة إنتاجية جمزية ونشر ثقافة املبادرة والكفاءة يف اإل

ويسعي قطاع العمل والتدريب املهين لتحقيق هذه الـسياسات املتعلقـة جبانـب               -٢٠٣
التدريب من خالل أهداف عامة وأهداف كمية ونوعية، تتلخص يف إنشاء مراكز تـدريب              
للمستويني املتوسط واملتقدم وجتهيزها بأحدث املستلزمات ومبواصفات عاملية، جبانب صيانة          

ة سعة استيعاهبا بإضافة ورش تدريب جديدة تفي مبتطلباهتا، كهـدف           القائم وتطويره وزياد  
  :يأيت عام، وكأهداف نوعية وكمية ما

 ؛ للتدريب املتوسط واملتقدم مركزا٣٤٩ًتطوير  •

 ؛ تدريبياً مركزا٣٧٣ًصيانة عدد  •
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 . للتدريب املتوسط واملتقدم جديداً مركزا٢٩٤ًإنشاء وجتهيز  •

       ألـف متـدرب   ١٩٨توسـط و  ألف متـدرب باملـستوى امل  ٢٧٢تدريب   •
 .باملستوى املتقدم

 ؛ مدربني١٢ ٠٠٦رفع كفاءة املدربني احلاليني والبالغ عددهم  •

 ؛ مدربا١٥ً ٤٩٨ تأهيل مدربني جدد لفترة اخلطة واملتوقع أن يصل عددهم •

نشر ثقافة العمل اجلاد ورفع مستوى األداء واإلنتاجية من خـالل دراسـات              •
 ؛العامميدانية ودراسات الرأي 

       وضع اخلطط الكفيلة باالستفادة من التشغيل املومسي للطلبـة خاصـة طلبـة              •
 .التعليم العايل

  :وألجل الوصول هلذه األهداف يستهدف الربنامج التنموي تنفيذ الربامج التالية  -٢٠٤
  . إنشاء وجتهيز مؤسسات تدريبية جديدة وصيانة القائم منها  -أوالً 
حبيث يتم  : ملؤسسات التدريبية املتخصصة يف جمال احلاسوب     تطوير بعض ا    -ثانياً 

رتقاء مبخرجات املؤسسات التعليمية املتوسطة والعليا والوصول هبا إىل         اال
  . مستوى يؤهلها للمنافسة يف أسواق العمل الدولية

ويهدف : إعداد املدربني الالزمني يف شيت اجملاالت التقنية واملهنية واحلرفية          -ثالثاً 
 ٢٠ من املدربني بالداخل، و     يف املائة  ٨٠لربنامج إىل تدريب حوايل     هذا ا 

 يف اخلارج، وذلك بواسطة املؤسسات التدريبية بالـداخل مـع           يف املائة 
االستعانة مبدربني أكفاء من اخلارج، على أن يتم تنفيذ هذا الربنامج على            

 مدرباً يف املهـن     ٢٧٥٠٤مدى مخس سنوات، حبيث يتم تدريب عدد        
البناء والتشييد واملهن امليكانيكية واملهن الكهربائية واإللكترونيـة        : ةالتالي

  .حرية والفندقة واملهن الزراعيةوالتقنية الب
من خالل إعادة النظـر يف املنـاهج القائمـة          : حتديث املناهج التدريبية    -رابعاً 

وصياغتها جمدداً مبا يتناسب والسياسة املقررة ألساليب وطرق التدريب،         
ة النظر يف أساليب االمتحانات املتبعة لتحديثها مبا يناسب املنـاهج           وإعاد

اجلديدة، وذلك باالستعانة بعدد من املؤسسات الدولية وبيوت اخلربة يف          
منظمة اليونسكو ومنظمة العمل الدولية واملركـز        ك جمال تطوير املناهج  

  . العريب لتنمية املوارد البشرية التابع ملنظمة العمل العربية
ونود اإلشارة إىل أنه خالل الفترة منذ تقدمي التقرير الدوري وحىت إعداد هذا التقرير                -٢٠٥

  . من التفصيليءحدثت تطورات ومستجدات كبرية يف النظام التعليمي، نود إيرادها بش
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 اليت حققتها اجلماهريية يف جمال التعليم واجلهود اليت بذلتـها لتطـوير             اإلجنازاتإن    -٢٠٦
يمي صاحبها عدد من السلبيات أثرت بشكل كبري على النظام التعليمـي، ومـن    النظام التعل 

أمهها التركيز على الكم وليس الكيف، مما أدى إىل وجود آالف اخلرجيني الذين مل يتمكنـوا           
من إجياد أو خلق فرص عمل هلم، وكذلك االنتشار األفقي غري املدروس ملؤسسات التعلـيم               

 مستوى خمرجات هذه املؤسسات، لذلك سـعت اللجنـة          والتدريب والذي أدى إىل تدين    
الشعبية العامة للتعليم إىل تقييم النظام التعليمي احلايل ووضعت السياسات لتطويره هبـدف             
الوصول إىل نظام تعليمي متطور يواكب التطورات احلالية لواقع التعليم يف العـامل ويراعـي               

  .متطلبات سوق العملعي للمجتمع ومتطلبات التطور االقتصادي واالجتما
       ولذلك وضعت العديد من األهداف اليت تـسعى إىل حتقيقهـا ضـمن برناجمهـا                -٢٠٧

  : ، وهي٢٠١٢-٢٠٠٨التنموي 
  ؛تلبية متطلبات التغري االجتماعي واالقتصادي احلاصل يف اجلماهريية  )أ(  
ات مواكبة التطورات العلمية والتقنية، واالرتقاء جبودة خمرجات املؤسـس          )ب(  

  ؛التعليمية والتدريبية
حتقيق قدر من التوافق بني اإلمكانيات املادية والبشرية املتاحة، وحق الفرد             )ج(  

  ؛يف اختيار التعليم والتدريب الذي يناسبه
       حتقيق قدر عال من الكفاءة االقتـصادية يف اإلنفـاق علـى مؤسـسات               )د(  

  ؛التعليم والتدريب
ل من العمالة الفنية املدربة، واليت ميكنها أن حتل         توفري متطلبات سوق العم     )ه(  

  ؛حمل األيدي العاملة األجنبية، وتؤدي مهامها باملهارة والكفاءة املطلوبتني
  ؛حتقيق معدالت عالية يف جمال تنمية املوارد البشرية  )و(  
القضاء على السلبيات اليت واكبت االنتشار األفقي غري املدروس ملؤسسات            )ز(  
  ؛والتدريبالتعليم 

         حتقيق أهداف التنمية الستة لتحقيـق التعلـيم للجميـع، الـيت حـددها             )ح(  
  ؛برنامج األلفية

 .حتقيق متطلبات تطوير التعليم اليت حددهتا خطط العقد الثاين للتعليم يف أفريقيا  )ط(  

 :وذلك من خالل حتقيق األهداف النوعية التالية  -٢٠٨

  ؛اخلطط الدراسيةو حتسني نوعية املناهج  )أ(  
  ؛حتسني وتطوير اإلدارة يف املؤسسات التعليمية  )ب(  
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زيادة عدد الفصول الدراسية مبا يواكب الزيادة يف عدد الطالب امللـتحقني              )ج(  
 بـالتعليم   ٢٠١٢فصالً عـام     ٤٧ ٣١٥  إىل ٢٠٠٧فصالً عام    ٣٦ ٧٩٠ بقطاع التعليم من  
   ؛ بالتعليم املتوسط٢٠١٢فصالً عام  ١٤ ٥٤٨  إىل٢٠٠٧ فصل عام ٩ ٤٩٣ األساسي، ومن

 ٢٥ إىل   ٢٠٠٧ طالب عـام     ٢٩,٤١ختفيض كثافة الفصل الدراسي من        )د(  
           طالبـاً   ٢٥ إىل   ٢٠٠٧ طالبـاً عـام      ٣٥,١٤ بالتعليم األساسي، ومـن      ٢٠١٢طالباً عام   

  ؛ بالتعليم املتوسط٢٠١٢عام 
 مـن حيـث عـدد       زيادة مشاركة القطاع التشاركي يف التعليم العـايل         )ه(  

  ؛املؤسسات التعليمية وعدد التالميذ وعدد الفصول الدراسية واملدرسني
             زيادة عـدد املعامـل واملختـربات واحلواسـيب بكـل مـن التعلـيم                 )و(  

  ؛األساسي واملتوسط
  .تكثيف الدورات التدريبية بغرض تطوير القدرات البشرية للعاملني بالقطاع  )ز(  

  
  
  
  
  
  
  
  

 مت تنفيذ العديد من الربامج واملشروعات كخطوة        ٢٠٠٨-٢٠٠٦وخالل الفترة من      -٢٠٩
  : أوىل لتحقيق هذه األهداف، ومن أهم هذه الربامج

  سيةتطوير املباين املدر  -أوالً   
  :يهدف هذا الربنامج إىل  -٢١٠

 ؛ مدرسة سنويا٨٠٠ًصيانة وحتوير املباين املدرسية مبعدل   )أ(  

دة تتوفر هبا مجيع املرافق املتعلقة بالنشاط العلمي والثقايف         إنشاء مدارس جدي    )ب(  
والرياضي لتشتمل على مجيع الوسائط املساعدة يف حتسني جودة العملية التعليمية وتوفري سبل             

طالباً يف   ٢٥ الراحة واملناخ املالئم للمدرسني والطالب للوصول إىل كثافة طالبية ال تتجاوز          
 :حلتنيكل فصل دراسي، وذلك على مر
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 فصل باملؤمترات ذات الكثافة الطالبية      ٣ ٠٠٠إنشاء  : املرحلة األويل  '١'
 ؛الفصلية العالية

 فصل جبميع املؤمترات لتحقيق كثافـة       ٩ ٠٠٠إنشاء  : املرحلة الثانية  '٢'
  . فصل/ طالبا٢٥ًتزيد عن  طالبية ال

  اإلجراءات التنفيذية     
  :يأيت امج مامت حىت بداية هذه السنة يف تنفيذ هذا الربن ما  -٢١١

 مؤسسة حديثة مبختلف الـشعبيات،      ١ ٨٧٤ مت إجراء صيانة شاملة لعدد      )أ(  
 ؛مليون دينار لييب ٤٧٣ ٢٣٨ ٢١٠ بلغت تكلفة صيانتها مبلغ

مت تصميم مناذج ملباٍن مدرسية حديثة تتماشي مـع املناخـات والبيئـات               )ب(  
تصاميم مبواصـفات متطـورة      ٦الساحلية واجلبلية والصحراوية، وقد مت االنتهاء من وضع         

 ؛واعتماد مقايساهتا وكمياهتا من األجهزة املختصة

باملؤمترات اليت  ) ي فصل دراس  ٣ ٠٠٠( مدرسة   ١٧٩ التعاقد على إنشاء     مت  )ج(  
وقد .  تعاين من كثافة طالبية عالية بالفصول الدراسية، وذلك وفقاً للنماذج املدرسية احلديثة           

 ؛مليون دينار لييب ٦١٩ ٣٨٧ ٨٩٩ هذه املدارس مبلغبلغ إمجايل التعاقدات إلنشاء 

 مبعظم  )ي فصل دراس  ٩ ٠٠٠( مدرسة   ٤٦٦جيري التحضري إلنشاء عدد       )د(  
 ؛ طالباً بالفصل الدراسي٢٥تزيد عن  املؤمترات الشعبية األساسية لتحقيق كثافة طالبية ال

ـ             )ه(   ات، مت تصميم وإنشاء مباٍن مبواصفات خاصة لكل مـن إدارة االمتحان
 ؛مطبعة القطاع، القنوات التعليمية الفضائية

 . مت صيانة املباين املخصصة ملركز تدريب املعلمني  )و(  

  املالك التعليمي وتدريب العاملنيتطوير   -ثانياً   
  :يهدف هذا الربنامج إىل  -٢١٢

إعادة النظر يف املالك التعليمي باملؤسسات التعليمية مبـا حيقـق جـودة               )أ(  
 ؛فاءة اإلنفاقاملخرجات وك

 ؛تدريب املعلمني على املناهج التعليمية احلديثة  )ب(  

رفع كفاءة املفتشني التربويني واإلداريني واألخصائيني االجتماعيني وفـين           )ج(  
 .املعامل باملؤسسات التعليمية

  :يلي وقد مت حىت اآلن تنفيذ ما  -٢١٣
 ؛تطوير املالك التعليمي  )أ(  
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وظيفية اليت عاجلت بعض السلبيات وذلـك بإعطـاء         مت تنظيم املالكات ال     )ب(  
األولوية ملمارسة مهنة التدريس للمتخصصني يف املواد اليت يدرسـوهنا وألعالهـم مـؤهالً              

 ؛وأكثرهم خربة، على أن يكون قد مارس املهنة خالل السنوات الثالث األخرية

فـع مـن    التأكيد على أن تطبيق املالكات الوظيفية يتم تنفيذه بقـصد الر            )ج(  
مستوى األداء اإلداري وحتقيق مجلة من األهداف املتعلقة بتنظيم العمل وحتديد املـسؤوليات             

 ؛واالستغناء عن العناصر األجنبية وحتسني الدخول وخلق فرص عمل حقيقية منتجة

زالت هناك حاجة لتقليص أعداد املعلمني جبميع الشعبيات لتتسق مـع            ما  )د(  
 ؛ من رفع مرتبات املعلمني العاملنياملعدالت التربوية ولتتمكن

من أمههـا   ،  يف إطار تطوير املالك الوظيفي سيتم إضافة عدد من الوظائف           )ه(  
 اللغة العربية والتربية اإلسـالمية واالجتماعيـات يف كـل           :خبري لكل مادة من املواد اآلتية     

ك ملـدارس   مدرسة، وخبري ملاديت الرياضيات والعلوم يف مدارس التعليم األساسي، وكـذل          
التعليم الثانوي، منسق نشاط مدرسي يف كل مدرسة، منسق للتعليم املرتيل يف املدارس الـيت               

  .  طالبا٢٥ًيزيد عدد املنتسبني إليها من تالميذ التعليم املرتيل عن 
  ٤٥دول اجل

  عدد العاملني بقطاع التعليم حسب املالك الوظيفي السابق واحلايل
  احلايلاملالك إمجايل املالك السابق

