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 في ليبيا الحكوميةلقطاعات ا

2017فبراير –الحالة الليبية   

في  يةشركة "انكا تكنيك" التركشروع وكانت أبرز هذه التطورات  ،من التطورات على مستوى قطاع الكهرباء اشهد شهر فبراير عدد

" 660عمال إنشاء املحطة الغازية بأوباري حيث تم تفعيل اتفاقية استكمال العمل بمحطة اوباري الغازية بسعة "أ استكمال

 .الذي توقف عن العمل به منذ عامينميجاوات و 

التي أعلن فيها أمله أن توجه الشركات التركية جلس الرئاس ي فائز السراج لتركيا وجاءت هذه االتفاقية عقب زيارة رئيس امل

 .يةشاريع كهربائية ليبه رئيس الوزراء التركي ومناقشة عمل الشركات التركية بمئماراتها نحو ليبيا، وذلك عقب لقااستث

 سالكة ال بها واالنتهاء من أعمال صيانمن جهة أخرى تم إعادة ربط شبكة الكهرباء الليبية من رأس اجدير إلى مساعد إلى س

سالك الكهربائية على خط القوارشة مراوة عمال صيانة ال أواالنتهاء من  1مراوة رقم  -رشة الكهربائية على خط نقل الطاقة القوا

شحن الخط من جهة مراوة  جرى نه قد أكة العامة للكهرباء عادل البيجو كيلو فولت وأكد الناطق باسم الشر  220جهد  2رقم 

ب ، كما أكد مدير املكتحطة القوارشة مراوة ليكتمل الربطجهزة الحماية للخط من جهة مأعمال اختبارات أجري استكمال باقي يو 

 بكة الغربية مراوة، وربط الشبكة الشرقية بالش -توصيل دوائر القوارشة  بنغازي جبريل شعيتيراإلعالمي بالشركة العامة للكهرباء في 

الواقعة في مدينة  ءزاوية الكهربائية الواقع بمنطقة بئر ترفاس املغذي ملحطة توليد الكهرباكما تم فتح صمام الغاز املغذي لشركة ال

نه جاٍر أوأكدت الشركة العامة للكهرباء  ،نية بسرتكعاد التيار الكهربائي خالل لشهر املاض ي إلى عدد من الحياء السو الزاوية، 

لكهرباء إلى ااملعدات والكوابل إلعادة  الشركة وأرسلت ودة سكانها قريًبا،لع إصالح العطال ببقية الحياء السكنية الخرى، تمهيًدا

. وزودت ناقلة إيطالية املولدات في الوحدة الولى بمحطة كهرباء الخليج البخارية في سرت بالوقود الخفيف، بنحو بقية أحياء املدينة

 .ة العجز بالشبكة العامة للكهرباءحطة، لتغطيألف متر مكعب من الوقود الخفيف لزيادة القدرة اإلنتاجية للم 35

ت بعدد من املناطق أثرت بشكل كبير على قطاع الكهرباء في ليبيا الشهر املاض ي حيث انقطع التيار ر اإال أن االشتباكات التي د

س إلى رابلغرب طبخطوط نقل الطاقة من محطة كهرباء  اأضرار  مخلفةت التي دارت في منطقة جنزور الكهربائي نتيجة لالشتباكا

كما توقفت في فبراير عمليات الصيانة التي تتم في الوحدة  ،املحوالت التي تغذي صياد وجنزور  أحد أصيبمنطقة جنزور حيث 

ين لتال ن الوحدتينألعامة للكهرباء اأوضحت الشركة و  ،السادسة والسابعة بمحطة كهرباء غرب طرابلس نتيجة هذه االشتباكات

ميجاوات بداية من شهر مايو 200الشبكة العامة للكهرباء بـ  ة لالشتباكات من املفترض أن تعزز نة نتيجاالصيت بهما أعمال توقف
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القادم، مشيرة إلى أن االشتباكات أدت إلى تأجيل دخول شركة أجنبية كان من املفترض أن تقوم بتركيب وتشغيل توربين لتوليد 

 .تواميجا 60ة بطاقة إنتاجية تصل الطاقة الكهربائي

قطاع الكهرباء حيث سعت كل جهة تابعة للقيام بمهامها دون في التأثير على  من جهة أخرى استمرت مالمح االنقسام الحكومي

