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 مقدمة

املتحدة العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف         اعتمدت اجلمعية العامة لألمم      -١
وانضمت اجلماهريية . ١٩٧٦سبتمرب / أيلول٢، ودخل هذا العهد حيز النفاذ يف ١٩٦٦ديسمرب / كانون األول١٦

 .١٩٧٠مايو / أيار١٥العربية الليبية إليه يف 

 ١٣ و١٢ و١١ و٩ و٦ة العربية الليبية تقريراً عن املواد  من العهد أعدت اجلماهريي   ١-١٦وعمالً باملادة    -٢
 ، E/1990/5/Add.26، وE/1983/WG.1/SR.16-17، و(E/1982/3/dd.6 and 25: انظـر الوثـائق التالية  . ١٥و
 .E/C.12/1997/SR.20 and 26)و

ون من جزأين   وهو يتك .  من العهد  ١٦وهـذا الـتقرير الدوري الثاين والثالث أُعد عمالً بأحكام املادة             -٣
يستعرض اجلزء األول املالمح اجلغرافية والسكانية للجماهريية العربية الليبية واحلالة العامة لالقتصاد الوطين وأهم              
قطاعاتـه والناتج احمللي اإلمجايل ونصيب الفرد منه، كما يتناول بإجياز النظام السياسي يف ليبيا ويعرض للسلطات الثالث                  

ويشتمل اجلزء الثاين من التقرير على ما قامت به اجلماهريية العربية الليبية من إجراءات              . القضائيةالتشـريعية والتنفيذية و   
 ).احلق يف الثقافة ( ١٥تنفيذاً ملواد العهد الدويل بدءاً من املادة الثانية اليت تتناول حق تقرير املصري وانتهاء باملادة 

صصني حرصت وهي تضطلع هبذه املهمة على أن يتضمن    وقـد أُعـد هذا التقرير من قبل جلنة من املتخ           -٤
الـتقرير كافة املعلومات املتاحة عن ما قامت به اجلماهريية العربية الليبية تنفيذاً ألحكام العهد كما راعت عند                  

ق إدراج هـذه املعلومـات وتبويبها أن تكون وفقاً ملا جاء يف املبادئ التوجيهية اليت أعدهتا اللجنة املعنية باحلقو                  
وتلك الصادرة عن جلنة احلقوق     . HR/PUB/1991/1االقتصـادية واالجتماعية والثقافية كما وردت يف الوثيقة         

 .E/C.12/1991/1االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف الوثيقة 

  معلومات عامة-أوالً 

  املالمح اجلغرافية والسكانية-ألف 

 حول تنفيذ (E/1990/5/Add.26)ول للجماهريية العربية الليبية باإلضافة إىل ما ورد يف التقرير الدوري األ -٥
العهـد الـدويل اخلـاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن اخلصائص اجلغرافية واإلثنية واللغوية               

 :والسكانية والدينية للجماهريية العربية الليبية، نشري إىل ما يلي

 ؛)٢) (١(١٩٧٧ يف عام ٢ ٩٣٩ ٠٠٠ نسمة مقارنة ب  ٥ ٤٨٤ ٤٢٦ارتفع عدد السكان ليصل  )أ( 

 يدين السكان مجيعاً باإلسالم ويتكلمون اللغة العربية وهي اللغة الرمسية للدولة؛ )ب( 

 شخص ٦١٥,٩ وتزداد الكثافة يف املدن لتصل إىل ٢ كم١ أشخاص لكل ٣,١الكثافة السكانية    )ج( 
 .٢لكل كم
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  اهليكل السياسي العام-باء 

رد حتلـيل للهيكل السياسي العام للجماهريية العربية الليبية ضمن التقرير األول املشار إليه مشل وصفاً                و -٦
موجزاً عن مؤشرات خمتلفة للتاريخ واإلطار السياسي للدولة ونوع السلطة وتنظيم السلطات التشريعية والتنفيذية              

 .والقضائية

  اخلصائص االقتصادية-جيم 

 :رد بتقرير اجلماهريية العربية الليبية األول ميكن اإلشارة إىل ما يليباإلضافة إىل ما و -٧

اجتاه االقتصاد اللييب حنو اجلمع بني السياسات االقتصادية املتعلقة بالرفاه االجتماعي والسياسات             )أ( 
 املتعلقة باإلنتاج االقتصادي؛

 مليون ١٧ ٦٢٠,٢ ليصل إىل ١٩٧٣ مليون دينار عام ٢ ٢٤٤,٢زاد الناتج احمللي اإلمجايل من       )ب( 
 ؛٢٠٠٠دينار باألسعار اجلارية عام 

  مليون دينار؛٣ ٤٤٨,١زادت اإليرادات العامة اليت تعتمد يف معظمها على النفط لتصل إىل  )ج( 

 التمكن من تنفيذ البنية التحتية لالقتصاد الوطين يف ُبعديها املادي واالجتماعي؛ )د( 

 نية؛بناء قاعدة صناعية وط  )ه( 

 يف املائة،   ٣٧,٨ بنسبة   ٢٠٠٠ساهم قطاع النفط يف الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلارية عام            )و( 
 يف  ١,٨ يف املائة، التعدين واحملاجر األخرى بنسبة        ٨,١كما ساهم قطاع الزراعة والغابات وصيد األمساك بنسبة         

 يف املائة، التشييد والبناء بنسبة ١,٧اء والغاز واملياه بنسبة  يف املائة، الكهرب٥,٥املائة، الصناعات التحويلية بنسبة 
 يف املائة، ٧,٢ يف املائة، النقل والتخزين واملواصالت بنسبة       ٩,٥ يف املائة، التجارة واملطاعم والفنادق بنسبة        ٦,٢

عدا التعليم  (عامة   يف املائة، اخلدمات ال    ٢,٧ يف املائة وملكية املسكن بنسبة       ٢الـتأمني وخدمات األعمال بنسبة      
 يف املائة   ٢,٩ يف املائة، اخلدمات الصحية بنسبة       ٥,٢ يف املائة، اخلدمات التعليمية بنسبة       ٧,١بنسبة  ) والصـحة 

  يف املائة؛٢,٣واخلدمات األخرى بنسبة 

 ديناراً  ٢ ٤٣٣ يف املائة ليصل إىل      ٧سجل نصيب الفرد من الناتج اإلمجايل احمللي ارتفاع بواقع           )ز( 
 ٢ ٨٥٢، وارتفع نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل ليصل إىل           ١٩٩٨ ديناراً عام    ٢ ٤١٦ مقابل   ١٩٩٩عام  

وإذا ما نظرنا إىل توزيع .  يف املائة١٧ ديناراً وذلك بزيادة نسبة     ٤١٩ مسجالً زيادة قدرها     ٢٠٠٠ديناراً يف عام    
شطة االقتصادية غري النفطية لوجدنا أن نسبة مسامهة        الناتج احمللي اإلمجايل من حيث استخراج النفط والغاز واألن        

 يف املائة، وبنسبة مسامهة األنشطة االقتصادية األخرى        ٣٧,٨استخراج النفط والغاز يف الناتج احمللي اإلمجايل هي         
  يف املائة؛٦٢,٨يف الناتج احمللي اإلمجايل هي 
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نينيات مما زاد من صعوبة تزويد      واجـه االقتصـادي اللـييب حصـاراً تقنياً منذ منتصف الثما            )ح( 
 املشروعات الصناعية بالتقنية احلديثة واملتطورة؛

ومل يتمكن  . االعـتماد على اخلزانة العامة كممول رئيسي ملعظم األنشطة االقتصادية والتنموية           )ط( 
 :القطاع العام من االحتفاظ بصفات التواصل واالستدامة بفعل عدة عوامل منها

  وتذبذب أسعار النفط؛األزمة النفطية - 

 .وتدين إيرادات اخلزانة العامة من املصادر احمللية - 

 :وغريها ما يلي) ح(و) ز(و) و(استوجبت املعلومات الواردة يف الفقرات  -٨

 ضرورة التوظيف األمثل للموارد من خالل اإلنتاج؛ - 

 إجياد مصادر بديلة عن النفط وتنويع مصادر الدخل؛ - 

 وتقييم أوضاعها؛" القطاع العام"يف املشروعات العامة إعادة النظر  - 

 .العمل على تنمية قطاعي الزراعة والصناعة لتحقيق االكتفاء الذايت يف كثري من السلع - 

 : على ما يلي٢٠٠٣ومع كل هذا أكدت خطط التنمية حىت سنة  -٩

 تنويع اهليكل االقتصادي وتوفري موارد بديلة للنفط؛ - 

 معدل منو اقتصادي وطين؛حتقيق أعلى  - 

 حتسني مستوى املعيشة؛ - 

 العدالة يف توزيع الدخل؛ - 

 تطوير البنية التحتية؛ - 

 توازن التنمية املكانية؛ - 

 التوسع يف التصنيع؛ - 

 إعطاء أمهية للتوسع يف الزراعة؛ - 

 حتيق االكتفاء الذايت الغذائي؛ - 
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 زيادة كفاءة وإنتاجية عوامل اإلنتاج؛ - 

 حتسني اخلدمات التعليمية والصحية؛ - 

 توفري السكن للجميع؛ - 

 تبين سياسة اإلنتاج من أجل التصدير حمل الواردات؛ - 

 االهتمام بالبحث العلمي؛ - 

 التطوير اإلداري؛ - 

 التطوير البيئي - 

 التأكيد على العمالة الوطنية وتقليل االعتماد على العمالة األجنبية؛ - 

مان اجتماعي لكل احملتاجني يف إطار فعاليات قانوين الضمان والتضامن االجتماعي          توفري شبكة أ   -
 .وقانون تعزيز احلرية

ورغم كل اإلجنازات االقتصادية غري املسبوقة فقد تكبد االقتصاد الوطين خسائر من جراء احلظر اجلوي                -١٠
 مليار ٣٣ ٨٣٨ ١٥٥إلمجالية حبوايل  تقدر قيمتها ا   ١٩٩٨ إىل   ١٩٩٢واملقاطعـة االقتصـادية خالل الفترة من        

 :)٣(دوالر وذلك على النحو التفصيلي الوارد يف اجلدول التايل

 القطاع قيمة اخلسائر مباليني الدوالرات

 الصحة والضمان االجتماعي ٢٩٤ ٠٠٠

 الزراعة ٤٧٢ ١٥٥

 الثروة احليوانية ٧ ١٨٧ ٠٠٠

 النقل واملواصالت ٣ ٤٨٥ ٠٠٠

 ملعادنالصناعة وا ٧ ٢٠٠ ٠٠٠

 االقتصاد والتجارة ٨ ٢٠٠ ٠٠٠

 النفط والكهرباء ٧ ٠٠٠ ٠٠٠

 اجملموع  ٣٣ ٨٣٨ ١٥٥

 .١٩٩٩تقرير التنمية البشرية اهليئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، : املصدر   
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دائه باإلضافة إىل ذلك فقد واجه االقتصاد اللييب العديد من املختنقات والصعوبات اليت أثرت سلباً على أ                -١١
 :ومن أبرزها

تـدين معـدالت اإلنـتاج الوطين، وما تبع ذلك من اخنفاض معدالت التشغيل يف العديد من                  -
 القطاعات اإلنتاجية واخلدمية؛

ظهور السوق املوازية نتيجة لفرض قيود مشددة على استخدامات النقد األجنيب وما تبع ذلك من  -
 ينار اللييب؛موجات تضخم كبرية واخنفاض القوة الشرائية للد

 ٧ ٦٤٤، ليصل إىل ١٩٧٥زيادة حجم الدين العام احمللي املصريف حبوايل ثالثة عشر مرة منذ عام  -
 نسبته إىل اإلنتاج    ٦,٢زيادة سنوي مركب وصل إىل حوايل       ، ومبعدل   ٢٠٠٠مليون دينار عام    
 أدى إىل حدوث     يف املائة من إمجايل الناتج احمللي، وهو حجم كبري جداً          ٤٣,٣احملـلي اإلمجايل    

 .ضغوط تضخمية وارتفاع يف املستوى العام لألسعار

  تنفيذ العهد-ثانياً 

  حق تقرير املصري- ١املادة 

يرجع يف شأن املعلومات املتعلقة حبق تقرير املصري إىل تقرير اجلماهريية العظمى األول حول تنفيذ العهد                 -١٢
 .الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  حقوق املواطنني وغريهم من املقيمني باجلماهريية- ٢املادة 

 .يرجع إىل التقرير األول املقدم من اجلماهريية العظمى املشار إليه -١٣

  املساواة بني اجلنسني- ٣املادة 

نسني وميكن  البـيانات نفسـها الواردة بالتقرير األول مع زيادة فاعلية التطبيق وانتشار الوعي باملساواة بني اجل                -١٤
 .١٩٩٥الرجوع إىل تقرير اجلماهريية حول وضع املرأة املقدم ملؤمتر املرأة اخلامس الذي عقد يف مدينة بيجني بالصني عام 

  التمتع بكافة احلقوق األساسية- ٤املادة 

م الدولة مبا   تؤكد التشريعات النافذة يف اجلماهريية العربية الليبية على كفالة كافة احلقوق األساسية وتلتز             -١٥
تـنص عليه االتفاقيات والعهود واملواثيق الدولية يف هذا الشأن ومجيعها حتترم هذا احلق لإلنسان بغض النظر عن                  

 .جنس اإلنسان أو لونه أو دينه أو جنسيته

أما بشأن رجعية القوانني فهناك قاعدة قانونية مستقرة تقضي بأن القانون يسري من تاريخ صدوره أي                 -١٦
 .باشر وال يسري بأثر رجعي، إال إذا كان ذلك ملصلحة املخاطب بأحكامهبأثر م
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  مسو القاعدة القانونية الدولية- ٥املادة 

. )١٩٨٢ (٦إن احملكمـة العلـيا الليبية وهي حمكمة قانون أرست مبدأ لـه قوة القانون مبوجب القانون رقم                   -١٧
فاقيات الدولية جيعلها ملزمة بتنفيذ أحكامها وهي تسمو بذلك مؤداه أن تصديق اجلماهريية العربية الليبية على االت