 إمجايل اخلدمات الفنيون اإلداريون املعلمون  اخلدمات الفنيون اإلداريون املعلمون

٢٢٣٤٠٩ ١٢٢١٣ ٣١٣٠٣ ١٨٧٢٢ ١٦١١٧١ ٤٠٦١٨٨ ١٩٠٨٥ ١٨٨٥١ ٣٤٤٣١ ٣٣٣٨٢١ 

  .٢٠٠٨تعليم، التقرير السنوي لعام اللجنة الشعبية العامة لل : املصدر

 تدريب املعلمني    

مراكز تدريب فرعية بعدد من الشعبيات لغرض تـدريب         مت إنشاء مركز عام و     •
 ؛العناصر البشرية باملؤسسات التعليمية الواقعة يف نطاقها اجلغرايف

مت االنتهاء من تعديل اللوائح املنظمة للتفتيش التربوي مبا حيقق رفـع كفاءتـه               •
 ؛وتطوير أدائه

ـ           • دارس مت وضع التشريعات املنظمة ألسس وشروط اختيار وتكليف مديري امل
وإخضاع مدراء املدارس التعليم املتوسط المتحانات شاملة هبـدف اختيـار           

 ؛وتكليف املتميزين منهم

 للمسامهة يف تـصميم وتطـوير       )GTZ(مت التعاقد مع شركة أملانية متخصصة        •
برامج لتفعيل اإلدارات املدرسية وتدريب املعلمني وربط املؤسسات التعليميـة          

 ؛مبحيطها االجتماعي
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م تنظـي ) االسيسكو(اون مع املنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم        مت بالتع  •
وتنظيم ورشـة عمـل    ) الكتاب اإللكتروين (ورشة عمل إقليمية وعربية حول      

        عـن بـرامج تـدريب املعلمـني يف جمـال           املسؤولنيإقليمية وعربية حول    
 ؛املعلوماتية التربوية

دورات تنشيطية ودورات منهجيـة     : مت تنفيذ دورات تدريبية متخصصة مشلت      •
ودورات تغيري مسار ودورات حمو أمية يف احلاسوب وغريها مـن الـدورات             
الضرورية لالرتقاء مبستوى أداء املدرسني واإلداريني واملفتشني ومجيع العاملني         

 ؛بقطاع التعليم والبحث العلمي

  ٤٦دول اجل
  عدد املتدربني من املعلمني والعاملني بقطاع التعليم

 عدد املتدربني الدورة عدد املتدربني الدورة  م ر

 ٢١٩٥٣ مدرسو العلوم والرياضيات ٤٣ شؤون إدارية ومالية ١

 ٧٠٦٧ ليزية وفرنسيةكلغة إن ٨٧٩ إدارة مدرسية ٢

 ٤٩٠٦ رفع كفاءة ٣٨ ليزيةكمعلمو ومفتشو اللغة اإلن ٣

 ١٦٥٢١ تأهيل تربوي ١٩٤ مفتشو التقنية ٤

 ٧٧٠ تغيري مسار ٤٤ املاليةمشغلو املنظومات  ٥

 ٩٣٣٢ تفتيش تربوي ١٨٣٦ أخصائيون اجتماعيون ٦

 ١٧٦٦٣ حاسب آيل ٦٦٩٣ تأهيل تربوي ٧

   ٧٧٠ تغيري مسار ٨

   ١٧٦ حمضرو معامل ٩

   ٢٦٠ أمناء مكتبات ١٠

   ١٣٢٠٥ دورات تنشيطية ١١

   ٤٨ )خارج اجلماهريية(لغة فرنسية  ١٢

   ٩٦٩ تفتيش تربوي ١٣

   ١٠٠٠٠ حاسب آيل ١٤

   ٣٩٠٠ الرخصة الدولية ١٥

   ٤٥٠ الشهادة العاملية للحاسوب ١٦

   ٩ تعليم تشاركي ١٧

   ٨٩ امتحانات ١٨

 ٧٨٢١٢ ٣٩٦٠٣ اإلمجايل  

  .املصدر السابق



CRC/C/LBY/3-4 

91 GE.10-42697 

  تطوير املناهج التعليمية   -ثالثاً   
  :إىليهدف هذا الربنامج   -٢١٤

 ؛تطوير املناهج ثقافياً وعلمياً  )أ(  

تطوير مكونات املناهج لتستوعب التقنيات العلمية احلديثـة ولتـستخدم            )ب(  
األساليب التعليمية اجلديدة اليت تشجع على اإلبداع واالبتكار وتساعد على اخلروج من دائرة 

 . التلقني والتحفيظ والتكرار

  :وقد متت اإلجراءات اآلتية لتنفيذ هذه األهداف  -٢١٥
واخلطط الدراسية، وذلك باالستعانة خبرباء مـن املنظمـة   مت تعديل املناهج      )أ(  

 ؛العربية للتربية والثقافة والعلوم واملنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم

، ٢٠٢٥البدء يف تنفيذ دراسة استشرافية ملستقبل التعليم يف اجلماهريية حىت             )ب(  
            نـاهج ومجيـع مكونـات     حيث سيتم االستعانة مبخرجات هذه الدراسـة يف تطـوير امل          

 ؛العملية التعليمية

االستعانة باملناهج اليت أثبتت جناحاً متميزاً ببعض الـدول يف الرياضـيات              )ج(  
بعد مواءمتها مع املتطلبات احمللية، وذلك بعد أن مت دراسة منـاهج            اإلنكليزية  والعلوم واللغة   

 . احاً يف جمال التعليمالعديد من الدول العربية واألجنبية اليت حققت جن

 جلنة ختصصية فرعيـة     ١٤ خبرياً تربوياً وتشكيل     ١٦تشكيل جلنة عليا تضم     وقد مت     -٢١٦
 خبرياً تربوياً يف خمتلف التخصصات للقيام بعمليات إعـداد وتطـوير            ١٣٠تضم أكثر من    

سـالمية  املناهج واخلطط الدراسية، حيث مت إعداد أهداف ومقررات اللغة العربية والتربية اإل           
والتاريخ واجلغرافيا والتربية اجلماهريية ومواد النشاط ملرحلة التعليم األساسي، ومت اإلعـالن            

 .  عن مسابقة لتأليف كتب هلذه املواد

وتنفيذاً للقرار اخلاص بإعادة هيكلة نظام التعليم الثانوي التخصصي، الـذي أصـبح               -٢١٧
 مبراجعة املقررات السابقة وتطويرها     حيتوى على ست شعب ختصصية، فقد قامت هذه اللجان        

وإعداد مفردات جديدة مطورة، بعد اإلطالع على جتارب عدة دول، ومبشاركة خـرباء مـن          
املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومت تصنيف املقررات الدراسية هلذه املرحلة إىل مقررات             

 .واد حقوق اإلنسان والبيئةشمل مأساسية لكل شعبة ومقررات داعمة ومقررات ثقافية ت

  جتهيز املؤسسات التعليمية  - رابعاً  
  :يهدف هذا الربنامج إىل  -٢١٨

 ؛جتهيز املؤسسات التعليمية باألثاث املدرسي واملكتيب احلديث مبواصفات عالية  )أ(  

 ؛توفري وسائل اإليضاح وغريها من املستلزمات التعليمية  )ب(  
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 . ط املدرسيتوفري مستلزمات وأدوات النشا  )ج(  

  :يلي  توفري ما٢٠٠٨-٢٠٠٦ولتحقيق هذه األهداف مت خالل السنوات   -٢١٩
 ؛توريد مواد تعليمية ووسائل إيضاح للمؤسسات التعليمية  )أ(  

توفري األثاث املدرسي واملكتيب والسبورات البيـضاء ملعظـم املؤسـسات             )ب(  
 ١ ٤٠٠مقعد فردي،    ٤٢ ٥٠٠ مقعد زوجي،  ١٣٤ ٤١٥  أثاثاً مدرسياً،  ٨١٥التعليمية،  

 ؛خطاط ٣ ٦٠٠ ٠٠٠ سبورة بيضاء،) ٤٤ ٦٠٤(دوالباً معدنياً،  ١٣ ٦٥٠طاولة معلم، 

 ؛ من األثاث املعملي ٩٩٤معمل علوم و ٢ ٧٠٤(توريد وتركيب   )ج(  

 ١٨٠توريد مستلزمات النشاط املدرسي الرياضية والفنية واملوسيقية، منها           )د(  
 ؛مسرحاً مدرسياً

 ؛وريد الكتاب املدرسيطباعة وت  )ه(  

 ؛ وحدة إسعاف أوىل٣٧٢٠توريد   )و(  

 ؛ مكتبة مدرسية وتزويدها ببعض الكتب١ ٢٨٩توريد وتركيب   )ز(  

 ٦٧ ٦٤٨ ٤٣٩ وبلغ إمجايل تكلفة توريدات التجهيزات واملستلزمات التعليمية مبلغ         
  . مليون دينار لييب

  املشروع الوطين للحاسوب   - خامساً  
معمل حاسوب متكامل باملؤسـسات      ٤ ٧٣٠ريد وتركيب وتشغيل    يهدف إىل تو    -٢٢٠

  .التعليمية، مع توفري الربجميات التعليمية والتطبيقية
وهي مصلحة متخصـصة يف     ) مصلحة التقنيات التعليمية  (ويف إطار ذلك مت إنشاء        -٢٢١

شاريع املتعلقة  جمال التطبيقات واالستخدامات التعليمية للتقنيات احلديثة لتتوىل تنفيذ وإدارة امل         
  .ليم والتعلم والتدريب واإلدارةباستخدام التقنيات املتطورة يف مجيع جوانب التع

 مـدارس بـشعبييت طـرابلس       ٦يف  ومت تنفيذ مشروع جترييب للتعليم اإللكتـروين          -٢٢٢
ليزية وتوريـد وتركيـب     كناإلواجلفارة، ومشل املشروع تدريب معلمي الرياضيات واللغة        

  ملستهدفة، وإعداد املواصفات الفنية للتجهيزات املتعلقة بالكتاب اإللكتروين معدات للمدارس ا
معمالً، بلغت   ٤ ٧٣٠وقد مت توريد العدد املستهدف من معامل احلاسوب والبالغ            -٢٢٣

 .منها ٣ ٤١٣ ومت تركيب، مليون دينار لييب ١٩٧ ٢٧٠ ١٩٠ تكلفتها مبلغ

  فضائية إطالق باقة القنوات التعليمية ال  - سادساً  
 قنوات تعليمية فضائية، هبدف تبسيط الدروس التعليمية        ٤وذلك من خالل إطالق       -٢٢٤

وتغطية العجز النوعي من املعلمني يف بعض املدارس وتدريب املعلمني عن بعد، وكذلك بث              
  . برامج ثقافية وتوعوية وتعليمية داعمة للمناهج
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ات وجتهيزهـا بأحـدث املعـدات       ولتحقيق ذلك مت االنتهاء من مبين هذه القنـو          -٢٢٥
  . والتجهيزات، وقد بدأت هذه القنوات يف البت التجرييب

  االهتمام بالتعليم املرتيل  -سابعاً  
وهو نظام جديد من النظم املستخدمة يف تقدمي أو توفري اخلدمات التعليمية، وبـدأ                -٢٢٦

رية التعلم والتعليم،   استخدامه منذ منتصف الثمانينات، وهو نظام تعليمي يهدف إىل حتقيق ح          
 دون االلتحـاق     حبيث تتوىل األسرة تعليم أطفاهلا ذاتيـاً       ،ويستهدف األطفال يف سن مبكرة    

  .مبؤسسات التعليم
ولتشجيع وتنظيم التعليم املرتيل باعتباره جزءاً من املنظومة التعليمية، صدر قرار اللجنة              -٢٢٧

 برنامج التعليم املرتيل، الذي اسـتحدث        بتنظيم ٢٠٠٧ لسنة   ٥٤٤الشعبية العامة للتعليم رقم     
إدارة خاصة لالهتمام بشؤون التعليم املرتيل، وإقرار منح مقابل جمز ألسرة التلميـذ املـسجل               

 دينار سنوياً وذلك تشجيعاً ألولياء األمور املؤهلني علـى تـسجيل            ٨٠٠بالتعليم املرتيل تبلغ    
الذي أدي إىل ارتفاع أعداد التالميذ املـسجلني        أبنائهم للدراسة وفق نظام التعليم املرتيل، األمر        

 .٢٠٠٨تلميذاً خالل سنة  ١٣ ٧٥٠ إىل ٢٠٠٦تلميذاً سنة  ٥ ٤١٧ بالتعليم املرتيل من

  تطوير االمتحانات  -ثامناً  
من خالل العمل على تطوير أمناط وأساليب االمتحانات التعليمية، وإدخال أساليب             -٢٢٨

 خالل السنوات املاضية تطوير طرق وأساليب التقومي والقياس االمتحانات االلكترونية، فقد مت
واالمتحانات حىت تتماشى مع التطورات العلمية واالجتاهات التربوية احلديثـة، وصـدرت            

  . الئحة جديدة للدراسة واالمتحانات
والعتماد نظام االمتحانات اإللكترونية متت جتربته يف الشهادة الثانوية بنجاح خالل             -٢٢٩
  . ، والعمل جار على تطبيقه يف شهادة إمتام مرحلة التعليم األساسي هذه السنة٢٠٠٨سنة 
كما مت وضع املواصفات الفنية ملراكز االمتحانات االلكترونيـة وتوريـد معـداهتا               -٢٣٠

 مدرساً من معدي األسئلة واملصححني على استخدام منظومـة االمتحانـات            ٨٩وتدريب  
إدخال امليكنة يف االمتحانات ورصد الـدرجات وإصـدار         والعمل جار على    . لكترونيةاإل

الشهادات بشكل تدرجيي وتدريب وتطوير العناصر البـشرية الالزمـة لإلشـراف علـى              
  . االمتحانات والنتائج

  رسيتطوير صناعة الكتاب املد  -تاسعاً  
ويهدف هذا الربنامج إىل تطوير صناعة الكتاب املدرسي وجتويده حمليـاً، ونـشر               -٢٣١

كتبات املدرسية جبميع املؤسسات التعليمية، وتشجيع البحوث العلمية ودعم حركة النشر           امل
  . والتأليف والتوزيع يف جمال الكتاب املدرسي
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ويف سبيل حتقيق ذلك مت يف بداية هذه السنة اإلعالن عن مسابقة عامـة لتـأليف                  -٢٣٢
 فيها مجيع من هلم القدرة      الكتاب املدرسي جلميع مراحل السنوات الدراسية، نأمل أن يشارك        

