
  

 نشرية

م��ك��ت��ب ال��ي��ونس��ي��ف                

 في ليبيا        

 

 

 2013مارس  -يناير         

 ا�خبار

ش��اب��ا م��ن ا�ن��اث و   18مش��ارك��ة  •
الذكور في أّول  ورشة عمل في ليبيا  

 OneMinutesJr-لصناعة ال�ف�ي�دي�و

 يناير). 27-23(طرابلس, 

وزارة التربية و التعليم و اليونسيف  •
يصدران تقريرا ح�ول ت�ق�ي�ي�م وض�ع 

 28المدارس في ل�ي�ب�ي�ا (ط�راب�ل�س, 

 فبراير).

اليونسيف تنطم جلسة حوار للشب�اب   •
للتعبير عن آرائھم بخص�وص مس�ار 

 كتابة الدستور.

تحت البرنامج التعليمي المم�ول م�ن  •
ا�ّتحاد ا�وروبي وزارة ال�ت�رب�ي�ة و 
التعليم و اليونسيف ي�وق�ع�ان ات�ف�اق�ا 
حول خارطة طريق ل�ت�ح�س�ي�ن إدارة 

 المدّرسين.

اليونسيف تنطم ورشتي ع�م�ل ح�ول  •
الخط�وات ا�ولٮ�ل �ع�داد و ت�ق�دي�م 
الت�ق�ري�ر ل�ل�ج�ن�ة ال�دول�ي�ة ال�خ�اص�ة 

 بحقوق الطفل.  

 كلمة ممثل اليونسيف في ليبيا
فيديو في دار  18و قد شاھد جمھور متنّوع 

الفن�ون ب�ط�راب�ل�س و س�ي�ت�ّم ع�رض�ھ�ا ف�ي 

التلفزة الوطنّية. نوّد أن ن�ع�ّب�ر ع�ن ع�م�ي�ق 

 1شكرنا لوزارة الشؤون ا'جتماعّية و ليب�ي�ا

 (منظمة غير حكومّية ليبّية).

كما تّم تحقيق إنج�ازا م�ل�م�وس�ا ي�ت�م�ّث�ل ف�ي 

ا'ع��6ن ال��رس��م��ي ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج ال��ت��ق��ري��ر 

الخاص بتقييم وضع المدارس في ليب�ي�ا ف�ي 

فبراير من ھ�ذه الس�ن�ة. ت�ب�رز ال�ن�ت�ائ�ج  28

ال��ح��اج��ة ا>ك��ي��دة إل��ى ت��ح��س��ي��ن ال��ق��ط��اع 

التعليمي, و مّكن ھذا التقرير وزارة التربي�ة 

و التعليم من التحّصل على بيانات م�وث�وق�ة 

تحّدد المجاAت التي تحتاج إل�ى ال�ت�دّخ�ل و 

مكانھا. و في خطوة أولى لتعاونھما, وقّع�ت 

اليونسيف و زارة الترب�ي�ة إّت�ف�اق�ا ل�ت�ح�س�ي�ن 

 نظام إدارة المدرسين.

و أخيرا, تقوم اليونسيف بتقديم الّدعم ال�ف�ّن�ي 

للحكومة اللي�ب�ّي�ة و ال�م�ج�ت�م�ع ال�م�دن�ي ف�ي 

جھودھما  لتقديم التقريرين الثالث و ال�راب�ع 

 إلى اللجنة الدولّية الخاّصة بحقوق الطفل. 

 كاريل دي روي

 

أتمّنى  سنة سعيدة لكّل شركائنا الل�ي�ب�ي�ي�ن و  

الدوليين و  و زم6ئن�ا و ك�ّل ا>ط�ف�ال ف�ي 

م�ع�ھ�ا  2013ليبيا  و أتمّنى  أن تحمل س�ن�ة 

الرخاء و ا'زدھار و التغيير ا'يج�اب�ي ف�ي 

 ليبيا. 

