
  

مكتب اليونسيف 

ليبيا      في   

 نشرّية

2012ديسمبر  -أكتوبر   

 ا�خبار

تّمت العودة المدرسّية في ليبيا  ف	ي     ••••
ليع	ود ا�ط	ف	ال  2012سبتمبر   30

 لمواصلة التعلّم و النمو.

 

ق		ام		ت ال		ي		ونس		ي		ف ب		ال		ت		ع		اون م		ع     ••••
 2012أك		ت		وب		ر  9ش		رك		ائ		ھ		ا ف		ي 

بتنظيم ورشة عمل خاّصة بمبادئ و 
مسائل حماية الطف	ل ش	ارك	ت ف	ي	ھ	ا 

منّظم	ة م	ح	ل	ّي	ة م	ن ال	م	ج	ت	م	ع  40
 المدني.

 

ت	وّف	ر ق	اع		دة ب		ي	ان	ات ع	ل		ى ش		ب	ك		ة  •
ا�نترنات خاّصة بال	ت	ق	ي	ي	م ال	وط	ن	ي 
ل		ل		م		دارس و ال		ذي س		اھ		م		ت ف		ي		ه 
اليونسيف. عل	ى وزارة ال	ت	رب	ي	ة و 
التعليم أن تحّدد صلوح	ي	ات ال	دخ	ول 
لھذه القاعدة , كما سيتّم نشر ن	ت	ائ	ج 

 ھذا التقييم قريب.

 

 121اليونسيف و شركائھا يدّربون  •

مدّرسا و  منظمات غير حكومّية ف	ي 
كيفّية القيام يدروس في التوعية من 

 مخاطر ا�لغام .

 كلمة ممّثل اليونسيف في ليبيا

تّمت العودة  لسنة دراسّية جديدة في ليب�ي�ا ف�ي 

. ھذه ال�ع�ودة ھ�ي ال�ث�ان�ي�ة   2012سبتمبر  30
و إّنه ليسعدنا كثيرا أن ن�رى  2011بعد ثورة 

ع�ددا ك�ب��ي�را م��ن ال�ط�ل��ب�ة, ذك��ور و ا'ن��اث, 

يعودون لمواصلة  التعلّم خاّصة بع�د ا,وق�ات 

العصيبة الت�ي م�ّرت ب�ھ�ا ال�ب�1د خ�1ل س�ن�ة 
و التي  تخلّف فيھا  الكثير من ا,طف�ال  2011

 عن المدرسة. 

قامت وزارة التربي�ة و ال�ت�ع�ل�ي�م ب�م�ج�ھ�ودات 

جّبارة و ذلك بطباعة كتبا م�درس�ّي�ة ج�دي�دة و 
مّكنت ا,طفال من المجموعات الّنازحة داخلّيا 

 من ھذه العودة. 

و تبّين النتائج ا,ولّية للبرنامج الوطني لت�ق�ي�ي�م 
وزارة  بإنج�ازهالمدارس في ليبيا  الذي قامت 

التربية و التعليم مع اليونسيف في ب�داي�ة س�ن�ة 
وجود العديد من التح�ّدي�ات ف�ي ق�ط�اع  2012

م�ن ال�م�دارس  % 40التعليم, حيث تض�ّررت 
خ1ل الثورة  و ھي بذلك في ح�اج�ة م�اّس�ة و 
استعجالّية لAص1ح. و قد دّعم�ت ال�ي�ونس�ي�ف 

مدرسة في المناطق الش�رق�ّي�ة  105إص1ح  
 .2012-2011من الب1د في 

ت��ع��ت��ب��ر ا'ص��اب��ات ال��ن��ات��ج��ة ع��ن ح��وادث 

المرورسببا رئيسّيا في وفيات ا,ط�ف�ال ال�ذي�ن 
س�ن�ة و ي�م�ّث�ل  14و   5تتراوح أعمارھم بين 