والكفاءة على التأليف من أساتذة جامعيني وخرباء وموجهني ومعلمني، ولتشجيع املـشاركة     
 .ألف دينار) ٣٠-٢٠( اعتماد مكافآت جمزية تصل إىل يف هذه املسابقة مت

  يتنظيم وتشجيع التعليم التشارك  - عاشراً  
ياض أطفال، تعليم أساسي، تعلـيم      ر(وهو نظام يقصد به تأسيس مؤسسات تعليمية          -٢٣٣

عن طريق أفراد أو تشاركيات أو شركات تعليمية من املؤهلني علمياً وتربوياً،            ) ثانوي ختصصي 
حبيث يقومون بتقدمي خدمات تعليمية باملقابل للراغبني يف احلصول عليها، وخيـضع لألنظمـة              

  . مل التشاركى يف جمال التعليموالقوانني واللوائح املعمول هبا يف اجلماهريية واليت تنظم الع
ولتنظيم مؤسسات التعليم التشاركي وضمان جودهتا والتزامها باملعـايري الوطنيـة،             -٢٣٤

وتشجيع الشركات والتشاركيات التعليمية القائمة بتقدمي خدماهتا التعليمية وفق هذا النظـام            
التشاركي، واسـتحداث  فقد مت إصدار عدد من اللوائح والقرارات املنظمة ملؤسسات التعليم    

إدارة لالهتمام بشؤون مؤسسات التعليم التشاركي ومتابعة براجمه وتنفيذ سياساته وتـذليل            
الصعوبات اليت قد تواجه مؤسسات التعليم التشاركي، وكذلك مت دعم املؤسسات القائمـة             

 التعليميـة   للتعليم التشاركي باألثاث املدرسي واملكتيب واملعامل ومتكينها من استغالل املباين         
  . بدون مقابل

 مؤسـسة   ٣٥٧ مدارس، منـها     ٥٠٨ويبلغ عدد مؤسسات التعليم التشاركي حالياً         -٢٣٥
 مؤسسة للمـرحلتني، يـدرس هبـذه        ١١٨ مؤسسة للتعليم الثانوي و    ٣٣للتعليم األساسي و  

   .طالباً مبرحلة التعليم الثانوي ٢٠ ٠٤٤طالباً مبرحلة التعليم األساسي، و ٨٢ ٧٢٠ املؤسسات
وقد مت إقامة دورات تدريبية ملديري مدارس التعليم التشاركي، ومعلمي الرياضيات             -٢٣٦

            ١ ٥٤٣والعلوم لتدريس مناهج العلوم والرياضـيات املطـورة، والـذين بلـغ عـددهم               
 . معلماً ومعلمة

  ٤٧دول اجل
  ٢٠٠٧-٢٠٠١تطور التعليم والتدريب التشاركي خالل الفترة 

٢٠٠٦/٢٠٠٧ ٢٠٠١/٢٠٠٢ 

 مدرسون طالب مؤسسات مدرسون طالب مؤسسات املرحلة

 - - ١٢٣ ١٣٤ ٢٥٩٤ ١١٨ رياض األطفال

 ١٣١٥٩ ٨٤٦٤٤ ٤٧٥ ٢٠٦٨ ٣٠٣٧٠ ٣٣٠ تعليم أساسي

 ١١٢٣ ١٠٦٧٩ ١٥١ ١٦٨٩ ٩٥٧٩ ١٩٥ تعليم متوسط

 - - - ٢٨٨ ١٦٥٥٧ ١٢٢ تعليم جامعي

  .املصدر السابق
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 بتقرير بعض األحكـام     ٢٠٠٧ لسنة   ٧٩عبية العامة رقم     على قرار اللجنة الش    وبناًء  -٢٣٧
يف شأن نشر وتشجيع التعليم التشاركي، يتم حالياً تطبيق منوذج متطـور لنظـام التعلـيم                

، )وهي من املـدارس العامـة     ( مؤسسة تعليمية بشعبييت طرابلس واجلفارة       ١١التشاركي يف   
 حال جناح هذا النموذج سـيتم        معلماً، ويف  ٤٢٩ طالباً يقوم بتدريسهم     ٥ ٧١٢ يوجد هبا 

 مؤسسات منها بأحدث نظم التعليم اإللكتروين ٦تعميمه على مجيع الشعبيات، كما مت جتهيز 
  . واعتمادها كنموذج سيتم تعميمه على مجيع املؤسسات التعليمية باجلماهريية

  تطوير اخلريطة التعليمية  - حادي عشر
ملعلومات اجلغرافية يف إعادة النظر باخلريطـة   استخدام نظم ا   إىل يهدف هذا الربنامج    -٢٣٨

التعليمية وتوزيع مدارس التعليم األساسي والثانوي خللق بيئة تعليمية مناسبة وفـق خارطـة              
تستجيب للمتطلبات دون إهدار للموارد البشرية واملادية، ويهدف من خالل هذا الربنـامج             

وتوزيع الطالب بينها مبا يـؤدي إىل       توطني التخصصات يف مرحلة التعليم الثانوي       إىل  أيضاً  
  . تلبية احتياجات سوق العمل وحيول دون زيادة أعداد اخلرجيني الباحثني عن عمل

  :ومن أجل حتقيق هذه األهداف مت حىت اآلن  -٢٣٩
 ؛توريد وتركيب معمل متكامل لنظم املعلومات اجلغرافية  )أ(  

ري العمل على إدخـال  إجراء مسح ميداين جلميع شعبيات اجلماهريية، وجي     )ب(  
 ؛ إعادة النظر باخلريطة التعليميةالبيانات ملنظومات املعلومات اجلغرافية الستخدامها يف

 وذلـك بإلغـاء     ٧٩٨إىل   ١ ١٥٠تقليص عدد الثانويات التخصصية من        )ج(  
 ؛تتوفر هبا كثافة طالبية مناسبة واليت تشغل مباين غري صاحلة ودمج الثانويات اليت ال

يص عدد من مدارس التعليم األساسي ذات الكثافة الطالبية الصغرية أو           تقل  )د(  
 . املباين املتهالكة من خالل دجمها مع املدارس القريبة منها جغرافياً

مت خالل السنوات الثالث املاضية تصويب اخللل يف توجيه الطالب حنو ختصصات            و  -٢٤٠
 .الطالب بالدراسة الثانويةتحاق حمددة يف املرحلة الثانوية، والتقيد بضوابط ال

  ٤٨دول اجل
 للطالب امللتحقني بشعب الثانويات التخصصية) يف املائة(تطور التوزيع النسيب 

  يالعام الدراس
 ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ التخصص

 ١٨ ٢١,٥ ٢٦,١ ٢٧,٧ ٢٨ علوم حياة
 ١١ ١٤,٣ ١٧,٤ ٣١,٧ ٣١,٧ علوم اجتماعية

 ١٥ ١٤,٣ ١٢,٥ ١٤,٦ ١٥,٤ أساسيةعلوم 
 ١٧ ١٥,٨ ١٦,١ ١٣,٤ ١٣,٤ علوم هندسية
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  يالعام الدراس
 ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ التخصص

 ١٤ ١٤,٧ ١٤,٠ ١٢,٣ ١١,٢ علوم اقتصادية
 ٢٥ ١٨,٨ ١٣,٩ - - اللغات

 - ٠,١ - ٠,٣ ٠,٣ فنون وإعالم
 - ٠,٥ - - - علوم شرعية

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ اجملموع

  .املصدر السابق
 يتم اإلعداد لربط املدارس بشبكة اتصاالت ومعلومـات         باإلضافة إىل هذه الربامج     -٢٤١

  .عميم برامج التعليم اإللكتروينحديثة مليكنة اإلدارة التعليمية والتوثيق وت
وسعياً إلدماج ذوي االحتياجات اخلاصة باجملتمع ومتكينهم من الدراسة باملـدارس             -٢٤٢

 لـسنة   ٦٦٥شعبية العامة رقـم     العادية أسوة بغريهم من األسوياء، فقد صدر قرار اللجنة ال         
 بشأن تقرير بعض األحكام يف شأن تعليم ذوى اإلعاقة، الذي نص على إسناد تعليم               ٢٠٠٨

ذوي اإلعاقة إىل اللجنة الشعبية العامة للتعليم، وإنشاء إدارة خاصـة تعـين بـشئون ذوي                
ـ              دارس االحتياجات اخلاصة ضمن هيكلية قطاع التعليم، هتدف إىل دمج هذه الفئة ضمن امل

العادية للقادرين منهم على التعلم يف هذه املدارس، وقد مت تشكيل هذه اإلدارة وهي اآلن يف                
  . إطار إعداد خطة عملها

ومن أجل االهتمام باملتفوقني ورعايتهم وتوجيههم، فقد أنـشئ مركـز الفـاتح               -٢٤٣
رحليت التعلـيم   للمتفوقني، وهو مؤسسة علمية ختصصية، هتتم بتعليم الطالب املتفوقني يف م          

 واملتوسط، حبيث يقدم هذا املركز املنهج التعليمي الرمسي باإلضافة إىل مناهج علمية             ياألساس
خمتارة تناسب قدرات هؤالء املتفوقني، مع توفري كافة اإلمكانيات من معامل مزودة بأحدث             

قـل كـل    الوسائل والتجهيزات العلمية والوسائل التعليمية ووسائل االتصاالت حبيث يتم ن         
  . اجلديد واملفيد يف العامل وتيسريه لطلبة املركز

 سـنوياً يف امتحانـات       يف املائـة   ١٠٠وقد حقق طلبة املركز نسب جناح مبعدل          -٢٤٤
الشهادات العامة لنهاية التعليم األساسي والثانوي، كما حقق عدد من طلبة املركز التراتيب             

   . يف املائة٩٨أكثر من األويل يف نتائج هذه االمتحانات بنسب تصل إىل 
ولتمكني كل طفل يف احلصول على حقه يف التعليم، حىت وإن كان ميـر بظـروف        -٢٤٥

      صعبة، خاصة يف حالة تعرضه ملرض يعيقه عن مواصلة دراسـته بـشكل طبيعـي، فقـد                 
أنشئت مدرسة تعليمية مبركز طرابلس الطيب، يدرس هبا نزالء هذا املستشفى مـن األطفـال    

  .  باألوراماملصابني
، وقد بلغ عدد    ٢٠٠٥/٢٠٠٦وقد بدأت هذه املدرسة عملها خالل العام الدراسي           -٢٤٦

 تلميذاً وتلميذة خـالل     ٢٦يف مرحلة التعليم األساسي، و     تلميذاً ٢١التالميذ يف تلك السنة     
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 تلميـذ   ٢٤و،  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ تلميذاً وتلميذة خـالل العـام        ٢٩و،  ٢٠٠٦/٢٠٠٧العام  
 . ٢٠٠٨/٢٠٠٩ام وتلميذة خالل الع

  ٤٩دول اجل
  كشف بأعداد الطلبة الدارسني مبدرسة مركز طرابلس الطيب

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ٢٠٠٨-٢٠٠٧ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٢٠٠٦-٢٠٠٥ الصف الدراسي

 ٣ ٢ ٤ ٣ األول

 ٢ ٤ ٣ ٣ الثاين

 ٣ - ٢ ٤ الثالث

 ١ ١ ٣ ٢ الرابع

 ٤ ٣ - ١ اخلامس

 ٤ ٢ ٢ ٢ السادس

 ١ ٤ ٢ ٣ السابع

 ٢ ٢ ٤ ٢ الثامن

 ٤ ١١ ٦ ١ التاسع

 ٢٤ ٢٩ ٢٦ ٢١ اجملموع   

 خاصة يف مرحلة التعليم األساسي، والسعي إىل ،ويف إطار االهتمام بالصحة املدرسية  -٢٤٧
تقدمي خدمات صحية متخصصة لضمان سالمة الطالب بدنياً ونفسياً، فقد مت تنفيذ العديـد              

 :ج التثقيف الصحي، ومن أمههامن الربامج يف إطار خطة عمل الصحة املدرسية، خاصة برام

  ) املدارس املعززة للصحة(برنامج     
ويهدف هذا الربنامج إىل االرتقاء بصحة التالميذ والعاملني باملدارس بصفة خاصـة              -٢٤٨

واجملتمع ككل بصفة عامة، من خالل إجياد بيئة مدرسية صحية وآمنة وإكـساب وتنميـة               
 بـني اجملتمـع      املدرسي وتقوية الروابط والتعاون    املهارات والعادات الصحية ألفراد اجملتمع    

الربنامج بالتنسيق مع منظمة الصحة العاملية، وقـد ُشـرع يف           ينفذ هذا   و. املدرسي واجملتمع 
مدارس بشعبية   ٧ يف   ٢٠٠٦/٢٠٠٧تطبيق هذا الربنامج بصفة جتريبية خالل العام الدراسي         

 . طرابلس كمرحلة أوىل

  ت يف املدارس محلة التوعية الصحية للفتيا    
وهذه احلملة قيد اإلعداد، وتستهدف الفتيات يف عمر املراهقة، وذلك لتوعيتهن عن              -٢٤٩

صحتهن وتزويدهن مبعلومات علمية سليمة ومبسطة حول التغريات الفسيولوجية والنفـسية           
اليت حتدث للفتاة خالل مرحلة البلوغ وكيفية التعامل معها وأيضاً تزويـدهن باملعلومـات              

صائح واإلرشادات املتعلقة بالتغذية السليمة والنظافة الشخصية يف هذه املرحلة، وكذلك           والن
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وسوف تتضمن . مساعدة األمهات يف تقدمي املعلومات الصحية السليمة للفتاة يف هذه املرحلة         
هذه احلملة حماضرات علمية تربوية من قبل خبريات متخصصات، باإلضافة إىل دليل مبسط             

  ). البلوغ والتغريات …بناتكالم (حتت اسم 
  :باإلضافة إىل تنفيذ عدد من الربامج التثقيفية، مثلهذا   -٢٥٠

بالتعاون مع اهليئة العامة لألوقاف وشؤون الزكاة       ) الدين صحة ونصيحة  (محلة   •
 ٥ مؤسسة تعليميـة موزعـة علـى         ٥٠، ومت تنفيذها يف     ٢٠٠٧خالل سنة   

            ، وقـد مت  )، سـرت هتالزاوية، طـرابلس، املرقـب، مـصرا    : شعبيات وهي 
طالب وطالبة يف مرحلة التعليم األساسي واملتوسط مبشاركة         ٥٥ ٩٠٢توعية  
 ؛ واعظاً دينيا١٥ًعدد 