 ).القانون الداخلي(على القوانني الوطنية 

  احلق يف العمل- ٦املادة 

 على حق العمل وأنه واجب ١١نصت الوثيقة اخلضراء الكربى حلقوق اإلنسان يف عصر اجلماهري يف البند  -١٨
كة مع آخرين ولكل فرد احلق يف اختيار العمل الذي يناسبه، وهو            وحق لكل فرد يف حدود جهده مبفرده أو شرا        

كل مواطن حر يف اختيار العمل الذي يناسبه مبفرده : " من قانون تعزيز احلرية اليت جاء فيها أن١٠ما أكدته املادة 
ولقد شرعت  . "أو باملشاركة مع غريه دون استغالل جلهد الغري ودون أن يلحق ضرراً مادياً أو معنوياً باآلخرين               

 مادة مت مبوجبها    ١٨٦ الذي اشتمل على     ١٩٧٠ لسنة   ٥٨قوانـني خاصة لتنظيم حق العمل منها؛ القانون رقم          
تنظيم عالقة العمل بني العامل وصاحب العمل بل إن اجلماهريية العربية الليبية ذهبت أبعد من ذلك حيث رأت أن 

من التعسف، لذلك حرصت على سن قوانني تكفل للعامل العالقة ما بني العامل وصاحب العمل تنطوي على قدر 
أن يكون شريكاً يف األرباح مبوجب قانون املشاركة يف األرباح كما أن اجلماهريية العربية الليبية قد صادقت على 

 :معظم االتفاقيات اخلاصة بالعمل منها

 ؛١٩٦٤لسنة ) ١٢٢رقم (اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن سياسية العمالة  -١ 

 اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري؛ -٢ 

 .اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة -٣ 

 املذكور أعاله مكاتب استخدام     ٥٨ولتأمني عمل لكل فرد فقد أنشئ مبوجب الفصل الثاين من القانون             -١٩
 ٧٧لى وظائف، ونص القرار رقم      أوكـل إليها مهمة تيسري حصول الراغبني على عمل ومتكينهم من احلصول ع            

تعمل : "يف املادة األوىل منه على أن     " تقرير بعض األحكام يف إجياد مواقع للباحثني عن عمل        "املعـنون   ) ٢٠٠٢(
الـلجان الشعبية للشعبيات على إنشاء شركات مسامهة وتشاركيات تعىن باالهتمام والبحث عن السبل الكفيلة               

لتخصصاهتم العلمية وخرباهتم العملية، ومبا مينع االستغالل وحيول دون املتاجرة بتشـغيل الباحثني عن العمل وفقاً   
تقوم الشركات والتشاركيات اليت تنشأ لغرض      "ونصت املادة الثانية من القرار املذكور على أن         ". بالـيد العاملة  

ليها، مع مراعاة ختصصاهتم تشغيل الباحثني عن العمل بتسجيل الباحثني عنه يف سجالت وفقاً ألولويات املتقدمني إ
 ".العلمية ومدة خربهتم العملية

ولقد أوكل إىل إدارة شؤون الوظيفة العامة بشؤون اخلدمات مسؤولية اإلشراف والرقابة لضمان حسن               -٢٠
أداء تلك الشركات والتشاركيات اليت اختصت بتأمني فرص عمل وشكلت جلنة عليا لتنفيذ أحكام هذا القرار،                

جلماهريية العربية الليبية بأمهية حق العمل، وللحكمة ذاهتا أسند إىل اللجنة الشعبية للمؤمتر الشعيب              إميانـاً مـن ا    
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األساسي يف كل شعبية وضع الربامج الكفيلة بتوفري مواطن عمل للباحثني عنه من أعضاء املؤمتر الشعيب األساسي                 
 :سات متثلت يفبالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة، كما مت اختاذ مجلة من السيا

 بشأن مزاولة األنشطة االقتصادية الذي مبوجبه منح اإلذن         ٢٠٠١ لسنة   ٢١إصـدار القـانون رقـم        -
 للقيام بالعديد من األنشطة من قبل القطاع اخلاص ومت تعديل حدود امللكية يف الشركات املسامهة؛ 

 ة كافة األنشطة؛دور املصارف التجارية واألهلية وما تقدمه من قروض وتسهيالت ملمارس -

مـا يتم ختصيصه من مبالغ لصندوق التحول حنو اإلنتاج الذي مينح تسهيالت عديدة متمثلة يف                 -
 اآلالت واملعدات وغريها لتوفري موطن عمل إنتاجي؛

 دور املصارف املتخصصة يف منح قروض بشروط ميسرة المتالك وسائل اإلنتاج؛ -

التراخيص الالزمة ملمارسة األنشطة االقتصادية املختلفة تبسيط اإلجراءات اإلدارية للحصول على  -
وإلغـاء العديد من التراخيص اليت حتد من مزاولة بعض األنشطة كتراخيص االسترياد والتصدير              

 والتقيد بنظام التسعري اجلربي وغريها؛

يالت اإلذن مبمارسة التوكيالت التجارية اليت تتيح ملمارسي النشاط التجاري احلصول على توك            -
 .)٥)(٤(جتارية للشركات املصنعة اليت تورد منتجاهتا إىل السوق اللييب

وللـرفع مـن مستوى كفاءة وأداء العاملني والراغبني يف احلصول على وظائف وضعت برامج للتوجيه                 -٢١
 الذي خصص فصالً    ١٩٧٠ لسنة   ٥٨ من قانون العمل رقم      ٦والتدريـب املهـين والتقين تنفيذاً ألحكام املادة         

 لسنة ٥٥ من القانون رقم ٣٠للتدريب املهين نظم فيه الشروط اخلاصة بتحسني كفاءة العاملني، كما نصت املادة 
 بشأن قانون اخلدمة املدنية، على التدريب وألزمت الوحدات اإلدارية بتدريب وتأهيل موظفيها من أجل               ١٩٧٦

 : صدرت العديد من القرارات التنفيذية منهاالنهوض واالرتقاء وحتسني معدل أدائهم، وتنفيذاً هلذه األهداف

إعداد : " إلصدار الئحة النظام التدرييب اليت عرفت التدريب بأنه        ١٩٩٩ لعام   ٢٠٦قـرار رقم     -
، وحددت  "وتأهـيل األفراد فنياً ومهنياً وإكساهبم مهارات تقنية يف خمتلف املهن والتخصصات           

اماً خاصاً بالدورات التدريبية املنهجية     أيضـاً مستويات وأنواع التدريب وشروطه وأولت اهتم       
 والدورات التخصصية من أجل حتقيق أهداف التدريب املهين؛

 بشأن تنظيم دورات تدريبية للعاملني الوطنيني غري املؤهلني         ١٩٨٦ لسنة   ٤٣١كمـا صدر القرار رقم       -
جبه اجلهات العامة   بالوحدات اإلدارية وأصبح التدريب مبختلف صوره حقاً للموظف والعامل تلتزم مبو          

واخلاصـة عـلى حد سواء، كما أن الدورات التدريبية مل تقتصر على الربامج اليت تنفذ على الصعيد                  
 تطوير العاملني   الداخـلي بـل جتاوزهتـا، حيث نصت القوانني السارية على اإليفاد للخارج هبدف             
  إليه التقنية؛ومتكينهم واالستفادة من التطور التكنولوجي والتعرف على أحدث ما وصلت
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ويف سبيل تفعيل آليات التدريب مت إنشاء معهد إلعداد املعلمني واملدربني التقنيني هبدف إعدادهم  -
 ؛١٩٨٨ لسنة ٩٠وتأهيلهم مبوجب القرار رقم 

كما خول األفراد حق إنشاء مراكز مهنية كنشاط خاص الستقطاب خمتلف الفئات من اجلنسني               -
 بشأن تقرير ١٩٨٩ لسنة ٩٦والرفع من كفاءهتم، القرار رقم      مـن أجل حتسني مستوى أدائهم       
 بعض األحكام للتدريب املهين احلر؛

 املركز الوطين للتدريب لتنمية وتدريب القوى       ١٩٩٠ لسنة   ٩٤٢أنشـئ مبوجـب القرار رقم        -
 .العاملة الوطنية يف كافة القطاعات

  احلق يف أجر منصف- ٧املادة 

 بشأن نظام املرتبات كافة األحكام املتعلقة باألجور، وتسعى املؤمترات ١٩٨١  لسنة١٥نظم القانون رقم  -٢٢
الشعبية إىل إحداث تعديالت على هذا القانون، مبا يتالءم واحتياجات العاملني وأسرهم وتطور مستوى املعيشة،               

يذاً لقرار مؤمتر   وقد أنيط مبجلس التخطيط العام صالحية القيام بدراسات وأحباث تؤمن للمواطن أفضل دخل تنف             
 . اخلاص بالقضايا العامة٢٠٠٢ لسنة ٢٠الشعب العام رقم 

األخـذ يف االعتبار أن اجلماهريية العربية الليبية ال متيز يف األجور بسبب اجلنس أو انتماءات أو غريه من      -٢٣
 وساوى بينهما يف    أسباب التمييز، حيث أقر مبدأ املساواة يف األجور يف القانون الذي خاطب املوظف ذكر وأثىن              

 .كافة املعامالت املالية، مبا يف ذلك ما يتصل بشروط التعيني والقبول يف العمل

وكفلـت التشـريعات الليبـية اخلاصة بالعمل والوظيفة العامة للجميع ذكوراً وإناثاً فرصاً متساوية يف              -٢٤
لكفاءة واخلربة واملستوى التعليمي    احلصـول على عمل ويف الترقية وفقاً ملعايري موضوعية ال شخصية أي حسب ا             

، الشروط اخلاصة بترقية ١٩٧٦ لسنة ٥٥ من قانون اخلدمة املدنية رقم   ٥٠ إىل   ٣٦واألقدمية، وقد حددت املواد     
املوظـف والعالوات والترقيات التشجيعية واملكافآت واحلوافز وفق معايري موضوعية ال شخصية، وحدد الفصل              

 على ٨٥، وأكدت املادة ٩٠-٨٥انون العمل ساعات العمل وفترات الراحة يف املواد الثاين من الباب الثالث من ق
 ساعات يف اليوم ال تدخل فيها الفترات اخلاصة بتناول الطعام والراحة، ٨عدم جواز تشغيل العامل فعلياً أكثر من 

 على أال تزيد ٩٣ املادة وحـددت سن عمل األطفال مبا يتفق واملواثيق واالتفاقيات الدولية ذات العالقة، فقضت       
 .مدة عمل الطفل عن ست ساعات يف اليوم

وكضمانة حلق العامل يف التمتع بأوقات الراحة وللحيلولة دون تعسف صاحب العمل فقد حظرت الفقرة  -٢٥
 سالف الذكر، على صاحب العمل أن يفسخ العقد أثناء الراحة ٥٨ من قانون العمل رقم   ٨٨األخـرية من املادة     

 .)٦(عية والعطالت الرمسيةاألسبو

، وهي  )٧٤-٦٥املواد من   ( حق املوظف يف اإلجازات      ١٩٧٦ لسنة   ٥٥ونظم قانون اخلدمة املدنية رقم       -٢٦
 ".اإلجازات الطارئة، اإلجازات اخلاصة مبرتب واإلجازات اخلاصة بدون مرتب: "كالتايل
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 من االتفاقيات الدولية اليت نظمت حقوق عـلماً بـأن اجلماهريية العربية الليبية قد صادقت على العديد    -٢٧
 :العاملني وعالقاهتم بصاحب العمل وغريه منها

يونيه / حزيران ٢٧، صادقت عليها بتاريخ     )١٣رقم   (١٩٧٠اتفاقية حتديد احلد األدىن لألجور،       -
 ؛١٩٧١

يونيه / حزيران ٢٠، صادقت عليها بتاريخ     )١٠٠رقم   (١٩٥١اتفاقـية املسـاواة يف األجور،        - 
 ؛١٩٦٢

 .١٩٧١مايو / أيار٢٧، صادقت عليها بتاريخ )١٤رقم  (١٩٢١اتفاقية الراحة األسبوعية،  -  

 تدابري السالمة والصحة العمالية

أكدت كافة التشريعات على ضرورة ضمان السالمة والصحة للمرأة والرجل على حد سواء وترك للمرأة  -٢٨
 . قيامها باألعمال الصعبة واخلطرة مىت أرادت ذلكحرية اختيار العمل الذي يناسب تكوينها ومل حيظر

 بشأن األمن   ١٩٧٦ لسنة   ٩٣وتأكـيداً على ضمان السالمة والصحة لكافة العاملني صدر القانون رقم             -٢٩
الصناعي والسالمة ألزمت جهات العمل العامة واخلاصة بضرورة اختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة حلماية العمال ومن 

ن العمل من أخطار العمل وأضراره واألمراض اليت تنشأ عنها وفقاً لألحكام املبينة هبذا القانون،               يتواجد يف أماك  
 بشأن العمل أكد على محاية العمال من أخطار العمل          ١٩٧٠ لسنة   ٥٨ويف الفصـل الـرابع مـن القانون رقم          

 لسنة  ٨كر منها القرار رقم     وصدرت عدة قرارات تنفيذية تؤكد أمهية وضرورة ضمان السالمة لكافة العاملني نذ           
 .)٧( بإصدار الئحة محاية صحة وسالمة العمال١٩٧٤

  احلق يف تكوين النقابات واجلمعيات- ٨املادة 

 من قانون تعزيز احلرية على أن املواطنني أحرار يف إنشاء النقابات واالحتادات والروابط              ٩أكدت املادة    -٣٠
االنضمام إليها حلماية مصاحلهم وحتقيق األغراض املشروعة اليت أنشئت من املهنية واالجتماعية واجلمعيات اخلريية و