سالك الكهرباء هي الخرى ملمح سلبي آخر خالل فبراير املاض ي أخرى، وكانت حوادث التخريب وسرقة تنسيق واضح مع الجهات ال 

منية في مدينة سرت من ضبط مجموعة لصوص متلبسين يسرقون كوابل وأسالك الكهرباء من حيث تمكنت دوريات الغرفة ال 

 قرب سد الغربيات. 66محطة الـ 

مجهولون أبراج وخرب عمود كهرباء جنوب أبوهادي في منطقة العتعت،  16كما تم ضبط مجموعة أخرى سرقت كوابل وأسالك 

ن إ، وقالت الشركة العامة للكهرباء وفولت الواقعة في منطقة الرقيبة بأوباري كيل 220الضغط العالي ودوائر النقل سبها الفجيج 

لى ع عملية التخريب طالت خطوط نقل الجهد العالي باملنطقة الجنوبية وقامت بسرقة الكوابل النحاسية والبراغي والزوايا الفوالذية

 والعوينات حتى منطقة غات. وباري أالخط املغذي ملناطق الفجيج و 

الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية أن أعمال التخريب والسرقة طالت أكثر من عشرة أبراج، ما ستترتب عليه حالة  وأكدت

 مجهولين.من اإلظالم التام على مناطق الجنوب، مضيفة أن أعمال التخريب مستمرة في مناطق البيض وخليف من قبل 

رباء التابع لحكومة اإلنقاذ محمد التكوري إلى أن الشركة العامة للكهرباء اتفقت مع وأشار مدير إدارة اإلعالم بالشركة العامة للكه

وحدات كهربائية في محطتي توليد جنوب  5نية على الشروع في استكمال مشروع ية السلوفشركتي بياج الملانية وهيدرومنتاز 

ما استخدمت من تونس لتقوية التيار الكهربائي ك ميجاوات 120طرابلس والزهرة وأن الشبكة العامة للكهرباء في ليبيا أخذت 

 من الغاز ملحطة الزاوية، وذلك ملعالجة االنقطاع التام للتيار الكهربائي وخروج  الشركة الوقود الخفيف
ً
وحدات لا"الديزل" بدال

شركة العامة للكهرباء التابع ، وأشار رئيس مجلس إدارة التميجاوا 2500ن العجز وصل إلى أة للتيار الكهربائي عن الخدمة، و املنتج

لحكومة اإلنقاذ محمد عكيكة، أن "هناك أعماال جارية من أجل صيانة املحطات الكهربائية للخدمة كمحطة الخمس والرويس 

 ومحطة جنوب طرابلس .

املسماري، أوضاع  ري بحث رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات املتجددة، التابع للحكومة املؤقتة، املهندس فخ هفي السياق نفس

الشركة ، كما عقدت اإلدارة العامة لإلنتاج بملشاكل والصعوبات لتسهل معالجتهاالكهرباء في مناطق الجنوب وشرق ليبيا، لتحديد ا

اجتماًعا ضم مديري محطات السرير وشمال بنغازي والزويتينة ودرنة وطبرق والزاوية والخمس ومصراتة  مة للكهرباء في طرابلسالعا

 لرويس وغرب طرابلس وجنوب طرابلس، وذلك لبحث االستعدادات لفصل الصيف املقبل وا
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بتوفير كل اإلمكانات لتحقيق وضمان نجاح خطة العمل التي  املؤقتة عبد هللا الثني يأتي هذا بينما تعهد رئيس الوزراء الحكومة

يع ت التوليد، وصيانة الخطوط الهوائية، وإعادة العمل باملشار وضعتها هيئة الكهرباء خالل الشهر الثالثة املقبلة. وتعزيز أداء محطا

 .كيلو فولت 400ا خطوط نقل الطاقة املتوقفة وخصوصً 

من جهة أخرى شهدت ليبيا الشهر املاض ي استمرار جزئي الزمات الوقود والطهي حيث أكد رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز ميالد 

ي تسبب في ذزيع غاز الطهي التي تقوم ببيع أسطوانات الغاز في السوق املوازية المر الالهجرس ي إنه تم ضبط العديد من مراكز تو 

 .زيادة حجم أزمة الغاز

واعلنت لجنة أزمة الوقود والغاز عن وضع خطة عمل جديدة لضمان عدم تكرار أزمة الوقود مرة أخرى واإلسهام في عدم تكرار 

