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في ليبيا القطاعات الحكومية

2017يناير –الحالة الليبية 

بمعظم املناطق الليبية نتيجة انقطاع  2017تأثرت الخدمات على مستوى قطاع الكهرباء والطاقة في يناير 

انقطاعا شبة كامل الكهرباء بشكل مستمر خالل الشهر عن شرق وغرب ليبيا كما شهد الجنوب الليبي أيضا 

 .2للتيار الكهربي تسبب في العديد من األزمات اليومية خالل شهر يناير اثر على عدة قطاعات حيوية أخرى 

وجاءت أزمة انقطاع التيار الكهربائي نتيجة لسببين أساسين أولهما فني يرجع إلى ارتفاع األحمال عن الطاقة 

 . 3محطات التحويلشبكات النقل و والثاني أمني بسبب تعديات استهدفت ملحطات االنتاج االستيعابية 

في ليبيا خالل يناير املاض ي  ناطقوإلى جانب تضرر العديد من مولدات وشبكات إمداد الكهرباء، عانت أغلب امل

من مشكلة توفير الغاز، وشهدت مناطق عدة نقصا في توفير غاز الطهي. ونتيجة لهذه األوضاع الصعبة 

 جنوبي 16ملتردية على مستوى الكهرباء والطاقة في كافة املحافظات الليبية أعلن وا
ً
 نائبا

ً
بمجلس النواب تعليق  ا

كما اندلعت عدد من االحتجاجات في مناطق مختلفة للتنديد باألزمة. األمر الذي دعى مبعوث األمم  4عضوياتهم

وطبقا لهذا القرار  2012لسنة  33تم اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الكهرباء الليبية طبقا للقرار الوزاري رقم  1

تحددت مهام وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة في تنفيذ السياسات والخطط، ووضع االستراتيجيات العامة في مجاالت الكهرباء 
والطاقات المتجددة بما يمكنها من توفير الطاقة الالزمة للتنمية الشاملة المستدامة بأقل كلفة ممكنة وبجودة عالية وبأفضل المواصفات 

في تطوير التشريعات ذات العالقة وإقرار المعايير واألساليب الفنية الالزمة لتخطيط المشروعات التنموية لهذه  من خالل المساهمة
المجاالت والعمل على توفير الطاقة الكهربائية الالزمة لجميع المناطق، وتأمين محطات التوليد من أعمال السرقة، والعمل على عودة 

 ي أسرع وقت ممكن، وإعطاء األولوية للمناطق التي تضررت بها شبكات توزيع الكهرباء.شبكة الكهرباء الوطنية بالكامل ف
تتبع لوزارة الكهرباء والطاقات المتجددة وتخضع إلشرافها الشركة العامة للكهرباء الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة وشركة 

 (http://security-legislation.ly/ar/node/33832المقاوالت واالستشارات والصناعات الكهربائية )طالع 
2 http://www.libyaakhbar.com/libya-news/253568.html 
3 http://rawabetcenter.com/archives/39606 
4 goo.gl/k6XBCDcontent_copyCopy short URL 
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"إصالح العيوب الفنية بالخصوص وتزويد محطات املتحدة الخاص بليبيا، مارتن كوبلر، إلى مناشدة السلطات 

 .5الوقود بالبنزين"

وفي مساعي الحكومات الليبية إليجاد حلول ألزمة الكهرباء والطاقة اجتمع رئيس املجلس الرئاس ي لحكومة 

هرباء، ملناقشة خطط حل مشكلة ز السراج، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكيالوفاق الليبية، فا

كما أكدت وزارة الحكم املحلي بحكومة الوفاق فتح الصمام املغذى ملحطة كهرباء  .انقطاع التيار الكهربائي

الشبكة تغذية كما تم  .6الزاوية البخارية بعد التوصل إلى حل بين األطراف التي كانت وراء قفل الصمام

املبرمة مع شركة الكهرباء  اتفاقية الشركة العامة للكهرباء من مصر بحسب  تميجا وا 70 بحواليالشرقية 

 .7املصرية

و تحسن أداء قطاع الكهرباء في أواخر شهر يناير بعد فتح صمام الغاز الذي يغذي محطة الزاوية  و االرتفاع 

 النسبي لدرجات الحرارة  مما قلل من الطلب على الكهرباء.