لقد بدأ برنامج اليونسيف الق�ط�ري ال�خ�اص 

يناي�ر م�ن ھ�ذه الس�ن�ة و   1بليبيا رسمّيا في 

و سيرّكز على ث6ثة  2014سيمتّد إلى نھاية 

م�ج�اAت رئ��ي�س�ّي�ة  ھ�ي: إدارة ال�م�ع�رف��ة, 

تحسين الخدمات التعليمّية و تقوية سي�اس�ات 

حماية الطفل. أت�ط�لّ�ع ص�ح�ب�ة ف�ري�ق�ي م�ن 

اليونسيف إلى التعاون مع شركائنا اللي�ب�ي�ي�ن 

 من أجل تحسين أوضاع ا>طفال في ليبيا.

كانت بداية ھذه السنة جّيدة و ذلك  ب�إت�اح�ة 

ط�ف�6 ل�ل�ت�ع�ب�ي�ر ع�ن  لث�م�ان�ي�ة عش�رالفرصة 

آرائھم و و ت�ط�ل�ع�ات�ھ�م  م�ن خ�6ل ورش�ة 

 -ت����دري����ب ف����ي ص����ن����اع����ة ال����ف����ي����دي����و

OneMinutesJunior  .أقيمت في طرابلس 

 

©
 U

N
IC

E
F

 L
ib

y
a
/2

0
1
3
/E

c
h
e
v
e
rr

y
 B

u
rc

k
h
a
rd

t 

 



 

2 

 الدستور الليبي الجديد:

 حوار مع   ا�طفال حول حقوقھم 

ف�ي  دول�يخ�ب�ي�ر  -الدكتور غسان خلي�ل 

 حماية الطفل

تزامنت الذكرى الثانية لل�ث�ورة ف�ي ل�ي�ب�ي�ا م�ع 

انعقاد أّول حوار استشاري جمع اليونس�ي�ف و 
البرلمان الوطني للمنظمات الشبابّية بمجموع�ة  

من الشباب من الفتيان و الفتي�ات ح�ول مس�ار 
 كتابة الدستور الجديد ليبيا. 

ف�ي  الج�دي�دإّنه لمن المھم  أن يضمن الدستور 
ليبيا  حقوق الطفل  و يحفظھا, ك�م�ا  إّن�ه م�ن 
المثير لNھتمام أن نرى كيف يتطّور ال�م�ف�ھ�وم 

 العام  للحريات بعد الثورة.

إّن  ال�ح�وار م�ع ا>ط�ف�ال ف�ي ھ�ذا الش�أن و 

معرفة آرائھم و  ا'ط6ع  على مدى فھمھم و 
إلمامھم   بمسار ك�ت�اب�ة ال�دس�ت�ور ل�ھ�و ع�ل�ى 

درجة كبيرة م�ن ا>ھ�م�ّي�ة  و ذل�ك م�ن أج�ل 
 غرس ثقافة المشاركة و الوعي بالحقوق. 

رّك��ز ال��ح��وار م��ع ا>ط��ف��ال ع��ل��ى ال��م��ب��ادئ  

ا>ربعة العاّمة  لNّتفاقّية الدولّية لحقوق الطف�ل 
و كذلك  الحقوق التي ي�رى ا>ط�ف�ال وج�وب  

 أھّمھا: إدراجھا في الدستور, و التي  من 

ح��ق ا>ط��ف��ال م��ن ذوي ا'ع��اق��ات ف��ي  ♦

 التعليم و ذلك بتوفير الظروف المناسبة. 

حق كل طفل في ليبيا في عدم ال�ت�ع�ّرض  ♦

 للتمييز على أّي أساس. 

تس��اوي ال��ف��رص ل��ج��م��ي��ع ا>ط��ف��ال و  ♦

ال��م��س��اواة ف��ي ال��م��ع��ام��ل��ة ف��ي ال��رع��اي��ة 
 الصحّية.

جودة  تعليم تعمل على احترام ال�ط�ف�ل و   ♦
 بناء شخصيته.

 حق الطفل في أن تحترم  آرائه. ♦

حق الطفل في المشاركة في المج�ت�م�ع و  ♦
 الشأن العام. 

حق الطفل في وجود مساحات الترفي�ه و  ♦
 اللعب. 