أبناء : " من الوثيقة الكربى اخلضراء حلقوق اإلنسان يف عصر اجلماهري اليت جاء فيها            ٦أجلها مبا يتفق ونص البند      
، وصدر القانون رقم    "ةاجملتمع اجلماهريي أحرار يف تكوين االحتادات والنقابات والروابط حلماية مصاحلهم املهني          

 بشأن النقابات واالحتادات والروابط املهنية، ومبوجب هذا القانون حيق لكافة الفئات دون متييز              ١٩٩٨ لسنة   ٢٣
أن تنتظم يف نقابات وروابط أو احتادات للقيام بتسيري شؤون أعضائها، ونذكر على سبيل املثال ال احلصر القانون       

 املوظفني الذي يعمل على رفع مستوى كفاءة الوظيفة العامة وحتقيق املصلحة       بإنشاء رابطة  ١٩٧٦ لسنة   ٩٨رقم  
العامة وكفالة الرعاية الصحية واالقتصادية لألعضاء وأسرهم مبا توفره من مساعدات وخدمات، وهي بذلك تعرب               

يفية من عن كل ما يهم أعضاء الرابطة ومصاحلهم ومساعدهتم على جتاوز ما يواجهونه من صعوبات ومشاكل وظ 
خالل املسامهة مع اجلهات ذات العالقة يف الوصول إىل احللول املناسبة، وتعمل الرابطة أيضاً على توطيد عالقات                 

 ١٩٧٣ لسنة   ١٠٧الـزمالة واألخـوة بني املوظفني على أسس الثقة واالحترام والتعاون، وهو ما أكده القانون                
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 الطبية وتعمل على خلق روح التضامن فيما بينهم واالرتقاء          بإنشاء نقابة للمهن الطبية وتضم من ميارسون املهن       
مبسـتوى هـذه املهنة ودعم روح التعاون بني العاملني واملشاركة يف ختطيط السياسات العامة يف اجملال الصحي                  

 .والطيب

كافة  بشأن إعادة تنظيم اجلمعيات األهلية والئحته التنفيذية فقد خول ل٢٠٠٢ لسنة ١٩أما القانون رقم  -٣١
املواطنني ممن يرغبون يف االرتقاء مبستوى اجملتمع املدين وحتسني خدماته ودعم مؤسساته احلق يف تنظيم مجعيات يتم 
إشـهارها وفـق أحكامـه بغض النظر عن اجلنس ومل حيرم املرأة من حق تأسيس مجعية أهلية أو االنضمام إىل                     

 واالحتادات والروابط املهنية حيق للمرأة االنضمام  بشأن النقابات٢٣عضـويتها، ومبوجـب أحكام القانون رقم    
 ".املشتغلني"للنقابات أو االحتادات حيث استخدم املشرع كلمة 

 يتضح جبالء حرص املرأة الليبية على املسامهة يف ١٩٩٩ووفقاً ملا أورده التقرير الوطين للتنمية البشرية عام  -٣٢
، ٢٠٠١ لسنة   ٢٠ل مجعية نسائية، كما كفل هلا القانون رقم          تاريخ تأسيس أو   ١٩٥٤اجملـتمع املدين منذ عام      

بشـأن تنظـيم اجلمعيات النسائية احلق يف إنشاء مجعيات نسائية لالرتقاء باملرأة واألسرة يف اجملاالت االجتماعية                 
 .والثقافية

متخصصة  مجعية علمية ومهنية ٥٧ عن وجود ١٩٩٥وتشري إحصاءات اهليئة القومية للبحث العلمي لسنة  -٣٣
 .تضم يف عضويتها نساء من بينهم قائمني بواجب إدارة وتسيري اجلمعية

  احلق يف الضمان االجتماعي- ٩املادة 

 لسنة  ٢٤كفل القانون اللييب احلق يف الضمان االجتماعي لكافة املواطنني مبا يتفق وأحكام القانون رقم                -٣٤
ن احلق يف الرعاية االجتماعية والضمان االجتماعي       لكل مواط : " بشـأن تعزيز احلرية الذي نص على أنه        ١٩٩١

فاجملتمع ويل من ال ويل لـه وحيمي احملتاجني واملسنني والعجزة واليتامى ويضمن لغري القادرين عن العمل ألسباب 
 من الوثيقة اخلضراء الكربى حلقوق اإلنسان يف عصر         ١٤واملادة  ". خارجـة عـن إرادهتم وسائل العيش الكرمي       

 . اليت أكدت على أن اجملتمع اجلماهريي ويل من ال ويل لـهاجلماهري

 بشأن الضمان   ١٩٨٠ لسنة   ١٣وحيكـم احلق يف الضمان االجتماعي قانونني أساسيني مها القانون رقم             -٣٥
 لسنة  ٦٦٩االجـتماعي والئحـة معاشات الضمان االجتماعي الصادر مبوجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم               

  بإنشاء صندوق التضامن االجتماعي مع مراعاة ما جاء يف القانون           ١٩٩٨ لسنة   ٢٠رقـم   ، والقـانون    ١٩٨١
 . بشأن املعاقني١٩٨٧ لسنة ٥رقم 

 سابق اإلشارة إليه حق العامل يف الضمان االجتماعي وحقه يف           ١٩٧٠ لسنة   ٥٨كما نظم القانون رقم      -٣٦
جز على قيمة االشتراكات اخلاصة بالتأمني االجتماعي       التمـتع بكافة املنافع العينية والنقدية وعلى عدم جواز احل         

 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل وقانون التأمني         ١٩٧١ لسنة   ٢٢ولقـد عىن القانون رقم      ) ٣٤املـادة   (
 .االجتماعي بصياغة قواعد تفصيلية حلق العامل يف التأمني االجتماعي
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بل مشل أيضاً القطاع غري ) الرمسي(لى القطاع املهيكل كما أن غطاء احلماية االجتماعية مل يقتصر فقط ع -٣٧
املهـيكل يف الدولة، حيث اعترب االشتراك الضماين حقاً أساسياً للعامل واملوظف يف القطاعني العام واخلاص على              

 .حد سواء

ظف احلق  املشار إليه فإن للعامل واملو١٩٨٠ لسنة ١٣وانسجاماً مع أحكام املادة األوىل من القانون رقم  -٣٨
يف الرعاية الصحية ويف تقاضي التعويضات املناسبة عما يلحق هبما جراء إصابات العمل والعجز الكلي أو اجلزئي                 
ويف ضـمان الشيخوخة، إذ إن املشروع اللييب اهتم بشكل خاص بالفئات الضعيفة يف اجملتمع من أطفال ونساء                  

أمني احتياجاهتم ومستلزماهتم العينية واملعنوية مبا يف       ومعـاقني وعجزة وكبار سن، وأنشئ هلم دور خاصة تتوىل ت          
ذلك الصحية والنفسية، وأوكل إىل صندوق التضامن االجتماعي مهمة اإلشراف واإلدارة واملتابعة هلذه املؤسسات 

 .اليت جتد اهتماماً خاصاً من قبل الدولة

األساسي احلاالت اليت ختول     بشأن املعاش    ١٩٨٥ لسنة   ١٦ من القانون رقم     ١٢وقـد حـددت املادة       -٣٩
 أسرة  -املطلقات  : "لألشخاص حق احلصول على معاش أساسي ممن انقطعت هبم أو ضاقت عليهم سبل العيش من بينهم               

أو لتنفيذ  أسرة احملتجز أو احملبوس احتياطياً - العائدين من املهجر - نزيل املستشفى ملدة جتاوز الشهرين       -املريض  
 وأسرة املفقود أو الغائب أو األسري، كما كفل للمفرج -دة االحتجاز أو مدة احلبس شهرين حكم قضائي مىت جتاوزت م   

عن العمل،   وللعاجزين   -عـنه بعد انقضاء مدة العقوبة احملكوم هبا إىل حني التحاقه بعمل حق استحقاق املعاش األساسي               
 ".واألوالد القصَّر ملعول حجب عنه املعاش األساسي

أن املشـروع اللـييب كفل للجميع حق احلصول على التعويضات النقدية يف حالة املرض         يتضـح ممـا تقـدم        -٤٠
والتعويضـات عن إصابات العمل وإعانات البطالة، حرصاً منه على محاية األسرة من الوقوع يف حمنة العوز، كما هلا احلق      

 .أو حبسه أو غري ذلك من األسبابيف املعاش إىل حني تسوية املشاكل اليت تواجهها نتيجة لوفاة العائل أو مرضه 

يف املنافع النقدية بل أكد على حقه يف استحقاق         ) ذكر وأنثى (ومل يقتصر األمر على تقرير حق املواطن         -٤١
املنافع العينية سواء ما تعلق منها بالرعاية االجتماعية استناداً إىل أن اجملتمع هو العائل ملن ليس لـه مأوى أو عائل، 

ل من تقعد به ظروفه الشخصية أو االجتماعية عن رعاية نفسه، أو ما تعلق بالرعاية الصحية                وهـو الـراعي لك    
النوعـية اليت هدف من إقرارها كفالة األمن الصناعي والسالمة العمالية ورعاية حاالت إصابات العمل وأمراض                

 . دور الرعاية االجتماعيةاملهنة وإعادة التأهيل ورعاية العجزة واملعاقني وتقدمي اخلدمات الصحية لرتالء

وتأكيداً على أمهية الرعاية االجتماعية بتحسني أحوال املواطنني والرفع من مستوى معيشتهم فقد أنشئ               -٤٢
 . لتسيري تنفيذ سياسته املقررة باخلصوص١٩٩٨ لسنة ٢٠صندوق الرعاية االجتماعية مبوجب أحكام القانون رقم 

 : زمة مبا جاء يف اتفاقيات دولية ذات عالقة هبذا احلق اليت متت املصادقة عليها منهاواجلماهريية العربية الليبية مل -٤٣

 ؛١٩٧١مايو / أيار١٩بتاريخ ) املعايري الدنيا(الضمان االجتماعي ) ١٠٢رقم (اتفاقية  -

 ؛١٩٧١مايو / أيار٢٧إصابات العمل بتاريخ ) ١٢١رقم (اتفاقية  -
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 ؛١٩٧٥يونيه / حزيران١٩ة بتاريخ املسنني واإلعان) ١٢٨رقم (اتفاقية  -

 .١٩٧٥يونيه / حزيران١٩للرعاية الصحية واملرضية بتاريخ ) ١٣٠رقم (اتفاقية  -

وهـذه االتفاقيات كما أسلفنا ملزمة للسلطة التنفيذية والقضائية ألن القانون الدويل يسمو على القانون          -٤٤
 :٢٠٠١ املصروفة خالل العام وفيما يلي بيان بأعداد وقيم املعاشات بأنواعها. الوطين

 نوع املعاش العدد القيمة باملليون دينار لييب

 معاش تأميين ٦ ٨٧٩ ٨ ١٣١

 معاش ضماين ٢٠٨ ٦٥٢ ٤٤٤ ٥٤٣
 معاش تقاعدي مدين ٤ ٢٤٩ ٦ ٨٧٢
 معاش تقاعدي عسكري ٢٤ ٢٤٩ ٥٥ ١٦٩
 اإلمجايل  ٢٤٢ ٢٢٩ ٥١٤ ٧١٥

  محاية األسرة واألمهات واألطفال-١٠املادة 

يقصد باألسرة األب واألم وأوالدمها يف إطار ما يعرف باألسرة النووية غري أن املفهوم التقليدي املتعارف  -٤٥
 .عليه يف اجملتمع اللييب يتسع ليشمل األجداد واجلدات واألقارب، وهبذا يعترف اجملتمع باألسرة املوسعة أو املمتدة

 يعد األطفال عند بلوغها مسؤولني قانوناً عما يبدر عنهم حددت سن الرشد بثمانية عشر عاماً السن اليت -٤٦
من تصرفات وفقاً لنص املادة األوىل من قانون تنظيم شؤون القاصرين والنصوص املتعلقة بتنظيم املسؤولية اجلنائية 

 .الواردة يف قانون العقوبات اللييب

 .إلسالمي الذي حيث على الزواج ويبغض الطالقتعترب محاية األسرة من ثوابت اجملتمع اللييب يف إطار دينه ا -٤٧

وبعد الرجوع إىل ما ورد يف التقرير األول للجماهريية العربية الليبية باخلصوص والتقرير اخلاص باتفاقية                -٤٨
الطفـل واتفاقـية القضـاء عـلى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية                   

شـري إىل أن املشرع اللييب قد تكفل القانون حبماية األسرة من خالل إقراره لسياسة حتقق األمن                 والسياسـية، ن  
اجلرائم "ب    : واالستقرار ألعضائها، ويف ذلك خصص الباب الثاين من الكتاب الثالث من قانون العقوبات املعنون             

ما يقع منها اعتداء على احلق يف النفقة أو لتجرمي طائفة من األفعال تعد انتهاكاً حلقوق األسرة سواء " ضد األسرة
وسواء استعمال وسائل   ) ٣٩٦املادة  (يف املسـاعدة العائلية من خالل تأثيم التقصري يف القيام بالواجبات العائلية             

 ).٣٩٧املادة (اإلصالح أو التربية 

اشترط تراضي الطرفني    الذي نظم األحكام اخلاصة بالزواج والطالق،        ١٩٨٤ لسنة   ١٠ومبوجـب القانون رقم      -٤٩
ال جيوز للويل أن جيرب     : "، كما نصت املادة الثامنة على أنه      )املادة الثانية (واعتـرب الرضا ركناً أساسياً النعقاد عقد الزواج         

 ". الفىت أو الفتاة على الزواج رغم إرادهتما، وال جيوز للويل أن يعضل املوىل عليها من الزواج مبن ترضاه زوجاً هلا
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 بشأن الضمان االجتماعي ١٩٨٠ لسنة ١٣صـاً على تأمني احلماية اخلاصة لألمهات فقد قرر القانون رقم       وحر -٥٠
 حق األم يف احلصول على منح مقطوعة خالل فترات خاصة منها إعانة احلمل اليت تستحق عن املدة اليت تبدأ                    ٢٧يف املادة   