كهرباء من تداعيات االنقسام السياس ي حيث يوجد مجلس إدارة للشركة العامة و ال يزال يعاني قطاع ال

للكهرباء يتبع لحكومة الوفاق الوطني  و مجلس إدارة آخر يتبع لحكومة االنقاذ الوطني، باإلضافة إلى 

لس و الهيئات هيئةالكهرباء و الطاقات املتجددة  التي تتبع الحكومة املؤقتة بمدينة البيضاء. و تتنازع هذه املجا

الصالحيات و السيطرة على  املقرات و تتنافس فيما بينها على تقديم حلول ألزمة الكهرباء و إبرام عقود شراء 

  .
ً
 مولدات جديدة مما قد يرهق ميزانية الدولة مستقبال

تسلم مقطورات نقل الغاز السائب الخاصة بغاز الطهي لرفع شركة البريقة لتسويق النفط على وعملت 

 .لطاقة اإلنتاجية وزيادة كميات مخرجات الغازا

5 https://is.gd/MOI8sG 
6 https://is.gd/RRRXuc 
7 http://alrassedalliby.com/news/news.aspx?id=2171578 
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، كما اجتمعت 8وعقد وزير الحكم املحلي بحكومة الوفاق عدة اجتماعات مع املجلس الرئاس ي ملناقشة األزمة

شركة البريقة لتسويق النفط بعدد من أصحاب محطات الوقود اجتماعا لوضع آليات لحل مشكلة نقص 

والغاز على توزيع الغاز من مستودع الزاوية النفطي لكل موزعي الغاز  . وعملت لجنة أزمة الوقود9الوقود

. وتم تنظيم 10بمناطق الزاوية الغربية حتى زواره. باإلضافة لتوفير وقود الديزل وتوفير كميات من الكيروسين

دعات توزيع غاز الطهي، ملنع بيع مخصصات اسطوانات الغاز اليومية بالسوق السوداء. كما تم إغالق املستو 

التي تقوم ببيع الغاز باألسواق املوازية بأسعار مرتفعة. وتم خالل هذه األزمة تشغيل محطات الوقود على 

  .11فترتين

الحكومة ويظهر من هذه التحركات سعي السلطات املختصة ملحاولة إنهاء األزمة  خالل يناير املاض ي كما قررت 

لعامة للكهرباء والطاقات املتجددة بناء على تقرير لجنة تقييم املؤقتة إعفاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ا

واملؤسسات العامة والتحقيق معهم وتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والطاقات  عمل الهيئات

  .12واملهندس مختار بركة عبد هللا نوري نائًبا املتجددة برئاسة فخري املسماري 

غير أن  فترات انقطاع الكهرباء مع تحسن درجات الحرارة واقتراب دخول فصل الربيعتخف من املرجح أن 

محطات توليد جديدة  و صيانة وحدات االنتاج املتوقفة عن دخول معالجة املشكلة بشكل جذري يتطلب 

كهربية العمل  و صيانة شبكات النقل املتضررة بسبب االشتباكات العسكرية و التي أدت إلى انقسام الشبكة ال

وهذا أمر بحاجة إلى متطلبات زمنية طويلة في حال اتفقت السلطات املتنازعة في ليبيا على  الى عدة جزر،

 استكمال مشاريع محطات التوليد املتوقفة منذ سنوات.

بشكل كامل ألنها ارتبطت منذ ستة سنوات باألوضاع األمنية والسياسية  ن غير املتوقع أن تنتهي أزمة الوقودوم

 عالقة بين املناطق والحكومات املختلفةوال

8 https://is.gd/nQEGPe 
9 https://is.gd/caqkB6 
10 https://is.gd/swPp4n 
11 https://is.gd/jAvPho 
12 https://is.gd/BYKSdc 
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مجموعة من األزمات الخاصة بنقص الدواء واألعطال بعدد  2017شهد قطاع الصحة الليبي خالل شهر يناير 

 انقطاع التيار الكهربي. وأسهم من املستشفيات وتوقف بعضها عن العمل، باإلضافة لنقص التمويل الالزم

 لساعات طويلة كل يوم على أداء املؤسسات الطبية.