و قد أبرز ا>طفال  المسائل التي ت�ح�ت�اج إل�ى 
التدّخل و التحسين, خاّصة م�ن�ھ�ا ت�ط�لّ�ع�ھ�م و 

سعييھم إلى تكوين مجتمع  شامل   تتح�ّق ف�ي�ه  
حقوق ا>طفال من ذوي ا'عاقات,  خاّص�ة و 
أّن تقييما حديثا لوضع المدارس في ليبيا ال�ذي 

دّعمته اليونسيف كشف أّن ال�ط�ري�ق م�ا ي�زال 
طوي6 لتحقيق حقوق ھذه ال�ف�ئ�ة م�ن ا>ط�ف�ال 

من عدد ا>طفال المسّج�ل�ي�ن  % 1الذين يمّثلون 
 في المدارس. 

تجدر ا'شارة إلى أّن ممارسة ا>طفال لح�قّ�ھ�م  

في المشاركة في المجتمع و الشأن العام بدأ ت 
تتصاعد بعد الثورة ح�ي�ث نش�أت ال�ع�دي�د م�ن 

المنّظمات الشبابّية على غرارالبرلمان الوطني 
 للمنظمات الشبابّية.  

وفي نھاية جلسة الح�وار  اّت�ف�ق�ت ال�ي�ونس�ي�ف 
والبرلمان الوطني للمن�ظ�م�ات الش�ب�اب�ّي�ة  م�ع 

ط�ف�6  60ا>طفال المشاركون على أن ي�ق�وم 

الذين تلقوا تدريبا من مختلف أنحاء ليبيا  من 

في معرفة حقوق�ھ�م و ك�ي�ف�ّي�ة م�م�ارس�ت�ھ�ا 

بزيارة  أعضاء لجنة السّتين المكلّفة بكتابة 

الدستور وذلك للمطالبة بإدراج حقوقھم في 
 الدستور. 

 

إطAق الخطوات ا�ولى �عداد التقرير الرسمي للدولة و التقارير الموازية للمجتمع ال�م�دن�ي  
 حول حقوق الطفل في ليبيا لتقديمھا إلى اللّجنة الدولية المختصة

قّدمت اليونسيف دعما للحكومة الليبّية في خطواتھا ا>ولى لتحضير التقريرالّرس�م�ي ل�ل�دول�ة ال�خ�اص 
بحقوق الطفل و تقديمه إلى اللّجنة الدولّية لحقوق الطفل. سيكون التقرير ا>ّول من نوعه بعد الثورة و 

و اللّذين لم ت�ت�ّم  2010سيعّوض التقريرين الثالث و الرابع  اللّذين تّم تقديمھما إلى ھذه اللّجنة  في سنة 
مناقشتھما بسبب أحداث الثورة. و في ھذا الشأن نّظمت وزارة الشؤون ا'ج�ت�م�اع�ّي�ة  و ال�ي�ونس�ي�ف  

مارس و فيھا  تعّرف ممّثلون عن الوزارات المعنّية  بحقوق الطفل  ع�ل�ى    20و  19ورشة عمل أّيام 
خطوات  إعداد التقرير قبل تقديمه إلى الجلسة الّعامة المتوقع انعقادھا  في النص�ف ال�ث�ان�ي م�ن س�ن�ة 

للمناقشة. اّتفق المشاركون على ضرورة  اّتباع نھجا يعتمد على الشفافّية و ال�م�ص�داق�ّي�ة ون�ق�ل  2014
صورة حقيقّية عن حقوق الطفل في ليبيا بعد الثورة و يعتبر ذلك على قدر عال من ا>ھمّية م�ن أج�ل 

 مراقبة فّعالة  >ّي تقّدم يتّم إحرازه في السنوات القادمة. 

مارس لممّثلين عن المجتمع المدني و ت�رم�ي  25و  24كما نّظمت اليونسيف ورشة عمل موازية أّيام 
اليونسيف من خ6ل ذلك إلى تنسيق جھود المجتمع المدني و تقديم  المساعدة الفّنية في دعم ت�ح�ض�ي�ر 

 25من قرابة  32التقرير الموازي للمجتمع المدني. و بلغ عدد المشاركين و الخبراء في حقوق الطفل 
منظمة غير حكومّية من مختلف مناطق ليبيا  و قد تّم تشجيع و تحفيز المشاركين من خارج طراب�ل�س 
على  عقد لقاءات مماثلة في مناطقھم لنشر الوعي حول  أھمّية مشاركة المجتمع المدن�ي و اس�ت�غ�6ل 
الفرصة لتحديد المسائل الشائكة و ذات ا>ھمّية الخاّصة التي يجب إدراجھا في التقرير الموازي. و قد 
اّتفق المشاركون على وضع خّطة عمل تتضّمن توزيع ا>دوار و المسؤوليات و خّطة زمنّية للتنفيذ و 
ذلك من أجل إنجاز تقريرا يغّطي كامل الوطن و تقارير أخرى تغطي  م�ن�اط�ق ج�غ�راف�ّي�ة و قض�اي�ا 

 بذاتھا. 