وجددت اللجنة التابعة لحكومة الوفاق  العالقة.خالل التعاون مع الجهات ذات  الزمة، وضمان وصول الوقود والغاز بسالسة من

تأكيدها توفر جميع أنواع الوقود في مختلف املحطات بما في ذلك غاز الطهي. ووضعت اللجنة إجراءات رادعة ضد موزعي الغاز 

حيث قررت اللجنة قفل محطات الوقود التي ال تلتزم ببيع  الوقود،ومحطات املخالفين إلنهاء نقص الزيوت املدعومة في محطات 

علنت حكومة الوفاق سحب تراخيص املحطات غير امللتزمة ببيع مخصصاتها للمواطنين، أصاتها من املحروقات للمواطنين. و مخص

 .على الحد من ظاهرة تهريب الوقود للعمل جراءاتا إلى مكتب النائب العام كأحد اإل وإحالة مشرفيه

مركز توزيع، باإلضافة إلى توفير الوقود  220خرى وزعت لجنة أزمة الوقود والغاز ميالد الهجرس ي غاز الطهي لكثر من أناحية من 

ورد قرابة مليون ستن شركة البريقة لتسويق النفط . وقال الهجرس ي إفي املحطات كافة، وتكليفها بفترتي عمل صباحية ومسائية

 دن ليبيا توزع على كافة مغاز سسطوانة أ

:  

كهربائية لنتاج الطاقة اإ من املرجح أن يواجه قطاع الكهرباء عددا من املصاعب خالل الشهر املقبل نتيجة ارتفاع الحمال عن معدل

يا بفي درجة الحرارة، وبالرغم من الجهود  الحكومية من أجل مواجهة أزمات الكهرباء والطاقة التي شهدتها لي خاصة مع بدء االرتفاع

عدم كفاية املنتج من الكهرباء تحسن أداء الخدمات بقطاع الكهرباء والطاقة نتيجة ي الراير إال أنه من املرجح أخالل شهر فب

استمرار االنقسام السياس ي الذي يؤثر بدوره على أداء الخدمات الحكومية والقرارات الخاصة بهذا ملتطلبات االستهالك، إضافة إلى 

في التيار الكهربي واستمرار بعض أزمات نقص الوقود نتيجة لعدم االستقرار  رجح أن تستمر االنقطاعاتامل القطاع الحيوي، ومن

 المني والسياس ي.
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وأكدت  ،حيث عانت أحياء بسرت من انقطاع في املياه ،تأثرت إمدادات املياه في شهر فبراير في عدة مناطق في ليبيا خاصة في سرت

الشركة العامة للمياه والصرف الصحي أن سبب نقص مياه الشرب بسرت جاء نتيجة ضعف تدفق املياه من املنظومة الرئيسة للنهر 

ملياه أعمال الصيانة لخطوط ا تأنه تم إلى وأشارت الشركة ،الصناعي باملنطقة الشرقية، نظرا لوجود خلل فني وأعطال كهربائية

دارة بمنظومة جهاز النهر الصناعي لحل مشكلة ضعف وصول املياه إلى املدينة إالتواصل مع  يجري رف الصحي باملدينة، و والص

 وإعادة تفعيل منظومة النهر الصناعي وصيانة وحدات الضخ لتعبئة خزان القرضابية وعودة انسياب املياه إلى املدينة . 

قرابة الشهرين بعد صيانة خطوط املياه ومحطات الضخ كما وصلت مياه النهر الصناعي في فبراير إلى مدينة غريان بعد توقف ل

ا ن الشبكة الداخلية في املدينة سيتم فتحها قريبأملجلس البلدي بغريان يوسف قدمور الواقعة بين ترهونة وغريان، وأكد عضو ا

 .ر عملية ضخ املياه وتعبئة الخزانمع استمرا

ضرر تنهر الصناعي لتفجير بعدد من العبوات الناسفة مما نتج عنه باملسار الرئيس ي لل 304من جهة أخرى تعرضت املحطة رقم 

وقف العمل إلى ت كما اندلعت اشتباكات بين امليليشيات املسلحة في منطقة وادي الربيع مما أدى غرفة صمام الهواء بشكل كامل