مـن أجـل   (عناية بالفم واألسنان حتت شـعار   دورات توعوية حول كيفية ال     •
 ١٤ ٠١٧ مدرس ومدرسة، و٥٨٧، استفاد من هذه الدورات )ابتسامة مشرقة 
 ؛يذة من الشق األول للتعليم األساسيتلميذاً وتلم

 مدرب يف مكافحة اإليدز من معلمني ومعلمات مادة األحياء على           ٢٥إعداد   •
الزاوية، اجلبل الغريب، سبها، غات، طرابلس، درنة،       (شعبيات وهي    ٩مستوى  

بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية واملركز الـوطين        ) البطنان، سرت، مصراته  
باإلضافة إىل  . ٢٠٠٧ض السارية واملتوطنة وذلك خالل سنة       للوقاية من األمرا  

 ؛ شعبية١١ مشاركاً ومشاركة من ٢٨دورة للمسعفني الصحيني لعدد 

يف إطار احتفالية طرابلس عاصمة الثقافة اإلسـالمية أقيمـت نـدوة حـول          •
بالتعاون مع إدارة رعاية الطفولة باللجنة      ) التلفزيون وآثره على الطفل واملراهق    (

 ؛بية العامة للشؤون االجتماعيةالشع

إجراء عدد من املسوح الصحية لطلبة املؤسسات التعليمية يف مرحليت التعلـيم             •
مسح تشوهات العمود الفقري، املـسح الطـيب        : األساسي واملتوسط، وأمهها  

 ؛للتالميذ ضعاف النظر، املسح الشامل جلميع األمراض واإلعاقات

      ا املركـز الـوطين لألمـراض الـسارية         متابعة محالت التطعيمات اليت ينفذه     •
 . واملتوطنة ومكافحتها

ومن أجل تنمية احترام البيئة الطبيعية ونشر الوعي البيئي بصفة عامة لدي التالميذ،               -٢٥١
وضعت اهليئة العامة للبيئة من ضمن مشاريع الربنامج الوطين إلصحاح البيئة مشروع التعليم             

عمل هذا املشروع إىل إدخال التربية البيئية ملراحل التعليم املختلفة      وي: والتوعية والتثقيف البيئي  
من رياض األطفال إىل التعليم العايل، ونشر الوعي البيئي لدى شـرائح اجملتمـع املختلفـة                

  .للوصول إىل حتقيق التنمية املستدامة واحملافظة على املوارد
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  مربرات املشروع    
          عـادات واملواقـف الـضرورية حلمايـة     افتقار األفراد الكتساب املعارف وال   •

 ؛البيئة وحتسينها

عدم وجود عالقة بني التحسيس بالبيئة واكتساب املعارف والقدرة على حـل         •
 ؛املشاكل بالنسبة للتالميذ يف خمتلف األعمار

  . نقص الوعي والثقافة البيئية الضرورية حلماية البيئة واحملافظة عليها •

  أهداف املشروع     
      املعارف الضرورية إلدراك الكيفية اليت تعمل هبا الـنظم البيئيـة وإلدراك             بناء •

 ؛هي املشكالت البيئية ما

بناء السلوكيات على املستوى الفردي واجلماعي من أجل التعامل مع األنظمة            •
 ؛البيئية املختلفة واملسامهة يف محايتها وحتسينها

 ؛ البيئيةبناء الكفاءات واملهارات من أجل حل املشاكل •

 ؛تنمية احلس البيئي لدى شرائح اجملتمع املختلفة •

  . تطوير مفهوم البيئة والشعور مبسؤولية احملافظة عليها •

  أدوات وآليات التنفيذ    
استغالل مركز التعليم البيئي واملكتبة البيئية يف إعداد برامج علميـة لتأهيـل              •

 ؛ليميةكفاءات تقوم بتدريس املناهج البيئية يف املؤسسات التع

تنفيذ خميمات بيئية للطالب لنشر السلوكيات اإلجيابية لدعم البيئـة يف كافـة              •
 ؛املؤسسات التعليمية

تنفيذ أسبوع بيئي يف املدارس لرفع الوعي البيئي ويتضمن ورش عمل ومعارض             •
 ؛يف كافة املؤسسات التعليمية

 ؛يئيإعداد وتأهيل عناصر إعالمية ليكونوا متخصصني يف جمال اإلعالم الب •

التأكيد على الدور احملوري للمؤسسات الوطنية الثقافية واإلعالميـة يف نـشر             •
 ؛الوعي البيئي

توظيف الربامج الدينية لنشر الوعي البيئي نظراً للعالقة الوثيقة بني أخالقيـات             •
 ؛البيئة وتعاليم الدين احلنيف بالتعاون مع اهليئة العامة لألوقاف وشؤون الزكاة
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شعر، رسم، نشاط موسيقي، تصوير، فنـون       (البيئية املختلفة   تنظيم املسابقات    •
 ؛)يدوية، نشاط مسرحي

ومن أجل تفعيل برنامج التوعية البيئية باملدارس الذي باشرت فيه اهليئة العامة للبيئة               -٢٥٢
 سنوات مت تطويره ليكون على شكل مشروع وطين حتت اسـم املـشروع              ٦منذ أكثر من    

، علماً بأن هـذا     )تعلم عنها ومنها وألجلها   : البيئة(ذلك حتت شعار     و ،الوطين للتربية البيئية  
  .سكينة بن عامر/ تقدمت هبا الدكتورةهاملشروع كان خالصة دراسة دكتورا

يعمل هذا املشروع على بناء املواطنة البيئية لدى تالميذ املدارس يف مرحلة التعليم              و  -٢٥٣
  : وذلك من خالل األهداف التالية،األساسي
 ؛تنمية املواطنة البيئية لدى األطفال والشباب  )أ(  

 ؛تضمني مفاهيم التربية البيئية داخل املناهج الدراسية باجلماهريية  )ب(  

تأهيل عناصر حملية من مديري املدارس واملدرسني املهتمني بقضايا البيئـة             )ج(  
 ؛ عن أنشطة األطفال والفتية لتسيري برنامج املشروعواملسؤولني

 املسؤولية مشاريع بيئية متكاملة تعتمد على األنشطة الالصفية هبدف          تقدمي  )د(  
  ؛واملواطنة البيئية

 . املسامهة يف تنمية البيئة املدرسية والبيئة احمللية  )ه(  

ويعتمد تطبيق هذا املشروع على برنامج تربوي وإعالمي متكامل ينفذ يف جمموعة من               -٢٥٤
تحول هذه املدارس إىل نواة ملراكز توعية بيئية مهمتها         مدارس مرحلة التعليم األساسي، حبيث ت     

 الـذي  املسؤولصيانة البيئة احمللية ونشر املعرفة والوعي البيئي وصوالً إىل ممارسة السلوك البيئي      
يؤدى إىل ترسيخ املواطنة البيئية، وذلك من خالل تطبيق جمموعة من األنشطة البيئية اليت تشجع               

ستدامة للمشكالت البيئية الراهنة واملستقبلية ومـساعدهتم علـى         التالميذ على وضع حلول م    
 :ويتكون املشروع من ثالث مراحل. تطبيق اإلدارة البيئية الصديقة يف مدارسهم

  )٢٠٠٨-٢٠٠٥(مرحلة اإلعداد     

 )٢٠١٠-٢٠٠٩( للمشروع املرحلة األوىل    

 ووضـع   املرحلة األوىل سيتم فيها التعريف باملشروع واختيار املدارس املستهدفة يف           -٢٥٥
وجتهيز أدلة للمعلمني واألطفال وتنظيم ورشة تدريبية للمدربني وتكوين وجتهيز الركن البيئي            
األخضر، وكذلك تنظيم خميم بيئي الختيار جمموعة أطفال لتطبيق الربنامج، كما سيتم فيهـا           

دارس املـستهدفة   إعداد برنامج إذاعي وإصدار صحيفة بيئية لألطفال، وتطبيق الربنامج يف امل          
، ومن املتوقع يف هناية هذه املرحلة أن يـتم حتـسني            ٢٠٠٩/٢٠١٠مع بداية العام الدراسي     

مع البيئة احمليطة هبـا     )  بشعبية بنغازي  ٦ بشعبية طرابلس،    ٦( مدرسة   ١٢الوضع البيئي لعدد    
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 حملي   وتأهيل كادر تربوي وتدرييب    ،من خالل األنشطة واملشاريع الالصفية اخلاصة باملشروع      
 مدرساً ومشرفاً كمرحلة أويل من بينهم مديري املدارس املستهدفة، وتنميـة            ٣٦مكون من   

طباعة وجتهيز ثالثـة     طفالً وطفلة من كل فصول املدارس املستهدفة، و        ٢٨٠معرفة وسلوك   
ونـشر الـوعي   )  سنة١٥-١٣ سنة، لألطفال من ١٢-٦للمعلم، ولألطفال من (أدلة بيئية  

 . اء سكنية حميطة باملدارس املستهدفة مع حتسني الوضع البيئي هباالبيئي يف ستة أحي

  )٢٠١٠-٢٠٠٩(املرحلة الثانية     
اجلبـل  (تتمثل يف    أخرى   يتوقع يف هنايتها أن يتم تعميم التجربة لتشمل مخس مناطق           -٢٥٦

 ٣٠ مدارس بكل منطقة بإمجـايل       ٦بواقع  ) األخضر، البطنان، اجلبل الغريب، غدامس، سبها     
، وإضافة مرحليت رياض األطفال واملرحلة الثانوية للمشروع، إشراك اجلمعيات األهلية مدرسة

   .يف تنفيذ املشروع، تكوين املكتبة البيئية املتنقلة، إنشاء املسرح البيئي املتنقل
  :وتشمل مكونات هذا املشروع الرئيسية  -٢٥٧

 ؛ البيئيدراسة الوضع البيئي القائم باملدارس املستهدفة وحميطها  )أ(  

  ؛دراسة وتقييم حمتوى املقررات الدراسية للتربية البيئية واقتراح سبل تفعيلها  )ب(  
 ؛اإلدارة البيئية للمدارس املستهدفة  )ج(  

 ؛املشروعات البيئية  )د(  

 ؛اإلعالم املدرسي البيئي  )ه(  

 ؛التجارب العلمية البيئية  )و(  

 ؛األلعاب واملسابقات البيئية  )ز(  

 ؛ البيئيةاملكتبة  )ح(  

 . املسرح البيئي  )ط(  

كما شرعت اهليئة يف إقامة املنتزه البيئي التعليمي مبنطقة املاية ليكون مشغالً طبيعيـاً                -٢٥٨
للتعليم البيئي، وسيتم فيما بعد تعميم فكرته مبختلف شعبيات اجلماهريية ليكون أداة داعمـة            

  .للتربية البيئية
دين يف نشر الوعي البيئي بني تالميذ املـدارس،         وتساهم بعض مؤسسات اجملتمع امل      -٢٥٩

فاللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبايب تقوم بعدة نشاطات يف هذا اجلانب، حيث قامـت              
حبمالت للنظافة وإصحاح البيئة ومحالت لتنظيف الشواطئ، وإقامة خميمات إصحاح البيئـة            

  . تشجري املدارسمبناسبة االحتفال باليوم العاملي للبيئة، ومحالت وطنية ل
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كما شاركت اللجنة يف صيانة ونظافة املدارس يف كافة الشعبيات، ونفذت برنامج              -٢٦٠
والذي استهدف كافة تالميذ التعليم األساسي بكل       ) املعلم املتطوع (التربية للتعليم األساسي    

  . الشعبيات، ونظمت دورات يف جمال الصحة والسالمة املدرسية
تثقيف تالميذ التعليم األساسي واملتوسط من أجل املسامهة يف بناء          ويف إطار توعية و     -٢٦١

إنسان سليم يتمتع بأخالق محيدة وسلوكيات حسنة داخل اجملتمع تنفذ اللجنـة الربنـامج              
الوطين الدائم لتوعية وإرشاد جيل الغد، والذي مت تنفيذه على ثالث مراحل، مشلت املرحلـة             

ف الرابع من التعليم األساسي بكافة مؤسسات التعليم         تالميذ الصف األول وحىت الص     األوىل
، ٢٠٠٧/٢٠٠٨األساسي، وقد انطلقت هذه املرحلة خالل النصف األول من العام الدراسي 

واملرحلة الثانية مشلت تالميذ الصف اخلامس والسادس من التعليم األساسي، وانطلقت بعـد             
ل هـذا العـام الدراسـي        ونفذت خال  ٢ ٢٠٠٧/٠٠٨عطلة نصف السنة للعام الدراسي      

تاسع مـن    املرحلة الثالثة اليت استهدفت طلبة الصف السابع وحىت الصف ال          ٢٠٠٨/٢٠٠٩
 .مرحلة التعليم األساسي

  )٣١املادة (أوقات الفراغ والترفيه واألنشطة الثقافية   - باء  
من أولت اجلهات املختصة بثقافة وترفيه الطفل اهتماما ملحوظا أدى إىل وجود مجلة   -٢٦٢

  :الربامج واملناشط منها على سبيل املثال ال احلصر

  احلدائق واملنتزهات واملناطق الترفيهية     
حديقـة   سعت اجلهات ذات العالقة إىل توفري عدة منتزهات وحدائق للطفل منـها      -٢٦٣

 مدينة األلعاب الترفيهية مبعرض طرابلس      - حديقة درنة الترفيهية لألطفال      -الشط الترفيهية   
 عدد من املنتزهات الترفيهيـة يف مـدن   - ـ مدينة األلعاب الترفيهية بصالة طرابلس  الدويل

 ميـدان أيب  - نادي الطفل اخلاص يف مدينة طرابلس -أخرى منها منتزه بودزيرة يف بنغازي       
 . خلإ ، النادي األومليب-سته بطرابلس 

  ملشاركة حبرية يف احلياة الثقافية والفنونا    
      جدي ومستمر بثقافة الطفل وإمكانية مـشاركته يف احليـاة الثقافيـة      هناك اهتمام     -٢٦٤

وتعلمه لكثري من الفنون اليت ستؤدي إىل صياغة مواهبه واكتشاف إبداعاته مبا يشكل احلجر              
 ويف اجلماهريية العربية الليبية عدة برامج وخطط إعالميـة يف هـذا             .األساس لبناء شخصيته  

