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  2017 يونيو  تقرير شهر  -ليبيا ف

 

 في ليبياالقطاعات الحكومية 

 2017يونيو  –الحالة الليبية 

 

شهد شهر يونيو املاض ي مجموعة من التطورات على مختلف األصعدة في ليبيا وأثرت األحداث السياسية واالشتباكات الدائرة 

يث كان ح قطاع الكهرباء،على أغلب القطاعات الحكومية والخدمية في مختلف أنحاء البالد، ومن أكثر القطاعات التي تأثرت؛ 

لكهرباء خالل الشهر املاض ي حالة اإلظالم التام شهدته مناطق رأس جدير وسرت وحتى أحد أبرز التطورات على مستوى قطاع ا

الجبل الغربي باإلضافة لالنقطاعات املتكررة واملتعددة للتيار الكهربائي في أغلب املدن الليبية الشهر املاض ي حيث شهدت 

متواصلة في بعض  ساعة 15الـ اإلظالم ساعات عدد وفاقت للكهرباء العامة للشبكة تاما إظالما ليبيا وجنوب غرب مناطق

 أحياء ، كما شهدت1ساعة 48 تجاوزت الكهربائي للتيار انقطاعات طرابلس العاصمة جنوب مناطق شهدت فيما املناطق،

 . وأعلنت2الحرارة درجات في الرتفاع إضافة ساعات عشر إلى األحياء بعض في استمر للكهربائي، للتيار انقطاعا طرابلس،

 االرتفاع سببه .يةالجغراف ليبيا مساحة تمثل ثلثي والتي املذكورة املناطق شهدته الذي التام اإلظالم أن للكهرباء العامة الشركة

 الطلب في العجز أن الكهربائية، وأكدت الشركة الطاقة استهالك زيادة إلى بدوره أدى الذي الحرارة درجات في والحاد الشديد

 وحدوث العمل عن الكهربائية الطاقة إنتاج محطات جميع خروج في تسبب الذي األمر ميجاوات؛ 1400 فاق الطاقة على

 .املنطقة هذه في اإلظالم

 .3األحمال رحعملية ط في الدخول  رفضت التي املناطق عن لها بيان خالل يونيو املاض ي في للكهرباء العامة الشركة كما كشفت

 .األحمال لتوزيع ببرنامج الدخول  املدن بعض رفض حال في الكهرباء شبكة انهيار من حذرت للكهرباء العامة الشركة وكانت

 لشركاتا تتعرض حيث األحمال، طرح برنامج في الدخول  ترفضان طرابلس، شرق  والخمس الزاوية، مدينتي إن الشركة، وقالت

 .4سكانها لىع الكهرباء قطع يتم ال حتى املدينتين لهاتين ينتمون  مسلحين قبل من لتهديدات اإلدارية حدودهما في الواقعة

                                                           
1 http://elgornal.net/news/news.aspx?id=10477332 
2 https://is.gd/ZEFlaq 
3 https://is.gd/9Nr4NP 
4 07/01/c_136408051.htm-http://arabic.news.cn/2017 
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 تشغيل عادةإ في للمساعدة األدنى؛ الحد إلى الكهرباء استهالك تخفيض إلى والخاصة العامة والجهات املواطنين الشركة، ودعت

 منذ أنهب للكهرباء العامة الشركة الحادثة، وأشارت تكرار عدم يضمن بشكل استقرارها على واملحافظة الكهربائية الشبكة

 بدءوال العامة، الشبكة بناء بإعادة الطاقة وتحويل توليد ومحطات التحكم مركزي  ومشغلو مهندسو باشر الحادثة وقوع

. للمستهلكين الكهربائية التغذية وإعادة الطاقة، إنتاج وحدات بتشغيل
ً
 تدريجيا

 على فاظاح وذلك خالل الشهر املاض ي، الغربية بالشبكة الشرقية الشبكة ربطجهود الشركة العامة للكهرباء تم وفي إطار 

 ومهندس ي يفني أن ،"فيسبوك" االجتماعي التواصل شبكة على صفحتها عبر الشركة، وأكدت. الكهربائية الشبكة استقرار

 وتم ك، 400 النوف راس إجدابيا الربط بدائرة والغربية الشرقية الشبكة بين الربط من تمكنوا الطاقة لنقل العامة اإلدارة

 بقدرة عامةال الشبكة على بهما والدخول  طرابلس جنوب بمحطة والسابعة السادسة الجديدتين الغازيتين الوحدتين تشغيل

 زيادة يف يسهم ما وهو كافة، وحداتها وتشغيل املحطة إلى الغاز لوصول  الفعلي البدء مؤكدة الطبيعي، بالغاز ميجاوات 100

 .5األحمال طرح برنامج عملية من والتقليل العامة للشبكة اإلنتاجية القدرات دعم

 عامةال الشركة إدارة مجلس رئيس مع اجتماعا السراج فائز الوطني الوفاق لحكومة الرئاس ي املجلس رئيس من جهته عقد

 غير فاعالرت مفاجئ بشكل جاء والذي الكهربائي التيار انقطاع ملشكلة عاجلة خطط عن للبحث حمزة املجيد عبد للكهرباء

 األحمال، طرح بعملية الجميع التزام وضرورة للمشكلة واملسببة املؤثرة العوامل االجتماع الحرارة، واستعرض درجات في مسبوق 

 .6معهم التهاون  يتم ولن األحمال توزيع معرقلي تجاه ستتخذ حازمة أمنية إجراءات أن السراج السيد وأكد

 ةالعام الشركة لصالح دينار ألف وخمسمائة ماليين خمسة مبلغ تخصيص الوفاق لحكومة الرئاس ي املجلس أعلنكما 

 ضرارلل  الضرورية الصيانة إجراء هو املبلغ هذا تخصيص من الغرض أن املجلس، وأكد. الطوارئ  حساب من وذلك للكهرباء،

 ذلك،ك املجلس، واعتمد. السدرة خليج جواد، بن بدائرة واآلليات واملعدات اإلدارية واملرافق العامة بالشبكة لحقت التي

 مواد لتوريد الكهربائية الصناعات لشركة تكليف أوامر بإصدار والخاصة للكهرباء العامة الشركة من املتخذة اإلجراءات

 .7ليبي دينار ماليين ستة تفوق  بقيمة وصيانة تشغيل

 على عتدتا مسلحة مجموعة أن للكهرباء، العامة الشركة على صعيد متصل بأزمات الكهرباء في ليبيا الشهر املاض ي، أعلنت