©
 U

N
IC

E
F

 L
ib

y
a

 \
2

0
1
3
 

©
 U

N
IC

E
F

 L
ib

y
a

 \
2

0
1
3
 

 ممثل اليونسيف في ليبيا كاريل دي روي يفتتح الورشة

 

الدكتور ع6ء صبحي صحبة المشاركين في ورشة 
 العمل لمناقشة خطوات تحضير التقرير الموازي 
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 ا�طفال من الفئات الھشة في ليبيا: خلق أماكن آمنة للعب 
سنة. و حيث أّن الكثير من ا&طفال عايشوا و شاھدوا العنف  18مليون, قرابة ثلثھم ھم دون  5.7يبلغ عدد سكاّن ليبيا  

, الشئ الذي نتج عنه معاناتھم من قلق نفسي و 2011المتبادل و الّدمار الذي حصل نتيجة النّزاع المسلّح في سنة 
كوابيس و معاناتھم من فقدانھم &حبّائھم في النّزاع أو نتيجة Dنفجارا&لغام. كما تجدر اDشارة إلى وجود عدد قليل من 

 المساحات الترفيھيّة العاّمة لSطفال, وحتّى و إن وجدت فھي تقع في محيط غيرآمن و غير صديق للطفل.

ليتّم تركيبھا في  -Playgrounds–ملعبا  13و استجابة لحاجة ا&طفال ا&كيدة إلى اللعب, قامت اليونسيف باقتناء 
مناطق مختلفة من ليبيا و ستوجد بذلك مناطق آمنة للعب ا&طفال, بما في ذلك أولئك من ذوي اDعاقات و اDحتياجات 
الخاّصة. سيتّم تركيب الم\عب في مواقع تكون خالية من المتفّجرات من بقايا النزاع المسلّح و ا&جسام الخطيرة 

 ا&خرى. 

ستعمل اليونسيف في شراكة مع وزارة الحكم المحلّي و ھيئات خاّصة سيتّم إنشاؤھا ل_شراف على استعمال الم\عب. 
و قد قال السيّد علي ناصر مساعد وكيل وزارة الحكم المحلّي  بأّن الوزارة سعيدة بتعاونھا مع اليونسيف في ھذا 

 المشروع الرائد Dيجاد  بيئة لعب أحسن وآمنة لSطفال. 

طواقم من  الم\عب و ستقوم اليونسيف بإنجاز دراسة أوليّة قبل تركيبھا و بعدھا  في المجتمعات  10وصلت إلى ليبيا  
المحليّة أين سيتّم تركيب الم\عب ل_طّ\ع على مدى حاجة ھذه المجتمعات لھذه الم\عب و الوقوف على مدى جدوى  
ھذه المبادرة .  نتمنّى ان تحذو وزارة الحكم المحلّي و المجالس المحليّة  على ھذا المنوال  و تقوم باقتناء م\عب 

 أخرى و تركيبھا   في مناطق مختلفة في ليبيا. 
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ملعبا لTطفال  الذين   13من بين   10وصول 
سنة  لتركيبھم  11و  3تتراوح أعمارھم  بين 

 في مناطق مختلفة في ليبيا

  One Minutes Juniorصناعة الفيديو في ليبيا: أّول ورشة عمل 

شارك تحت عنوان "حاظرنا ھو مستقبلنا" 
طفل و شاّب من الذكور و ا'ن�اث   18

س�ن�ة   18و  12تتراوح أعمارھم بي�ن 
في أّول  ورشة عمل م�ن ن�وع�ھ�ا ف�ي 

 OneMinutesJr -ليبيا لصناعة الفيديو

 27إل�ى  23أقيمت في طرابلس من   

و ذل��ك أث��ن��اء ال��ع��ط��ل��ة  2013ي��ن��اي��ر 
المدرسّية. و ق�د م�ّث�ل�ت ھ�ذه ال�ورش�ة  
ف��رص��ة ل��Tط��ف��ال  م��ن خ��6ل ال��ف��ن  

للتعبير عن آرائھم و أح6مھم و آمالھ�م 
 بخصوص مستقبل وطنھم.