  :اخلصوص منها

  )التلفزيونية(رئية الربامج امل    
وهو برنامج شامل يقدم املعلومة والترفيه عن طريـق األغنيـة           : أمل الغد   -١  

  ). يأسبوع(ة واملشاهد التمثيلية واأللعاب والرقصات والرسومات املعرب
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ترفيهي يقوم على تنمية مواهب األطفال واكتشافها يف جمال         : زهور احلياة   -٢  
خرى أ خترج منه جمموعة أطفال صاروا مقدمني لربامج أطفال          التقدمي املرئي والرسم والغناء،   

  ). أسبوعي(ويف قنوات إذاعية خمتلفة 
قات يقدمه جمموعة أطفـال     ب على هيئة مسا   يتثقيف: أطفال اجلائزة الكربى    -٣  

  ). أسبوعي(لدينية بالتناوب ويعين بتقدمي املعلومات العلمية والتارخيية وا
  ). أسبوعي(سابقات ترفيهي برنامج م: ألطفالمنتدى ا  -٤  
يعين باكتشاف املواهب واإلعالن عنها وتنميتها، يقدم يف        : برنامج حكاييت   -٥  

  ) أسبوعي(كل حلقة حكاية جناح موهبة 
يـات  برنامج يقدم املوروث الثقايف اخلاص باأللعاب واحلكا      : تراث وأجيال   -٦  

  ).يومي فصلي، شهر رمضان(الشعبية خاصة القدمية منها 

  ربامج املسموعةال    
تثقيفي ترفيهي يقوم على سرد حكاية ذات عربة ومضمون         : حكاية وغناية   -١  

  ). أسبوعي(مصحوبة بأغنية يقدمه جمموعة من األطفال 
يقدمه أطفال عرب قناة الشبابية املسموعة، يعين بتتبع نشاطات         : أطفال الشبابية   -٢  

  ). أسبوعي(ني، يقدم على اهلواء مباشرة تمعاألطفال وتتم فيه اتصاالت من قبل األطفال املس
  . )أسبوعي(حكاية وأغنية وفزورة   -٣  
برنامج حواري مباشر يبث على قناة الشبابية املـسموعة،         : حتت العشرين   -٤  

 وحياور فيه أصحاب االختصاص من قانونيني وإعالميني وأطباء         ، سنة ١٤يقدمه طفل عمره    
، مع إتاحة الفرصة لألطفال واملراهقني للتواصل       واختصاصيني نفسيني واجتماعيني، ومراهقني   

  . مع ضيوف الربنامج عرب اهلاتف
  ). شهر واحد خالل السنة(جنة املعرفة   -٥  
برنامج حواري على اهلواء مباشرة يقدمـه جمموعـة       : اجلماهرييون الصغار   -٦  

اركة يف  أطفال، حياورون الضيوف واملستمعني، ويطبقون فيه أسلوب احلوار املباشر واملـش          
ويتحول إىل  ) وعيبأس(عرب أثري إذاعة طرابلس احمللية      طفال، يقدم   أصنع القرار اخلاص هبم ك    

  . برنامج يومي خالل شهر رمضان من كل سنة
هناك برامج لألطفال مع اختالف التسميات يف كل إذاعـة حمليـة علـى               -٧  

  . مستوى اجلماهريية بالكامل
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  مسرح الطفل     
، مسرح السنابل ببنغازي، الفرق املسرحية املدرسية، ومـن         مسرح فرج قناو للطفل     

  . خالهلا مجيعها يتم تقدمي العروض املسرحية اخلاصة بالطفل ينفذها ممثلون كبار وصغار ودمى

  اجملالت والصحف واملطبوعات اخلاصة بالطفل     
  ا اهليئة العامة للصحافة، شهريةتصدره  جملة األمل  -١  
  ها شـركة الغـد للخـدمات اإلعالميـة،         تصدر  جملة حب الرمان  -٢  
  نصف شهرية         
  كز دراسات الكتاب األخضر، شهريةعن مر تصدر  جملة املؤمتر الصغري  -٣  
  ل، تصدر عن مجعية الكفيف بنغازيتطبع بطريقة بري  جملة بسمة   -٤  
  تصدر عن اللجنة الشعبية العامة للشؤون االجتماعية،         جملة منارة الطفولة  -٥  
  هريةنصف ش        

  الصفحات املخصصة لألطفال يف الصحف واجملالت الليبية    
  صفحة أسبوعياً  صحيفة قورينا   
  صفحة أسبوعياً  صحيفة أخبار بنغازي  
   صفحات شهريا٤ً  جملة اجلليس  
  سبوعياًأصفحة   صحيفة الشط  
  صفحة أسبوعياً  صحيفة املنارة  

  املسابقات واملهرجانات واملشاركات     
  تقام يف طرابلس يف شهر أبريل : ريية الدولية لرسومات األطفالمسابقة اجلماه  -١  
  . رسامني أطفال من كل دول العاملمن كل عام، مبشاركة     
  يعقد دوريا مبشاركة أطفال شعراء من مجيع منـاطق         : مهرجان الطفل للشعر    -٢  
  . اجلماهريية، يعىن باكتشاف املواهب الشعرية    
  تم من خالهلا تعريف الطفل حبقوقه كما نصت        ي): األطفال يتكلمون (ندوة    -٣  
  يشارك . عليها اتفاقية حقوق الطفل الدولية، تعقد يف مواعيد وأوقات خمتلفة             
  يف كثري من املناشط اخلاصة بالطفل، وكثري من املشاركات          أطفال اجلماهريية     
  . يف عديد البلدان    
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، ٣٨و،  )د(و) أ(٣٧، و ٣٦-٣٢، و ٢٢واد،امل(تدابري احلماية اخلاصة      - العاشر 
  )٤٠و، ٣٩و

  األطفال يف حاالت الطوارئ    

 )٢٢املادة (األطفال الالجئون   - ألف  

  .الثاينتقرير الدوري الورد يف  حنيل إىل ما  -٢٦٥

  )٣٨املادة (األطفال يف املنازعات املسلحة   - باء  
 . تنطبق هذه الفقرة على اجلماهريية لعدم وجود صراعات مسلحة ال  -٢٦٦

 )٤٠املادة (األطفال املخالفون للقانون   - جيم  

 األطفال اخلاضعون لنظام إدارة شؤون األحداث     

خلصوصية التعامل مع األحداث كوهنم مل يصلوا إىل مرحلة النضج، كان اهتمـام                -٢٦٧
اجلماهريية برعاية ومحاية األحداث وضمان حقوقهم، وذلك من خالل حرص التـشريعات            

قواعد خاصة تطبق على هذه الفئة من صغار السن والذين يرتكبون أفعـاالً             الليبية على إفراد    
جنائية يعاقب عليها القانون، وذلك هبدف إصالحهم وتأهيلهم مبا يكفل إعادة إدماجهم يف             

 علـى مراعـاة     - رغم صدورها منذ عقود طويلة       -اجملتمع، وقد حرصت هذه التشريعات      
 واحترام كرامتهم وإنسانيتهم وكفالة حقـوقهم إىل        املصلحة الفضلى هلذه الفئة من األطفال     

  . أقصى حد ممكن
ومراعاة املصلحة الفضلى تبدأ من األخذ مببدأ الشرعية الذي يقرر عدم معاقبـة أي                -٢٦٨

 ال"انون العقوبات يف مادته األويل      قرره ق  شخص على قيامه بأفعال غري حمظورة عليه، هذا ما        
الً هلذا النص فال جيوز توجيه االهتام إىل أي إنسان، طفـالً            وإعما" عقوبة إال بنص   جرمية وال 

  .كان أو بالغاً، استناداً إىل قيامه بأفعال غري حمظورة قانوناً
جيوز توقيع العقوبات املقررة بالقانون ألي جرمية إال بناء على حكم قضائي،         كما ال   -٢٦٩

   .فاملتهم برئ حىت تثبت إدانته، سواء كان صغرياً أو كبرياً
كل إجراء مما يوجـب     "نون اإلجراءات اجلنائية على أن       من قا  ٣٢٥ونصت املادة     -٢٧٠

، "ه أو إىل من له الوالية علـى نفـسه         القانون إعالنه إىل املتهم يبلغ بقدر اإلمكان إىل والدي        
 بأن يكون لكل متهم حدث أمام حمكمة األحداث حمام يدافع عنه، وأن             ٣٢١وقررت املادة   
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يتبني من هذا النص أنه راعـى      . ة حمامياً ليدافع عنه إذا مل يكن قد اختار حمامياً         تعني له احملكم  
ضمانات حق الدفاع للمتهم احلدث، وهي من الضمانات األساسية اليت ينبغي مراعاهتـا يف              

  . قضايا األحداث، وبشكل خاص يف اجلنايات
كمة خاصة هبـم    وقد حرص املشرع اللييب على أن تكون حماكمة األحداث أمام حم            -٢٧١

تشكل بدائرة كل حمكمة جزئية، واحملاكم اجلزئية موزعة بشكل ال مركزي ومنتشرة يف مجيع              
وهو إجراء يفيد بال شك وخيـدم       .  أحناء اجلماهريية وذلك هبدف تقريب العدالة للمتقاضني      

عدالة األحداث، ويسهل حماكمة احلدث يف املنطقة اليت يقيم فيها، دون حاجـة لنقلـه إىل                
  .)٣١٦ ادةامل(اكم تقع بعيدة عن حمل إقامته حم

وختتص هذه احملكمة باألمر باختاذ التدابري الوقائية بشأن األحداث وحماكمة املتـهم              -٢٧٢
، وحرصاً علـى نفـسية      )٣١٧ املادة(الصغري الذي أمت الرابعة عشرة ومل يبلغ الثامنة عشرة          

يتم جتنيب هذا الصغري هيبة احملكمة،      هؤالء األطفال األحداث واحملافظة على شعورهم وحىت        
حيضرها اجلمهور ماعدا أقاربه ومندويب      فإن جلسات هذه احملكمة تعقد يف غرفة املشورة وال        

       أمانة العدل، واجلمعيات اخلريية املهتمة بشؤون األحداث، وهذه ميزة ضـمنها القـانون يف             
 ه احلق يف حـضور جلـساهتا      شأن حماكمة األحداث من حيث سرية احملاكمة وحتديد من ل         

  ).٣٢٣املادة (
أما عن اإلكراه أو التعذيب أو الضغط على املتهم يف مجيع األحوال فممنوع قانونـاً       -٢٧٣

 للمحكمة أن تسمع الشهود يف غري       ٣٢٤سواء أكان املتهم كبرياً أو صغرياً، وأجازت املادة         
اإلدانة إال بعد إفهامه مبـضمون  مواجهة املتهم احلدث وأوجبت على احملكمة أال حتكم عليه ب       

 وبالتايل فهذه املادة تضمنت أحكاماً جوهرية تتعلق باألصول الـيت ينبغـي           . شهادهتم عليه 
على األخص تفادي مواجهة املتهم احلدث بالشهود لـدى         مراعاهتا عند حماكمة األحداث، و    

 تـتم يف  مساع شهادهتم عليه، وكذلك جتنيب الشهود أنفسهم اإلحراج من الـشهادة الـيت    
حضور احلدث، كل ذلك دون اإلخالل مببدأ النطق باحلكم يف جلسة علنية تطبيقـا ملبـدأ                

  . عالنية التقاضي
يرفع االستئناف يف قضايا األحداث إىل دائرة احملكمـة         " على أن    ٣٢٧املادة  تنص  و  -٢٧٤

 الـيت   وبذلك حدد هذا النص الدائرة    "  ختصص لذلك وينظر على وجه السرعة      االبتدائية اليت 
تنظر االستئناف املرفوع عن األحكام الصادرة يف قضايا األحداث، حيث جعلها دائرة مـن              
دوائر احملكمة االبتدائية ختصص هلذا الغرض وحثها على سرعة الفصل يف االستئناف بـأقرب    
وقت، حىت ال يتأذى احلدث من إطالة أمد احملاكمات، ومراعاة املشرع ملسألة التخصص يف              

 سواء يف حماكم الدرجة األوىل، أو على مستوى االستئناف أي حمـاكم             -داث  حماكم األح 
  . الدرجة الثانية، يعطي ميزة للتشريع اللييب

 الصفة القانونية لوالدي احلدث أو من له الوالية على نفسه           ٣٢٥كما أعطت املادة      -٢٧٥
  . احلكم الصادر ضد املتهم احلدثيف استعمال كل طرق الطعن املقررة يف
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االستعانة مبترجم من املبادئ املقررة يف التشريع اللييب، وعلى النيابة العامة واحملكمـة          -٢٧٦
املختصة أن تستعني مبترجم حملف كلما كان اخلصوم جيهلون اللغة العربية، وهي اللغة الرمسية              

 اخلاصـة   وبالنسبة لتأمني احترام احلياة   .  يف احملاكم، وهذا املبدأ مطبق يف مجيع أنواع القضايا        
  . للحدث فإهنا مقررة ومعمول هبا يف مجيع مراحل الدعوى

 وظهرت عناية املشرع اللييب واضحة فيما يتعلق باألطفال الذين يرتكبـون أفعـاالً              -٢٧٧
 من قانون العقوبات لألحكـام املتعلقـة   ٨٢ – ٧٩جنائية معاقباً عليها، حيث أفردت املواد     
اءات اجلنائية مخس عشرة مادة من مواده للجـرائم         باألطفال املتهمني، وخصص قانون اإلجر    

 ٣١٩، فاملـادة    ٣٣٠ وتنتهي باملادة    ٣١٦اليت يرتكبها املتهمون من األحداث تبدأ من املادة         
جيب يف مواد اجلنح واجلنايات قبل احلكم على املتهم الصغري      (إجراءات جنائية نصت على أنه      

أ فيها واألسباب اليت دفعته إىل ارتكاب اجلرمية،        التحقق من حالته االجتماعية والبيئية اليت نش      
وجيوز االستعانة يف ذلك باملوظفني العموميني ذوي االختـصاص وغريهـم مـن األطبـاء               

 هلذا النص فإن حماكمة الصغري ال تتم إال بعد دراسة اجتماعية حلالته يقوم هبا       وطبقاً ).واخلرباء
األحداث أن حتكم على األطفال املتهمني دون       االختصاصيون يف هذا اجملال، وال جيوز حملكمة        

  . أن يكون ملف القضية متضمنا ذلك التقرير
          وتتوىل السلطات اآلتية تطبيق نظـام عدالـة األحـداث يف اجلماهرييـة وهـي                 -٢٧٨