عدد ھذا النوع من ا'صابات ث�1ث�ة أض�ع�اف 

المعّدل في بل�دان م�ن�ط�ق�ة الش�رق ا,وس�ط و 

شمال افريقيا. كما تبّين الّدراسة أّن عددا كبيرا 
من المدارس يقع بالقرب من طرق سريع�ة أو 

م�ن ھ�ذه  % 35طرقا مكتّضة , في ح�ي�ن أّن 

المدارس ليس لھا ممّرات آمنة ل�ل�ط�ل�ب�ة ع�ل�ى 

الطرق  الشيئ الذي يجعل ح�ي�ات�ھ�م م�ع�ّرض�ة 
ل��ل��خ��ط��ر. ل��ذل��ك ف��إّن ت��وّف��ر ھ��ذا ال��ن��وع م��ن 

 الممّرات يمكن أن يقلّص من ھذه المخاطر.

 327إضافة إلى ذلك, H يتوّفر الكھرباء ف�ي  

ط��ال��ب��ا   114,450م��درس��ة و ال��ذي ي��ج��ع��ل 
يدرسون في فصول Hتتوّفر بھا التدفئة  خ1ل 

 الشتاء.

ستواصل اليونسيف دعمھ�ا ل�ل�م�س�ؤول�ي�ن ع�ن 
قطاع التربية و التعليم في ليبيا لتطوير الن�ظ�ام 

التعليمي و يتضّمن ذلك جودة التعليم و ت�وّف�ره 

 و شموليته.

  كاريل دي روي
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جنوب ليبيا: زيارة ميدانّية 
 ل=مم المّتحدة

كاريل دي روي                  
 مدير مكتب اليونسيف بليبيا

من نوفمب�ر  24و  19في ا,سبوع الممتّد بين 
شاركت في زيارة إلى جنوب ليبيا قام  2012

بھا فريق متكّون من ... ا,مم المّتحدة في ليبيا 
و نائب ممّثل ا,مم المّتحدة ف�ي ل�ي�ب�ي�ا  الس�ّي�د 

 جورج شاربنتيي. 

و قد قابلنا ممّثلين عن المجالس المحلّية, الق�ادة 
العسكريين, م�ن�ظ�م�ات ال�م�ج�ت�م�ع ال�م�دن�ي و 

آخرين ,ّخ ل�م�ح�د ع�ن ال�وض�ع ال�ح�ال�ي ف�ي 
 المنطقة.

... الحاجة إلى تدّخ1ت إن�م�ائ�ّي�ة اس�ت�رات�ج�ّي�ة 
لمنطقة الجنوب التي وقع تھميشھ�ا ... ل�ع�دي�د 
السنوات من قبل المجالس المحلّية في حين أّن 
نسبة مھّمة من الثروة النفطّية لل�ي�ب�ي�ا ت�ق�ع ف�ي 

 ھذه المنطقة. 

إّن مسالة تامين حدود ليبيا تعتبر من المش�اك�ل 
المتواصلة, بما في ذلك تواصل تدفّق ا,جانب 
من دول  منطقة الصحراء  ا'فريقّية و ال�ذي 
يحتاج إلى التعامل الفّع�ال م�ع�ه. ال�ك�ث�ي�ر م�ن 

ھؤHء الجانب الذين يدخل�ون ل�ي�ب�ي�ا ل�ت�ح�س�ي�ن 
اوضاعھم ا'قتصادّية  ين�ت�ھ�ي ب�ھ�م ال�م�ط�اف 
ليعيشوا في ظروف  صعبة و ف�ي ال�ك�ث�ي�رم�ن 
ا,حيان يقع احتجازھم من قبل السلطات. ك�م�ا 
أّن مسالة ال1ّجئين السياسين القادمين من عديد 
قليل و محّدد من البلدان  تحتاج إل�ى اھ�ت�م�ام�ا 

 خاّصا. 