استطاع ھ�ؤAء ا>ط�ف�ال م�ن ع�روق 
متعّددة و القادمين من مختلف م�ن�اط�ق 

ليبيا تحت إشراف و مس�اع�دة  ث�6ث�ة 
ف�ي�دي�و  18مدّربين مختّصين من إنتاج 

يدوم كّل واحد م�ن�ھ�م دق�ي�ق�ة واح�دة و 
التي من شأنھا أن ت�ن�ش�ر ال�وع�ي ف�ي 
المجتمع حول الحقوق العالمّية ل�ل�ط�ف�ل 

مثل حرّي�ة ال�ت�ع�ب�ي�ر, ا'ب�داع ال�ف�ّن�ي, 
مشاركة الطفل في المج�ت�م�ع و الش�أن 

العام, و تعطي تصّور و رؤية ا>طفال 
و الشباب لمستقبل ليبيا في ھذه ال�ف�ت�رة  

 ا'نتقالّية.

ي�ن�اي�ر   27تّم عرض مقاطع الفيديو ف�ي

على حضور كبير من اWباء و أفراد العائلة و 
ا>صدقاء و عدد من السفراء و مم�ّث�ل�ي ا>م�م 

المّتحدة و المجتمع المدني و ا'ع6م في ليبي�ا. 
شخصا حضروا العرض و تسلّ�م  70أكثر من 

 18كل طفل مشارك إسطوانة ت�ح�ت�وي ع�ل�ى 

مقطع فيديو لتمكين عائ6تھم و أصدقائھم عن�د 

رجوع�ھ�م إل�ى م�ن�اط�ق�ھ�م م�ن مش�اھ�دة ھ�ذه 
 المقاطع. 

تناولت المقاطع مواضيع مختلفة م�ن�ھ�ا أح�6م 

شخصّية حول المستقب�ل ال�م�ھ�ن�ي, الص�داق�ة, 
حرّية التعبير, الوحدة و الوفاق ال�وط�ن�ي�ي�ن و 

بناء الدولة. و قد أظھرت ھذه الورشة الط�اق�ة 
الكبيرة الموجودة لدى أطفال ليب�ي�ا و ش�ب�اب�ھ�ا 

خاّصة و أّن أحد المقاطع ك�ان ت�ح�ت ع�ن�وان   
" ليبيا تواجه العديد من التحّديات لكن سنتغلّب 

 عليھا".

و ستعرض القناة الفضائّية الليبّية  "العاصمة" 
 ھذه المقاطع لنشر الوعي حول ھذا المشروع. 

ھذه الورشة  لصناعة الفيديو ھي م�ن ت�ن�ظ�ي�م 
ال��ي��ونس��ي��ف ب��ال��ت��ع��اون م��ع وزارة الش��ؤون 

(منظم�ة غ�ي�ر ح�ك�وم�ّي�ة  1ا'جتماعّية و ليبيا
 ليبّية). 

 

أطفال يتعلمون من مدربين محترفين في صناعة الفيديو 
 مبادئ أساسية في إنتاج الفيديو   

 

© UNICEF Libya/2013/Echeverry Burckhardt 
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أصدرت وزارة التربية و التعليم و م�ن�ظ�م�ة 
اليونسيف تقريرا شام6 حول  ن�ت�ائ�ج ت�ق�ي�ي�م 

وضع المدارس في ليبيا و الذي يعتبر ا>ّول 
من نوعه, حيث مّك�ن وزارة ال�ت�رب�ي�ة  م�ن 

ا'ّط6ع بدقّة على وضع ك�ّل ال�م�دارس ف�ي 
ليبيا و مواقعھا  بواسطة نظام تحديد ال�م�وق�ع 

. و يكشف التقرير عن تض�ّرر GPS-العالمي
من المدارس في أحداث الث�ورة  % 40حوالي 

 . 2011سنة 

م�وّظ�ف   300قام فريق يتكّون من أكثر من 
م�درس�ة  4800من وزارة التربي�ة  ب�زي�ارة 