 إلى دخلت مسلحة مجموعات إن للكهرباء العامة الشركة ، وقالت8الخمس بمنطقة كعام بمحطة املناوبين الشركة موظفي

 املناوبين لىع واعتدت املذكورتين باملحطتين األحمال طرح برنامج بتطبيق املشغلين قيام أثناء وشكشوك الرويس محطتي

                                                           
5 https://is.gd/wESr29 
6 https://is.gd/a96DMw 
7 https://is.gd/ZwvEzS 

https://is.gd/dPbVOr8 
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 الشبكة لىع سلبا يعود" ذلك أن فيسبوك، االجتماعي التواصل بشبكة الرسمية صفحتها على الشركة، وأضافت. واملعدات

 انواألعي والحكماء االختصاص ذات الجهات كافة مناشدة ،"املناطق بين العادل األحمال طرح برنامج تطبيق وعدم العامة

 .9التوليد محطات ومعدات العاملين لحماية السريع التدخل بضرورة

 نغازي ب مدينة على الكهربائي مما أدى إلى انقطاع التيار .بنغازي  شمال بمحطة الخدمة عن وحدتين كما خرجت الشهر املاض ي

دث شركة الكهرباء االنقطاع ح قبل أن يعود التيار الكهربائي مرة أخرى وأوضحت ساعات عدة دام ليبيا بشرق  املناطق وبعض

 شمالال محوالت محطة في سيمنس حريق بسبب حدث الذي للعطل نتيجة واملحطة، الكوابل، على الواقع بسبب الضغط

 .10جهد

 العاصمة يف دوغان أحمد ليبيا لدى التركي السفير السويحلي، عبد الرحمن الدولة مجلس والتقى خالل الشهر املاض ي رئيس

 أغسطس في كامل كلبش ليبيا في للكهرباء العامة الشبكة تعانيه الذي العجز توقعه تقلص   التركي حيث أعلن السفير طرابلس،

 كاملب للتشغيل واستعدادها املزدوجة الخمس محطة وتجهيز بناء أعمال إكمال وذلك بحسب السفير التركي عقب املقبل،

انت شركة الكهربائية، وك الشبكة على للدخول  وتجهيزها البخارية أوباري  محطة تنفيذ أعمال من االنتهاء قرب وكذلك طاقتها،

 .11منذ فبراير الغازية، أوباري  إنكا التركية قد استأنفت العمل بمحطة

 لكهربائيةا الطاقة لتوفير املبذولة الجهود رغم وذلك ،"للغاية حرجة بفترة تمر" أنها للكهرباء، العامة الشركة وفيما أعلنت

 استهالك يدترش حول  الثالثة خالل الشهر املاض ي حملتها الشركة واصلتاملرتفعة  والرطوبة العالية الحرارة لدرجات ونتيجة

وخالل الشهر املاض ي انتهت 12.الطاقة استهالك ترشيد أهمية حول  الوعي نشر بهدف ،"أمل ميقا 900" اسم تحت الكهرباء

 من أنه وقالت الشركة ميجاوات 60 بقدرة الصنع أمريكية مجرورة توليد وحدتي تركيب الشركة العامة للكهرباء أيضا من

ود الشركة أسبوع وذلك في إطار جه خالل الكهربائية الشبكة على بها والدخول  التشغيلية االختبارات إجراء من االنتهاء املتوقع

 .13األحمال طرح ساعات من للتقليل

 احناتش سائقي من عدد تعرض عن النفط، لتسويق البريقة لشركة التابعة والغاز الوقود أزمة لجنة أعلنتوفي شأن متصل 

 لتأمين عاجلة إجراءات تتخذ لم إذا والغاز الوقود من الجنوب تزويد إيقاف" من محذرة .14مسلح سطو لعملية والغاز الوقود

  التونس ي للجانب واإلسمنت اآلجر تصدير منع عن والغاز الوقود أزمة لجنة كما أعلنت .15"الوقود شاحنات سائقي
ً
 نم اعتبارا

                                                           
9 https://is.gd/XKR7Hd 

10 http://ewanlibya.ly/news/news.aspx?id=116175 
11 http://alwasat.ly/ar/news/libya/144724/ 
12 https://is.gd/p1Fivt 
13 https://is.gd/hSX80D 
14 https://is.gd/ljP9lc 
15 https://is.gd/ZrooeL 
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 وازن  منفذب األمنية واألجهزة إجدير راس املركزي  األمن مع تتعاون  أنها والغاز الوقود أزمة لجنة املاض ي، وقالتمنتصف الشهر 

 التفاقا النفط لتسويق البريقة لشركة التابعة والغاز الوقود أزمة لجنة كما أعلنت 16واإلسمنت، اآلجر تصدير لوقف الحدودي

 الهجرس ي ميالد اللجنة رئيس بين اجتماع خالل وذلك املوردة، السلع يخص فيما للتعاون  آلية حول  املركزي  ليبيا مصرف مع

 لهجرس يا ميالد النفط لتسويق البريقة لشركة التابعة والغاز الوقود أزمة لجنة رئيس ودعا .17الكبير الصديق املصرف ومحافظ

 .18التهريب ملكافحة جهاز إنشاء إلى

  

عن معدل  ارتفاع األحمالعدد من املصاعب خالل الشهر املقبل نتيجة في ليبيا في مواجهة  الكهرباءقطاع يستمر من املرجح أن 

وبالرغم  ،حيث تزداد استخدامات الطاقة والكهرباء الحرارة اتاالرتفاعات في درجاستمرار انتاج الطاقة الكهربائية خاصة مع 

رجح إال أنه من غير املالشهر املاض ي من الجهود  الحكومية من أجل مواجهة أزمات الكهرباء والطاقة التي شهدتها ليبيا خالل 

بل من املتوقع أن تزداد أزمات قطاع الكهرباء والطاقة خالل شهر يوليو مع  أن تتحسن أداء الخدمات بقطاع الكهرباء والطاقة

قطاعات الكهرباء وخروج عدد من املحطات من الخدمة بسبب ارتفاع درجات الحرارة ورفض عدد من املدن زيادة احتمالية ان

 واستمرار بعض أزمات نقص الوقود نتيجة لعدم االستقرار األمني والسياس ي. تطبيق برامج توزيع األحمال

دد من الحوادث على أمدادات النهر الصناعي لعدد من املناطق حيث يونيو املاض ي حيث أثرت عتأثرت إمدادات املياه في شهر 

 النهر ظومةملن املغذية املياه آبار عن كامال انقطاعا انقطع التيار الكهربائي أن الصحي والصرف للمياه العامة الشركة قالت