     مراكز الشرطة، والنيابات العامة، واحملاكم، ودور تربية وتوجيه األحـداث، وذلـك كـل              
  . حسب اختصاصه

 مـن   ٨٠ جنائياً، فاملادة    مسؤولأما من حيث حتديد سن دنيا يكون الطفل فيها غري             -٢٧٩
 الصغري الذي مل يبلغ الرابعة عشرة، غـري          جنائياً مسؤوالًال يكون   "قانون العقوبات قررت بأن     

أن للقاضي أن يتخذ يف شأنه التدابري الوقائية املالئمة إذا كان قد أمت السابعة من عمره وقـت                  
أرسى املشرع يف هذه املادة قاعدة أساسية وجوهرية        ".  رتكاب الفعل الذي يعد جرمية قانونا       ا

 ومبا ال يقبـل     ، اجلنائية عن من تقل سنه عن الرابعة عشرة وذلك الفتراضه          املسؤوليةوهي إبعاد   
  .  عدم توافر قوة الشعور واإلرادة لديه يف هذه املرحلة املبكرة من العمر،إثبات العكس

 مـن قـانون     ٨١أما من أمت الرابعة عشرة ومل يبلغ الثامنة عشرة، فقد نصت املادة               -٢٨٠
 الصغري الذي أمت الرابعة عشرة ومل يبلغ الثامنة عشرة وقـت            يسأل جنائياً "العقوبات على أن    

ارتكاب الفعل وكانت له قوة الشعور واإلرادة على أن ختفض العقوبة يف شأنه مبقدار ثلثيها               
 جناية عقوبتها اإلعدام أو السجن املؤبد يستبدل هباتني العقوبتني  املسؤول الصغري   وإذا ارتكب 

السجن ملدة ال تقل عن مخس سنوات، وميضي الصغري احملكوم عليه عقوبته يف حمل خـاص                
ئته  جنائيا خيضع فيه لنظام خاص لتثقيفه وهتذيبه بشكل يكفل ردعه وهتي           املسؤولنيباألحداث  

، يف هذه املادة عاجل املشرع املرحلة العمرية واليت رأى فيهـا            " اجملتمع ليصبح عضوا صاحلا يف   
 وما يقتضيه ذلك مـن وجـوب        ي فعله اجلرم  مسؤوليةأنه وإن كان يتوجب حتميل الصغري       

ردعه، إال أن معاملته يف ذلك جيب أال ترقى إىل الدرجة اليت يعامل هبا الراشدون، وبالتـايل                 
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 غري كاملة بل هي ناقصة، وأوجب بالتايل علـى القاضـي            ليةمسؤو تلك   مسؤوليتهفقد اعترب   
 إن كانت العقوبة املقررة للجرمية اليت ارتكبها سواء         -التعامل معه على هذا األساس بأن ألزمه        

     . ثلثيهـا  بتخفيض العقوبة اليت يرى إنزاهلا به إىل         -كانت جناية أو جنحة أو خمالفة من حدين         
 وهـي   -رتكبة هي من اجلنايات املعاقب عليها بعقوبة ذات حد واحد           أما إذا كانت اجلرمية امل    

 فقد أوجب استبداهلما بعقوبة السجن الذي ال تقل مدته عـن            -إما اإلعدام أو السجن املؤبد      
دار تربيـة وتوجيـه    (مخس سنوات، وشريطة أن ميضي العقوبة يف حمل خـاص باألحـداث             

  .ع واإلصالح، وإخضاعه لنظام خاص جيمع بني الرد)األحداث
تقدم يتبني أن كافة اإلجراءات القضائية اليت تتخذ بـشأن األحـداث             ومن كل ما    -٢٨١

تراعي الضمان الكامل حلقوق اإلنسان بصفة عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة، وذلـك يف              
  . سبيل إصالح هذا الطفل الذي يتهم بارتكاب أفعال جنائية

راعي املشرع ظروفه وحالته االجتماعية سواء      ويف كل اإلجراءات اليت تواجه احلدث         -٢٨٢
  . يف مرحلة مجع االستدالالت أو يف التحقيق أو احملاكمة أو أثناء تنفيذ العقوبة أو التدبري الوقائي

كما أن العقوبة اليت تتخذ بشأنه ليس اهلدف منها جمرد حجز حرية احلدث وإمنـا                 -٢٨٣
جملتمع، ولذلك حرص املشرع على أن يقضي       هتدف إىل إصالحه وتأهيله إلعادة اندماجه يف ا       

احلدث فترة عقوبته بدار تربية وتوجيه األحداث، واليت تعين بتوجيـه احلـدث مبـا يتفـق                
واملصلحة العامة وكفالة تربيته التربية السليمة والعناية مبيوله وهواياته وأوقات فراغه مبا حيقق             

        بـشأن تنظـيم دور تربيـة    ٧٣لـسنة   ٢٠ من القرار رقم  ١املادة  (الشخصية املتكاملة له    
  ). وتوجيه األحداث

ومن أجل حتقيق ذلك تتوىل دور تربية وتوجيه األحداث تدريب األحـداث علـى                -٢٨٤
خمتلف املهن واحلرف اليت تتفق وميوهلم واستعدادهم بقدر اإلمكان وتتناسب مع البيئة احمليطة             

تأهيل احلدث وتعليمه املهـارات املهنيـة       هبذه الدور، وحتت إشراف مدربني أكفاء، وذلك ل       
، )١٤ و ١٣املادتـان   (واحلرفية اليت تساعده على االندماج يف اجملتمع عند خروجه من الدار            

ومراعاة حلق احلدث يف التعليم أكد املشرع على ضرورة مواصلته لدراسته حسب املرحلـة              
  .دراسية املقررةوحسب املناهج الاليت وصل إليها حبيث تكون دراسته داخل الدار 

كما تقوم دور تربية وتوجيه األحداث بتوفري اخلدمات الطبية والترفيهية والرياضـية              -٢٨٥
  . والثقافية لرتالئها من األحداث

ويف إطار تطوير نظام عدالة األحداث املعمول هبا يف اجلماهريية، أُقيمـت دراسـة                -٢٨٦
ر العدالة اجلنائية يف اجلماهرييـة      تطوي(ة لوضع عدالة األحداث وذلك ضمن مشروع        يتقييم

املكتـب اإلقليمـي    /تحدة املعين باملخدرات واجلرمية   والذي ينفذه مكتب األمم امل    ) العظمي
  . للشرق األوسط ومشال أفريقيا يف اجلماهريية
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 من خالل فريق من اخلرباء الوطنيني، والذي        ٢٠٠٨وقد أجريت هذه الدراسة سنة        -٢٨٧
اللجنة الشعبية العامـة    (ملة يف جمال عدالة األحداث وهي        العا تشكل من خرباء من اجلهات    

  ). لألمن العام، اللجنة الشعبية العامة للعدل، اللجنة الشعبية العامة للشؤون االجتماعية
  :ومشلت هذه الدراسة تقييماً شامالً لوضع عدالة األحداث يف اجلماهريية، من حيث  -٢٨٨

  ؛حبماية الطفولة واألحداث اجلاحننيالقوانني املوضوعية املتعلقة   )أ(  
   ؛اإلجراءات املتبعة يف معاملة األحداث اجلاحنني يف مرحلة الضبط ومجع األدلة  )ب(  
  ؛القوانني اإلجرائية املتعلقة مبحاكمة األحداث اجلاحنني  )ج(  
  ؛التطبيق العملي حملاكمة األحداث يف اجلماهريية  )د(  
  .)مرفق نسخة من الدراسة(.  اثأوضاع دور تربية وتوجيه األحد  )ه(  
  :وكان من أهم النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة  -٢٨٩

التشريعات املتعلقة باألحداث واليت أحصتها الدراسة متناثرة هنـا وهنـاك      )أ(  
ومن املفيد أن يتم سن قانون جيمع .  حبيث يصعب اإلحاطة هبا ومن مث تطبيقها بيسر وسهولة      

  ؛ويضيف عليها ما يلزم من تنظيم وتعديلكل هذه املتفرقات 
          نص التشريع اللييب على وجود حماكم خمتصة باألحـداث ولكـن عمليـاً              )ب(  

ال وجود إال حملكمة واحدة ونيابة واحدة خمتصتني مبدينة طرابلس، وال يوجد خمتصون مـن               
     ود لـشرطة خمتـصة     كما ال وج  . القضاة يف جمال حماكمة األحداث    أعضاء النيابة العامة، أو     

   ؛وال لقواعد اإلجرائية خاصة باألحداث يف مرحلة الضبط
مل حيدد التشريع اللييب بشكل واضح أنواع التدابري اليت تفرض على احلدث              )ج(  

ومن املفيد  . واكتفى بالنص على التدابري الوقائية بشكل جممل دون تعيني نطاق التدبري ونوعه           
 واليت ميكن فرضـها     )تربوية، إصالحية (نواع التدابري الوقائية    أن يكون هناك تصنيف دقيق أل     

وحبيث يسهل على القاضي الرجوع إليهـا       . حبسب السن، وطبيعة املخالفة، مع حتديد مدهتا      
  ؛وتطبيقها بسهولة ويسر بعيدا عن مظنة التحكم أو سوء التقدير

ية وحـري بـه أن      مل يأخذ التشريع اللييب بنظام التدابري البديلة حلجز احلر          )د(  
  ؛يسلك هذا السبيل ملا فيه من مصلحة للحدث

خال التشريع وكذلك التطبيق من االهتمام بربامج الرعاية الالحقـة الـيت              )ه(  
  ؛هتدف إىل إعادة إدماج األحداث اجلاحنني يف اجملتمع

       هناك نقص واضـح يف تفعيـل دور قاضـي اإلشـراف وكـذلك دور              )و(  
  ؛املراقب االجتماعي
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عدم تفعيله بـشكل   احلدث عند حجزه مبراكز الشرطة، و     انعدام نظام عزل      )ز(  
   ؛كاف بأقسام املالحظة بدور تربية وتوجيه األحداث، وهو ما يضر مبصلحة احلدث الفضلى

ال يويل نظام عدالة األحداث املطبق يف بالدنا جانبا مناسبا للصلح بقـصد               )ح(  
ت الرمسية على الرغم من أن املشرع قد أتاح خيارات          إبعاد احلدث قدر اإلمكان عن احملاكما     

التسوية الودية بني املواطنني يف املواد اجلنائية اليت تدخل يف اختصاص احملكمة اجلزئيـة أي يف               
  ؛قضاء اجلنح واملخالفات

مل يراع يف تصميم مباين دور تربية وتوجيه األحداث احلالية املواصفات اليت              )ط(  
مع ضآلة  . ضالً عن عدم توفري التجهيزات واملستلزمات احليوية الالزمة       تتالءم مع أغراضها ف   

وقد أدى هذا   . اإلمكانيات املادية والبشرية اليت ميكن توظيفها لتأهيل وتنمية مهارات احلدث         
إىل صعوبة أداء مكاتب اخلدمة االجتماعية ملهامها يف حتقيق تواصل األحداث مع ذويهـم،              

فضالً عن نقص الرعاية الطبية والنفسية للحدث لدى تنفيذ العقوبة          وإجراء البحوث امليدانية،    
أو تطبيق التدابري، كما ال يتم االعتناء بشكل كاف بإحلاق األحـداث باملـدارس ومتابعـة      

  .حتصيلهم العلمي
  :وبناًء على هذه النتائج وضعت الدراسة عدداً من التوصيات، أمهها  -٢٩٠

ليف احلدث بالعمل يف بعض املرافق العامة وما        األخذ بنظام التدابري البديلة كتك     •
يف حكمها وعلى النحو املنصوص عليه يف القانون النموذجي أسـوة بـسائر             

  ؛التشريعات املقارنة
تصنيف أنواع التدابري اليت ميكن فرضها على احلدث حبسب الـسن وطبيعـة              •

سر  حىت يسهل على القاضي تطبيقها بسهولة وي       ) إصالحية -تربوية  (املخالفة  
 ؛ودون حتكم

ضرورة العمل على إنشاء جهاز شرطة متخصص ملكافحة وضـبط جـرائم             •
األحداث يربز كيفية التعامل معهم من حيث العمل على منع اجلرميـة قبـل              
وقوعها ومجع ما يلزم من استدالالت للجرائم اليت تقع كاملراقبـة والتحـري             

  ؛ النيابة العامةواالستيقاف والضبط والتفتيش ومساع األقوال واإلحالة إىل
تأمني معاملة خاصة لألحداث عند ضبطهم مبراكز الشرطة حبجزهم يف غرف            •

  ؛خاصة مبعزل عن الكبار
عدم نشر أمساء األحداث اجلاحنني أو صورهم يف مراكز الشرطة إال يف احلاالت            •

  ؛اليت جييزها القانون، وذلك ملا له من آثار سلبية عليهم
 سليمة يف جمال التعامل مع األحداث لدى رجال         العمل على تكوين ثقافة أمنية     •

  ؛الضبط من خالل املؤسسات التعليمية والتدريبية املعنية



CRC/C/LBY/3-4 

111 GE.10-42697 

االهتمام بالتدريب التخصصي واملستمر ألفراد وضباط الشرطة املتعـاملني يف           •
      شؤون األحداث والعمل على إنشاء معهد تدريب خيـتص بتأهيـل وإعـداد             

  ؛شرطة األحداث
 خاصة بدائرة كل حمكمة أحداث جزئية ختتص بـالتحقيق ورفـع            إنشاء نيابة  •

  ؛الدعوى اجلنائية وطلب اختاذ التدابري الوقائية يف قضايا األحداث
تطبيق منهج التخصص ألعضاء اهليئات القضائية وأعواهنم العـاملني يف جمـال           •

  ؛عدالة األحداث
ويل أمـره   أن يراعى عند التحقيق مع احلدث مبعرفة النيابة العامـة حـضور              •

  ؛واألخصائي االجتماعي كلما كان ذلك ممكناً
أن يراعي تعديل التشريعات العقابية مبا يكفل عدم جواز حبس املتهم احلـدث            •

  ؛ إال يف اجلرائم اخلطرية واليت ال تقل العقوبة فيها عن سنةاحتياطياً
ون، أو  جنائياً، أو املخالفني للقانؤولنيحتديد مدة إيداع احلدث من فئة غري املس •