 65لجمع بيانات أساسّي�ة و ش�ام�ل�ة ت�غ�ّط�ي 

مؤشرا تربوّيا. تعتني ھذه البيانات   بأوضاع 

المرافق التعليمّي�ة و ت�ج�ھ�ي�زات�ھ�ا, الص�رف 
الصّحي, المراف�ق الص�ح�ّي�ة, ال�م�س�ت�ل�زم�ات 

ال��م��ط��ل��وب ت��وفّ��رھ��ا ل��ل��ط��ل��ب��ة م��ن ذوي 
ا'حتي�اج�ات ال�خ�اّص�ة, قض�اي�ا ال�ح�م�اي�ة و  
الس6مة, و مّكن استعمال تكنولوج�ي�ا ت�ح�دي�د 

المواقع  إضفاء أب�ع�اد أخ�رى ع�ل�ى ت�ح�ل�ي�ل 
 البيانات. 

وق��د ع��ّب��ر الس��ّي��د ك��اري��ل دي روي م��م��ّث��ل 
اليونسيف في ليبيا في م�ق�اب�ل�ة م�وج�زة ع�ن 

ي�ع�ت�ب�ر ت�ح�ص�ي�ل “ رأيه بخصوص التقرير: 
بيانات مفّصلة عن ك�ّل ال�م�دارس ف�ي ل�ي�ب�ي�ا 
إنجازا  كبيرا و نتمّنى أن يتّم استغ6لھا للقيام 

بتدخ6ت موّجھة من شأنھا أن ترتقي بالب�ي�ئ�ة 
التعليمّية لكّل ا>طفال في ليبيا, بم�ا ف�ي ذل�ك 

 “أولئك من ذوي ا'حتياجات الخاّصة.

اقتصرت الفكرة على تقييم   , 2011في سبتمبر

ا>ضرار التي أصابت المدارس في المناطق 
التي تضّررت كث�ي�را ف�ي أح�داث ال�ث�ورة و 
ذلك من أجل إع�ادة ت�ھ�ي�ئ�ة ھ�ذه ال�م�دارس. 

 تطّورت ھذه الفكرة ليشمل التقييم التجھيزات 

 

 :لمزيد من المعلومات يرجى اCتصال بـ

 يوسي اتشيفيري بوركھاردت

 مسؤولة التقارير

    yburckhardt@unicef.org 

765 59 93 91 218+ 

 

و المرافق التعليمّي�ة, نس�ب�ة ال�م�دّرس�ي�ن إل�ى  
ال��ط��ل��ب��ة حس��ب ال��م��ادة ال��دراس��ّي��ة, قض��اي��ا  

الحماية و الس6مة ع�ل�ى أن ال�ت�ق�ي�ي�م ج�م�ي�ع 
مدارس ليب�ي�ا ع�وض�ا ع�ن اق�ت�ص�ارھ�ا ع�ن 

 بعض المدن. 

و بالرغم من صعوبة ال�وض�ع ا>م�ن�ي (ف�ي 

) أث�ن�اء ال�ق�ي�ام 2012و ب�داي�ة  2011نھاي�ة 
بعملّية التقييم ف�إّن ك�ّل ال�م�دارس ف�ي ل�ي�ب�ي�ا 

مدرسة) تّم تقييمھا ف�ي ح�ي�ن  4800(حوالي 

أّن عددا قلي6 فقط  من أسئلة  ھذا المس�ح ل�م 
يتم أخذھا بعين ا'ع�ت�ب�ار و ذل�ك  ل�م�س�ائ�ل 

تتعلّق بالجودة. و كان تركي�ز ال�ت�ق�ي�ي�م ع�ل�ى 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ّي��ة ل��ل��م��دارس و م��دى ت��وفّ��ر 

التجھيزات التعليمّية بھا, في حين سيتّم تقي�ي�م 
كفاءة الم�دّرس�ي�ن و ج�ودة ال�ت�دري�س خ�6ل 

2013 . 

إّنه الوقت المناسب لتحسين نظام التعلي�م ف�ي 
ليبيا خاّصة مع توفّر نتائج ھذا ال�ت�ق�ي�ي�م ل�دى 

الحكومة الليبّية الشيئ الذي من شأنه أنيمّكنھا 
من اّتخاذ قرارات مبنّية على بيانات واق�ع�ّي�ة 

للقيام بتدّخ6ت ذات فاعلّية من أجل ا'رتق�اء 

 بجودة التعليم في ليبيا. 