 مدينة عن املبالك املياه وانقطعت فيسبوك، االجتماعي التواصل بشبكة الرسمية صفحتها على الشركة، وأضافت. الصناعي

، إلى ذلك استمرت الشهر املاض ي 19ليبيا وجنوب غرب مناطق شهدتها التي التام اإلظالم وحالة الكهرباء انقطاع بسبب طرابلس

 سباملجل واإلعالم العالقات إدارة مدير السنوس ي أحمد عبدالناصر املياه، وأفاد شح وسوكنة من وودان هون  مناطق معاناة

 املياه عانقطا من جًدا مستاؤون املواطنين أن وأكد املياه وشح الوقود نقص تعاني البلدية مناطق أغلب بأن الجفرة البلدي

 .20هون  بمدينة السكنية األحياء ببعض خصوًصا

                                                           
16 https://is.gd/MwH1m8 
17 https://is.gd/Nwux5V 
18 https://is.gd/EGW9IZ 
19 https://is.gd/SHETZU 
20 http://alwasat.ly/ar/news/libya/145891/ 
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 النهر مياه استثمار جهاز حذر أخرى  جهة من شهر من أكثر منذ بسرت 700ال استمر انقطاع املياه بمنطقةمن جهة أخرى 

 جدابياإ خزان من املغذية الرئيسية بالخزانات املياه انخفاض بسبب بالكامل سرت مدينة عن املياه انقطاع من الصناعي

 املياه نقص في تسببت شرعية غير وصلة 55 من أكثر بأن بالجهاز والسالمة األمن قسم مدير أبوجازية صالح وقال. الرئيس ي

 امهاأق التي الشرعية غير الوصالت وفك إليقاف العاجل التدخل الحكماء ومجلس سرت البلدي املجلس أبوجازية وطالب.

 . 21الشرب بمياه الخزانات لتعبئة وذلك سرت مدينة وحتي إجدابيا من املمتدة باملنطقة املواطنون 

 اتمحط توقف من بطبرق  التحلية محطة ومدير املياه لتحلية العامة الشركة إدارة مجلس كما حذر الشهر املاض ي  عضو

  ، بليبيا التحلية
ً
 التحلية عملية في تضاف التي الالزمة الكيميائية املواد توفر لعدم الخطر مرحلة في دخلت املحطات أن إلى مشيرا

 حياة سيهدد هذاو  جميعها املحطات إليقاف سنضطر النعاس، هللا فتح شهرين، وقال من ألكثر تكفي ال والتي أساسية، وتعتبر

 هم، وأضافل الوحيدة املائية اإلمدادات توفر التي هي املحطات هذه أن باعتبار ونصف مليون  أعدادهم تتراوح الذين املواطنين

 وسوسة ودرنة بمبةوال طبرق  وهي الشرقية املنطقة في وخمسة الغربية املنطقة في ثالثة تحلية محطات ثمان بها ليبيا أن النعاس

 شهرين من كثرأل تكفي وال االنتهاء على قاربت الكيميائية املواد ألن الخطر حالة أعلنت وكلها وزوارة وزليتن والزاوية وبوترابة

 سؤوليةامل كافة نحملهم فإننا وعليه جدوى، دون  رسمية برسائل االختصاص ذات الجهات طالبنا النعاس أقص ى، وتابع كحد

 العامة القاتوالع املحلي اإلعالم إدارة مدير من جانبه قال .شهرين بعد الكيميائية للمواد املخصصة املحددة املدة نفاذ حالة في

 وإضافتها ملياها تحلية في استخدامها يجري  التي الكيميائية املواد هذه نقص من عانت طبرق  محطة إن فؤاد صالح طبرق  ببلدية

 22ألهميتها وادامل هذه تستخدم املحطات أغلب أن إلى مشيًرا طبرق، في باملحطة الكاملة التحلية تكملة أجل من محدودة بكميات

 بلدة في واقعال الرئيس ي "بوقرواة" املياه خزان موقع املائية واملوارد للثروة الوطنية الشهر املاض ي الهيئة من جهة أخرى سلمت

 الهيئة إدارة سمجل رئيس له، وأوضح املنفذة وللجهة الخزان وتشغيل استكمال ملشروع املالك الصناعي النهر جهاز إلى البياضة

 أن مضيفا ،الغريب آبار جوف حقل في بئرا عشر اثني ويتم حاليا ربط املئة، في تسعين تجاوزت املشروع في اإلنجاز نسبة إن

 .23باملياه لها املجاورة واملناطق املرج مدينة لتغذية يهدف املشروع

 الذي الدعم إطار في هذا ويأتي باملدينة، مياه آبار 6لـ غاطسة مضخات محركات توفير على زليتن، البلدي املجلس إلى ذلك وافق

 املياه بكةلش املائي اإلمداد استمرارية لضمان وذلك باملدينة، الصحي والصرف املياه شركة ملكتب البلدي املجلس يقدمه

                                                           
21 https://is.gd/4MSkIp 
22 http://ewanlibya.ly/news/news.aspx?id=116181 
23 http://www.akh news/608847.html-barlibya.net/libya 
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 والصرف اهللمي مضخات وصيانة بتوفير سابقا قام البلدي املجلس أن يذكر. بالبلدية اإلعالم قسم ما أفاد حسب باملدينة،

 .24دينار ألف 200 تتجاوز  بقيمة باملدينة الصحي

 املشكلة جانالل أعمال على واملتابعة لإلشراف العليا اللجنة تشكيل الوطني الوفاق لحكومة الرئاس ي املجلس من ناحيته أعاد

 التخطيط وزير للجنة الجديد التشكيل الصناعي، وضم النهر مياه واستغالل استثمار بتنفيذ املتعلقة البرامج ووضع لدراسة

 
ً
 الهيئة سورئي الصناعي، النهر مشروع وإدارة تنفيذ لجهاز اإلدارية اللجنة ورئيس املالية وزير من كل وعضوية للجنة رئيسا

 به والعمل القرار تنفيذ إلى املختصة الجهات الرئاس ي املجلس ودعا .املركزي  ليبيا مصرف عن ومندوب املائية للموارد العامة

 .25صدوره تاريخ من

  

ت املسلحة استمرار االشتباكاالسابقة نتيجة  األشهرعبر منظومة النهر الصناعي عن  املياهاملتوقع أن تتحسن إمدادات  غير من

في عدد من املناطق وغياب التأمين الالزم ملسارات جهاز النهر الصناعي العظيم مما يعرضه للسرقة وسرقة محتويات وحدات 