 .س للمنظومةلسبت أمام املقر الرئيسهل الجفارة على خلفية اندالع اشتباكات صباح ا ةبمنظومة الحساون

  

ن خطوط م عبر منظومة النهر الصناعي عن الفترات السابقة نتيجة االنتهاء من صيانة عدد هاملتوقع أن تتحسن إمدادات امليا من

 إال أنه من غير املتوقع أن تتحسن حالة القطاع بشكل ،واملحطات الرئيسية وإيصال املياه لعدد من املناطق الشهر املاض ي هامليا

نفالت االمني واالشتباكات املتقطعة في مناطق متفرقة وتعرض عدد من املحطات للتفجيرات وهو ما قد كامل نتيجة استمرار اال 

ستمرار ن مع احتمالية انها قد تتحسأتوقع أن تنتهي الزمة كليا خالل الشهر املقبل إال مفغير  ،صالحها  بعض الوقتإيستغرق 

 انقطاعات املياه عن مناطق متفرقة في البالد. 

شهد أداء قطاع التعليم بشقية الساس ي والجامعي في ليبيا مجموعة من التطورات خالل شهر فبراير املاض ي، حيث استمرت أزمة 

حيث ألغت وزارة  ،التعليم في ليبيا خاصة فيما يتعلق بتضارب بعض القراراتاالنقسام السياس ي في اإللقاء بظاللها على حالة قطاع 

ز املناهج بينما أعلن مرك ،نية لصفوف مراحل التعليم الساس يالتعليم بالحكومة املؤقتة بعض الدروس في منهج التربية الوط
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صالحيتها  ررات التي ألغتها الحكومة املؤقتة من حيثالوطني أنه سيعيد تقييم املق ة التعليم التابعة لحكومة الوفاقالتعليمية بوزار 

 وأن املركز لم يصدر أي قرار بشأن إلغاء بعض املقررات من املناهج التعليمية .

على جانب آخر سارت امتحانات الفصل الدراس ي الول بشكل طبيعي وبدأ الفصل الدراس ي الثاني وعادت الدراسة إلى مدينة سرت 

 من املدارس لالطالع على سير الدراسة واحتياجات املدارس اعدد ؤون التربية والتعليم بمدينة سرتب شمراق زارحيث  ،املحررة

. ورصدت حكومة الوفاق الوطني ميزانية طوارئ ستستخدم ملعالجة مختنقات العملية التعليمية ومتابعة تجهيز املقرات باملدينة

 .ناطق البالدب التعليم في مختلف ملحل املشاكل التي تعانيها مكات

 بعض غلقتأحيث  ،وبجانب بعض الزمات املالية وتأخر صرف الرواتب للمعلمين استمر سوء الوضاع المنية بعدد من املدارس

حيث  ،املدارس بسبها الشهر املاض ي احتجاجا على سوء الوضاع المنية وتعرض املعلمين للضرب واستعمال السالح داخل املدارس

 .اإلضافة للتهجم على بعض املعلمينتعمال السالح في أكثر من مدرسة، بقام بعض الطلبة باس

وعقد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني عادل جمعة الشهر املاض ي عدة اجتماعات مع مسؤولي التعليم باملنطقة الجنوبية 

سية، وآليات معالجة سد عجز معلمي بعض املواد الدرالبحث أبرز املشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع التعليم باملنطقة الجنوبية 

مدارس، ونقص باإلضافة إلى البنية التحتية لل، مة لتسيير الدارسة بالفصل الثانيوطرق توفير التجهيزات والوسائل التعليمية الالز 

مية ببلدية ي عدد من املرافق التعلي، كما زار وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني وامليزانية املخصصة للقطاعالكتاب املدرس 

لموظفين لسبها، لالطالع على أوضاعها السيما بعد النزاعات املسلحة التي شهدتها املنطقة كما تم بحث تسويات الوضاع الوظيفية 

املراكز ئات و . وعقد وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني محمد العزابي اجتماع برؤساء الجامعات والهيوزيادة مرتبات املعلمين

لوضع حلول للمشاريع الجامعية املتوقفة واملشاكل والصعاب التي تواجه سير الدراسة باملعاهد وسبل تدليلها وإيجاد الحلول 

 الناجعة لها.