إّن مسأل�ة أم�ن ح�دود ل�ي�ب�ي�ا و ال�ھ�ج�رة ھ�ي 
مرتبطة إرتباطا وثيقا  بمسالة ال�ج�ن�س�ّي�ة. ل�ق�د 
كانت منطقة الجنوب من ليب�ي�ا دائ�م�ا م�ن�ط�ق�ة 
عبور ال�م�ھ�اج�ري�ن و ال�ب�دو وق�د دأب ن�ظ�ام 
القذافي على استعمال ا,قل�ي�ات ف�ي أغ�راض�ه 
الشئ أوجد الكثير منھم بدون جنسّية.  و ن�ت�ج 
عن ذلك تواص�ل ال�ك�ث�ي�ر م�ن ال�ع�ائ�1ت ف�ي 
الجنوب, رجاH و نساءا و أطفاH بدون جنسّية 
ليبّية أو وثائق ااھوّية ال1ّزمة و الذي نتج عنه 
حرمانھم من الخدمات ا'جتم�اع�ّي�ة ا,س�اس�ّي�ة 
مثل الصّحة و التعليم و الحماية ا'جتماع�ّي�ة . 
إّن وضع سياسة شاملة من ط�رف ال�ح�ك�وم�ة 
الليبّية الجديدة  و ال�ذي ل�ن ي�ك�لّ�ف�ھ�ا ال�ك�ث�ي�ر 
لضمان تمّتع ھؤHء بحقوقھم ا,ساسّية  ي�م�ك�ن 
أن يساھم في مزيد تدعيم  جھود المصالح�ة و 

 ا'ستقرار السياسي  في منطقة الجنوب.

إّن ” و قد قال رئيس المجلس المحلّي بأوب�اري 
ال��ح��ي��اة ق��د ت��وقّ��ف��ت ف��ي ج��ن��وب ل��ي��ب��ي��ا م��ن��ذ 

في حين بّي�ن آخ�رون م�ن ال�ذي�ن “.  الثمانينات

تقابلنا معھم بأّن المواطنين قد تسلّموا رواتب�ھ�م 
الشھرّية و تّم تغطية نفقات معيشتھم ل�ك�ن  ل�م 
يتّم  تقريبا إن�ج�از اّي اس�ت�ث�م�ار ح�ق�ي�ق�ي ف�ي 
المنطقة.  و قد كان لذل�ك آث�ارا س�ل�ب�ّي�ة ع�ل�ى 
الشباب الذين Hيزال الكثير منھم معّطلين ع�ن 
العمل  ھم بذلك في حاجة إلى اھتمام�ا خ�اّص�ا 
و ذلك من خ1ل مزيد توفيرفرص ال�ت�ع�ل�ي�م و 
ال��ق��روض ال��م��ال��ّي��ة و م��راك��ز ال��ت��رف��ي��ه و 
الرياضة . في خ1صة,    ل�ق�د ت�ّم إع�1م�ن�ا 
تحديدا بأّن منطقة الجنوب تشكو من من نقص 

 فادح في التنمية البشرّية. 

تدرس ا,مم المّتحدة مع الحك�وم�ة ال�م�رك�زّي�ة 
في طراب�ل�س إم�ك�ان�ّي�ة ال�ع�م�ل ال�م�ب�اش�ر م�ع 
ال�م��ج��ال��س ال��م�ح��ل��ّي��ة ال��م�ح��دودة ا'م��ك��ان��ي��ات 
لمساعدتھم على تحديد أولوياتھا المستعج�ل�ة و 
تحقيق نتائج ملموسة. كما تعمل ا,مم المّت�ح�دة 
على حّث الحكومة للترفيع و إع�ط�اء أول�وّي�ة 

ا'ستثمار في المناطق المھّمشة من ال�ج�ن�وب.   
% 20و يمكن على سبيل المثال الترفيع بقيمة 

من ميزانّية للسل�ط�ات ال�م�ح�ل�ّي�ة ف�ي م�ن�اط�ق 
الجنوب و الذي من شأنه أن يساعد في ت�ل�ب�ي�ة 
احتياجات ال�م�راف�ق الص�ح�ّي�ة ال�م�ك�ت�ّض�ة  و 
المدارس. و إلى أن يت�ح�قّ�ق ذل�ك ف�إّن مس�أل�ة 
الجنسّية و الوثائق الني سبق أن ذكرناھا يمكن 

 أن يتّم حلّھا.