عمال أل وتعرض عدد من املحطات واملحطات الرئيسية  همن صيانة عدد من خطوط املياوغرف التحكم باإلضافة لعدم االنتهاء 

و األمر الذي قد يستغرق إصالحه وقتا أطول باإلضافة لالنقطاعات املتكررة للكهرباء مما ينذر بخطر واستمرار التخريب وه

 . لتكرار انقطاعات املياه

 شهر يونيو املاض ي خاصة في ظل شهد أداء قطاع التعليم بشقية األساس ي والجامعي في ليبيا مجموعة من التطورات خالل

الجامعة،  وتتكون . جدابياإ جامعة بإنشاء قرارا الوطني الوفاق حكومة وزراء مجلس أصدر دات لالمتحانات حيثاالستعدا

 والطب حقوق وال السياسية والعلوم واالقتصاد الطبية والتقنية والتربية والعلوم واآلداب الهندسة كليات من القرار، بحسب

 والجفارة راتةصب في جامعات إنشاء أيضا قرر، الوفاق وزراء وكان مجلس. املعلومات وتقنية التطبيقية واملوارد والعلوم البشري 

حيث قرر مجلس  يوليو 22 إلى الكلية امتحانات موعد تأجيل بنغازي  جامعة في الحقوق  من جهة أخرى أعلنت كلية .26وليد وبني

 
ً
  وملنحهم الطلبة لظروف الكلية تأجيل االمتحانات أسبوعا نظرا

ً
 بهم بشأنواستجابة ملطال لالستعداد الكافي الوقت من مزيدا

                                                           
24 https://is.gd/XdO4IK 
25 http://alwasat.ly/ar/news/libya/144048/ 
26 https://is.gd/6YmvZu 
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 اإلعدادية الشهادة امتحانات إجراء موعد أجلت إنها الوفاق بحكومة التعليم وزارة قالتكما  27.االمتحانات موعد تأجيل

 يوليو. 16 إلى الخارج في باملدارس الليبية

 ألسئلة ي الجو  الشحن مصاريف لتقليل بالخارج اإلعدادية الشهادة امتحانات تأجيل إن الجليل عبد عثمان التعليم وزير وقال

  واملتابعة اإلشراف لجان وإرسال االمتحانات،
ً
فيما أعنت  .28بالخارج الثانوية الشهادة امتحانات موعد مع تزامنا واحدة؛ دفعة

في  2017/ 2016 الدراس ي للعام( اإلعدادية الشهادة) األساس ي التعليم لشهادة األول  الدور  الوزارة موعد انطالق امتحانات

 .يوليو 13 الخميس إلى وتستمر تعليمية منطقة 48 مستوي  وعلى ليبيا داخل والخاصة العامة املدارس جميع الثاني من يوليو في

 ألعمالا استكملت كافة التعليم بوزارة االمتحانات إدارة إن بيان في الوطني الوفاق بحكومة التعليم وزارة إعالم مكتب وأكد

 جنةل قرارا بتشكيل عبد الجليل عثمان الوفاق بحكومة املفوض التعليم وزير وأصدر .29االمتحانات إلنجاح املطلوبة والترتيبات

 أعمال تابعةم اللجنة تتولى القرار وبحسب .بلدية كل في والثانوي  األساس ي التعليم شهادتي امتحانات سير على لإلشراف

 العامة ةاإلدار  إلى وترحيلها انتهائها حتى االمتحانات سير على واإلشراف وتوزيعها األسئلة استالم من ابتداء االمتحانات

 البلط النهائية االمتحانات فترة خالل اإلنترنت شبكة إليقاف إجراءات أي تتخذ لم وأشارت الوزارة إلى أنها .30لالمتحانات

 .31والثانوي  األساس ي التعليم مرحلتي إتمام شهادتي

ا 81088 أن العروس ي محمد الوطني الوفاق لحكومة التابعة التعليم بوزارة االمتحانات إدارة مدير وأعلن
ً
 تقدموا وتلميذة تلميذ

 داخل والخاصة العامة املدارس جميع في 2016/2017 الدراس ي للعام األساس ي التعليم مرحلة إتمام شهادة امتحانات ألداء

 والبلديات املناطق بمختلف امتحانات مكتب 49 على موزعة مدرسة 2621 في ستجرى  االمتحانات أن العروس ي ليبيا، وأوضح

  االمتحانات، سير على واملراقبة لإلشراف لجنة 2621 تشكيل تم بأنه وأضاف التعليمية،
ً
 لتوزيع مركًزا 132 اعتماد عن فضال

 .32األسئلة

 بياناتهم ةمراجع إلى والثانوية اإلعدادية الشهادتين طلبة جميع املؤقتة الحكومة في والتعليم التربية وزارة من جانبها دعت

 حالة في أنه موضحة لذلك، املخصص اإللكتروني املوقع على الجلوس وأرقام االمتحانات لجان مقار على واالطالع الشخصية

                                                           
27 http://afrigatenews.net/node/160258 
28 news/361071.html-http://www.libyaakhbar.com/libya 
29 news/369594.html-http://www.libyaakhbar.com/libya 
30 https://is.gd/ieYgTj 
31 http://alwasat.ly/ar/news/libya/144424/ 
32 http://alwasat.ly/ar/news/libya/145129/ 
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 بصورة قةمرف العامة لإلدارة بالتصويب رسالة بإرسال لتقوم الطالب مدرسة مراجعة سيتم الشخصية البيانات في خطأ وجود

 .33امليالد شهادة من

 ملرحلةا إتمام بشهادتي الخاصة االمتحانات بإعداد املؤقتة بالحكومة التعليم بوزارة لالمتحانات العامة اإلدارة كما شرعت

 الفترة هذه أنب" الزروق  أحمد" باملؤقتة التعليم بوزارة اإلعالم مكتب مدير وأوضح البيضاء. بمدينة بالوزارة والثانوية اإلعدادية

 المتحاناتا مكاتب إلى إرسالها ثم ومن, بها الخاصة والصناديق األظرف في ووضعها لالمتحانات والفرز  الطباعة عمليات تجرى 

 .لإلدارة التابعة التعليمية باملناطق

 أي وبدون  املحدد موعدها في ستجرى  االمتحانات إن أكريم محمد يوسف االمتحانات العامة اإلدارة مدير قال جانبه ومن

 وأنها, توقف ن وبدو  مستمرة بصورة يعمل االمتحانات تجهيز بأن املؤقتة الليبية بالحكومة التعليم وزارة وتؤكد. تأخير أو تعطيل