  ؛ مبدة حمددة على أن ُينظر يف متديدها من القاضي املختص-املعرضني للخطر 
تضمني التشريعات أحكاماً إجرائية واضحة وحمددة ملرحلـة متابعـة تنفيـذ             •

العقوبات والتدابري الصادرة حبق املتهمني األحـداث أو املعرضـني للخطـر،            
 عدة قواعـد تـشريعية      واالستفادة مبا أورده القانون النموذجي الذي تضمن      

وإجرائية تعاجل رعاية احلدث واالهتمام به بعد صدور احلكم يف القضية، سواء            
بتسليمه لوالديه، أو بإيداعه مبؤسسة متخصصة يف رعاية األحداث، وفق آليـة            

  ؛منظمة ومن قبل خمتصني يتلقون التدريب ملمارسة مثل هذا العمل
اث يف تشريع واحد يـصدر مراعيـاً        مجع التشريعات املتفرقة املتعلقة باألحد     •

القواعد اليت أقرهتا األمم املتحدة يف االتفاقية الدولية حلقوق الطفـل وكافـة             
املواثيق والصكوك الدولية الصادرة ذات العالقة، على النحو الـذي سـلفت            

  ؛اإلشارة إليه يف هذا التقرير
اث بني  ضرورة إجياد تنسيق وتعاون مشترك فيما خيص إصالح وتوجيه األحد          •

  ؛)العدل، األمن العام، الشؤون االجتماعية( عن ذلك املسؤولةالدار واجلهات 
 يف باقي أحناء البالد قريبة      -العمل على أن تكون دور تربية وتوجيه األحداث          •

  ؛من احملاكم املختصة هبم، وذلك على منوال الدار املوجودة مبدينة طرابلس
 -األمن  (ة املؤسسات ذات العالقة     ربط كاف العمل على إنشاء قاعدة بيانات ت      •

مبا خيدم املصلحة الفضلى للحـدث      ) خلإ،   دور األحداث  - احملاكم   -النيابات  
  ؛ويساعد على تطوير نظام عدالة األحداث
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التأكيد على أمهية وجود األخصائي االجتماعي مبراكز الـشرطة والنيابـات            •
 يف مقـار احملـاكم   واحملاكم من خالل إنشاء مكاتب ثابتة للخدمة االجتماعية      

  ؛بالوضعية اليت حيددها التشريع
إحالة احلدث الذي بلغ الثامنة عشرة قبل انقضاء عقوبته أو ثبت ارتداعـه إىل               •

  ؛ من قانون العقوبات اللييب٨٢قسم خاص من الدار طبقا ملا نصت عليه املادة 
 املنـاطق   إنشاء مقار مالئمة يف املناطق البعيدة والنائية إليواء األحداث يف تلك           •

  ؛بصورة مؤقتة حيجز فيها احلدث إىل حني الفصل يف قضيته
عـن دار تربيـة وتوجيـه       ) البيت االجتماعي (ضرورة فصل دار محاية املرأة       •

  ؛األحداث إناث طرابلس منعاً لالختالط بني األحداث وغريهم من البالغني
ـ           ا • ق مـع   ستكمال إصدار لوائح تنظيمية موحدة لتسيري العمل يف الدور مبا يتف

  ؛التشريعات اخلاصة باألحداث
إجياد آلية بالتنسيق مع اجلهات املختصة العتماد شهادات الدورات التدريبيـة            •

  ؛اليت تعقد ها الدور لنـزالئها، حىت ميكنهم االستفادة منها عند خروجهم
دعم الدور مبا ميكنها من تشجيع األحداث على مواصلة دراستهم بالتنسيق مع             •

  ؛اجلهات املعنية
االهتمام بالتدريب التخصصي واملستمر للعاملني بالدور وخاصة األخـصائيني          •

مع توفري عدد كاف من املعلمـني       . ماعيني والنفسيني ومن يف حكمهم    االجت
  ؛واملدربني وحتسني أوضاعهم الوظيفية

  ؛تزويد الدور باألطقم الطبية الكافية مبا يضمن حسن تقدمي الرعاية الصحية للرتالء •
تابعة رعاية احلدث بعد خروجه من الدار للوقـوف علـى مـدى             االهتمام مب  •

استفادته من الربامج اليت تلقاها يف الدار ومدى نبذه حلياة التـشرد واجلنـوح              
  ؛وعودته إىل اجملتمع سليماً معاىفً من كافة األمراض االجتماعية

تشجيع الدور على االهتمام بالبحوث االجتماعية امليدانية املتـصلة باحلـدث            •
 ؛بيئته وظروفه وتزويدها باإلمكانيات اليت متكنها من حتقيق أهدافهاو

إنشاء هيئة وطنية هتتم باألحداث املخالفني للقانون واملعرضني للخطر تعمـل            •
على تنسيق اجلهود الوطنية مبا خيدم هذه الشرحية على أن تتعاون معها إدارات             

نة الشعبية العامة   متخصصة مركزية تعىن بشؤون األحداث تنشأ بكل من  اللج         
لألمن العام، واللجنة الشعبية العامة للعدل، واللجنة الشعبية العامـة للـشؤون          
االجتماعية، تسعى كل منها للقيام جبميع الواجبات اليت تدخل يف اختصاصها           

  ؛بشأن خدمة عدالة األحداث
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تنظيم إلزامية التدريب وتشجيع التخصص لكل الذين يتعاملون مـع قـضايا             •
، مبا يف ذلك الشرطة، والقـضاء، واألخـصائيون االجتمـاعيون،           األحداث

  ؛والعاملون بدور ومؤسسات تربية وتوجيه األحداث
      تشجيع إنشاء مؤسسات اجملتمع املدين املهتمة بشؤون األحـداث واالهتمـام            •

  ؛مبا تنشره من تقارير يف هذا اجملال
ة ملنع اجلرمية أو التقليـل      التركيز على برامج التوعية والتثقيف الوقائي كمحاول       •

 ؛منها قبل وقوعها تشمل كافة فئات اجملتمع ومؤسساته

وبعد عرض هذه الدراسة على خرباء مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات                -٢٩١
، ضمت اخلرباء الوطنيني    ٢٠٠٨) يوليه/متوز(واجلرمية، عقدت ورشة عمل خالل شهر ناصر        

 إىل ضرورة وضع خطة عمل شاملة ومتكاملة هادفـة   وخرباء دوليني، وخلصت هذه الورشة    
  . إىل تطوير نظام عدالة األحداث يف اجلماهريية

ومن أجل ذلك متت صياغة مشروع لتطوير عدالة األحداث يف اجلماهريية، حبيـث               -٢٩٢
  :يسعى هذا املشروع إىل حتقيق األهداف التالية

يالت الالزمة لتصبح أكثر  تفعيل نصوص التشريعات الليبية احلالية وصياغة التعد       •
مواءمة مع االتفاقيات والقوانني الدولية اخلاصة بعدالة األحداث مبـا يـضمن            

 ؛مصلحة الطفل الفضلى

تقليص عدد األحداث املخالفني للقانون يف األماكن املقفلة من خـالل إدراج             •
 ؛العدالة التصاحلية والتدابري التربوية يف التشريعات وإجياد آلية لتفعيلها

لق آلية تنسيق ومتابعة ثابتة وفعالة ضمن اللجنة الشعبية العامة للعدل، مزودة            خ •
جبميع األدوات واإلمكانيات لتمكينها من متابعة قضايا األحداث وأداء اجلهات     

 ؛العاملة يف جمال عدالة األحداث مبا يضمن مصلحة الطفل الفضلى

ائيـاً لألحـداث    تطوير نيابات وحماكم وأقسام الشرطة مبا يضمن مناخـاً مح          •
 ؛املخالفني للقانون واألطفال خبطر وضحايا اجلرمية

        تطوير مؤسسات رعاية األحداث علـى كـل أنواعهـا لتـصبح مؤهلـة               •
 ؛الستقبال احلدث

 ؛إعادة إدماج األحداث املخالفني للقانون املفرج عنهم يف اجملتمع اللييب •

ة لألطفال املعرضني للخطـر     إجياد نظام للحماية االجتماعية واحلماية القضائي      •
 ؛واألطفال الضحايا

 ؛رفع كفاءة مجيع العاملني يف نظام عدالة األحداث يف اجلماهريية •

            زيادة الوعي فيما بني السلطات الوطنيـة واجملتمـع املـدين فيمـا يتعلـق               •
 ؛بقضاء األطفال
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تحـدة املعـين    وهذا املشروع يف طور الصياغة النهائية من قبل مكتـب األمـم امل              -٢٩٣
املكتب اإلقليمي للشرق األوسط ومشال أفريقيا، وسيتم عرضـه علـى           /باملخدرات واجلرمية 

 الـشؤون العدل، األمن العـام،     (اللجان الشعبية العامة ذات العالقة بنظام عدالة األحداث         
 .، وستكون مدته مخس سنوات٢٠١٠، حبيث سيشرع يف تنفيذه مع بداية عام )االجتماعية

  ٥٠دول اجل
  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٥اجلرائم املرتكبة من قبل األحداث خالل السنوات 

٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 
 نوع اجلرمية

 ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد

 ٩,٥ ٢٠٧ ٨,٨ ١٥٣ ٩,٤ ١٥٨ ١٠,٥ ٨٨ جنايات ضد األشخاص

 ٤,٤ ٩٧ ٥,٨ ١٠١ ٥,٦ ٩٤ ٥,٦ ٤٧ جنايات ضد األموال

 ٢,٤ ٥٣ ٢,٠ ٣٥ ٣,١ ٥٢ ١,٩ ١٦ ىجنايات أخر

 ٤٥,٤ ٩٩١ ٤٩,٩ ٨٦٤ ٤٥,٠ ٧٥٨ ٤٥,٢ ٣٨٠ جنح ضد األشخاص

 ٣٠,٦ ٦٦٧ ٢٧,٩ ٤٨٢ ٢٨,٥ ٤٨١ ٣٠,٠ ٢٥٢ جنح ضد األموال

 ٦,٨ ١٤٨ ٤,٧ ٨١ ٧,٥ ١٢٧ ٦,٥ ٥٥ أخرىجنح 

 ٠,٩ ٢٠ ٠,٨ ١٤ ٠,٩ ١٥ ٠,٤ ٣ خمالفات

 ١٠٠,٠ ٢١٨٣ ١٠٠,٠ ١٧٣٠ ١٠٠,٠ ١٦٨٥ ١٠٠,٠ ٨٤١ اجملموع  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الجرائم المرتكبة من قبل األحداث خالل السنوات  2005 - 2008

جنايات ضد األشخاص  

وال جنايات ضد األم

ري جنايات أخ

خاص جنح ضد األش

وال  جنح ضد األم

ــري  ــ جنح أخ

مخالفات 

2005 2006 2007 2008
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  ٥١دول اجل
  ٢٠٠٧و ٢٠٠٦أعمال نيابة األحداث اجلزئية خالل عامي 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ 

 ٪ العدد ٪ العدد السنة

 ٢٧,٢٥ ٢٣٦ ١١,٤٥ ٩٩ الباقي من السابق

 ٧٢,٧٥ ٦٣٠ ٨٨,٥٥ ٧٦٦ الوارد

 ١٠٠ ٨٦٦ ١٠٠ ٨٦٥ اجملموع

 ٨٣,٦٠ ٧٢٤ ٧٢,٧٢ ٦٢٩ املتصرف فيه

 ١٦,٤٠ ١٤٢ ٢٧,٢٨ ٢٣٦ الباقي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٥٢دول اجل
  ٢٠٠٧ و٢٠٠٦أعمال حمكمة األحداث اجلزئية خالل عامي 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ 

 ٪ العدد ٪ العدد السنة

 ٦١,٨٧ ١٠٥٠ ٥٢,٠٨ ٦٥١ الباقي من السابق

 ٣٨,١٣ ٦٤٧ ٤٧,٩٧ ٥٩٩ الوارد

 ١٠٠ ١٦٩٧ ١٠٠ ١٢٥٠ اجملموع  

 ١٧,٨٠ ٣٠٢ ١٦,٠٠ ٢٠٠ املتصرف فيه

 ٨٢,٢٠ ١٣٩٥ ٨٤,٠٠ ٣٠٢ الباقي

 
نة      ة خالل س داث الجزئي إحصائية تبين أعمال نيابة األح

2007

ه  المتصرف فـي

ــاقي  الب
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  ٥٣دول اجل
  ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ملخص اإلحصائيات لعامي 

 دور تربية وتوجيه األحداث حمكمة األحداث األحداث نيابة الشرطة اجلهة

١٤٣ ٢٠٦٣ ٧٦٦ ١٠٧٤ ٢٠٠٦ 

١٣٠ ١٧٥٣ ٦٣٠ ١١٣٩ ٢٠٠٧ 

فـسي وإعـادة    والن األطفال يف حاالت االستغالل مبا يف ذلك التأهيل البدين          - دال  
  )٣٩ة املاد(االندماج االجتماعي 

  )٣٢املادة (يف ذلك عمل األطفال االستغالل االقتصادي مبا     
للجماهريية فيمـا يتعلـق بتـشغيل        الثاين   ورد يف التقرير الدوري    ما إىل   باإلضافة  -٢٩٤

اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة حبظر أسوأ       إىل   ٢٠٠٠األحداث، فقد انضمت اجلماهريية سنة      
  :ىيد علأشكال عمل األطفال، كما نود التأك

أن التشريعات الليبية اهتمت مبسألة تشغيل األحداث، ووضعت العديد من            )أ(  
 ؛الضوابط حلماية األطفال وضمان عدم استغالهلم بأي شكل من األشكال

جيوز استخدام األحداث أو السماح هلم بدخول أماكن العمـل قبـل             ال  )ب(  
 ؛بلوغهم سن اخلامسة عشرة سنة

داث فيما بني سن اخلامسة عشرة والثامنة عـشرة يف          جيوز استخدام األح    )ج(  
تشكل خطورة عليه وتسبب له  بعض الصناعات واألعمال الغري ضارة بصحة الطفل، واليت ال

 ؛إرهاقاً، مثل العمل حتت األرض يف املناجم واحملاجر، والعمل يف األفران لصهر املواد املعدنية

ات يف اليوم تتخللـها فتـرة       جيوز تشغيل األحداث أكثر من ست ساع       ال  )د(  
جيوز  يتم تشغيلهم فيما بني الساعة الثامنة مساء والساعة السابعة صباحاً، كما ال            راحة، وال 