 

 يعّزر من إدارة البيانات Lib-Info“ “استعمال 

قامت الھيئة الوطنّية للتنمية ا'قتصادّية و وزارة الت�خ�ط�ي�ط ب�إط�1ق دورات ت�دري�ب�ّي�ة ج�دي�دة ع�ل�ى 
وزارة. و قد م�ّك�ن ھ�ذا ال�ت�دري�ب   15,ھّم المسولين في الدولة من أكثر من “  Lib-Info”برمجيات 

الم�ع�روف   (“  Dev-Info”المدراء المسؤولين على إدارة البيانات  من التعّرف على أھمّية استعمال 
) و المستعمل بكثرة في  نظام  قاعدة البيانات من ا,مم الم�ّت�ح�دة و ال�ذي ق�ام�ت  Lib-Infoفي ليبيا 

. ي�م�ّك�ن ھ�ذا ال�ب�رن�ام�ج م�ن 1995في سنة “  Child-Info”اليونسيف بإنتاجه في البداية  تحت اسم
تخزين البيانات و إدارتھا و عرضھا و سھولة تقاسمھا مع الدوائر الحك�وم�ّي�ة ا,خ�رى و خ�و ح�ال�ّي�ا 

 دولة. 130مستعم1 في أكثر من 

إّن اليونسيف ترّحب بالتزام وزارة التخطيط  مع الدعم الفّعال للھيئة ال�وط�ن�ّي�ة ل�ل�ت�ن�م�ي�ة ا'ق�ت�ص�ادّي�ة 
 من قبل موظفي الدولة و الباحثين و الجھات المعنّية ا,خرى. “ Lib-Info”للتشجيع على استعمال 

و قد صّرحت السيدة كاترين إمھوف نائبة مدير اليونسيف في ليبيا لدى افتتاحھا لھذه الدورة التدريب�ّي�ة 
إّن تحليل بيانات موثوقة بھا و تقديمھا بطريقة تعتمد على ا,دلّة يعتبر وسيلة فّعالة تست�ع�م�ل ل�وض�ع ” 

تواجه ليبيا العديد من ال�ت�ح�ّدي�ات ف�ي ھ�ذا ”  و أضافت “   سياسات و ا'ستثمار في المجال ا'جتماعي
المجال و ذلك نتيجة لكون البي�ان�ات ال�م�وج�ودة م�ن�ق�س�م�ة ب�ي�ن م�خ�ت�ل�ف ال�وزارات  و ا'دارات و 

المؤسسات. ھنالك العديد الموظفين الذين ليس لديھم الوعي الكامل بأھمّية التخزين الصحيح للبيانات و  
 “.إدارتھا و تقاسمھا و عرضھا

ديسمبر لتدريب معّمق في كي�ف�ّي�ة   27و  23لقد أتيحت الفرصة ,ھّم الوزارات في الفترة الممتّدة بين 
نتمّنى أن يؤّدي ھذا المجھود 'ستعمال ھذه ال�وس�ي�ل�ة ف�ي ك�ّل ي�وم ع�م�ل و “ .  Lib-Info”استعمال 

 بالتالي تحسين قدرات الوزارات من تأسيس سياساتھا على أدلّة موثوقة و معروضة بشكل جّيد.
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ا,على: ھاني الترھوني ( الھيئة الوطنّية للتنمية  في

ا'قتصادّية ), كاترين غمھوف (اليونسيف) و يونس 
  فّنوش (وزارة التخطيط) في افتتاح دورة التدريب في

 . نوفمبر شھر
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 انتشار ا�سلحة في ليبيا يضع حياة ا�طفال في خطر 

يتواصل ا'نتشار الكثيف لVسلحة في ا,حياء و المنازل في جميع أنحاء ليبيا ف�ي 
ضوء وضع أمنّي غير مستقّر الشيئ الذي يشّك�ل خ�ط�را م�ت�واص�1 ع�ل�ى ح�ي�اة 

 ا,طفال. 