 .34املحدد املوعد في جاهزة ستكون 

 "املدينة اقنط في الواقعة للمدارس بها قام تفقدية زيارة في الجليل عبد التعليم بحكومة الوفاق عثمان وزير إلى ذلك تابع

 املشاكل على للوقوف الجديد الدراس ي العام الستقبال التعليمية واملرافق املدارس جهوزية مدى حيث من طرابلس القديمة"

 املجلس رئيس نائب من جهته اتفق .35الخدمية املرافق وصيانة ترميم إعادة وإمكانية للمدرسة التعليمي املبنى تواجه التي

 ماليين 10 غمبل تخصيص على املحلي الحكم ووزارة التعليم بوزارة املفوض مع معيتيق أحمد الوطني الوفاق لحكومة الرئاس ي

 بسبب يرللتدم تعرضت قد كانت مدارس أربع بناء إلعادة باإلضافة التعليمية، مرافقها وتطوير سرت، جامعة لصيانة دينار

 .36املدينة شهدتها التي االشتباكات

 لصالح ،(2017) الجاري  للعام دينار مليار 2.4 نحو تخصيص الشهر املاض ي، الوفاق لحكومة التابعة املالية وزارة كما قررت

 فقد ملختلفة،ا باملناطق والتعليم التربية لقطاع الصادرة التفويضات لجدول  وفقا أنه الوزارة التعليم، وأوضحت مخصصات

 س،طرابل في التعليم خدمات ملكتب الثاني الباب في دينار مليون  70و األول  الباب في دينار مليون  349.38 حوالي تخصيص تم

 الزاوية، في التعليم خدمات ملكتب الثاني الباب في دينار ألف 128و األول  الباب في دينار مليون  128 مبلغ تخصيص تم كما

 .37غريان في التعليم خدمات ملكتب الثاني، الباب في دينار ألف 159و األول، الباب في دينار مليون  101.25 وتخصيص

                                                           
33 https://is.gd/jgSUts 
34 http://afrigatenews.net/node/160845 
35 news/581638.html-http://www.akhbarlibya.net/libya 
36 http://alwasat.ly/ar/news/libya/143931/ 
37 http://www.libya24.tv/news/96642 
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 لدولة ويأتيا على حساب املوفدين للطلبة ليبيا في للعمل العودة بشأن  إقرار نموذج الوفاق بحكومة التعليم وزارة وأصدرت

 ملوالع ليبيا إلى بالعودة املوفدين الطلبة القرار حيث ُيلزم. البالد في للعمل املوفدين الطلبة عودة عدم الوزارة الحظت أن بعد

 الدراسة فمصاري كافة بإرجاع يتعهدون  فإنه ليبيا، إلى العودة في الرغبة عدم حالة في أنه للطلبة قرارها في وأضافت فيها

 لرفع الليبية ةالدول فستتجه بالشروط، الطلبة التزام عدم حالة وفي الليبية الدولة قبل من لهم ما دفع وكل والتأمين واإلعاشة

 نهاية هو اإلقرارات نماذج الستقبال موعد آخر أن الوزارة وأوضحت .والدولية الليبية املحاكم أمام ضدهم قضائية دعوى 

 .382017يوليو شهر بداية مع منحته إيقاف فسيتم التاريخ، هذا قبل طالب أي إقرار وصول  عدم حالة في وأنه 2017 يونيو شهر

 املساواة وعدم السوية غير" املمارسات املدني املجمتع ومؤسسات واألعيان األمور  عدد من أولياء من جهة أخرى استهجن

 وفرعها الجامعة دارةإ أن بيان األولياء في وقال". بنغازي  لجامعة التابعة بالكفرة والعلوم اآلداب بكلية التبو طلبة حق في والتمييز

 واختصاص شأن له من كل   البيان ودعا. واالمتحانات الدراسة في حقهم في وذلك الطلبة، أبنائهم ضد" التمييز" تمارس الكفرة في

 .39"اإلنساني الحقوق  مبدأ ودعم بالكفرة بنغازي  جامعة طلبة بين العنصري  التمييز هذا رفع"بـ

  241 املؤقتة الحكومة يأتي هذا فيما خصصت
ً
  414و دينار 507و ألفا

ً
 مدينة في املدارس من لعدد عاجلة صيانة إلجراء درهما

 يخصم أن على الكفرة، في مدرسة 26 لعدد عاجلة صيانة إلجراء التعليم وزارة لصالح املبلغ تخصيص الحكومة وقررتالكفرة، 

  الالزمة اإلجراءات اتخاذ مع ،2017 للعام العامة الدولة ميزانية من الثاني الباب مخصصات من املبلغ
ً
 واللوائح للنظم وفقا

 .40الرسمية الجريدة في نشره إلى باإلضافة صدوره، تاريخ من بتنفيذه املعنية الجهات مطالبة السارية،

 لتعليما وزير“ أعربوشهد الشهر املاض ي تصاعد الخالف بين كل من وزارة التعليم بالحكومة املؤقتة وحكومة الوفاق حيث 

 وزارة جهو  الذي الثني هللا عبد املؤقتة الحكومة رئيس قرار من استغرابه عن الجليل عبد عثمان الوفاق بحكومة ”املفوض

 زيارته من الغرض يكون  أن الجليل عبد ونفى .الشرقية املنطقة إلى وصوله حال الجليل عبد على بالقبض بالحكومة الداخلية

 أهمية من لها ملا ينةاملد دعم الزيارة إلى تهدف كانت وبأنها فيها ”لوزارته“ فرع افتتاح بنغازي  مدينة إلى بها القيام بصدد كان التي

 .41فبراير من 17الـ لثورة عاصمة بوصفها

 

 

                                                           
38 https://is.gd/vT9R8L 
39 https://is.gd/IVERo1 
40 0.htmlnews/32940-http://www.libyaakhbar.com/libya 
41 https://is.gd/nxINwV 



 

ي القطاعات الحكومية   10
 

  2017 يونيو  تقرير شهر  -ليبيا ف

 

ي ة فيوالجهات من أجل تواصل العملية التعليمالوزارات جهود بالرغم من أداء قطاع التعليم يتحسن املرجح أن غير من 

إضافة إلى  الحاصلخاصة في ظل انعدام الثقة بين املؤسسات الحكومية واالنقسام املؤسساتي املدارس والجامعات املختلفة 

تمر تأثيراتها ستن أالتحديات من املتوقع  استمرار تردي األوضاع السياسية واستمرار االشتباكات في عدد من املناطق وكل هذه

والجامعات خاصة خالل فترة االمتحانات وما قد يتسبب في تعطيل عملية  داخل املدارسوتأثيرها  القطاعالسلبية على 