أعربت منظمة الصحة العاملية خالل الشهر عن قلقها البالغ إزاء تدهور النظام الصحي في ليبيا، وأشارت وقد 

جا بات حر  أن الوضع الصحياملنظمة إلى أن النظام الصحي في ليبيا غير قادر على توفير خدمات مناسبة، و 

 .14اإلمدادات الطبية والتمويل املالي على مستوى كافة الجهات املسؤولة في البالدنتيجة نقص 

نتيجة نقص  15وحذرت املنظمة من ارتفاع نسبة انتشار فيروس نقص املناعة املكتسبة اإليدز في ليبيا

 .16بشكل عامفي كل أنحاء ليبيا وسوء وضع النظام الصحي لمرض اإلمدادات الطبية واألدوية املضادة ل

أشخاص جراء حريق اندلع بأحد املنازل، بسبب استخدام األسرة لشمع لإلنارة،  4ونتيجة ألزمة الكهرباء توفي 

 بحسب مصادر محلية في وادي عتبه بالجنوب بسبب البرد القارس وتوفي  17كما توفى 
ً
أطفال لذات  10شخصا

نداءات استغاثة خالل شهر يناير ووجهت عدد آخر من املستشفيات  بالجنوب الليبياألسباب بمدينة غات 

مستشفى و مستشفى األطفال بطرابلس مثل  سواء لتوفير األدوية الالزمة أو توفير أجهزة وصيانة البنى التحتية

بنغازي لألطفال وأغلق مستشفى مصراتة املركزي قسم النساء والوالدة على فترات خالل شهر يناير نتيجة 

 .17مر الذي أدى إلى اقفال القسمتسرب مياه الصرف الصحي واألمطار األ 

                                                           
وطبقا لهذا القرار تحددت  2012 لسنة 38تم اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة الليبية طبقا للقرار الوزاري رقم  13

مهام وزارة الصحة في تنفيذ السياسات والخطط، ووضع البرامج الالزمة لتنفيذ القوانين والقرارات النافذة في مجال الصحة وفق 
جات المرافق المنهج العلمي الذي يكفل تحقيق أهداف المجتمع، ومتابعة تنفيذها وصوال إلى الغايات والنتائج المطلوبة، وتوفير احتيا

ومتابعة أعمال المرافق الصحية التابعة للوزارة والتأكد  الصحية العامة من األجهزة والمعدات الطبية والعمل على صيانتها وتجديدها

جهة مختلفة باإلضافة إلى المستشفيات  16من تحقيقها لألغراض التي أنشئت من أجلها، وتتبع وزارة  الصحة ويخضع إلشرافها 

-http://securityالتخصصية والعامة والقروية، وتكون مسؤولة عن حسن قيامها بتقديم خدماتها.  )طالع المركزية و
legislation.ly/ar/node/33852) 

 
14 http://www.un.org/arabic/news/story.asp?newsID=27894#.WJMk_9J945d 
15 https://is.gd/fr5KZf 
16 http://www.un.org/arabic/news/story.asp?newsID=27894#.WI28CNJ945c 
17 https://is.gd/gxcweB 



  

 في ليبيا القطاعات الحكومية  5

 

الكوادر الطبية والتمريض، وشح األدوية أزمة نقص وشهدت عدد من املرافق الصحية بمناطق شرق ليبيا 

واملعدات األساسية، وقال وزير الصحة في الحكومة املؤقتة رضا العوكلي في يناير املاض ي أن "املرافق الصحية 

دات واملوظفين وهناك نقص حاد في أكياس الدم باإلضافة لوجود حاجة تعاني من نقص حاد في األدوية واملع

ماسة لألطباء واملمرضين، ألن العديد من الكوادر األجنبية غادروا، وأن هناك حاجة ُملحة لعيادات متنقلة 

 .18واملعدات األساسية"

تجارة األدوية املغشوشة،  وأدى النقص الشديد في األدوية واملستلزمات الطبية باملستشفيات الليبية الزدهار

بينما ال توجد لدى إدارة األدوية بمركز الرقابة على األغذية واألدوية، أي عمليات تفتيش على املعامل 

 .19والصيدليات منذ أربع سنوات بحسب تصريحات رسمية، نتيجة األوضاع األمنية املتردية

خالل شهر يناير ميزانية لشراء األدوية وقال الناطق باسم  ي الحكومة املؤقتةف وزارة الصحة الليبيةخصصت 

وزارة الصحة في الحكومة املؤقتة أحمد العليقي، إن الوزارة تسعى لحل أزمة نقص األدوية وتخصيص مبالغ 

مة نقص إلنهاء أز  ةمالية لبعض املرافق الصحية لحل هذه األزمة، كما يعمل جهاز اإلمداد الطبي لوضع آلي

 .أدوية خاصة ملرض ى السكري وأدوية األورام

ناقش مبعوث األمم املتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، مع املفوض بوزارة الصحة في حكومة الوفاق عمر الطاهر، و 