)  (Handicap Internationalتعمل اليونسيف وشريكھا المنظمة الدولّية للمعاقين 

مع مكّونات المجتمع و أئّمة المساجد و اWباء و المدّرسين لنشر الوعي في كيف�ّي�ة 
حماية ا,طفال من مخاطر انتشار الس1ح. و قد تّم في ھ�ذا الش�أن وض�ع خ�ّط�ة 
س1مة في مناطقتي سوق الجمعة و أبو سلي�م م�ن م�دي�ن�ة ط�راب�ل�س ,ّن ھ�ات�ي�ن 
المنطقين تّم تصنيفھما على أّنھما منطقتي خطر عالي في دراس�ة س�اب�ق�ة ل�ت�ق�ي�ي�م 

 المخاطر  و ذلك بالتعاون مع أھّم مكّونات المجتمع.

إماما من م�ن�اط�ق م�خ�ت�ل�ف�ة م�ن ط�راب�ل�س  25مع   25/10/2012تّم عقد لقاء في 
لمناقشة دورھم في نشر الوعي بخطورة انتشار ا,سلحة في مجتم�ع�ات�ھ�م. ك�ان�ت 
ردود فعل ا,ئّمة ايجابّية و نأمل أن يتّم إدراج  ذل�ك ف�ي خ�ط�ب�ھ�م و خ�دم�ات�ھ�م 

 ا'جتماعّية لجعل محيطھم أكثر أمنا.

كما تّم عقد دورات مباشرة مع المدّرسين  و اWباء و ا,طفال في طرابلس بش�أن 
 الوعي بمخاطر انتشار ا,سلحة على ا,طفال و الشباب.

يتّم كذلك عرض ومضات في التلفزة و ال�رادي�و ب�خ�ص�وص الس�1م�ة  و ال�ت�ي 
 الف مستمع و متفّرج (آف آم طرابلس, قناة العاصمة).  600وصلت إلى 

©
 H

a
n

d
ic

a
p

 I
n
te

rn
a
ti
o

n
a
l 
L
ib

y
a
 2

0
1

2
 

اجتمع ا,ئّمة في طرابلس مع  المنظمة الدولّية للمعاقين  لمناقشة 

 كيفّية حشد التأييد من أجل التعامل اWمن مع ا,سلحة

 بناء قدرات المدّرسين في مجال تدريس مخاطر ا�لغام و انتشار ا�سلحة          
ت��واص��ل  ال��ي��ونس��ي��ف ت��ق��دي��م دع��م��ھ��ا 

لوزارة  التربية و التعليم لتعميم إدراج  

ت��دري��س م��خ��اط��ر ا,ل��غ��ام و ان��ت��ش��ار 
ا,سل�ح�ة و ذل�ك م�ن خ�1ل ب�رن�ام�ج  

م��دّرس��ا ف��ي ھ��ذا  250ل��ب��ن��اء ق��درات 
المجال في مختلف أنحاء ليبيا و ال�ذي�ن 

بدورھم سيصبحون مدّربي ال�م�دّرب�ي�ن  
 )Master Trainers  (س���ي���ق���وم���ون   و

بتدريب  مّدرسين آخ�ري�ن ل�ي�ص�ب�ح�وا 

مدّربين. يتّم تنفي�ذ ھ�ذا ال�ب�رن�ام�ج م�ن 
طرف ال�م�ن�ظ�م�ة ال�دول�ّي�ة ل�ل�م�ع�اق�ي�ن         

)Handicap International  . ( 

قمنا في الش�ھ�ور ال�م�اض�ي�ة ب�زي�ارات 
تفقدّية للوقوف على مدى نجاح ال�دورة 

ا,ولى لت�دري�ب ال�م�دّرس�ي�ن م�ن ق�ب�ل 
) ح�ي�ث  Master Trainers( المدّربي�ن 

من مدّربي المدّربي�ن ب�ت�دري�ب  36قام 
م�دّرس�ا ف�ي م��دي�ن�ة ال�زاوي�ة و  121

ص��ب��رات��ة و ط��راب��ل��س و س��ب��ھ��ا و 

 الشاطئ. 