 رس أو الجامعات أو تأجيلها  مما يؤثر بدوره على العملية التعليمة.االمتحانات في املدا

 خدمات قفتو  هذه التطورات أبرز املاض ي مجموعة من التطورات على مستوى قطاع االتصاالت الليبي وكانت  يونيوشهد شهر 

 حفر بسبب البصرية األلياف كابل إصابة جراء البالد شرق  ومناطق مدن بعض في اإلنترنت خدمات وتذبذب االتصاالت

 قطع أن ها،ل بيان لالتصاالت في القابضة الليبية الشركة وأفادت، املرج محطة شرقي العامة الخدمات شركة نفذته عشوائي

 وذكرت يبيا،ل هاتف وشركة الجديد املدار وشركة املحمول  للهاتف ليبيانا شركة خدمات توقف عنه نتج البصرية األلياف كابل

 لشركةا ناشدت و، البديلة باملسارات ربطها بعد وضواحيها البيضاء مدينة إلى متذبذب بشكل أرجعت الخدمات أن الشركة

 قطع في بتتسب عشوائي بشكل حفر بأعمال القيام قبل املختصة الجهات مع بالتواصل واملواطنين والخاصة العامة الجهات

 42املواطنين على الخدمات وانقطاع البصرية األلياف

 ودرنة والبيضاء رجامل منطقة وفي الشرقية، باملنطقة البصرية األلياف كابل صيانة أعمال من االنتهاء ليبيا هاتف شركة وأعلنت

 الجبل االتاتص منطقة وفنيي مهندس ي قيام عقب وذلك طبيعتها، إلى بالكامل االتصاالت حركة رجوع الشركة وطبرق وأكدت

 عملشرو  عطاء طرح طرابلس، عزمها في لالتصاالت ليبيا هاتف شركة ،كما أعلنت43.بالكامل الصيانة عمليات بإتمام األخضر

 الراغبة الشركات على إنه ليبيا هاتف شركة وقالت، "تمسه، زويله، مجدول، القطرون، تيجرهي“ الجنوب اتصاالت موجات

 كراسة تالمالس اإلعالن تاريخ من أسبوعان أقصاها مدة لخالطرابلس،  مدينة في العطاء لجنة ملقر التقدم الكفاءة لديها والتي

 .44العروض طلب

                                                           
42 https://is.gd/ixHpbt 
43 https://is.gd/yyMNcx 
44 http://www.lananews.com/ar/?p=65073 
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 للثانية بت ميجا 150 بسرعة  4G الرابع الجيل خدمة انطالق عن املحمول  للهاتف ليبيانا وخالل الشهر املاض ي أعلنت شركة

  متاحة ستكون  الخدمة إن الشركة وقالت الواحدة،
ً
 بهاس ومدينة الزاوية ومدينة طرابلس مدينة منها املدن بعض في مبدئيا

 ستكون  عالراب الجيل خدمة بأن الشركة وصرحت األخرى، الليبية املدن في املشروع باقي استكمال حين إلى مصراتة ومدينة

  متاحة
ً
 تنفيذ مشاريع يف مستمرة أنها املحمول  للهاتف ليبيانا شركة وأكدت، مناسبة وبأسعار املدن هذه مشتركي لجميع تجاريا

 الجودة عالية بسرعات الوسطى واملنطقة الغربية واملنطقة الجنوبية واملنطقة الشرقية املنطقة مدن في الرابع الجيل شبكة

  إطالقها وسيتم
ً
 .45املناطق بهذه قريبا

أيام بالشهر ة بضع خالل ماكس ليبيا لخدمات املتكرر  االنقطاع سبب والتقنية لالتصاالت ليبيا شركة يأتي هذا فيما أرجعت

 تحميلال مليزة اإلساءة إلى تهدف الهجمة أن الشركة وأوضحت الخدمة. مسارات أحد استهدفت إلكترونية هجمات املاض ي إلى

 من %30 نم أكثر طال متكرر  انقطاع حدوث في تسبب الفعل أن هذا إلى الشركة وأشارت نفسها. الفترة خالل املقدمة املجاني

 .46الخدمة في املشتركين

 الوحدة رفيمص باستثناء املصرفية باملنظومة بسرت العاملة التجارية املصارف جميع إلى هذا تم خالل الشهر املاض ي ربط

 سرت لديةب عميد طالب جهته املصارف. ومن ملقار األرضية الهاتفية الخطوط توصيل وتم جامعة الوحدة وكالة وفرع الرئيس ي

 الصيانة فنيو كما تمكن .47بالخصوص إداراتهم مع والتنسيق سرت مدينة داخل من العمل بضرورة التجارية املصارف كافة من

 أبوهادي ومقسم بريد ملكتب املغذية الكوابل وصيانة جديدة، أمبير 400 لوحة تركيب من األودية بدائرة التركيبات وفرقة

 .سرت مدينة جنوب

 الخاصة نيةوالتق لالتصاالت ليبيا شركة معدات أيًضا ركبوا الفنيين إن للكهرباء العامة الشركة بمكتب إعالمي مصدر وقال

 فنييو  مهندس ي أن املصدر املنطقة، وأضاف إلى عامين منذ املقطوعة االتصاالت عودة أجل من سرت، جنوب اإلنترنت بخدمة

 فيها بما قريًبا، يأبوهاد ملنطقة التغطية يعيدون  لالتصاالت، ليبيا هاتف بمكتب الصيانة فنيي مع بالتعاون  بسرت الكهرباء

 .48«ماكس واي» اإلنترنت خدمات

 واالتصاالت للبريد الليبية الشركة تعرض احتمالية من املتحدة للمم التابع بليبيا املعني الخبراء فريق من جهة أخرى حذر

 به تمر لذيا االقتصادي واالنهيار البالد في العنف ظروف استمرار بسبب واالختالس لالزدواجية القابضة املعلومات وتقنية

 السياس ي هداملش انقسام أدى حيث االستراتيجية، الليبية الشركات من العديد لها تتعرض املشكلة هذه أن إلى مشيرا البالد،

                                                           
45 https://is.gd/v79kkk 
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 قريرت وأوضح، الفساد وانتشار االختالس فرص من زاد ما الشركات هذه عن املسؤولة اإلدارات والء في وازدواجية انقسام إلى

 وتقنية االتواالتص للبريد الليبية الشركة وضع أن االستراتيجية الليبية الشركات أوضاع حول  األمميين الخبراء فريق أعده