، والتقى رئيس مجلس النواب "عقيلة صالح" مع 20التحديات التي تواجه قطاع الصحة وتوفير األدوية في ليبيا

خالل يناير الذي أطلع صالح على أوضاع القطاع ومشاكله من "رضا العوكلي" وزير الصحة بالحكومة املؤقتة 

شح اإلمكانيات املادية وعدم توفر املعدات واألدوية باملرافق الصحية مما حال دون تقديم الخدمة الطبية 

 .21للمواطن الليبي

                                                           
18 http://www.libya24.tv/news/76591 
19 http://www.sasapost.com/lack-of-medication-in-libya/ 
20 https://al-ain.com/article/lack-medicines-scene-crises-libyan-street 
21 https://is.gd/lGfdl7/ 
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برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ألواحا شمسية على أسطح عشرة مستشفيات في أنحاء ليبيا  ركبل يناير خالو 

. ونفت وزارة الصحة الشائعات حول تلقى مراكز عالج مرض 22ملواجهة أزمة االنقطاع املتكرر للتيار الكهربائي

 وأكدت خالل بيان لها أن البرنامج الوطني ملحاربة داء ال
ً
سل يرتكز على مبدأ الولوج املجاني لخدمات السل أجرا

 .23التشخيص والعالج لجميع املرض ى املصابين بهذا الداء وذلك في جميع املؤسسات التابعة لوزارة الصحة

أغلب عدم استكمال صيانة من املرجح أن يواجه قطاع الصحة عددا من املصاعب خالل الشهر املقبل نتيجة 

ونقص املخصصات املالية لقطاع الصحة سواء على املستوى الحكومي أو البلدي املستشفيات على مستوى 

 املحلي.

إليجاد حلول ألزمتي نقص الدواء وانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من ورغم تقديم بعض املقترحات 

ة على مستوى املناطق أو على املستشفيات إال انها لم تكن حلوال عامة وجذرية واتسمت بقدر من املحدودي

مستوى املستشفيات، ويمكن القول أن هناك احتماالت قائمة الستمرار عدد من األزمات على مستوى قطاع 

  ونقص الكوادر الطبيبة.الصحة خاصة أزمتي الدواء تدهور البنية التحتية للمستشفيات 

األساس ي والجامعي في ليبيا مجموعة من التطورات خالل شهر يناير املاض ي، ه شهد أداء قطاع التعليم بشقي

فتأثرت عدد من املدارس بالنزاع املسلح في مناطق بعينها، حيث تم إغالق مدارس حي الجديد بسبها، بسبب 

طرابلس، بعد هجوم مسلحين على كلية قصر بن ببن غشير منطقة شجار مسلح كما تم تعليق الدراسة في 

آخرين كما تم ضبط شحنة من الكتب املدرسية املهربة، إلى  4أشخاص وإصابة  3ما أسفر عن مقتل  غشير

تونس عبر معبر دهيبة الحدودي، وأصيب أحد التالميذ بطلقة رصاص عشوائية أثناء الطابور الصباحي 

ي قطاع التعليم، بمدرسة الهضبة املركزية بأبو سليم. وباستثناء هذه األزمات لم يكن هناك أزمات قوية ف

                                                           
22 https://is.gd/oeL9mT 

 
23 http://www.libyaakhbar.com/libya-news/256655.html 
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وعملت وزارة التعليم سواء بالحكومة املؤقتة او حكومة الوفاق على استمرارية عمليات التفتيش واالجتماعات 

 والتدريب للمعلمين في ليبيا خالل شهر يناير.

  

شهر يناير املاض ي  اجتمع وزير التعليم في إطار السعي من أجل إيجاد حلول ألزمات قطاع التعليم في ليبيا خالل 

بوزير املالية أسامة حماد، ملتابعة األزمات املالية العالقة لوزارة  "محمد العزابي "بحكومة الوفاق الوطني

م، وتم بحث سبل تسييل االلتزامات املالية لصالح  2015/2014التعليم والتفويضات املالية املتوقفة لعامي 

انية املخصصة للطوارئ، كما اجتمع العزابي، خالل الشهر املاض ي، مع رئيس املجلس وزارة التعليم وامليز 

الثقافي البريطاني لبحث سبل التعاون املشترك في مجال تطوير التعليم وأولوية تدريب املعلمين في مجال اللغة 

لس الثقافي البريطاني في االنجليزية للرفع من كفاءتهم وتفعيل االتفاقيات والبرامج واالستفادة من خبرات املج

 تطوير املناهج املتعلقة باللغة اإلنجليزية. 