 نكما عقد وكيل عام وزارة التعليم بالحكومة الليبية املؤقتة الدكتور عقوب عبد هللا عقوب بأعضاء مجلس النواب عن مدينة الزنتا

لبحث آخر تطورات العملية التعليمية وانطالق الخطط القادمة التي ستعمل عليها الوزارة كما بحث رئيس فرع ديوان الحكومة 

تعليمة وآلية العملية ال املؤقتة في املنطقة الغربية وليد زايد مع مسؤولي بعض بلديات املنطقة الغربية أهم العقبات التي تواجه

 .تذليلها

نات ه الكتاب املدرس ي واالمتحاي حكومة الوفاق الوطني ووكيلفك مع وزير التعليم شديوان املحاسبة خالد شككما بحث رئيس 

شاءات املتوقفة ستكمال مشاريع اإلنعيها ال لكتروني وسبل انتشارها وتطويرها كما كثفت وزارة التعليم مسالكترونية والتعليم اإلاإل

 .بلسبجامعة طرا
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ة في يمن أجل تواصل العملية التعليم املعنية ت والجهاتاه املتوسط حيث جهود الوزار ئقطاع التعليم في أداستمر من املرجح أن ي

املدارس والجامعات املختلفة إال أن هذه الجهود تجابهها عدد من التحديات التي من املتوقع ان تستمر تأثيراتها السلبية على القطعا 

خاصة ازمات االنفاالت االمني داخل املدارس وعدم استكمال البنى اإلنشائية لعدد من الجامعات باإلضافة لزمات نقص السيولة 

 . الت خالل الفترة املقبلة خاصة في مناطق االشتباكاتكتب املعلمين وهو ما ينذر باحتمالية استمرار عدد من املشاملتعلقة بروا

ء برز هذه التطورات اإلعالن عن بدأوى قطاع االتصاالت الليبي وكانت شهد شهر فبراير املاض ي مجموعة من التطورات على مست

حيث أعلنت شركات هاتف ليبيا وشركة املدار وليبيانا وليبيا لالتصاالت واإلنترنت بدء توصيل  ،ملدينة سرتعودة االتصاالت 

وصيل وتشغيل تأنه تم البدء في وأكدت الشركة في بيان لها  ،طار عودة االتصاالت للمدينةإغيل الخطوط الهاتفية الرضية فى وتش

نة بعد ت عملها في املديمن وعدد من الجهات الحكومية التى بدألتجارية ومديرية ال من املصارف ا رضية لعددالخطوط الهاتفية ال 

نترنت ال تشغيل خدمات الريفى وخدمات اإل ري استكمجيالتصاالت كما أشارت الشركة أنه ضرار التي لحقت بخطوط اصالح ال إ

ADSL  ررت وتم تركيب كوابل جديدة بمحطات التقوية بديلة للكوابل التي تض ،رضية الهاتفية ملنازل املواطنيينوتوصيل الخطوط ال

 .لبدء تشغيل خدمات الهاتف املحمول جراء الحرب ضد تنظيم الدولة "داعش" 

من جهة أخرى استمرت انقطاعات خدمات االتصاالت واالنترنت على فترات متفرقة بسبب عمليات التخريب والسرقة لبعض 

رنت عن نتخدمات اإل  املاض ي محطة أبو نجيم لعملية سرقة للمعدات والتجهيزات مما أدى إلى انقطاعفتعرضت الشهر  ،املحطات

املنطقة الجنوبية ، كما أعلنت شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية بداية الشهر املاض ي انقطاع خدمات اإلنترنت، وخدمة "الواي 

قالت   حين رق ، فيمساعد وطباابل اللياف البصرية بين منطقتي اع في كماكس" بسبب االنقطاع املتواصل للتيار الكهربائي مع انقط

 .ة باملنطقةراء االشتباكات املسلحشركة "هاتف ليبيا" في طرابلس، إن كوابلها املوجودة بأحد املخازن في منطقة أبوسليم تلفت ج

النوعية  االت الالسلكية بين شركة االتصاالتتفاق تمديد عقد تنفيذ املشروع الوطني لشبكة االتصاتم في شهر فبراير توقيع و 

وشركة موتوروال حيث قام وفد رفيع املستوى من قطاع االتصاالت بزيارة عمل لليابان وتوقيع اتفاق تمديد مدة العقد املبرم مابين 