األموال"،  السواخت االزدواجية "لخطر معرضة «أخرى  رئيسية استراتيجية ليبية مؤسسة» بأنها وصفها التي القابضة املعلومات

 بليون  20 على زيدت إجمالية قيمة تمثل» القابضة املعلومات وتقنية واالتصاالت للبريد الليبية الشركة أن الخبراء وأوضح تقرير

 2016و 2015 عامي خالل أنه إلى الفتا طرابلس، العاصمة مصارف في مودعة نقدية أصول  شكل في دوالر باليين 7 منها دوالر،

 مرتب 17.000 من أكثر تدفع إذ العمل صاحبة الشركات كبريات من وأنها الليبية، امليزانية من % 10 تمثل الشركة إيرادات كانت

 . 49سوء أوضاع الشركة الحالية بسبب النزاع على رئاستها إلى التقرير وأشار، ليبيا مستوى  على

 املعلومات ةوتقني واالتصاالت للبريد للشركة الليبية القانوني املمثل بشأن النزاع حسم من القضاء يأتي هذا فيما تمكن

 رقابق فيصل من املقدم والتدخل التظلم بخصوص- السادسة الدائرة- طرابلس استئناف محكمة قضت القابضة، حيث

 رئيس ض ىق االبتدائية حيث طرابلس شمال محكمة رئيس عن الصادر الوالئي األمر وتأييد التظلم، برفض الشركة، لتمثيل

 .50العمومية الجمعية قرار قيد وإيقاف الشركة، إدارة مجلس رئيس بصفته مركوس لصالح عادل طرابلس شمال محكمة

املتوقع أن تستمر خدمات االتصاالت في ليبيا في التذبذب مع احتمالية انقطاع خدمات الهاتف واإلنترنت مع استمرار من 

االشتباكات في عدة مناطق، باإلضافة لتأثير عمليات التخريب والحفر العشوائي على أداء خدمات االتصاالت واإلنترنت في كافة 

 املناطق في البالد. 
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تطورات وأبرزها تأثير انقطاع التيار الكهربائي على قطاع مجموعة من اليونيو املاض ي شهد قطاع الصحة الليبي خالل شهر 

 تعطل إلى أدى يةالجنوب املنطقة في الكهربائي التيار انقطاع أن الوافي أسامة الطبي سبها مركز باسم املتحدث الصحة حيث أكد

 هربائيةالك واملعدات األجهزة من عدد وتلف عطل إلى أدى الكهربائي التيار تذبذب أن الوافي، وأفاد الصحية املرافق من عدد

 الشركة وافيال وناشد. التيار انقطاع من أخرى  ومرافق املوتى، حفظ وثالجة الكلى، غسيل مركز حيث تأثر الطبي، سبها بمركز

 51املتكرر  واالنقطاع املستمر التذبذب مشكلة بحل واملسارعة الفوري التدخل للكهرباء العامة

األدوية  ونقص الطبية املستلزمات نقص من أن املركز يعاني الطبي بنغازي  بمركز اإلعالمي املكتب مدير من جهة أخرى قال

 من ألكثر تكف لم املركز تسلمها التي وأكد مدير املكتب اإلعالمي أن الدعم الذي قدم للمركز لم يكف إال شهرا واحدا واملبالغ

 بنغازي  لديةب وعميد العسكري  الحاكم في املتمثلة الرسمية الجهات مخاطبة تم أنه على اإلعالمي املركز مدير وأكد. أيام عشرة

 .52باملنهار املركز داخل الوضع واصفا الالزمة، املتطلبات لتوفير الصحة ووزارة

 ليبيا يف املسؤولة الجهات و الحكومات أوباري كافة في السالم القوة املحلية املشكلة قبل أشهر لحفظ من جهة أخرى ناشدت

 الكتيبة آمر قال خاص، و بشكل أوباري  مدينة و عام بشكل الجنوب مناطق منه تعاني الذي املزري الصحي الوضع إلى بااللتفات

 أبناء من ددع وفاة في تسببت إنها قال الذي العقارب لدغ حاالت عدد الرتفاع يعود املزري الوضع هذا أن الصغير خليفة املقدم

 القطاع لتردي إضافة الجنوب ملشافي العقارب لسم املضادة للمصال الصحة وزارات توفير عدم نتيجة الجنوبية املنطقة

 املعضلة ذهه حل و األخالقية و اإلنسانية بواجباتهم للقيام املسؤولين جميع الصغير ناشد و، األساس من باملنطقة الصحي

 العالج يمتقد عن لعجزه باملنطقة الصحة قطاع ضد احتجاجات و إشكاليات حدوث و املواطنين من عدد وفاة في تسببت التي

 . 53للمصابين

 كما وافقت .54يالطب امساعد ملستشفى األساس حجر الثني أمساعد ووضع بلدية الثني هللا عبد املؤقتة الحكومة رئيس و تفقد

 55.مؤقتة وبصفة سبها ببلدية عبد الكافي حي الصحي باملركز ميداني مستشفى اعتماد على املؤقتة الحكومة

 ازي بنغ بلديات عمداء ضم موسعا اجتماعا العوكلي خالل الشهر املاض ي رضا املؤقتة، الحكومة في الصحة وزير قدعكما 

 صحيةال واملراكز املستشفيات داخل الصحية بالخدمات قصور  من تواجههم التي املشاكل أهم العوكلي وناقش الكبرى،

 الكبرى  بنغازي  تببلديا طبية كوادر توفير ضرورة الصحة وزارة وكيل من بنغازي  بلدية عميد وطالب، للبلديات التابعة باملناطق

 بطرح األبيار قمينس بنينة بلديات عمداء قام جانبهم من. بنغازي  مدينة على من العبء بتخفيف بدورها ستساهم والتي

                                                           
51 https://is.gd/bn5FGJ 
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 والكوادر األدوية يروتوف اإلمكانات نقص بسبب املغلقة الصحية املراكز فتح أهمها بببلدياتهم الصحة بقطاع املتعلقة املشاكل

 .56للمواطنين والضرورية امللحة لالحتياجات نظرا الطبية

 بعض تهاتداول التي اإلشاعات الطرابلس ي معتز املؤقتة الحكومة في الصحة بوزارة اإلعالمي املكتب مدير نفىمن جهة أخرى 

 .57الحالية الحر موجة أثناء األطفال بين فيروس انتشار بشأن االجتماعي التواصل شبكات

 العيون  راحةوج طب ملستشفى تفقدية بزيارة الطاهر، بشير عمر الوطني، الوفاق بحكومة املفوض الصحة وزير من جهته قام