كما أطلق الوكيل العام املكلف بمهام وزارة التعليم في الحكومة املوقتة الدكتور عقوب عبد هللا عقوب مشروع 

 بإيقاف تدريس بعض الدروس في  . كما24محو األمية بالتعاون مع مصرف ليبيا املركزي 
ً
أصدرت الوزارة قرارا

ودعت إلى ضرورة وقف استخدام "العنف" ضد التالميذ بكافة  مادة التربية الوطنية ملرحلة التعليم األساس ي.

املدارس في مختلف املناطق التعليمية في البالد، وشرعت الوزارة خالل يناير في البدء في توزيع منظومة شؤون 

االمتحانات للمدارس على كافة املناطق التعليمية وكذلك البدء في توزيع منظومة تجميع بيانات الطلبة و 

 .25ودرجات طلبة الشهادات العامة ملكاتب االمتحانات باملناطق

نهت وزارة التعليم بالحكومة املؤقتة من الخطة األولى وأنجزت جزءا كبيًرا من الخطة الثانية التي استهدفت انو 

لألوضاع الراهنة التي تمر بها البالد من تحديد مواعيد امتحانات النهائية للفصل األول،  العمل مواكبأن يكون ا

 .26وعطلة نصف السنة، وانطالق األنشطة املدرسية، وإلغاء بعض الدروس بمادة التربية الوطنية

                                                           
24 https://is.gd/nunMgS 
25 https://is.gd/kDc0R4 
26 https://is.gd/0cfh8H/ 
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الدراسية بالجامعات تعديل قيمة الرسوم على صعيد آخر وافق رئيس الحكومة املؤقتة عبد هللا الثني على 

صيانة بيت . كما وافق الثني على 27واملعاهد العليا، وتحديد قيمة الرسوم الدراسية بمدارس التعليم الحر

 .28لجامعة بنغازي  امؤقت االطالبات وكلية التربية ليكون مقر 

بأسماء الشركات واملدارس الخاصة املسجلة بالتعليم األجنبي في  اوعممت وزارة التعليم بحكومة الوفاق كشف

 ملديري إدارة شؤون الجامعات ملناقشة سير الدراسة بالجامعات خالل العام الجاري، 
ً
ليبيا وعقدت اجتماعا

والصعاب والعراقيل التي تواجهها إلى جانب استعراض إحصائيات بأعداد الطلبة الذين تم قبولهم خالل العام 

م والعمل على ضرورة حل مشكالت الطلبة الذين تواجههم صعوبة في مواصلة الدراسة 2017-2016لجامعي ا

 .بمناطقهم

خاصة بعد نجاح قطاعات التعليم املختلفة في إطالق  الل الفترة املقبلةالتعليم تحسنا نسبيا خقطاع قد يشهد 

 دية واالجتماعية التي تمر بها البالد.العام الدراس ي الجديد رغم الظروف األمنية واالقتصا

هذا التحسن املتوقع قد يواجه عدد من الصعوبات خاصة في مناطق االشتباكات وغلق املدارس نتيجة  غير أن

االنفالت األمني أو املشكالت الناتجة عن نقص التمويل الالزم للعملية التعليمية ومشكالت عدم وصول كتب 

العامة التي تتعلق بنقص  إضافة إلى املشاكلخارج قاعات الدراسة دراسية ملناطق بعينها وتسرب الطالب 

واإلداريين إلى جانب  املعلمينالسيولة وتأخر مرتبات العاملين بقطاع التعليم، األمر الذي قد يؤثر على أداء 

 لعدم وجود إدارة مركزية بالقطاع تشرف على توزيع املعلمين بعض املناطق باملعلمين نقص متوقع في عدد 
ُ
نظرا

مع زيادة عدد  الدراسية  نقص الفصول مؤسسة تعليمية، يضاف إلى ذلك واألطقم اإلدارية بحسب حاجة كل 

 الطالب.