فقاً لبيان إمجايل باإلعانات واملنح املقطوعة اليت مت صرفها         وو. مـن الشهر الرابع للحمل حىت متام الوضع، ومنحة الوالدة         
منح  دينار إمجايل ٣٦٩ ١١٣ ٥٥٠ دينار، ومبلغ ٣٧ ٠٠٠ ١٧٨ فقـد بلغت قيمة إعانة احلمل  ٢٠٠٢خـالل عـام    

 : ٢٠٠١الوالدة، وفيما يلي جدول يبني توزيع األسر حسب حجم األسرة وفئات الدخل السنوي بالدينار لسنة 

 فئات الدخل السنوي لألسرة

د إمجايل عد
 األسرة

 أكثر من

 ٨ ٠٠٠ 

 

٦ ٥٠٠ 

 

٥ ٠٠٠ 

 

٤ ٠٠٠ 

 

٣ ٠٠٠ 

 

٢ ٥٠٠ 

 

٢ ٠٠٠ 

 أقل من

٢ ٠٠٠ 

فئات حجم 
 األسرة

٤-١ ١٤٠ ٩٢٦ ٤٤ ٧٥٦ ٢٠ ٠٦٧ ٤٢ ٨٣٢ ٢٨ ٩٦١ ١٦ ٨٣٢ ٤ ٤٧٣ ٣ ٥٠٦ ٣٠٢ ٣٥٣ 

٦-٥ ٣٢ ٣١٦ ٢١ ٩٧٨ ١٢ ٥٧٦ ٣١ ٧٩٣ ٢١ ٢٥٤ ١٩ ٩٣١ ٦ ٧٧١ ٦ ٣٤٥ ١٥٣ ٨٦٤ 

٨-٧ ٢١ ٨٥٣ ١٦ ٢٢٥ ٩ ١٣٦ ٢٨ ٣٠٨ ١٦ ٥٩٧ ١٧ ٢٤٥ ٨ ٢٣٣ ٨ ٨٨٢ ١٢٦ ٤٧٩ 

١٠-٩ ١٦ ٠٢٦ ١٠ ٧٥٤ ٦ ٠١٥ ٢٠ ٩٢١ ١٢ ٥٥٥ ١٢ ٨٠٨ ٧ ٢٢٣ ٩ ١٢٥ ٩٥ ٤٢٧ 

١٢-١١ ٧ ٧٢٧ ٦ ٠٧٢ ٣ ٤٤٢ ١١ ٨٩٥ ٧ ٨٧٧ ٨ ٤٢٦ ٥ ١٦٥ ٧ ٠٨٧ ٥٧ ٦٩١ 

١٤-١٣ ٣ ١٣٦ ٢ ٥٢١ ١ ٥٠٣ ٤ ٩٣٩ ٣ ٦٧٣ ٤ ١٠٣ ٢ ٦١٦ ٣ ٨٩٦ ٢٥ ٤١٤ 

  فأكثر١٥ ١ ٦٦٥ ١ ١٩٨ ٦٨٣ ٢ ٣٧٦ ١ ٩٩٣ ٢ ٤١٥ ١ ٧٦٣ ٣ ٢٣٩ ١٥ ٣٣٢

 اجملموع  ٢٢٣ ٦٧٦ ١٠٣ ٥٠٤ ٥٣ ٤٢٢ ١٤٣ ٠٦٤ ٩٢ ٩١٠ ٨١ ٧٦٠ ٣٧ ١٤٤ ٤٢ ٠٨٠ ٧٧٧ ٥٦٠

  األسر% ٢٨,٨ ١٣,٣ ٦,٩ ١٨,٤ ١٢,٠ ١٠,٥ ٤,٨ ٥,٤ ١٠٠

 حقوق الطفل

يـرجع يف شأن البيانات املتعلقة بضمانات حقوق الطفل إىل ما ورد بالتقرير األول للجماهريية العربية                 -٥١
ا ورد بالتقرير الذي أعدته منظمة اليونيسيف حول وضع النساء واألطفال يف اجلماهريية العربية الليبية      الليبـية وم  

 : مع األخذ يف االعتبار اإلضافات التالية١٩٩٧سنة 

، بشأن محاية الطفولة على مزايا وضمانات إضافية حلقوق ١٩٩٧ لسنة   ٥نـص القـانون رقم       -١ 
 :الطفل منها

يل النسب أمساء ثالثية ومتكينهم من احلصول على وثائق السفر وإثبات اهلوية            مـنح األطفـال جمهـو      -
 واجلنسية؛

 حظر تشغيل األطفال إال لغرض تعليمهم حرفة من احلرف؛ -

يـتوىل صـندوق التضامن االجتماعي رعاية واحتضان األطفال ممن ال عائل هلم وأولئك الذين                -
اجلنوح وذلك يف مؤسسات للرعاية والتأهيل      دفعـت هبم الظروف للوقوع يف هوة االحنراف و        
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االجتماعي تضم أخصائيون وأخصائيات اجتماعيات وتوفر املؤسسات املذكورة الرعاية األسرية       
 .البديلة عن األسرة الطبيعية

 مسؤولية توفري ١٩٩٨ لسنة ٢٠يتوىل صندوق التضامن االجتماعي مبوجب أحكام القانون رقم  -٢ 
 .داث اجلاحننياحلماية والتأهيل لألح

متنع التشريعات النافذة يف ليبيا أي شكل من أشكال التمييز بني األطفال بسبب النسب أو غريه                 -٣ 
ومحاية مجيع األطفال من مظاهر االستغالل االقتصادي مبا يف ذلك منع تشغيل األطفال، ودعارة األطفال والتصوير 

 .اإلباحي لألطفال

 :ليبية طرفاً يف االتفاقيات املعنية بالطفل وعلى األخصتعترب اجلماهريية العربية ال -٤ 

 ؛١٩٩١ لسنة ٢االتفاقية الدولية حلقوق الطفل اليت صادقت عليها مبوجب القانون رقم  -

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ -

 اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة؛ -

  بشأن محاية األمومة؛١٠٣رقم اتفاقية العمل الدولية  -

 .اتفاقية منظمة العمل الدولية والعربية اخلاصتني باحلد األدىن لسن العمل -

وبالنسبة لالستفادة من اخلربة واملساعدة الدولية يتم التنسيق مع مكتب اليونيسيف يف طرابلس ومنظمة               -٥٢
 .ة واألمومة والطفولةاليونسكو ومنظمة الصحة العاملية يف تطوير أساليب محاية األسر

 )احلق يف مستوى معيشي الئق( احلق يف الغذاء والكساء واملأوى -١١املادة 

 ١الفقرة 

وفقاً ملا جاء يف تقرير التنمية البشرية يف ليبيا الصادر عن اهليئة الوطنية للتوثيق واملعلومات يعترب مستوى                  -٥٣
  الكلي وكذلك بالنسبة للعاطلني واملقعدين الذين       معيشـة السكان يف مستوى متطور ومناسب من حيث اجملموع         

ولقد حدثت تطورات . ال دخـل هلم وفقاً ملا يضمنه هلم القانون من معاشات أساسية تستجيب ملتطلبات املعيشة      
وتغـريات إجيابـية على مستوى معيشة السكان يف ليبيا تعكسها مؤشرات احلصول على السعرات احلرارية لكل                 

 *. حلد األدىن الدويل املتعارف عليهمواطن اليت فاقت ا

 ــــــــــــ

 .انظر تقرير التنمية البشرية املستدامة الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي * 
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كمـا جنحـت خطط التحول التنموي والربامج االستثمارية يف جمال التنمية البشرية بشكل ملحوظ يف                 -٥٤
 .١٩٦٩ اجملتمع مقارنة مبا كان عليه الوضع قبل قيام الثورة عام تقليص الفجوة يف توزيع الدخل بني فئات

وتشري التقديرات املبنية على قياس التفاوت إىل أن الدخل وفقاً لبيانات مسح اإلنفاق العائلي باستخدام                -٥٥
ى معـامل جيين، أن نسبة تفاوت الدخل يف ليبيا تتسم باالعتدال سواء من حيث املتوسط الوطين أو على مستو                  

السـكان ككـل، وكذلك احلال بالنسبة لقياس التفاوت يف الدخل بني املناطق اجلغرافية الليبية اليت جاءت هي                  
 .األخرى معتدلة وال تشري إىل فوارق عالية

ولضمان مستوى معيشي الئق اختذت اإلجراءات الالزمة لضمان استمرار عرض السلع يف قنوات التوزيع     -٥٦
ط وبدعم من امليزانية العامة الذي يشمل كل املواطنني، حيث مت إشهار العديد من              بـأقل تكلفة وبأنسب الشرو    

 مجعية عام ٨٨٨ ٢٢٩، وارتفع هذا العدد ليصل إىل      ١٩٧٩ مجعية عام    ٥ ٩٩٨اجلمعـيات االستهالكية اليت بلغ عددها       
 . مليون مساهم٥,٧ن  وعدد األفراد أكثر م٧٧٦ ٤٤٨، وتغطي هذه اجلمعيات مجيع األسر الليبية اليت هي ٢٠٠٣

ويرتـبط بقياس حتسن مستوى املعيشة حتسني القدرة الشرائية للفرد عن طريق حتقيق منو جيد يف متوسط دخل                   -٥٧
 دينار يف   ٣ ٣١٨ إىل حوايل    ١٩٧٠ دينار عام    ٦٥٦الفـرد الـنقدي مقارنـة بنصيبه من الناتج احمللي الذي ارتفع من              

 املائة وهو معدل مرتفع مقارنة مبعدل الزيادة السكانية وبالرغم من تراجع             يف ١٩الثمانينـيات أي مبعدل مركب يقارب       
 : انظر اجلدول التايل١٩٩٧ عام ٢ ٦١٨دخل الفرد بعد حقبة الثمانينيات إال أنه بقي مناسباً حيث استقر عند حدود 

 متوسط دخل الفرد مقاساً بنصيبه من الناتج احمللي اإلمجايل

 دخل الفرد 
 )دينار(

 لسكان عدد ا
 )ألف نسمة(

بتكلفة عوامل (الناتج احمللي اإلمجايل 
 )الدخل اجلارية وباملليون دينار

 
 السنة

١٩٧٠ ١ ٢٨٨,٣ ١ ٩٦٣,٠ ٦٥٦ 
١٩٧٥ ٣ ٦٧٤,٣ ٢ ٥٩٥,٥ ١ ٤١٦ 
١٩٨٠ ١٠ ٥٥٣,٨ ٣ ١٨٠,٨ ٣ ٣١٨ 
١٩٨٥ ٧ ٨٥٢,١ ٣ ٦١٧,٨ ٢ ١٧٠ 
١٩٩٠ ٧ ٧٤٩,٦ ٤ ٥٢٥,٠ ١ ٧١٣ 
١٩٩٥ ١٣ ١٢١,٣ ٤ ٧٩٩,٠ ٤ ٣٨٩,٧ 
٢٠٠٠ ١٧ ٦٢٠,٢ ٥ ١٢٥ ٣ ٤٣٨ 

تعكس زيادة مستوى دخل الفرد احلقيقي مقدرته للحصول على السلع واخلدمات واالدخار أيضاً، كما               -٥٨
تعكس حجم اإلنفاق العائلي املرتبط بقياس مستوى املعيشة ومدى توفر السلع واخلدمات اليت هي جانب مهم من 

 إىل أن اإلنفاق ١٩٩٩ ليبيا، ويشري تقرير التنمية البشرية يف ليبيا لعام  جوانـب حتسن مستوى معيشة السكان يف      
 يف املائة من الدخل     ٣٠العائلي على السلع واخلدمات االستهالكية مشفوعاً ببطاقة ادخارية معتدلة تصل إىل حد             
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إلنفاق العام على   وارتفع ا . ١٩٩٧ مليون دينار عام     ٧ ٢٣٦,٠ ليصل إىل    ١٩٧٠ مليون دينار عام     ٣٩٥,٦ارتفـع من    
 .١٩٩٧ مليون دينار عام ٤ ٣٢٨,٢ ليصل إىل حنو ١٩٧٠ مليون عام ٢٢٠,٧السلع واخلدمات االستهالكية من 

أدت السياسـات االجتماعية الداعمة إىل زيادة دخل الفرد عن طريق توفري اخلدمات اجملانية يف التعليم                 -٥٩
 . مع إعطاء أولوية للمعوزين أو املعاقنيوالصحة والسكن وإتاحتها جلميع الشرائح االجتماعية

تـربز مقارنة عوائد اخلدمات اليت تقدمها الدولة تدين قيمة ما يدفعه املواطن مقارنة بقيمة التكلفة حبيث                -٦٠
 .تقترب من اجملانية

 )ج(الفقرة الفرعية 

ثابت يكفي  يقـاس خط الفقر يف ليبيا على أساس احلصول على السلع واخلدمات وضمان دخل شهري                 -٦١
ملواجهة متطلبات املعيشة فكل من مل يتوفر لـه هذا احلد يعترب يف إعداد املشمولني بنظام املعاشات األساسية اليت                  
حسـبت على أساس توفري مستوى معيشي الئق، وبالتايل ميكن القول إنه ال توجد شرحية ميكن أن يطلق عليها                   

 .شرحية الفقراء يف اجملتمع اللييب

 )د(عية الفقرة الفر

تـنطلق السياسـات االجتماعية واالقتصادية يف اجملتمع اللييب من مؤشرات دالة على نوعية احلياة املادية                 -٦٢
واملعـنوية املطلوبة ففي املؤشرات املادية تربز مؤشرات السكن املناسب واملاء الصاحل للشرب والصرف الصحي               

سعرات والنقل واملواصالت ويتضمن هذا التقرير معلومات       والـرعاية الصـحية األولية والغذاء الكايف للتزود بال        
 .تفصيلية عن هذه املؤشرات

 احلق يف الغذاء الكايف: ٢الفقرة 

ميكـن الرجوع إىل ما ورد يف التقرير األول للجماهريية العربية الليبية بشأن تنفيذ العهد الدويل للحقوق    -٦٣
 :االعتبار املالحظات واملستجدات التاليةاالقتصادية واالجتماعية والثقافية، مع األخذ يف 