وافقت اليونسيف ع�ل�ى ت�ق�دي�م ال�دع�م ال�ف�ّن�ي 
ف�ي  2014و  2013لوزارة الترب�ي�ة خ�6ل 

عديد القضايا م�ن�ھ�ا وض�ع م�ع�اي�ي�ر ل�ج�ودة 
التعليم المبّكر و التعليم ا>س�اس�ي  و ت�ن�م�ي�ة 

المدّرسين و تدريبھم و تقوية إدارة التعليم  و 
م��ن��ظ��وم��ة ال��م��ع��ل��وم��ات ل��م��س��اع��دة إن��ج��از 
إص6حات في نظام التعليم  و ترجمة ن�ت�ائ�ج 

سنوات  5إلى  3التقييم إلى برامج على فترة  
 'ص6ح التعليم ا>ساسي و تطويره. 

إضافة إلى ھذا التقرير, أص�درت ال�ح�ك�وم�ة 
تق�ري�را    2013الليبّية في نھاية شھر فبراير 

آخرا خاّصا بتقييم وضع قط�اع الص�ّح�ة ف�ي 
ليبيا و قد قّدمت ا>مم المّتحدة المس�اع�دة ف�ي 
إنجاز ھذين ااتقريرين. يتمّثل ا>م�ر ال�ج�دي�د  

في أّن ھذين التقيمين يك�ش�ف�ان ع�ن الص�ورة 
الحقيقّية   لقطاع الصّحة  و جزءا ھ�اّم�ا م�ن 

قطاع التعليم في حين أّن ھذا ال�م�س�ت�وى م�ن 
 الشفافّية لم يكن معھودا في العھد السابق. 

إّن التحّديات الموجودة في ھذين ال�ق�ط�اع�ي�ن 
تعتبر جس�ي�م�ة ل�ك�ن ال�ف�رص�ة م�ت�اح�ة اWن  

ب�م�ا ف�ي ذل�ك  للحكومة لمعالجتھا بفاع�ل�ّي�ة, 

معالجة ال�ث�غ�رات ال�م�وج�ودة ف�ي ال�م�ع�رف�ة 
بقضايا ال�ت�ع�ل�ي�م, وض�ع ب�رام�ج قص�ي�رة و 

أخرى متوّسطة ال�م�دى  ل�ل�ن�ھ�وض ب�ق�ط�اع 
 التعليم.

نوّجه تحّية لوزارة التربية و التعليم 'نجازھا 
كما نوّد أن نن�ّوه ب�ال�دع�م لھذا التقييم بنجاح , 

الذي ق�ّدم�ت�ه روس�ي�ا ا'ت�ح�ادّي�ة, أس�ت�رال�ي�ا, 
السويد, بولونيا و ا'ّتحاد ا>وروبي من أج�ل  

 إنجاز ھذا التقييم. 

 وزارة التربية و التعليم و منظمة اليونسيف تصدران التقرير الخاص بتقييم وضع المدارس في ليبيا

تعتمد اليونسيف في تمويلھا  كلّيا عل�ى  ت�ب, 

رعات أعضاء المم ال�م�ت�ح�دة. و ي�ت�م ت�م�وي�ل 

برنامجنا الحالي ف�ي ل�ي�ب�ي�ا م�ن ق�ب�ل ا�ت�ح�اد 

الوروبي, السويد, أستراليا, روسيا ا�تحادي�ة, 

 بولونيا, كوريا الجنوبية, النرويج و إيطاليا.

كما تتلق اليونسيف مساھمات م�ن ال�م�ج�ت�م�ع 

المدني, و في ليبيا ت�ّم ت�دع�ي�م�ن�ا م�ن ھ�ي�ئ�ات 

وطنية من النرويج, ھولندا, اسبانيا, المم�ل�ك�ة 

المتحجة, فرنسا, ألمانيا, ال�وCي�ات ال�م�ت�ح�دة, 

كندا, النمسا, أستراليا, الدنمارك, ھونك ك�ن�غ, 

أندونيسي�ا, ا�م�ارات, ن�ي�وزي�Aن�دا, ب�ل�ج�ي�ك�ا, 

 إيطاليا و أندورر.