                                                           
27 https://is.gd/lCDIbJ/ 
28 https://is.gd/9ShYnn 
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أولى هذه  في ليبيا وكانتشهد شهر يناير املاض ي مجموعة من التطورات على مستوى قطاع االتصاالت 

الشركة الليبية بشرعية مجلس إدارة ، والذي قض ى حكمة شمال طرابلسالحكم الصادر عن مالتطورات 

التابع للحكومة املؤقتة و الذي يترأسه السيد فيصل قرقاب.  29للبريد واالتصاالت وتقنية املعلومات القابضة

 .30دارةاإل وأكدت الشركة في بيان لها أن هذا الحكم أنهى الخالفات واالنقسامات حول مجلس 

انقطاع التيار الكهربائي خالل شهر يناير؛ تطورات سلبية تمثل أهمها في تأثر قطاع االتصاالت بوسجل الشهر 

حيث حذرت شركة "هاتف ليبيا" من توقف االتصاالت في البالد. وأوضحت الشركة في بيان لها أن "سبب 

أزمة انقطاع التيار الكهربائي وعدم قدرة املولدات على العمل باستمرار استمرار التوقف املتوقع يعود إلى 

موقًعا للشركة عن الخدمة نتيجة  1960ليبيانا" للهاتف املحمول، عن خروج ، وأعلنت شركة "31لنقص الوقود

، كما أعلنت شركة ليبيا لالتصاالت 32من حجم الشبكة %40انقطاع التيار الكهربائي. بما يمثل ما نسبته 

وخدمة "الواي ماكس" بسبب االنقطاع  "DSL" خدمة خدمات اإلنترنت ملشتركيمتكرر لوالتقنية عن انقطاع 

ملتواصل للتيار الكهربائي، وبجانب ازمة انقطاع التيار الكهربائي فقد تأثرت خدمات االتصاالت في بعض ا

 وغياب الرقابة.التي يقوم بها بعض املواطنين املناطق نتيجة عمليات الحفر العشوائية 

الحلول ألزمات القطاع خالل الشهر املاض ي خاصة أزمة عملت الهيئة العامة لالتصاالت واملعلوماتية على إيجاد 

 .انقطاع التيار الكهربائي، فسعت الهيئة لتوفير الوقود الالزم الستمرار خدمات االتصاالت

وأعلنت الشركة الليبية للبريد واالتصاالت وتقنية املعلومات القابضة عن انتهاء أعمال الصيانة وإرجاع حركة 

عن قد توقفت االتصاالت واإلنترنت بعد أن كانت خدمات  ن املنطقة الشرقية بالكاملاالتصاالت لطبيعتها بمد

 .أغلب مدن املنطقة

                                                           
29 http://www.libyaakhbar.com/libya-news/255749.html 
30 https://is.gd/Lmjcwa 
31 http://www.libyaakhbar.com/libya-news/251548.html 
32 http://alwasat.ly/ar/news/libya/130241/ 
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كما بذلت الجهات املسؤولة جهودا خالل شهر يناير ملتابعة أعمال الصيانة بمدينة سرت ومتابعة صيانة 

 .33األعطال بالشبكة في كل أنحاء املدينة

التي تشهدها البنية ستستمر أوضاع االتصاالت وخدمات اإلنترنت في ليبيا متأرجحة لتأثرها باألوضاع السيئة 

التحتية والتشغيلية لقطاع الكهرباء وكذلك أزمات نقص الوقود التي تتعرض لها مناطق ليبيا بشكل متكرر 

 تصاالت من حين خآخر.فضال عن تأثير النزاعات املسلحة والتخريب الذي تتعرض له أبراج اال
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المنظمة الليبية للسياسات و اإلستراتيجياتنبذة عن   

 في ديسمبر هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية تأسست واإلستراتيجياتاملنظمة الليبية للسياسات 

. تقوم املنظمة  بإجراء  2015مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير افتتاحفي طرابلس ليبيا, و تم  2014

لى إاألبحاث و  الدراسات التي تخص قضايا السياسات واإلستراتيجيات الحالية والناشئة من أجل الوصول 

سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من أجل تقديم الدعم لصانعي القرار. و تكرس املنظمة   جهدها من أجل 

أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية اإلقتصادية واإلجتماعية للشعب الليبي. تهدف املنظمة كذلك تحسين 

إلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط اإلستراتيجي و ثقافة التميزة من أجل تطوير أداء املؤسسات 

 إلى تعزيز ونشر املعرفة حول السياسات ال
ً
عامة واإلستراتيجيات للحكومة من الليبية. و تهدف املنظمة أيضا

و  ورش عمل و خالل نشر اإلحصاءات والدراسات والتقارير الدورية. تقوم املنظمة كذلك بتنظيم مؤتمرات

 منتديات من أجل النقاش و تبادل األراء و األفكار و نشر املعرفة.
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