 يف اجلماهريية العربية الليبية وفقاً إلحصائيات       ٢٠٠١بلـغ إمجايل السعرات احلرارية للفرد عام         -
 سعر حراري يف الوقت الذي مل يتجاوز املعدل         ٣ ٣٣٣حنو  ) الفاو(مـنظمة األغذية والزراعة     

 سعراً، وذلك بفضل الدعم املستمر      ٣ ٢٨٥مة   سعر ونظريه بلغ يف الدول املتقد      ٢ ٨٠٧العاملي  
للسياسـة الغذائية يف اجلماهريية العربية الليبية وال يزال ينظر إليه كأسلوب من أساليب حتقيق               

 .الرفاه االجتماعي للفرد واألسرة ويقدم لكافة أفراد اجملتمع بدون متييز

يت أعدهتا اليونيسيف بعنوان وضع     بالنسبة للوضع الغذائي لألم والطفل ميكن الرجوع للدراسة ال         -
ووفقاً للبيانات املتاحة وعلى األخص تلك الواردة       . ١٩٩٧النساء واألطفال يف اجلماهريية عام      
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 ال توجد ظاهرة اجلوع وال مظاهر سوء التغذية فيما ١٩٩٩يف تقرير التنمية البشرية يف ليبيا لعام 
 .عدا بعض احلاالت املرضية

، يرجع إىل تقريري اجلماهريية خبصوص تنفيذ العهد الدويل         `٣`-`١`)ب(٢بالنسبة إىل الفقرة     -
املذكـور وكذلك إىل تقارير التنمية البشرية اليت يصدرها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وفيما              

متكن صندوق التضامن االجتماعي الذي أنشئ يف أواخر القرن املاضي من           ) ج(يـتعلق بالفقرة    
ليس هلم دخل وهذا الدخل قد حسب ليكون كافياً إلشباع حاجة           ضمان دخل مناسب للذين     

 .الفئات احملرومة لكافة متطلبات املعيشة ومن بينها احلصول على الغذاء الكايف

كما يتم توفري الغذاء الكايف لكل الفئات احملرومة يف مؤسسات الرعاية االجتماعية وللمسنني والعجزة               -
 .إن اجملتمع ويل من ال ويل له وراعي ملن ال راعي لـه: القاً من مقولةواألطفال الذين ال عائل هلم، انط

 )د(الفقرة 

تتبىن اجلماهريية العربية الليبية أسلوب دعم السلع التموينية والغذائية لتكون يف متناول شرائح اجملتمع وقد  -٦٤
 ٣٠٠سلع التموينية ومبلغ     مليون دينار لدعم ال    ٧٠٠،  ٢٠٠٣تضـمنت خمصصات ميزانية التحول للسنة املالية        

 .٢٠٠٣مليون دينار للعام 

 بشأن تنظيم واسترياد السلع يف مادته السادسة على ضمان حصول ١٩٩٦ لسنة ٤كما نص القانون رقم  -٦٥
املواطن على حاجته من السلع باألسعار املناسبة ومبا يكفل التوزيع العادل على مجيع املواطنني دون استثناء، حيث 

 لتوفري ١٩٧٦ لسنة ٦٠السلع التموينية من خالل اجلمعيات التعاونية االستهالكية مبوجب القانون رقم يتم توزيع 
احلاجات الغذائية لكل مواطن وبأسعار مدعومة وأقل بكثري من سعر التكلفة، فعلى سبيل املثال يتم توزيع سلعة                 

 .مجيع املقيمني يف اجلماهريية العربية الليبيةالدقيق على املخابز لتوفري اخلبز بسعر زهيد يتم استهالكه من قبل 

  )ه(الفقرة 

سـبقت اإلشـارة إىل السبل املؤدية إىل محاية املوارد املنتجة لألغذية، منها التشريعات املانعة الستغالل                 -٦٦
 الثروة  األراضي الزراعية يف البناء كما جاء يف قانون محاية األراضي الزراعية وكذلك التشريعات اليت حتافظ على               

 .احليوانية إضافة إىل تطور أساليب ختزين املواد الغذائية واحملاصيل الزراعية

 )و(الفقرة 

 :هناك عدة تدابري لنشر املعرفة مببادئ التغذية اليت منها على اخلصوص -٦٧

 املناهج الدراسية؛ )أ( 

 مراكز الرعاية الصحية؛ )ب( 
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 مراكز األمومة والطفولة؛ )ج( 

 الت ووسائل اإلعالم املرئي واملسموع؛الصحف واجمل )د( 

 .املطويات والنشرات  )ه( 

ومـع ذلك ال زال مستوى الوعي الغذائي دون املستوى املطلوب خاصة فيما يتعلق بالرضاعة الطبيعية                 -٦٨
 .وبعض املمارسات الغذائية الضارة

 )ط(٥الفقرة 

 وفيات األطفال والوفيات النفاسية لألمهات      كـان للتدابري املدرجة أثرها كما سلفت اإلشارة يف تقليل          -٦٩
وقد استفادت فئات املصابني باألمراض املعدية خاصة من        . واحلد من تسرب املرض من خالل األجانب املتسللني       

ومن الصعوبات اليت تواجهها الرعاية الصحية يورد       . بني املتسللني خبدمات الرعاية الصحية اجملانية والدواء اجملاين       
 : من اهليئة الوطنية للتوثيق واملعلومات حول التنمية البشرية ما يلي١٩٩٩لصادر عام التقرير ا

 ضعف آليات التخطيط الصحي؛ - 

 مشكالت تتعلق باحملافظة على املرافق الصحية وصيانتها؛ - 

 مشكالت تتعلق باإلنفاق على اخلدمات الصحية؛ - 

 مشكالت تتعلق بتوفري املعدات الطبية والصحية؛ - 

 مشكالت تتعلق بالقوى العاملة الصحية؛ - 

 مشكالت تتعلق بنوعية اخلدمات الصحية؛ - 

 .مشكالت تتعلق بالعالج يف اخلارج - 

 ٦الفقرة 

سـبقت اإلشارة إىل ذلك ضمن فعاليات الضمان االجتماعي والرعاية الصحية، ويضاف إىل ذلك قيام                -٧٠
ن ال عائل هلم مع توفري ضمانات حصول املسنني أينما وجدوا الضمان االجتماعي بفتح مؤسسات لرعاية املسنني مم

 .يف اجلماهريية العربية الليبية على حقهم يف الصحة وبضمانات قانونية وبرامج وخدمات فعلية

 )ز(الفقرة الفرعية 

ة األراضي  إضافة إىل ما ورد بتقرير اجلماهريية العربية الليبية األول فإن اجلماهريية قد اتبعت سياسة محاي               -٧١
الزراعـية مـن الزحف العمراين ومن التصحر وأجنزت أكرب مشروع لنقل املياه من عمق الصحراء إىل األراضي                  

 .الصاحلة للزراعة لتقطع املياه مئات الكيلومترات من اجلنوب إىل الشمال
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راضي الزراعية   بشأن محاية األ   ١٩٩٢ لسنة   ١٥ومن التشريعات املتعلقة باإلصالح الزراعي القانون رقم         -٧٢
 .، حلماية احليوانات واألشجار١٩٩٦ لسنة ٧والقانون رقم 

 )ح(٢الفقرة 

سـبقت اإلشـارة إىل اإلجراءات والتدابري اليت تتخذها اجلماهريية العربية الليبية من أجل محاية التوزيع                 -٧٣
 .من هذه املادة) د(٢العادل للمواد الغذائية يف الرد على الفقرة 

 حلق يف املسكن املناسبا): أ(٣الفقرة 

تـناول التقرير األول الذي قدمته اجلماهريية العربية الليبية بشأن تنفيذ العهد الدويل للحقوق االقتصادية        -٧٤
 :واالجتماعية والثقافية هذا احلق، إضافة إىل ما ورد بالتقرير ميكن اإلشارة إىل املستجدات واإلجنازات التالية

لتحول التنموي يف جمال توفري السكن الالئق كماً ونوعاً إذ مت إهناء            مت حتقيق مستهدفات خطط ا     -
 ألف وحدة سكنية    ٢٨٣ظاهرة سكن األكواخ ومدن الصفيح وازداد عد املساكن العصرية من           

 وحدة سكنية يف ٦٣٥ ٠٠٠ ويبلغ ١٩٨٤ وحدة سكنية عام ٥٥٦ ٠٠٠ ليصل إىل ١٩٧٣عام 
 .١٩٩٥سنة 

ر بعدد األسر للوحدة السكنية الواحدة ليصل إىل ما يقارب أسرة اخنفض االكتظاظ السكين املقدَّ -
 .١٩٩٥واحدة لكل وحدة سكنية عام 

 يف املائة ٨٥,٤استقر معظم السكان لإلقامة باملدن حبيث بلغت نسبتهم إىل إمجايل عدد السكان         -
 .١٩٩٥عام 

 وحدة سكنية ٩٣٠ ٨٧٠، ٢٠٠٠يبلغ إمجايل عدد املساكن يف اجلماهريية العربية الليبية يف عام        -
 :موزعة على النحو املبني باجلدول التايل

 نوع السكن العدد النسبة املئوية

 )مرتل عادي مستقل(حوش  ٤٣٣ ٢٥٤ ٤٦,٥ 

 )فيال(دار  ٣٣٧ ٨١٨ ٣٦,٣ 
 عمارة هبا جمموعة شقق سكنية ١٢٦ ٢٠٩ ١٣,٦ 
 أنواع أخرى من املساكن ٣٣ ٥٨٩ ٣,٦ 
 عاجملمو  ٩٣٠ ٨٧٠ ١٠٠,٠ 

 .٨٠. ، ص٢٠٠٢الكتاب اإلحصائي اهليئة الوطنية للتوثيق واملعلومات، : املصدر 
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بلغـت الـتقديرات املالية لالستثمـار يف قطـاع اإلسكان واملرافق يف خطة التحول التنموي               -
 موزعة على كافة أحناء اجلماهريية العربية الليبية يف خمتلف ٥ ٦٢٧ ٢٣٠ ٠٠٠، ٢٠٠٦-٢٠٠٢

 . نسمة٥ ٢٩٩ ٩٤٣ابل إمجايل عدد السكان املتوقع خالل الفترة وهو الشعبيات يف مق

 `١`)ب(٣الفقرة 

 .ال تنطبق حبيث ال يوجد من الفئات من هم بال مأوى سواء كانوا أفراداً أو أسراً -٧٥

 `٢`الفقرة الفرعية 

مساكن الئقة وتتوفر   ال تنطـبق على السكان يف اجلماهريية العربية الليبية إذ إن كل السكان يقيمون يف                 -٧٦
خدمـات املـياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز ويتأكد ذلك من خالل املؤشرات اليت يوردها تقرير األمم                 

 يف املائة من ٩٩,٧ بأن ١٩٩٩املتحدة حول التنمية البشرية وكذلك ما جاء يف تقرير التنمية البشرية يف ليبيا عام 
 . املائة يتصلون بشبكات وخدمات الصرف الصحي يف٩٤املواطنني حيصلون على الكهرباء و

 `٣`الفقرة الفرعية 

 .توجد أعداد من املساكن اليت بنيت بطريقة عشوائية وخارج املخططات -٧٧

 `٤`الفقرة الفرعية 

 .ال تنطبق -٧٨

. ٢٠٢٠-١٩٩٦ واعتماد املخطط طويل األمد      ٢٠٠٠مت وضع االستراتيجية الوطنية لإلسكان حىت عام         -٧٩
در العديد من القرارات لتيسري حصول املواطنني على مسكن صحي الئق بأقل التكاليف، منها قرار اللجنة كما ص

 مليون دينار موزعة ٤٤٠بقيمة إمجالية قدرها ) برنامج اإلقراض(، باعتماد ٢٠٠١ لسنة ٢٧٥الشعبية العامة رقم 
قوم املصارف التجارية العاملة يف اجلماهريية أن ت:  منه٣حسب مصادر التمويل ونوع اإلقراض، وقد جاء يف املادة 
 مليون دينار، وعلى املؤسسة املذكورة استخدام هذا        ١٥٠العربـية الليبـية بإقراض املؤسسة املصرفية األهلية مبلغاً قدره           

 وحدة سكنية لإلسكان الزراعي والرعوي يف  ٦ ٠٠٠القـرض ألغراض استكمال منح القروض اإلسكانية يف إطار تنفيذ           
 . منه على منح املصارف التجارية قرض للمصرف الزراعي والرعوي بالشعبيات٤ض املناطق، كما نصت املادة بع

 بتقرير بعض األحكام يف شأن اإلقراض الزراعي ٢٠٠١ لسنة ١٧٣وصدر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  -٨٠
واطنني قروض اإلسكان الزراعي والرعوي حبيث       على أن متنح املصارف التجارية واألهلية امل       ١والـرعوي وأقر يف مادته      

 سنة، ويف ذلك نص البند الثالث من قرار مؤمتر الشعب ٢٥ دينار ملدة ٣٠ ٠٠٠يكون احلد األقصى لقيمة القرض الواحد 
ليت  اخلاص بالقضايا العامة على تكليف أمانة اللجنة الشعبية العامة باختاذ اإلجراءات الالزمة ا             ١٩٩٩ لسنة   ٢٠العام رقم   

 املصارف وحجمها مبا يساهم  تضـمن زيادة رأس مال املصارف التخصصية من املبلغ اجملنب ويراعى يف ذلك نشاطات             
 .يف زيادة عدد املستفيدين من القروض اليت متنح يف اجملاالت اإلنتاجية واخلدمية واإلسكانية
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 والبناء منها جهاز التحدي للبناء      ويف اإلطـار التنفـيذي مت إنشاء العديد من األجهزة اخلاصة بالتشييد            -٨١
، الذي من أهدافه املسامهة يف تنفيذ املشروعات ٢٠٠٠ لسنة ١٨٥والتشييد املنشأ بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 