 عمل يرس تعترض التي حيث تم استعراض املشاكل. معاناتهم صورة في ووضعوه فيه املسؤولين التقى حيث بطرابلس،

  عاد ما فيه الخدمات مستوى  لتدني وأدت املستشفى
ً
 في لخاصا القطاع ملصحات مرغمين لجأوا الذين املرض ى صحة على سلبا

 لتلبية تكفي وال ، التبرعات طريق عن توفيرها ويتم املستشفى يفتقر إليها التي التشغيل ومواد واألدوية السيولة، نقص ظل

 منذ املتوقف الصيانة كما تم عرض مشكالت برنامج .منها البعض توفير اإلمداد جهاز وعجز اليومية، املستشفى احتياجات

 االستيعابية قدرته من %15 بنسبة حاليا يشتغل املستشفى باعتبار حلحلته على العمل املشروعات إدارة مطالبين سنوات،

 .58ليبيا مناطق كل من املرض ى وجهة باعتباره للحاالت االستيعابية والقدرة تتناسب ال التي

 وعضوية الدخ عياد علي برئاسة بالخارج، العالج لجنة بتشكيل قرارا الوطني الوفاق بحكومة الصحة وزير يأتي هذا فيما أصدر

 املرضية حاالتال بين والتنسيق معها، للتعاقد بالخارج الصحية املرافق اقتراح القرار، نص بحسب اللجنة، وتتولى. أعضاء 10

 الخدمات لىع واإلشراف معها املتعاقد واملستشفيات املصحات ومتابعة" مندوبيها، خالل من معها املتعاقد الصحية واملالحق

 .59"للعالج املركزية اللجان شؤون مكتب توصيات تنفيذ"و" طرفها من للعالج املحالين للمرض ى املقدمة الطبية

 في الصحة بوزارة الطبي اإلمداد جهاز عن طريق دولية دوائية مساعدات املعداني، مختار سرت بلدية عميد استلمإلى ذلك 

 إلى وصلت سرت في الصحة لقطاع املخصصة املساعدات إن طرابلس، في الليبية األنباء وكالة وقالت، الوطني الوفاق حكومة

 السكر ملرض ى عالجية دوائية حقنة ألف 41 تشمل املساعدات أن الوكالة وأوضحت املدينة في الطبي اإلمداد جهاز مخازن 

 .60أشهر ستة ملدة املصادر حسب وتكفى العالجية، الدوائية الحقن من أصناف ألربع اإلنسولين وأدوية

 يعانيه الذي النقص سد إطار في وذلك الكلى، لغسيل جديدة أجهزة استالم بسرت سيناء ابن التعليمي املستشفى وأعلن

 قد باملستشفى ةالصناعي الكلى قسم أن ،"فيسبوك" االجتماعي التواصل شبكة على صفحته عبر املستشفى وأكد. املستشفى
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 العون  يد لـمد وذلك مصراتة، الكلى وغسيل عالج ملركز شكره عن معربا املرض ى، من عدد أكبر الستقبال األجهزة تشغيل في بدأ

 لتفعيل ملطلوبةا واألجهزة واألدوية التشغيلية باملواد القسم وتزويد باملستشفى الكلى غسيل قسم تفعيل إعادة في واملساعدة

  .61القسم

 األطفال مقس بها واملستهدف واألورام الدم بعالج الخاصة األدوية من األولى الشحنة تسليم الطبي، طرابلس بمركز كما تم

 املسؤوليةو  املستدامة التنمية برامج إطار في اإليطالية، ايني وشركة للنفط الوطنية املؤسسة من برعاية وذلك باملركز،

 الطبية ملساعداتا هذه تساهم أن في أملها عن للنفط الوطنية املؤسسة وعبرت. ليبيا في العاملة األجنبية للشركات االجتماعية

 معاناة من تخفف وأن ليبيا في الصحة قطاع على القائمين جهود دعم في واملناطق املدن ملختلف تقديمها يتم التي العاجلة

 .62للمؤسسة اإللكتروني املوقع أورد ما بحسب كان، أينما البسيط الليبي املواطن

 املتطلبات توفير رضلغ العام بوللي القره مستشفى لصالح ليبي دينار مليونا وقدره مبلغا الرئاس ي املجلس يأتي هذا فيما خصص

 ملستشفى دينار ألف وخمسين وسبعمائة مليوًنا أيضا وخصص  .باملستشفى والوالدة والنساء األطفال قسم لتشغيل الضرورية

 مستشفى الحلص ليبي دينار مليونا وقدره مبلغا الرئاس ي املجلس خصص احتياجاته، كما وتوفير الصيانة إلجراء العام صرمان

 .63الالزمة الصيانة وإجراء باملستشفى الخاصة االحتياجات على للصرف املركزي  نالوت

تأثير االشتباكات الدائرة على قطاع الصحة من املرجح أن يواجه قطاع الصحة عددا من املصاعب خالل الشهر املقبل نتيجة 

سواء من ناحية الضغط على موارد القطاع القليلة باألساس نتيجة أن كثيرا من املستشفيات ال تعمل أو ال تعمل بكامل طاقتها 

يزال يعاني القطاع الصحي من أزمات نقص الدواء وأزمة تهريب األدوية واملشكالت الخاصة بسوء الخدمات الطبية  حيث ال

إلنهاء االنقسام  واالحتمالية األكبر أن تستمر هذه األزمات خالل الشهور املقبلة مع عدم وجود أفق لحل سياس ي قريب

 السياس ي.
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 للسياسات و اإلستراتيجياتنبذة عن المنظمة الليبية 

في  2014ستراتيجيات هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية تأسست في ديسمبر املنظمة الليبية للسياسات واإل 

. تقوم املنظمة  بإجراء األبحاث و الدراسات التي  2015طرابلس ليبيا, و تم افتتاح مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير

ستراتيجيات الحالية والناشئة من أجل الوصول إلى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من السياسات واإل تخص قضايا 

أجل تقديم الدعم لصانعي القرار. و تكرس املنظمة  جهدها من أجل تحسين أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية 

جي مفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط اإلستراتي للشعب الليبي. تهدف املنظمة كذلك إلى نشر  االقتصادية واالجتماعية

 إلى تعزيز ونشر املعرفة حول السياسات العامة 
ً
و ثقافة التميز من أجل تطوير أداء املؤسسات الليبية. و تهدف املنظمة أيضا

م مؤتمرات يواإلستراتيجيات للحكومة من خالل نشر اإلحصاءات والدراسات والتقارير الدورية. تقوم املنظمة كذلك بتنظ

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