إّن تدريب المدّربين في مختلف مناطق 

ليبيا ھو جزء من مجھودات أكب�ر ي�ت�ّم 
بذلھا م�ن وزارة ال�ت�رب�ي�ة و ال�ت�ع�ل�ي�م 

لتع�م�ي�م إدراج  م�خ�اط�ر ا,ل�غ�ام و ان�ت�ش�ار 
ا,سلحة في البرامج التعليمّية للمدارس.  ك�م�ا 

تقوم اليونسيف مع شركائھا في مجال الوق�اي�ة 
من مخاطر ا,لغام بمس�اع�دة وزارة ال�ت�رب�ي�ة 

لوضع مواد تعليمّية للمدّرسين 'ستعمالھا ف�ي 
الفصول. و  ھذه المواد ستكون وسي�ل�ة ھ�اّم�ة 

للمدّرسين لوضع دروس خاّصة بالتوعية م�ن 
مخاطر ا,لغام, و ھي في ال�م�راح�ل ا,خ�ي�رة 
لتطويرھا بالتع�اون م�ع ش�رك�اء آخ�ري�ن ف�ي 

مجال الوقاية م�ن ا,ل�غ�ام و ذل�ك م�ن خ�1ل 
 عملّية استشارّية. 

و قد صّرحت السيدة ناجية صبحي التي تشغل  
مھّمة  ن�ق�ط�ة اّتص�ال ف�ي وزارة ال�ت�رب�ي�ة و 

التعليم عند مخاط�ب�ت�ھ�ا ل�ل�ي�ونس�ي�ف ب�أّن�ه م�ن 
الضروري جّدا أن ي�ت�ّم ت�دري�ب ال�م�زي�د م�ن 

المدّرسين للتسريع بنشر رسالة  حول أھ�م�ّي�ة 
الوعي و الوقاية من ا,لغ�ام, و أض�اف�ت ب�أّن 
الّدعم الذي تقّدمه اليونسيف و شركائھ�ا ع�ل�ى 

 غاية من ا,ھمّية. 

ستواصل اليونسيف مجھوداتھا لت�ق�دي�م ال�دع�م 

لوزارة التربية في تعميم دورات التوعي�ة م�ن 
مخاطر ا,لغام لVطفال و اWباء و المجتمعات 

 .   2013المحلّية في سنة 

 المنظمة الدولّية للمعافين أثناء قيامھا 
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قامت اليونسيف و منظ�م�ة آك�ت�د ب�م�س�اع�دة وزارة 

التربية و التعليم  في إنجاز تقييما وط�ن�ّي�ا م�ن�ھ�ج�ّي�ا 

لجميع المدارس بما في ذلك تحديد مواقعھا بطريقة 

GPS م�درس�ة و  4800. و قد غّطى ھذا الت�ق�ي�ي�م

 ھو ا,ّول من نوعه في ليبيا. 

تّم إتمام ج�م�ع ال�ب�ي�ان�ات م�ن ال�م�دارس ف�ي م�اي�و 

بينما تّم الت�رك�ي�ز ف�ي الش�ھ�ور ال�م�اض�ي�ة   2012

على التأّكد منھا  و الع�م�ل ع�ل�ى ت�ح�ض�ي�ر ق�اع�دة 

بيانات التي ھي حالّيا جاھزة لAستع�م�ال و ي�م�ك�ن 

الدخول إليھا من خ1ل شبك�ة ا,ن�ت�رن�ات. و ت�ق�وم 

وزارة التربية  ب�إع�ط�اء إداري�ي�ھ�ا ح�ق�وق�ا ك�ام�ل�ة 

ل��دخ��ول ق��اع��دة ال��ب��ي��ان��ات, ف��ي ح��ي��ن س��ي��ك��ون 

) حّق ال�دخ�ول ال�م�ح�دود و Editorsللمصّححين (

سيتمّكن مستعملي ھذه القاع�دة م�ن ا'ّط�1ع ع�ل�ى 

البيانات و الب�ح�ث ف�ي�ھ�ا. ال�ج�زء ال�ث�ان�ي م�ن ھ�ذا 

الموقع يحتوي على خرائط تفاعلّية و التي تع�رض 

جغرافّيا ك�ّل ال�م�دارس ال�ت�ي ش�م�ل�ھ�ا ال�ت�ق�ي�ي�م  و 

 مؤشرات التقييم.