اإلسكانية وصيانتها وما يلزمها من مرافق والقيام بأعمال التجارة يف جماالهتا املختلفة واستثمار أمواله يف الداخل                
وفق التشريعات النافذة وله على األخص تنفيذ املشروعات اإلسكانية بغرض التصرف فيها للغري مبقابل              واخلارج  

 .منه) ٣املادة (

  )ه(الفقرة 

 ).ال تنطبق هذه الفقرة(املتعلقة حبدوث تغريات يف السياسات والقوانني اليت ترتب عليها آثار سلبية  -٨٢

 ٤الفقرة 

 : ما يلي١١ولة يف تنفيذ املادة من املصاعب اليت واجهت الد -٨٣

 اخنفاض عوائد الدولة نتيجة الخنفاض أو تذبذب أسعار النفط؛ - 

 نقص الوعي االجتماعي حول مسائل الغذاء والصحة؛ - 

 ندرة املياه؛ - 

 التجاء بعض األفراد إىل البناء العشوائي؛ - 

 .حتويل بعض الوحدات السكنية إىل مقار عمل - 

 ٥الفقرة 

فيد اجلماهريية العربية الليبية من جهود األمم املتحدة يف جمال إعمال احلقوق املنصوص عليها يف املادة تست -٨٤
 خاصـة منظمة الصحة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة ومنظمة اليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي               ١١

 .افحة اآلفات الزراعية ووقاية احليوانات ومحاية البيئةوتتجلى هذه االستفادة يف اخلربة الفنية والعملية خاصة يف مك

  احلق يف التمتع بأعلى مستوى للصحة اجلسمية والعقلية ميكن بلوغه-١٢املادة 

قامـت اجلماهرييـة العربية الليبية بتقدمي تقريرها األوَّيل حول تنفيذ العهد الدويل للحقوق االقتصادية                -٨٥
لتقرير املذكور على معلومات عن احلالة الصحية تغطي معظم املطلوب يف هذه            واالجتماعـية والثقافية واشتمل ا    

 :الفقرة مع إضافة ما يلي

أكدت االستراتيجية العامة للصحة يف ليبيا بداية من السبعينات على مبدإ الصحة للجميع وتقدمي اخلدمات  -٨٦
، ونص  ١٩٩٩االستراتيجيات الالحقة حىت    الصـحية الشاملة مكانياً وبشرياً وختصصياً واستمر هذا االلتزام يف           

 . على أن الرعاية الصحية والطبية حق مقرر للمواطنني تكفله الدولة١٩٧٣ لسنة ١٠٦القانون الصحي رقم 
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 باعتماد االستراتيجية الوطنية لتوفري الصحة للجميع       ١٩٩٥ لسنة   ٢٤ من القرار رقم     ١ونصـت املادة     -٨٧
ألوَّلية تعتمد أساساً على تغذية صاحلة عملياً ومقبولة اجتماعياً حبيث تكون           وباجلمـيع على أن الرعاية الصحية ا      

 من نفس القرار مشتمالت الرعاية الصحية األولية يف         ٣ميسَّـرة لكافة األسر واألفراد يف اجملتمع، وحددت املادة          
نقي املأمون، وتوفر اإلعـالم والتثقـيف الصـحي واالجتماعي وصحة اجلسم والعقل، والتغذية السليمة واملاء ال        

الصرف الصحي، وسالمة البيئة ورعاية األم والطفل، وتنظيم األسرة، والتحصني ضد األمراض املعدية، ومكافحة              
األمـراض السـارية وغري السارية واإلسعاف األوَّيل وتوفري األدوية األساسية، وضمان الصحة والسالمة املهنية               

 املعدل لالئحة التحصني والتطعيم اإلجباري يف ١٩٩٢ لسنة ٦٨٦ر رقم ونص القرا. والرعاية االجتماعية الصحية
مادته الثانية على إلزامية تطعيم األطفال وحتصينهم إجبارياً بالطعوم والتحصينات وفقاً للجداول الصحية املعتمدة              

 .وإخضاع املخالفني للمساءلة القانونية

ة العربية الليبية تفيد املؤشرات الصحية أن هناك حتسناً         ويف ظل اخلطة االستراتيجية الصحية يف اجلماهريي       -٨٨
 للنساء، وقد كان مؤشر طول العمر أو معدل توقع حياة الفرد ٦٦ سنة و٦٤واضحاً حيث يصل عمر الرجال إىل 

، ١٩٩٨ سنة وفق تقديرات     ٧٠ سنة يف السبعينات، ووصل إىل حدود        ٤٦ال يتجاوز   ) ذكـر أو أنثى   (اللـييب   
 باأللف يف عام    ١١٨ والدة واخنفض املعدل من      ١ ٠٠٠ لكل   ٣٠,١وفيات األطفال إىل حنو     واخنفضت معدالت   

 ومن خالل البيانات والدراسات امليدانية يتضح جبالء تقلص الفجوة بني ١٩٩٥ باأللف يف عام ٢٤,٤ إىل ١٩٧٣
 أجراها املسح الوطين لصحة معدالت وفيات األطفال يف املناطق احلضرية واملناطق الريفية، إذ تدلل التقديرات اليت 

 يف املائة تزامن مع االخنفاض املقرر ٦٧ على أن االخنفاض املقرر لنسبة الوفيات يف احلضر ١٩٩٥الطفل اللييب عام 
 ١٩٨٤ عام ٠,٩١ يف املائة واخنفاض متوسط عدد األطفال للمرأة الواحدة بنحو ٦٢يف األماكن الريفية الذي بلغ 

ا يؤكد فعالية االستراتيجية الوطنية اليت أقرت يف هذا اخلصوص اليت تبنت هنج التوسع ، مم١٩٩٥ يف عام ٠,٥١إىل 
كما مل تغفل االستراتيجية الوطنية تأمني الرعاية . األفقي يف اخلدمات الصحية وتوزيعها بالشكل العادل بني املناطق

وضمان حصول  ) النساء واألطفال كاملسنني واملعاقني من ذوي االحتياجات اخلاصة و      (الصـحية للفئات اخلاصة     
املواطن يف أي مرحلة من مراحله العمرية على خدمات ضمانية أفضل من حيث املستوى الصحي تنفيذاً للسياسة                 
الصحية اليت هتدف إىل االرتقاء مبستوى اخلدمات الصحية وتطوير البنية الصحية التحتية اليت شهدت تطوراً وحتسناً 

 يف امليزانية التسيريية ٢٠٠٢ دينار لييب لسنة ٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠ خصص هلا مبلغ وقدره عما كانت عليه سابقاً، وقد 
ويتضح التطور الذي طرأ على قطاع الصحة خالل العقود الثالثة املاضية من خالل التعرف . اخلاصة بقطاع الصحة

 .على اجلهود املبذولة إلنشاء البنية التحتية للنظام الصحي اللييب

بالنسبة للتطور الزمين الذي عرفه إعداد القوى البشرية الصحية فإن الفترة اليت شهدت             فكمـا هو األمر      -٨٩
قفـزات هائلـة يف قيام البنية التحتية الصحية هي عقد السبعينات الذي تضمن تطبيق اخلطتني اإلمنائيتني األوىل                  

األمر ذاته  .  وحدة ٩٣١،  ١٩٨٨ وحدة للرعاية الصحية األولية وقد بلغت عام         ٨٩والثانـية، حيث مت بناء حنو       
، ١٩٩٨ مركز عام    ١٦٣ فوصل إىل عدد     ١٩٨٠ مركز عام    ١٤٨بالنسبة ملراكز الرعاية الصحية فقد أنشأ عدد        

 عيادة خالل العقد األول للتنمية موزعة بني خمتلف مناطق اجلماهريية       ٤٠أمـا عن العيادات اجملمعة فقد مت إنشاء         
 .راكز ختصصيةوتناقص عددها بتحويل البعض منها إىل م
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وعـند تشـخيص طاقـة املستشـفيات، مقاسة بعدد األسِّرة املتوفرة، يتضح التوسع السريع الذي شهده قطاع                   -٩٠
 أسِّرة  ٣,٦، حيث ارتفع من     ١٩٨٥-١٩٧٣املستشفيات خالل العقود املاضية، وبالذات خالل فترة اخلطط اإلمنائية الثالث           

وقد بلغت تلك املعدالت . ١٩٨٥ مواطن عند هناية عام     ١ ٠٠٠ أسِّرة لكل    ٥,٣ مواطن يف بداية الفترة إىل       ١ ٠٠٠لكـل   
 مستشفى ختصصي كما حرصت     ٢٣ مستشفى منها    ٨٣بالتراجع التدرجيي نتيجة للزيادة السكانية، وبلغ عدد املستشفيات         

 .مصنع املاية ومصنع الرابطة على إنشاء مصنعني لتأمني احتياجات السوق احمللي من األدوية مها الليبيةالعربية  اجلماهريية

ولتيسري حصول املواطنني على خدمات صحية أفضل مت إشراك القطاع اخلاص يف خطة الدولة للقيام بدور إجيايب يف            -٩١
 بشأن النظام التشاركي يف جمال التعليم والصحة،        ٢٠٠٠ لسنة   ٦تنفيذ االستراتيجية الوطنية املقررة حيث صدر القانون رقم         

 .ملؤهلني يف هذا اجملال القيام بأي نشاط صحي من خالل تشاركيات تنشأ هلذا الغرض وفقاً ألحكام هذا القانونالذي خوَّل ا

 بشأن  ١٩٨٢ لسنة   ٧ونظـراً للعالقة الوثيقة بني البيئة وبني حق اإلنسان يف الصحة صدر القانون رقم                -٩٢
وقد تضمن القانونني أحكاماً تكفل .  للنظافة، بشأن األحكام العامة١٩٨٤ لسنة ١٣محايـة البيئة والقانون رقم     

ببيئة صحية حلمايته من األمراض اليت قد تنتج بسبب إساءة استعمال احمليط والقوانني             ) ذكر وأنثى (متـتع املواطن    
الصـادرة يف هذا اخلصوص على حنو يكفل نقاء البيئة ومحايتها من التلوث وضمان سالمة اهلواء واملاء والسكن                  

 . هبم من مسائل قد تؤثر على صحة اإلنسانوكل ما يتصل

باإلضافة ملا تقدم نذكر بالرعاية الصحية النوعية اليت هدف من إقرارها كفالة األمن الصناعي والسالمة                -٩٣
العمالية ورعاية حاالت إصابات العمل أو أمراض املهنة وإعادة التأهيل ورعاية العجزة واملعاقني وتقدمي اخلدمات               

ء دور الرعاية االجتماعية، ومل تغفل سياسة التشريع الليبـي ما للرعاية االجتماعية من أمهية يف              الصـحية لـرتال   
حتسني أحوال املواطنني والرفع من مستوى معيشتهم فتم إنشاء صندوق للرعاية االجتماعية مبوجب أحكام القانون 

ـي، وفق مؤشرات التحول الدميغرايف  األمر الذي انعكس باإلجياب على صحة املواطن الليب  ١٩٩٨ لسنة   ٢٠رقم  
 ٩,٤ باأللف بعد أن كان ٣,١ أن معدالت الوفيات أصبح ١٩٩٥اليت أفادت يف ضوء نتائج اإلحصاء احليوية لعام 

 .٢٠٠١-٢٠٠٠وفيما يلي استعراض ألهم املؤشرات الصحية لسنة . ١٩٧٣باأللف عام 

 املؤشر ٢٠٠٠ ٢٠٠١
 واطنعدد السكان للسرير الواحد م ٢٤٣ ٢٨٠
 معدل طبيب بشري لكل ألف من السكان ١,٣ ١,٣
 معدل طبيب أسنان لكل عشرة آالف من السكان ١,٣ ٠,٨
 معدل صيديل لكل عشرة آالف من السكان ٢,٣ ١,٤
 معدل ممرضة لكل ألف من السكان ٤,٣ ٤,٣
 معدل وفيات األطفال لكل ألف مولود حي ٢٤,٤ ٢٥,٩
 ون اخلامسة من العمر لكل ألف طفلمعدل وفيات األطفال د ٣٠,١ ٣١,٧
 معدل استهالك الفرد من السعرات احلرارية يومياً ٣ ٧٨٧ ٣ ٣٣٣

 العمر املتوقع عند الوالدة  سنة٧٠ 
 .اهليئة الوطنية للتوثيق واملعلومات: املصدر
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 ٢٠٠١-١٩٩٧عدد املرافق الصحية وعدد العاملني هبا للسنوات 

 البيان ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١

 املرافق الصحية

 عدد املستشفيات ٧٩ ٨٣ ٨٣ ٨٢ ٨٢
 عدد األسِّرة باملستشفيات العامة ١ ٩٣٠ ١٨ ٦٤٥ ١٨ ٦٤٥ ١٨ ٨٢١ ١٨ ٩٥٩
 عدد املرافق اإليوائية لرعاية املعاقني ٥٣ ٥٣ ٦٣ ٥٣ ٥٣
 عدد األسرة باملرافق اإليوائية ١ ٠٦٠ ١ ٠٦٠ ١ ٣٥١ ١ ٠٦٠ ١ ٠٦٠
التابعة للجهات االعتبارية  عـدد املصـحات       ١٦ ٢٦ ٢٦ ٢٦

    والتشاركيات
 عدد األسِّرة باملصحات ٥٠٢ ٦٢٠ ٧٤٧ ٦٢٠ ٦٢٠

 العاملون باملرافق الصحية

 أخصائيون وأطباء ٥ ٩٦٠ ٥ ٦٧٦ ٧ ١٨٣ ٦ ٦٧٦ ٦ ٦٧٦
 عدد أطباء األسنان ٣٦٨ ٤٢٠  ٤٢٠ ٤٢٠
 عدد الصيادلة الكيميائيني ٤٩٢ ٥١٨ ٥٠٩ ٧٢٢ ٧٢٢
٢٢ ٩٥١ ٢٢ ٩٥١ ٢٢ ٩٥١ ٣٠ ٥٥١ ٢٢ ٢٨٩  عدد املمرضني واملمرضات
 تقنيون طبيون ٦ ٦٣٣ ٦ ٨١٥  ٦ ٨١٥ ٦ ٨١٥
٦٣ ٨٦٠ ٦٣ ٨٣٠ ٦٣ ٦٥٦ ٦٤ ٧٢٢ ٢٢ ٣١٩  إداري حريف