دة سنة كاملة واالتفاق ( مل NTNشركة االتصاالت النوعية وشركة موتوروال لتنفيذ املشروع الوطني لشبكة االتصاالت الالسلكية )

   .عداد برنامج تدريبي مكثف ملهندس ي املشروعإعلى 

بالتعاون  تجيجا ١٠نترنت دولية بسعة تبلغ إها من ربط وصلة ءانتهااملنطقة الشرقية  –علنت شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية أا كم

كامل نطقة الشرقية باللخط من تغطية احتياجات املورانج الفرنسية عبر كابل الفايبر من خالل مصر، وسيمكن هذا اأمع شركة 
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بدء في بيع اشتراكات منظومة ال نطقة الشرقية اليوم الربعاءبامل LTTنترنت، كما أعلنت شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية من خدمة اإل 

 .الجديدة WAY MAXنترنت اإل 

 

استمرار  بسببنترنت انقطاع خدمات الهاتف واإل ن تستمر خدمات االتصاالت في ليبيا في التذبذب مع احتمالية أمن املتوقع 

اصة خن خدمات قطاع االتصاالت في ليبيا قد تتحسن بشكل جزئي إنه بصفة عامة يمكن القول أكات في عدة مناطق، إال االشتبا

افة قدرات جديدة إلضلف الشركات خالل الفترة املاضية قية باإلضافة لسعي مختنترنت باملنطقة الشر مع االنتهاء من ربط وصلة اإل 

 وتطوير الداء. 

مجموعة من الزمات خاصة نقص عناصر التمريض والعناصر الطبية املساعدة  2017شهد قطاع الصحة الليبي خالل شهر فبراير 

 باإلضافة لتدني مستوى الخدمات في عدد من املناطق. ونقص في االدوية والجهزة واملحاليل الطبية

مركز اقتها خاصة بواستمرت أزمة نقص الدوية واملستلزمات وتدني مستوى الخدمات الصحية وعدم عمل املستشفيات بكامل ط

لتمريض ا صرطباء وعنام العناية وعدم صرف رواتب بعض ال عانى من نقص في العناصر الطبية وسوء حالة قس يسبها الطبي الذ

 ىعانواملستودعات. و . كما عانت عدد من املناطق بالجنوب من عدم وجود أدوية في املراكز واملستشفيات تم االستعانة بخدماتهم

اإلضافة ب خالل الشهر املاض ي مستشفى بني وليد من نقص حاد في عدد الطباء والكوادر املتخصصة والدوية واملستلزمات الطبية

واملبالغة في الكشوفات الطبية من قبل العيادات واملصحات الخاصة مع نقص السيولة في  ن من ارتفاع السعاراوى املواطنيلشك

قل من طاقته.  وأدى عدم استكمال صيانة أوليد. كما ال يزال مستشفى الوحدة بدرنه يعمل بصارف العاملة في مدينة بني امل

تلزمات الطبية عض املسعلى العمليات الطارئة نتيجة النقص شديد في ب فقطواالقتصار املستشفى إلى توقف العمليات املبرمجة 

 .جراحيةالالزمة إلجراء العمليات الالضرورية و 

وتحركت الحكومات الليبية في اتجاهات مختلفة إليجاد الحلول ملشكالت قطاع الصحة حيث زار رئيس املجلس الرئاس ي لحكومة 

ني منها شاكل التي يعاكلى ومصرف الدم بمدينة طرابلس، للوقوف أهم الصعوبات واملالوفاق الوطني فائز السراج مستشفى ال

وبحث عضو املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني أحمد حمزة ورئيس مجلس حكماء وأعيان مدينة غات أوضاع  املستشفى.

 .يحتاجه من معدات ومستلزمات طبيةمستشفى غات وما 



 

اير  -  كوميةالحلقطاعات ا  8  2017تقرير شهر  فبر

 

وفير كل التي تواجه الوزارة لتحكومة الوفاق عيس ى العمياني مركز طرابلس الطبي، وتم عرض املشاتفقد وكيل وزارة الصحة في 

املرافق  ي ر يعضاء لجنة الصحة بالبرملان مع مدأالبرملان عن املنطقة الجنوبية و  عضاءأزمات، كما اجتمع عدد من دوية واملستلال 

ستشفى مع لجنة إدارة م وبحثت عضو مجلس النواب سلطنة املسماري  ،القطاع الصحي باملنطقة الجنوبيةوضاع أالصحية لتدارس 