و ق�د ق�ال الس�ي�د س�ل�ي�م�ان خ�وج�ة و ك�ي�ل وزارة 

التربية   إّننا نثّمن مجھ�ودات ك�ّل ا,ط�راف ال�ت�ي 

ش��ارك��ت ف��ي إن��ج��از ھ��ذا ال��م��ش��روع ع��ل��و وج��ه 

الخصوص اليونسيف و آكتد لمساھمتھھا المالّي�ة و 

الفنّية , و كذلك الم�دّرس�ي�ن و م�دراء ال�م�دارس و 

المتفقدين التعلميين  و الموظفين المكلّ�ف�ي�ن ب�إدخ�ال 

 البيانات.

نتمّنى أن ي�ت�واص�ل ال�ت�ق�ي�ي�م بص�ف�ة م�ن�ت�ظ�م�ة ف�ي 

السنوات القادمة لمتابعة ت�ط�ّور ب�ع�ض ال�م�س�ارات 

التي تبّينت من خ1ل ھذا الت�ق�ي�ي�م و ال�ذي س�ي�وفّ�ر 

بيانات أساسّية ل�وزارة ال�ت�رب�ي�ة , ك�م�ا أّن ال�ب�ن�ي�ة 

المرنة  لھذه القاعدة يمّكن سھولة تحديثھا ب�ب�ي�ان�ات 

 حديثة.  

ل��م��زي��د ال��م��ع��ل��وم��ات ي��رج��ى ا'ّتص��ال:        
 يوسي اتشفرري بوركھاردت

 مسؤولة التقارير

765 9 93 91 218+ 

yburckhardt@unicef.org 

طالبت عّدة  منظمات من المجتمع المدني ف�ي 
ليبيا مساعدة ال�ي�ونس�ي�ف ب�خ�ص�وص قض�اي�ا 

حماية الطفل. ويوجد وعيا عاليا ل�دى ال�ع�دي�د 
من المنّظمات  التي ت�ن�ش�ط ت�ح�دي�دا ف�ي ھ�ذا 

المجال إلى الحاجة إلى مزيد المع�رف�ة ب�ه. و 
استجابة لھذا الطلب ت�ّم ت�ن�ظ�ي�م ورش�ة ع�م�ل 

م�ن ط�رف    2012/10/09بنص�ف ي�وم ف�ي 
اليونسيف, المفوضّية العلي�ا ل�1ّج�ئ�ي�ن, ب�ع�ث�ة 
ا,مم المّتحدة للّدعم في ليبيا, منّظم�ة الص�ّح�ة 

العالمّية, صندوق ا,مم ال�م�ّت�ح�دة ل�ل�س�ّك�ان و 
و قد شارك ف�ي    Save the Childrenمنظمة 

 منّظمة محلّية. 40ھذا التدريب  حوالي 

و ق��د أع��ط��ت  ھ��ذه ال��دورة  ال��ت��وج��ي��ھ��ّي��ة 
للمشاركي�ن  م�ق�ّدم�ة ح�ول اWل�ي�ات ال�دول�ّي�ة 

لحقوق ا'نس�ان ال�خ�اّص�ة ب�ال�ط�ف�ل, ال�ع�ن�ف 
المرتبط بالنوع ا'جتماعي, حماية الطف�ل ف�ي 
حاHت الطوارئ, العنف ضّد الطفل و  آلي�ات 

و نظم الصّحة الذھ�ن�ّي�ة و ال�ّدع�م ال�ن�ف�س�ي و 
ا'جتماعي. و قد رّك�زت ال�دورة ع�ل�ى دور 

المجتمع المدني في التعّرف و تحديد المس�ائ�ل 
 المتعلّقة  بمجال حماية الطفل.