 ٢٠٠١-١٩٩٦مقارنة األنشطة املستشفيات للسنوات 

عــدد 
 الوفيات

العـالج 
 الطبيعي

التحاليل 
 عدد األشعة الطبية

عــدد 
 الوالدات

عــدد 
 ياتالعمل

عــدد 
 السنوات عدد األسِّرة الدخول

١٩٩٦ ٢٠ ٨٩٧ ٤٣٢ ٢٨٧ ٩٢ ٧٢٨ ١ ٠٢٣ ٢٠٢ ١ ٢٧٨ ٦٢٩ ٧ ٢٠٢ ٠٨٨ ٤١٩ ٦٦٤ ٧ ٩٩٤ 

١٩٩٧ ٢٠ ٩٢٦ ٤١٣ ٨٠٢ ١٠٨ ٧١٦ ٩٩ ٠٧٩ ١ ٢٠١ ١٦٦ ٧ ٣٦٩ ٢٩٤ ٤٦٨ ٧٢٢ ٧ ٧١٦ 

١٩٩٨ ٢٠ ٣٢٥ ٤٠٥ ٣١٥ ١١ ٨٨٦ ٩٤ ٨٧٨ ١ ٥٧٣ ٥٧٥ ٨ ٠٠٢ ٤٢٥ ٥٥٦ ٦٠٣ ٨ ٢١٢ 

١٩٩٩ ٢٠ ٧٤٣ ٤١٦ ٦٩٣ ١٠٤ ٠٤٥ ٧٩ ٦٩٦ ٩٤٤ ٢٤٠ ٥٦٩ ٢٧٠ ٣٥٠ ٩٨٥ ٧٠ ٨٧٨ 

٢٠٠١ ١٨ ٩٥٩ ٤٠٦ ٨٠٨ - ٩٩ ٨١٣ - - - ٨ ٣٣٤ 

 .األسِّرة تشمل مجيع األسِّرة باملستشفيات العامة والقطاع التشاركي
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 مؤشرات القوى العاملة الطبية والطبية املساعدة إىل عدد السكان
 ١٩٩٩/٢٠٠١للعام ) لكل ألف من السكان(

 التخصص ١٩٩٩ ٢٠٠١

 طبيب بشري واحد ٨٣٠ ٧١٤
 طبيب أسنان واحد ١١ ٢٠٠ ١١ ٣٥٤
 صيديل واحد ٩ ٠٠٠ ٥ ٠٢٠
 ممرضة واحدة ٢٢٠ ٢٠٨
 فين صحي واحد ٧٠٠ ٧٤٠

 التطعيمات حسب التجمع السكاين

 ) شهرا٢٣ً-١٢(التطعيم البشري  )يف املائة(احلضر  )املائةيف (الريف  )يف املائة(اجملموع 

 الدرن ٩٠,٧ ٩٨,٠ ٩٩,٢
 اجلرعة األوىل: الشلل الثالثي ٩٨,٧ ٩٧,١ ٩٨,٢
 اجلرعة الثانية: الشلل الثالثي ٩٧,٦ ٩٦,٤ ٩٧,٢
 اجلرعة الثالثة: الشلل الثالثي ٩٥,٥ ٩٥,٦ ٩٥,٨
 احلصبة ٩٢,٤ ٩١,٧ ٩٢,٢

 املرافق الصحية اخلاصة

 البيـان العـدد

 اصةالتشاركيات والعيادات اخل ٣٢٤
 الصيدليات اخلاصة ٧٤٥
 املعامل واملختربات ٢٤

 ٢الفقرة 

 املشار إليه   ١٩٩٥ لسنة   ٢٤تتـبع اجلماهرييـة سياسة صحية وطنية صدرت بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم               -٩٤
العاملية  باتباع هنج منظمة الصحة اجلماهريية املشار إليه وتلتزم     ١٩٧٣ لسنة   ١٠٦وكذلـك مبوجب القانون الصحي رقم       

 .للرعاية الصحية األولية كجزء من السياسة العامة ويعكس ذلك البنية اهليكلية والوظيفية ملستويات الرعاية الصحية يف ليبيا

 اإلنفاق الصحي: ٣الفقرة 

 يشري اجلدول التايل إىل اإلنفاق الصحي ونسبته إىل امليزانية العامة والناتج احمللي اإلمجايل خالل الفترة من                -٩٥
 .١٩٩٦ إىل ١٩٧٣
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  امليزانية الناتج احمللي اإلمجايل امليزانية العامة

 السنوات إدارية تنمية )يف املائة( )يف املائة(

١٩٧٣ ٢٧,٢ ١٥,٤ ٢,٠ ٥,١ 
١٩٧٥ ٥٢,٦ ٢٤,٧ ٢,١ ٥,٦ 
١٩٨٠ ٥٢,٨ ٧٥,٨ ٠,٧ ٢,٢ 
١٩٩٠ ٧٢,٨ ٢٢,٣ ١,٣ ٢,٥ 
١٩٩٣ ٣٣٩,٠ ٤,٦ ١,٢ ٥,٠ 
١٩٩٦ ٤٥٦,١ ٦٦,٠ ٣,٧ ١٧,١ 
٤,٤ ١٩,٦    

 .١٩٩٩تقرير التنمية البشرية يف ليبيا اهليئة الوطنية للتوثيق واملعلومات، : املصدر

 وفيات الرضع: ٤الفقرة 

 )أ(الفقرة الفرعية 

 .سبقت اإلشارة إىل معدالت وفيات الرضع عند عرض املؤشرات الصحية العامة -٩٦

 )ب(الفقرة الفرعية 

النقية وفقاً ملا جاء يف التقرير الصادر عن األمم املتحدة حول التنمية البشرية             حصول السكان على املياه      -٩٧
 ٩٧ مبعىن أن املائة يف ٣،  ١٩٩٨ فإن نسبة السكان الذين ال حيصلون على مياه مأمونة بلغت يف عام              ٢٠٠٠لعام  
 . من السكان حيصلون على هذه املياه يف الريف واحلضراملائة يف

 )ج(الفقرة الفرعية 

أمـا السـكان الذين تتوفر هلم مرافق كافية لتصريف الفضالت فيشري تقرير األمم املتحدة حول التنمية                  -٩٨
 يف ٩٨ فقط من السكان ال حيصلون على خدمات الصرف الصحي، وأن املائة يف ٢ إىل أن ٢٠٠٠البشرية لعام 

ف الريف عن احلضر يف توفر مثل هذه  مـنهم تتوفر هلم هذه اخلدمة ويضمن اجملتمع هلم هذا احلق وال خيتل      املائـة 
 .)٨(اخلدمات

 )د(الفقرة الفرعية 

وفيما يتعلق بتحصني الرضع ضد الدفترييا والسعال الديكي والكزاز واحلصبة وشلل األطفال يشري الكتاب  -٩٩
ائة  يف امل٩١,٧ يف املائة يف احلضر و٩٢,٤ إىل نسبة التحصني ضد هذه األمراض قد بلغت ٢٠٠٢اإلحصائي لعام 

، وقد أسهمت )٩( يف املائة٩٢,٢يف الريف حبيث تبلغ النسبة اإلمجالية لألطفال احملصنني يف اجلماهريية العربية الليبية 
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اجلهـود الرمسـية والتشاركيات الطبية إضافة إىل احلملة املغاربية للتطعيم يف تنامي اإلحساس لدى األسر بأمهية                 
لتشريع يف ليبيا يلزم أولياء األمور بذلك ويرتب عقوبات على املخالفني           احلصول على التطعيمات، إضافة إىل أن ا      

 . كما هو وارد بالقانون الصحي والقرارات املنفذة لـه

ووفقـاً لكل هذه املؤشرات وغريها يف جماالت حقوق اإلنسان يف الغذاء والرعاية الصحية صنف التقرير             -١٠٠
ة البلدان ذات اإلجناز العاملي يف حتقيق التنمية البشرية واستدامتها فعلى           الدويل للتنمية البشرية ليبيا من بني جمموع      

 وهي هبذا ٠,٨٠٦يأيت تقدير قيمة األداء التنموي يف ليبيا مساوياً ] ١-٠[مقـياس متدرج يقع بني صفر وواحد     
ز التنموي البشري من  يف تسلسل اإلجنا٦٤ حول التنمية البشرية املرتبة ١٩٩٨وفقاً لتقديرات التقرير الدويل لعام 

 .  دولة١٧٤بني 

  )ه(الفقرة 

 سنة يف عام ٤٦ مقارنة بنحو ١٩٩٨ يف عام )١٠( سنة٧٠,٢ارتفعـت السـن املتوقعة للحياة لتصل إىل      -١٠١
 هذا التحسن يف بعض أسبابه إىل ما طرأ على          ١٩٩٩ويـرجع التقرير الوطين حول التنمية البشرية لعام         . ١٩٧٠

صحية من تطور خاصة فيما يتعلق مبعدل السكان الذين حيصلون على خدمات صحية مناسبة، البنية والسياسات ال
 .١٩٧٣ يف املائة عام ٤٥ يف املائة مقارنة بنسبة ٩٥الذين تصل نسبتهم إىل ما يقارب 

 )و(الفقرة 

يف أياً من تشـري البيانات املتوفرة إىل أن نسبة السكان الذين حيصلون على رعاية أيدي عاملة متخصصة         -١٠٢
 . يف املائة يف املناطق احلضرية١٠٠ يف املائة وتصل إىل ٩٥املهن الطبية تتجاوز 

 )ز(الفقرة 

 إىل أن نسبة النساء احلوامل الاليت يتلقني رعاية         )١١(١٩٩٩تشـري إحصاءات اللجنة العامة للصحة لعام         -١٠٣
 حالة وفاة   ٣٠يات األمهات لنفس الفترة      يف املائة وبلغت نسبة وف     ٩٩صـحية على أيدي عاملني مدربني بلغت        

 . مولود حي١٠ ٠٠٠لكل 

 )ح(الفقرة 

 يف املائة يف احلضر     ٩٨تبلغ نسبة األطفال الذين يتلقون رعاية على أيدي متخصصني ومدربني أكثر من              -١٠٤
 . يف املائة يف الريف٩٦وحوايل 

ن املناعة أسوأ بصورة ملحوظة مع مالحظة أن تعترب احلالة الصحية ملدمين املخدرات واملصابني مبرض فقدا -١٠٥
 حالة وفقاً إلحصاءات التقرير الوطين      ٥٠٠عـدد املصابني مبرض فقدان املناعة الذين مت التعامل معهم ال يتعدى             

 .١٩٩٩للتنمية البشرية لعام 
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 )أ(الفقرة الفرعية 

ه الفئة، وبالتايل ما حدث من      إن السياسات املتبعة حالياً حرصت على مراعاة حقوق هذ        : ميكـن القول   -١٠٦
 .تغريات كان هلا مردود إجيايب على صحة هذه الفئات

 )ب(الفقرة الفرعية 

تؤكـد السياسـات املعتمدة على حق هذه الفئات للرعاية والعناية وإعادة التأهيل وألجل ذلك أنشئت                 -١٠٧
تتبىن الدولة سياسة نشر الوعي الصحي      مراكز لعالج املدمنني والرعاية الصحية للمصابني مبرض فقدان املناعة، و         

خلطـورة املخدرات ومرض فقدان املناعة ضمن برنامج التوعية واإلرشاد الصحي املعتمد يف السياسات الصحية               
 .وقانون الصحة

 )ج(الفقرة الفرعية 

 : منها٥تتضمن السياسة العامة تفعيل مجلة من التدابري للتعامل مع الفئات املذكورة يف الفقرة  -١٠٨

اشتراط حصول املواطنني وغري املواطنني على الشهادات الصحية اليت تثبت خلوهم من األمراض              -
 املعدية وعلى األخص مرض فقدان املناعة؛

 إلزام الطلبة على خمتلف املستويات التعليمية بتقدمي شهادات اخللو من األمراض املعدية والسارية؛ -

  إلجراءات الكشف الصحي؛إخضاع األجانب وعلى األخص املتسللني -

إجـراء محـالت تفتيش على املخابز ومصانع املواد الغذائية والسلع التموينية للتأكد من اللياقة                -
 الصحية للعاملني هبا؛

تنشيط عملية مكافحة آفة املخدرات ومراقبة املنافذ احلدودية ورصد مروجي املخدرات وإلقاء             -
 .القبض عليهم وإحالتهم للعدالة

 .قد أدت هذه التدابري دورها يف احلد من انتشار األوبئة وتعاطي وإدمان املخدراتو -١٠٩

جتدر اإلشارة هنا إىل أن الوافدين واملتسللني إىل ليبيا بطرق غري مشروعة أعلى نسبة يف حاالت اإلصابة                  -١١٠
مجايل عدد املصابني خالل     من إ  ٦٥حيث بلغت نسبة املصابني حبمى املالريا إىل        . باملالريـا ومرض فقدان املناعة    

أما املصابني مبرض فقدان املناعة مل حيرموا من احلق يف العالج اجملاين ومتت             . حقـبة التسعينيات من القرن املاضي     
معاملـتهم أسـوة باملواطـنني الليبيني واستبعاد من تشكل حياته خطراً على اجملتمع بإعادته إىل وطنه على نفقة                   

ة بناء على اتفاقات تربم مع دولة املعين وفقاً ملا جرى عليه التعامل بني الدول وهو ما ال             اجلماهرييـة العربية الليبي   
 .يعد متييزاً
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 )د(الفقرة الفرعية 