 ؛تشغيلهم ساعات إضافية أو تشغيلهم أيام العطالت

منع تشغيل األطفال يف أي عمل إال لغرض التعليم والتدريب املهين وبنـاء               )ه(  
  .على رغبة الطفل

 ٤٦كيد ضمان عدم استغالل األطفال فقد صدر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم             ولتأ  -٢٩٥
جيـوز   ال" على أنه    ١١ بشأن الئحة تنظيم اخلدمة املرتلية اليت نصت يف مادهتا           ٢٠٠٩لسنة  

  ". ن تقل أعمارهم عن مثانية عشر سنةالتعاقد على تقدمي اخلدمة املرتلية مم
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 بشأن الئحـة    ٢٠٠٨ لسنة   ٦٣٢ العامة للتعليم رقم     كما صدر قرار اللجنة الشعبية      -٢٩٦
النظم األساسية لالمتحانات ملرحليت التعليم األساسي والثانوي والذي نص على تعيني توجيه            

  . مراكز التدريب املهين املختصة إىل الطالب الذين يتعثرون يف دراستهم
طفال العـاملني يف    وتؤكد الدراسات اليت أجريت حول عمالة األطفال بأن نسبة األ           -٢٩٧

 بأن نـسبة    ٢٠٠٧اجلماهريية قليلة جداً، حيث أكد املسح الوطين اللييب لصحة األسرة لسنة            
  يف املائة،  ١,٨ سنة خالل األسبوع السابق على املسح بلغت         ١٤-٥عمالة األطفال يف عمر     

  . مع العلم بأن وقت إجراء املسح كان خالل العطلة الصيفية

  )٣٣املادة (املخدرات إساءة استعمال   - هاء  
إن التشريعات الليبية تؤكد على محاية الطفل من آفة املخدرات، ومن أجل التصدي               -٢٩٨

         لظاهرة املخدرات ومكافحتها والتوعية واإلرشاد والتوجيه والعالج يف هـذا اجملـال فقـد             
جملتمـع  قامت اجلماهريية بالعديد من الربامج يف سبيل ذلك ومن خالل كافة مؤسـسات ا             

  .الرمسية واألهلية
ستراتيجية الوطنية ملكافحة االستعمال غـري املـشروع        االومن أجل ذلك صدرت       -٢٩٩

، ١٩٩٦ لـسنة    ١٥٠للمخدرات واملؤثرات العقلية بناء على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم           
ت مكافحة العرض والضبط واملالحقة والتحري عن العـصابا    : واليت تستند على ثالث حماور    

  .اإلجرامية وتقدميها للعدالة والتوعية والتثقيف والعالج والتأهيل
وبشكل عام ونتيجة هلذه اجلهود فقد اخنفضت نسبة جرائم املخدرات خاصة خالل              -٣٠٠
، ومن الربامج التوعوية اليت تقام حالياً محلة للتوعية الوقائية حول املخدرات حتت         ٢٠٠٧سنة  

برعاية مؤسسة القذايف العامليـة للجمعيـات       )  اجلميع وليةمسؤالوقاية من املخدرات    (شعار  
اخلريية والتنمية واجلمعية الوطنية الليبية ملكافحة املخدرات وجهـاز مكافحـة املخـدرات             

ـ            الزكـاة،   ؤونواملؤثرات العقلية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واهليئة العامة لألوقاف وش
أفراد اجملتمع خبطورة هذه املشكلة مـن خـالل         حيث تستهدف هذه احلملة الوقائية توعية       

احملاضرات التوعوية الوقائية باملؤسسات التعليمية ومراكز ومؤسسات اإلصـالح والتأهيـل           
ودور تربية وتوجيه األحداث ومؤسسات الرعاية االجتماعية واملؤسسات اخلدميـة داخـل            

ذه احلملة حول التعريف    اجملتمع، واملساجد ومراكز تدريب الشعب املسلح، وتتركز حماور ه        
حبجم مشكلة املخدرات داخل اجملتمع اللييب، والتعريف باملخدرات وأنواعها وآثارها اجلسمية        
والنفسية واالجتماعية واالقتصادية والتربوية والثقافية والسياسية على افرد واجملتمع، وحكـم           

  . اإلسالمي يف اخلمور واملخدراتالدين
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  )٣٤املادة (العتداء اجلنسي ي وااالستغالل اجلنس  - واو  
فيما يتعلق بتشديد العقوبات على مسائل االستغالل واالعتـداء اجلنـسيني علـى               -٣٠١

  .للجماهرييةالثاين ورد يف التقرير الدوري  التأكيد على ما إىل األطفال خاصة، تؤدي
ومعروف أن اجملتمع اللييب ذو صبغة إسالمية خالصة، لـذا فمـسألة االسـتغالل                -٣٠٢

االعتداء اجلنسيني تأيت يف سياق املمارسات اخلاطئة واملنبوذة واليت تصل إىل درجة التحـرمي        و
دينياً، لذلك يريب األفراد على نبذها وحماربتها، وحيرص اجملتمع بكافة مؤسساته وأفراده على             

؛ لذلك من املنطق أن نقول أن مسألة االسـتغالل          وجدت التصدي هلا وحماربتها يف حال ما     
تشكل ظاهرة يف اجملتمع اللييب، لكنها تظهر يف صورة حاالت منفردة            عتداء اجلنسيني ال  واال

  . تتكرر على مدار الوقت نادراً ما
تؤكده إحصائيات التقرير السنوي عن اجلرمية الذي تصدره اللجنة الشعبية           وهذا ما   -٣٠٣

  . العامة لألمن العام فيما يتعلق باجلرائم املتعلقة باألخالق والعرض
 والـيت   ٢٠٠٨من إمجايل اجلرائم العامة املرتكبة من قبل األحداث خالل سنة            •

) ١٢٩( جرمية، بلغ عدد اجلرائم املتعلقـة بـاألخالق والعـرض    ٢١٨٣تبلغ  
  ؛ يف املائة٦جرمية، بنسبة حوايل 

       ٢ ٠٧٧من إمجايل اجلرائم العامة املرتكبة من قبل األحـداث والـيت تبلـغ               •
، وذلـك  يف املائـة  ٥ جرائم، بنسبة  ١٠٦ذه اجلرائم فقط جرمية، بلغ عدد ه   

  ؛٢٠٠٧خالل سنة 
          والـيت   ٢٠٠٦من إمجايل اجلرائم العامة املرتكبة من قبـل األحـداث سـنة              •

       جرمية، بنـسبة حـوايل      ٦٣ جرمية، بلغ عدد هذه اجلرائم فقط        ١ ٦٨٥تبلغ  
  ؛) يف املائة٤(

 والـيت   ٢٠٠٥ة من قبل األحداث خالل سنة       من إمجايل اجلرائم العامة املرتكب     •
  ).  يف املائة١٣( جرائم، بنسبة ١١٠ هذه اجلرائم  جرمية، بلغ عدد٨٤١تبلغ 
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  ٥٤دول اجل
     اجلرائم املتعلقة باألخالق والعرض واملرتكبة من قبـل األحـداث خـالل الـسنوات              

٢٠٠٨-٢٠٠٥  

 العمر اجلنس السنة
املواقعة بالقوة 

 والتهديد
املواقعة 
 بالرضا

هتك العرض 
 بالقوة

هتك العرض 
 بالرضا

اخلطف إلتيان 
 أفعال شهوانية

ارتكاب 
 األفعال

التعرض 
 اجملموع ألنثى

 ١٠٧ ٣ ٧ ٩ ١١ ٢٤ ١٧ ٣٦ ١٤فوق 
 ذكور

 ١٦ صفر ١ صفر صفر ٣ ٣ ٩ ١٤أقل من 

 ٣٧ صفر ٥ ٢ ٦ صفر ٢٣ ١ ١٤فوق 

٢٠٠٨
 

 إناث
 ٣ صفر صفر صفر ١ صفر ١ ١ ١٤أقل من 

 ٧٧ ١ ٧ ٧ ٦ ٢٤ ٦ ٢٦ ١٤فوق 
 ذكور

 ١١ ٢ ٢ صفر صفر صفر ٣ ٤ ١٤أقل من 

 ٢٧ صفر ٢ صفر ٤ ١ ١٤ ٦ ١٤فوق 

٢٠٠٧
 

 إناث
 ١ صفر صفر صفر صفر ١ صفر صفر ١٤أقل من 

 ٧٨ ٣ ٢ صفر ٤ ١٥ ١٥ ٣٩ ١٤فوق 
 ذكور

 ١١ صفر صفر صفر ٣ ٢ ٣ ٣ ١٤أقل من 

 ١٩ رصف صفر صفر ٣ ٢ ١٣ ١ ١٤فوق 

٢٠٠٦
 

 إناث
 ٢ صفر صفر صفر ٢ صفر صفر صفر ١٤أقل من 

 ٧٤ ٢ ٣ ٥ ١٠ ١٧ ١٥ ٢٢ ١٤فوق  ذكور

 ١٠٦ ٢ ٤ ١٣ ١٧ ٢٢ ٢٣ ٢٥ ١٤أقل من  

 ١٦ صفر صفر صفر ٤ ٤ ٦ ٢ ١٤فوق  إناث

٢٠٠٥
 

 ١ صفر صفر صفر ١ صفر صفر صفر ١٤أقل من  

  )٣٥املادة  (اختطافهمبيع األطفال واالجتار هبم أو   - زاي  
حتظر التشريعات الليبية والقوانني املعمول هبا يف اجلماهريية بيع األطفال واالجتار هبم              -٣٠٤

  .الثاينأو خطفهم، وقد سبق إيرادها يف التقرير الدوري 

  )٣٦املادة  (األشكال األخرى لالستغالل  - حاء  
ة،  من االسـتغالل كالتـسول والـسرق       الدوري للجماهريية أشكاال  تناول التقرير     -٣٠٥

ذلك، نود يف هذه الفقرة أن نذكر التشريعات والتدابري اليت اختذهتا اجلماهريية             إىل   وباإلضافة
مـن  )  مكرر ١٩( فمن ناحية التشريع تنص املادة       فيما يتعلق مبكافحة اهلجرة غري الشرعية،     

 ١٩٨٧ لسنة   ٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم       ٢٠٠٤ رقم و ١٣٧٢ لسنة   ٢القانون رقم   
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مع عدم اإلخالل بأية عقوبة    "يف ليبيا وخروجهم منها على أنه       خول وإقامة األجانب    بتنظيم د 
أشد يعاقب عليها أي قانون آخر يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عـن                  
ألف دينار كل من قام بقصد احلصول لنفسه أو لغريه على منفعة مادية أو غري مادية بصورة                 

  :اآلتيةمباشرة بأحد األفعال 
 ؛هتريب املهاجرين بأية وسيلة  )أ(  

 ؛إعداد وثائق سفر هلم أو هوية مزورة أو توفريها أو حيازهتا  )ب(  

تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين للقيام بأي فعل من األفعـال املنـصوص               )ج(  
 . عليها يف هذه املادة

 غ والوسائل الـيت ويف مجيع األحوال حيكم مبصادرة األموال احملصلة من اجلرمية واملبال    
  ". استخدمت فيها أو أعدت الرتكاهبا

وقد أبرمت اجلماهريية عدداً من االتفاقيات الدولية حملاربة ظـاهرة اهلجـرة غـري                -٣٠٦
  . ت خمتصة بذلكاالشرعية، وأنشئت إدار

  )٣٠املادة (ات إىل أقلياملنتمون األطفال   - طاء  
 . م وجود أقليات هباتنطبق على اجلماهريية، لعد هذه الفقرة ال  -٣٠٧
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  املراجع
 . ٢٠٠٦اهليئة العامة للمعلومات، النتائج األولية للتعداد العام للسكان  )١(

 . ٢٠٠٦اهليئة العامة للمعلومات، اإلحصاءات احليوية لسنة  )٢(

 .٢٠٠٧، ٢٠٠٦، ٢٠٠٥، ٢٠٠٤اهليئة العامة للمعلومات، الكتاب اإلحصائي  )٣(

ية واملتوطنة، املسح الوطين اللييب لصحة األسرة،      املركز الوطين للوقاية من األمراض السار      )٤(
 . ٢٠٠٨التقرير األويل، 

دراسـة  (املتوطنة، املسح املصلي الـوطين      املركز الوطين للوقاية من األمراض السارية و       )٥(
وبائية ملعدالت انتشار فريوس الكبد البائي واجليمي وفريوس العوز املناعي املكتسب يف            

 . النهائي، التقرير ٢٠٠٥-٢٠٠٤ )ليبيا

 .٢٠٠٧تقرير نتائج املسح الصحي العاملي لطلبة املدارس باجلماهريية العظمي،  )٦(

 .٢٠٠٨، ٢٠٠٧املركز الوطين للوقاية من األمراض السارية واملتوطنة، التقرير السنوي  )٧(

لقطاع الصحة والبيئـة    اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة، التقرير اإلحصائي السنوي          )٨(
٢٠٠٧، ٢٠٠٦. 

، ٢٠٠٣،  ٢٠٠٢لجنة الشعبية العامة لألمن العام، التقرير الـسنوي عـن اجلرميـة،             ال )٩(
٢٠٠٨، ٢٠٠٧، ٢٠٠٦، ٢٠٠٥، ٢٠٠٤. 

مراد حممود الرعويب، حقوق الطفل يف التشريع اللييب واالتفاقية الدولية حلقوق           . املستشار )١٠(
 وحبـوث   ، منشورات املركز القومي للدراسات القانونية     )دراسة مقارنة حتليلية  (الطفل  

 .٢٠٠٠حقوق اإلنسان، 

 .)تقرير غري منشور(، ٢٠٠٨رير قطاع التعليم العام، تق )١١(

 .)تقرير غري منشور(، ٢٠٠٨لعايل، تقرير قطاع التعليم ا )١٢(

 .)تقرير غري منشور(، ٢٠٠٨، ٢٠٠٧س التخطيط الوطين، التقرير السنوي جملل )١٣(

         سـي، حـصادنا    اللجنة الشعبية العامـة للتعلـيم، إدارة التثقيـف والنـشاط املدر            )١٤(
٢٠٠٧-٢٠٠٦. 

مم املتحدة للمخـدرات  مكتب األ إىل نظام عدالة األحداث يف ليبيا، مقدمة     (دراسة حول    )١٥(
 ).دراسة غري منشورة ()٢٠٠٨ق األوسط ومشال أفريقيا، املكتب اإلقليمي للشر/واجلرمية

        