و قّدم المشاركون مجموع�ة م�ن ال�ت�وص�ي�ات 
 نذكر منھا:

الحاجة إلى إشراك المجتم�ع ال�م�دن�ي ف�ي  •
 وضع السياسات.

وضع آلّية للحوار بين المجتمع الم�دن�ي و  •
 الحكومة.

الحاجة إلى حشد التأييد لث�ق�اف�ة ال�ح�وك�م�ة  •
الرشيدة, الشفافّية و مشاركة الحكومة  في 

 تخصيص الميزانيات. 

مزيد ا'ھتمام بحماية حق�وق ا,ق�ل�ي�ات و  •
 الفئات الضعيفة.

الحاجة إلى بناء قدرات منّظمات المجتم�ع  •
ال��م��دن��ي بش��أن آل��ي��ات ح��ق��وق ا'نس��ان 

 العالمّية.

تدريب الليبيين في كيفّية المشاركة الفّعال�ة  •
 في الحوارات التي تھّمھم.

إيجاد بيئة  آمنة ل�Vط�ف�ال ف�ي ال�م�دارس,  •
 المستشفيات, المنازل و المجتمع.

ت��ع��ب��ئ��ة ال��م��ج��ت��م��ع م��ن أج��ل ح��م��اي��ة  •
 المجموعات و العائ1ت ا,كثر ضعفا.

 

يجب على الحكومة أن تراقب انتھ�اك�ات  •
 حقوق ا,طفال.

 شكرا إلى المانحين

يسعدنا  أن تتقّدم بالشكر لكّل شرك�ائ�ن�ا ال�ذي�ن 
ساعدونا في إنجاز أنشطتنا في ليبيا خ1ل ھذه 
السنة و التي واجھنا  خ1لھا تحّديات مختلفة,, 
ولكن بالّرغم من ذلك حقّقن�ا ن�ت�ائ�ج م�ل�م�وس�ة 

ل��ف��ائ��دة ا,ط��ف��ال م��ن خ��1ل ت��ق��دي��م��ن��ا دع��م��ا  
لشركائنا ا,ساسيين من الح�ك�وم�ة ال�ل�ي�ب�ّي�ة و 
المجتمع المدني و مجھوداتھم الغ�ي�ر م�ح�دودة 
لجعل  لي�ب�ي�ا م�ا ب�ع�د ال�ث�ورة أحس�ن وض�ع�ا 
لVطفال و المراھقين و النساء مّما كانت عليه 
من قبل . إّن دعمكم المتواصل يعتبر أس�اس�ّي�ا 

     لتحقيق إنجازات لفائدة ا,طفال ليبيا. 

بعض المشاركين في ورش	ة ال	ع	م	ل  ب	خ	ص	وص 
 حماية الطفل. 

تجھيز قاعدة بيانات مركزّية  الدفع بجدول أعمال حماية الطفل
 لجميع مدارس ليبيا

تعتمد اليونسيف كلّيا على المساھ�م�ات ال�م�ال�ّي�ة 
,عضاء ا,مم المتحدة. يتم ت�م�وي�ل ب�رن�ام�ج�ن�ا 

الحالي في ليب�ي�ا م�ن ق�ب�ل ا'ت�ح�اد ا,وروب�ي, 
السويد, أستراليا,  روسيا ا'ّتح�ادّي�ة, ب�ول�ون�ي�ا, 

 كوريا الجنوبّية, النرويج و إيطاليا. 

كما تعتمد اليونسيف على مساھمات ال�م�ج�ت�م�ع,  

وفي ليبيا تّم تدعيمنا من طرف ھي�ئ�ات وط�ن�ّي�ة 
من النرويج, ھولندا, اسبانيا, المملكة ال�م�ّت�ح�دة, 
فرنسا, ألمانيا, الوHيات المّتحدة, كندا, الن�م�س�ا, 

أستراليا, الدنم�ارك, ھ�ون�ك ك�ن�غ, أن�دون�ي�س�ي�ا, 
 .  , اندوررا'مارات, نيوزي1ندا, بلجيكا, إيطاليا