املرج التعليمي الصعوبات التي تواجه املستشفى نتيجة الزمة التي عانتها مدينة بنغازي، واستقبال املستشفى املرض ى من النازحين 

 إضافة الستقباله جرحى املواجهات الدائرة في بنغازي 

غرفة  13املؤقتة خالل جولته في مدينة بنغازي مع وكيل وزارة الصحة ملناقشة صيانة وإنشاء  من جهته اجتمع رئيس الحكومة

كما تم خالل االجتماع مناقشة ملف الدوية واملعدات الطبية التي تعاقدت ، ركز بنغازي الطبي ومستشفى الجالءعمليات متكاملة بم

مع مديري اإلدارات وبحث  2017لصحة في الحكومة املوقتة بنود موازنة ناقش وزير او  ،ملؤقتة على استجالبها من الخارجالحكومة ا

 ،شفياتصيص الموال الالزمة للمستأنه سيتم تخإلى املشاكل والصعوبات التي تواجه عمل املستشفيات واملراكز الصحية واشار 

 لصحية . حيث تم صرف مئة وعشرين مليون دينار لصالح تطوير وتحسين ودعم املستشفيات واملرافق ا

كما  ،ةاملعدات الطبيوفي إطار الجهود الحكومية ملواجهة مشكالت القطاع استلم مستشفى املرج العام شحنة من املستلزمات و 

انتهت عمليات صيانة وتنظيف مستشفى ابن سينا التعليمي بسرت تمهيدا للعمل به حيث استقبل املستشفى شحنة معدات وأجهزة 

 وانطلقت خالل الشهر املاض ي الحملة الوطنية لألطباء واإلغاثة الليبية بمدينة بني، اء الليبيين بأملانيامعية الطبطبية مقدمة من ج

مكتب  ثالثة مولدات كهرباء إلى م املجلس البلدي في ميدنة بنغازي وسل ،جراء فحوصات طبية مجانية للسكانوليد وضواحيها، إل 

بالحكومة املؤقتة مليون دينار ليبي لتغطية االحتياجات العاجلة من الدوية  كما خصصت وزارة الصحة، ملشروعات بوزارة الصحةا

 .ية لصالح مركز الورام في سبهاواملستلزمات الطب

الطبية سواء على  من املرجح أن يواجه قطاع الصحة عددا من املصاعب خالل الشهر املقبل نتيجة أزمات نقص الدواء والكوادر

ة بسوء الخدمات الطبية وعدم عمل عدد من صالطباء املساعدين أو هيئات التمريض أو املشكالت الخا وأمستوى الطباء 

قدمت  وبالرغم من عدد من الحلول التي ،املستشفيات بكامل طاقتها إضافة إلى استمرار االشتباكات املسلحة في مناطق متفرقة

ن تستمر هذه الزمات وإن كانت وتيرتها ستنخفض عن الشهور املاضية أبر الصحة إال أن االحتمالية الكإليجاد حلول لزمات قطاع 

ستشفيات لبنية التحتية للمواستمرارها يرجع الستمرار الزمات الرئيسية التي تؤثر سلبا على القطاع خاصة أزمات الدواء وتدهور ا

 سعار الدواء.أسعار الخدمات الطبية الخاصة و أوغالء 
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 نبذة عن املنظمة الليبية للسياسات و اإلستراتيجيات

في طرابلس  2014 في ديسمبر هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية تأسست واإلستراتيجياتاملنظمة الليبية للسياسات 

. تقوم املنظمة  بإجراء البحاث و  الدراسات التي تخص قضايا  2015مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير افتتاحليبيا, و تم 

لى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من أجل تقديم الدعم لصانعي إالسياسات واإلستراتيجيات الحالية والناشئة من أجل الوصول 

أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية اإلقتصادية واإلجتماعية للشعب الليبي. القرار. و تكرس املنظمة   جهدها من أجل تحسين 

تهدف املنظمة كذلك 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 خالل نشر اإلحصاءاتالليبية. و تهدف املنظمة أيضا

و منتديات من أجل النقاش و تبادل الراء و  ورش عمل و والدراسات والتقارير الدورية. تقوم املنظمة كذلك بتنظيم مؤتمرات

 الفكار و نشر املعرفة.

 مكتب طرابلس
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