أدت التدابري املتعلقة مبراقبة مرض فقدان املناعة إىل حصر دائرة العدوى ومنع اتساع دائرة اإلصابة باملرض  -١١١
ة الذي أوىل اهتماماً هبذه الظواهر وكثف من جهوده ألجل احلد من            وأنشـئ لذلـك مركـزاً لألمراض الساري       

 .استفحال هذه الظواهر بالتنسيق مع الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة باجلماهريية

  )ه(الفقرة الفرعية 

 العالجي  تتوىل مراكز رعاية األمومة والطفولة املراقبة والرعاية الصحية لألمهات احلوامل بشكل دوري والتدخل             -١١٢
 كل ألف مولود عام ١٠٥عـند وجود أي خلل يف مرحلة احلمل، وقد خفض من معدل حاالت املواليد غري األحياء من                

، ٢٠٠٠، وفقاً لبيانات تقرير األمم املتحدة للتنمية البشرية عام          ١٩٩٨ مولـود عـام      ١ ٠٠٠ لكـل    ٢٠ إىل   ١٩٧٠
 حالة وفاة، كما    ٧٥ إىل   ١٩٩٨ و ١٩٩٠ل الفترة ما بني      لتصل خال  ١٠٠ ٠٠٠واخنفضت نسبة الوفيات النفاسية لكل      

 .١٩٩٨ عام ٢٤ إىل ١٩٧٠ لكل ألف مولود حي عام ١٦٠اخنفضت معدالت وفيات الرضع من 

 )و(الفقرة الفرعية 

يتوىل جهاز محاية البيئة وجهاز الرقابة على الغذاء والدواء وجهاز التفتيش الصحي متابعة تنفيذ سياسة                -١١٣
ة وضمانات الصحة والسالمة املهنية والتأكد من إجراءات األمن الصناعي ويتوىل صندوق الضمان             محايـة البيـئ   

 .االجتماعي حاالت اإلصابة بأمراض املهنة وحوادث العمل

 )ز(الفقرة الفرعية 

أمراض املهنة يف تتمثل التدابري اليت تتبناها اجلماهريية العربية الليبية للوقاية من األمراض الوبائية واملتوطنة و -١١٤
 :اآليت

التدابري القانونية اليت تلزم بإعطاء التحصينات الالزمة ضد هذه األمراض، اليت جترم االمتناع عن               -
ذلك، وكذلك التشريعات اليت تضمن الرعاية الصحية الوقائية والطب الوقائي وتشريعات محاية            

شريعات املتعلقة بتوفر اشتراطات    ومراقـبة األغذيـة وتنظيم استعماالت املبيدات احلشرية، والت        
 الصحة والسالمة املهنية واألمن الصناعي؛

يـتوىل املعهـد العايل للصحة والسالمة املهنية والبيئة إعداد العناصر البشرية املتخصصة يف هذا                -
 اجملال؛

اعدة كمـا تتوىل الكليات اجلامعية املتخصصة واملعاهد العليا إعداد الكوادر الطبية والطبية املس             -
 الالزمة لتفعيل سياسات الوقاية واحلماية من األمراض السارية واملعدية؛
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يتوىل برنامج التوعية الصحية يف كل شعبيات اجلماهريية نشر الوعي الصحي خاصة فيما يتعلق               -
باألمراض املنتشرة وبائياً كمرض فقدان املناعة والتهاب الكبد وغريها، ونشري إىل احلملة الوطنية 

 اليت أخذت على عاتقها نشر الوعي بني املواطنني برعاية أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل األوىل
وعدد من املنظمات غري احلكومية واجلمعيات      ) كلية القانون (واألمـن العـام وجامعة الفاتح       

 األهلية؛

حة املخدرات متابعة تتوىل اللجنة الشعبية العامة للعدل واألمن العام من خالل اإلدارة العامة ملكاف -
 تفعيل السياسات املتعلقة مبكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية؛

تـتم مراقبة منافذ احلدود والوافدين بني األجانب وعلى األخص املتسللني لضمان عدم تسرب               -
 .األمراض املعدية والسارية

 )ح(الفقرة الفرعية 

 وكذلك  ١٢ اإلجابة على التساؤالت املطروحة يف املادة        سـبقت اإلشارة إىل املعلومات املتعلقة هبا عند        -١١٥
 .ضمن التقرير األول للجماهريية العربية الليبية يف هذا اخلصوص

 ٧الفقرة 

يف إطـار نظام احلكم الشعيب تتوىل اجلماهري من خالل مؤمتراهتا الشعبية اليت هي أساس صنع القرار على               -١١٦
الليبية وقراها ومدهنا املشاركة الفاعلة يف ختطيط الرعاية الصحية األولية،    مسـتوى كافة أحياء اجلماهريية العربية       

ويتوىل املصعدون للصحة والضمان االجتماعي على مستوى احملالت واملؤمترات الشعبية على املستوى احمللي وعلى          
ملنتشرة يف كل الشعبيات ختطيط الرعاية الصحية األولية وتتوىل اللجان الشعبية للصحة ا" احملافظة"مستوى الشعبية 

 .تنفيذ هذه القرارات املتعلقة بتخطيط الرعاية الصحية األولية بعد أن تصاغ يف اجتماع مؤمتر الشعب العام

 ٨الفقرة 

البلديات (سبقت اإلشارة إىل دور التوعية الصحية الذي تقوم به اللجان الشعبية للصحة يف كل الشعبيات  -١١٧
 .بوعات واإلذاعات احمللية واللقاءات والندوات العلمية واحللقات الدراسيةعرب النشرات واملط) سابقاً

 ٩الفقرة 

تلعب املساعدة الدولية خاصة الفنية واالستشارية دوراً مهماً يف اإلعمال الكامل للحق املكرس يف املادة                -١١٨
اللتهابات الكبدية، ومع منظمة  وعلى األخص التعاون مع منظمة الصحة العاملية ملكافحة مرض فقدان املناعة وا١٢

اليونيسـيف فيما يتعلق بضمانات حقوق الطفل واألم يف الرعاية الصحية والغذاء املناسب ومقاومة األمراض اليت       
 .تصيب األم والطفل
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  احلق يف التربية والتعليم-١٣املادة 

رير اجلماهريية العربية الليبية األول، نشري هنا بصدد التساؤالت املتعلقة بتفعيل هذه املادة إىل ما ورد يف تق -١١٩
وكذلك إىل تقرير اجلماهريية العربية الليبية املقدم إىل املنتدى االستشاري الدويل بشأن التعليم للجميع الذي عقد                

 .٢٠٠٠أبريل / نيسان٢٨-٢٦ يف الفترة من - السنغال -بداكار 

  احلق يف التعليم-١٤املادة 

 من حيث مرجعيات اإلجابة واإليفاء بااللتزامات       ١٣لى الرد على املادة     ينطـبق علـيها مـا ينطبق ع        -١٢٠
 .املذكورة

  احلق يف الثقافة- ١٥املادة 

 :تتعلق هذه املادة بتعهد كل دولة وإقرارها بأن من حق كل فرد يف -١٢١

 املشاركة يف احلياة الثقافية؛ - 

 التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته؛ - 

 .ن محاية املصاحل املعنوية واملادية النامجة عن أي أثر علمي أو أديب أو فين من صنعهاإلفادة م - 

 )أ(١الفقرة 

حرصت اجلماهريية العربية الليبية على توفري املوارد املالية الالزمة لتشجيع اإلمناء الثقايف واملشاركة الشعبية  -١٢٢
 خمصصات مالية ٢٠٠٢تملت ميزانية التحول التنموي لعام يف احلياة الثقافية وتشجيع ودعم املبادرات اخلاصة واش

 :على النحو املبني باجلدول التايل

 اجملال العلمي والثقايف )مليون دينار(املبالغ املخصصة 

 تنمية املوارد البشرية يف اجملال العلمي والثقايف ٢٠١ ٢٢٨

 البحوث والدراسات العلمية واألدبية ٥٤ ٢٣٩

 م اجلماهرييةمؤسسة اإلعال ١٧ ٠٠٠

 اهليئة القومية للبحث العلمي ٢٥ ٦٦٦

 اهليئة العامة للسياحة واآلثار ١٢ ٠٧٨

 اإلبداع الثقايف ١ ٩٨٥
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 )ب(الفقرة الفرعية 

تتوفر العديد من البىن األساسية الالزمة لتشجيع اإلمناء الثقايف واملشاركة الشعبية يف الثقافة، حيث تعمم                -١٢٣
 كافة املدن والقرى وتزود املدارس باملكتبات، وتوجد العديد من املتاحف واملكتبات العامة           املراكـز الثقافية على   

ويتم من خالل سياسة حمددة تشجيع الفنون       ) اإلنترنت(ودور العـرض ومراكـز شـبكة املعلومـات الدولية           
نيني واحلرفيني  والصـناعات التقلـيدية ويوجـد مؤمتر مهين للحرف والصناعات التقليدية يدافع عن حقوق امله              

التقلـيديني ويتوىل مشروع مدينة طرابلس القدمية مسؤولية احلفاظ على الصناعات واحلرف التقليدية اليت بدأت               
 .تشهد ازدهاراً ملحوظاً

 )ج(الفقرة الفرعية 

وب تؤمـن اجلماهرييـة العربية الليبية باهلوية الثقافية املنفتحة على الثقافات وتشجع العالقات بني الشع               -١٢٤
وتدعم إنشاء مجعيات الصداقة بني الشعب اللييب والشعوب األخرى، ويتوىل مكتب متخصص بأمانة مؤمتر الشعب 

 .العام متابعة تفعيل هذه السياسة

 )د(الفقرة الفرعية 

ال تتبىن التوجهات الثقافية للسياسة الليبية تعزيز الوعي والتنوع الثقايف بالتراث، فهناك تنوع ثقايف بني مش -١٢٥
 .البالد وجنوهبا وشرقها وغرهبا

  )ه(الفقرة الفرعية 

تلعب وسائط اإلعالم واالتصال اجلماهريي من خالل مسؤولياهتا احملددة على تشجيع املشاركة يف احلياة               -١٢٦
انات الثقافية وتشري التقارير الصادرة عن اهليئة الوطنية للمعلومات والتوثيق الواردة يف الكتاب اإلحصائي إىل البي              

 .املتعلقة بالنشاط الثقايف من خالل املؤسسات والفعاليات

 )و(الفقرة الفرعية 

يـتم صـون وعرض التراث الثقايف للجنس البشري باملتحف اجلماهريي يف طرابلس ويتمكن الزوار من            -١٢٧
 .املواطنني والسواح من زيارة املتحف يف ساعات االفتتاح الرمسي اليومي

 )ز(الفقرة الفرعية 

 .متت اإلشارة إليها يف فقرة سابقة -١٢٨

 )ح(الفقرة الفرعية 

 .تتوىل كلية الفنون واملوسيقى وفروعها نشر التعليم العايل يف ميدان الثقافة والفنون -١٢٩
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 )ط(الفقرة الفرعية 

يـتم عقـد املهرجانات السنوية والدورية للفنون الشعبية، وتشجيع الفرق الصوفية على صون التراث                -١٣٠
فكـري والعقـائدي، وتقـام املسابقات اإلبداعية يف الشعر، القصة، الرسم، املوسيقى والغناء، ويتم تشجيع                ال

 .اجلمعيات األهلية املعنية بالفنون واآلداب والتراث الثقايف عموماً

ملة وفيما يتعلق بالصعوبات نشري إىل ما تسببه الفضائيات من مظاهر للغزو الفكري والثقايف يف ظل العو                -١٣١
 .وتطور وسائط االتصال اجلماهريي

 )أ(٢الفقرة 

تؤكد التشريعات النافذة على ضرورة األخذ بتطبيق نتائج التقدم العلمي لفائدة اجلميع يف خمتلف اجملاالت  -١٣٢
 .على األخص الصحة، التعليم، الصناعة، الزراعة، الصيد البحري، الثروة احليوانية، اإلعالم والثقافة

 )ب(ية الفقرة الفرع

تتوىل اهليئة الوطنية للتوثيق واملعلومات، اهليئة القومية للبحث العلمي، هيئة إبداعات اجلماهريية واللجنة              -١٣٣
كما . الوطنـية للتربية والثقافة نشر املعلومات عن التقدم العلمي وتشجيع التقدم العلمي والتجدر الثقايف والعلوم    

املنتشرة يف ربوع اجلماهريية يف متكني كافة املواطنني القادرين         ) إلنترنتا(تسهم مراكز شبكة املعلومات الدولية      
إىل ) اإلنترنت(على استخدامها من التواصل املعلومايت، وتصل تكلفة ساعة الدخول إىل شبكة املعلومات الدولية              

 .أقل من نصف دوالر

 )ج(الفقرة الفرعية 

م العلمي والتقين ألغراض تتناىف مع التمتع بكل حقوق ميـنع قـانون العقوبـات يف ليبيا استخدام التقد        -١٣٤
 .اإلنسان مبا فيها حقوق كل فرد يف الصحة واحلياة واحلرية واحترام اخلصوصية

 )د(الفقرة الفرعية 

ال توجد أية قيود مفروضة على ممارسة هذا احلق إال يف حاالت هتديد األمن والسلم الوطين أو االعتداء                   -١٣٥
 .على حقوق الغري

وقد حرصت اجلماهريية العربية الليبية على تأمني املوارد املالية الالزمة لإلرتقاء باجلانب الثقايف للمواطن وتأمني                -١٣٦
 مليون دينار لييب لتنمية     ٢٠١ ٢٢٨ما يلزم من إمكانيات للمحافظة على التراث واألصالة، وخصصت لذلك مبلغ وقدره             

 مليون دينار ملؤسسة    ١٧ ٠٠٣ مليون دينار للبحوث والدراسات، ومبلغ قدره        ٥٤ ٢٣٩املـوارد البشرية، ومبلغ إمجايل      
 للبحث العلمي، ومبلغ     مليون دينار لييب للهيئة القومية     ٢٥ ٦٦٦اإلعـالم اجلماهريي واهليئات التابعة هلا، ومبلغ قدره         

 .٢٠٠٢  مليون دينار لييب للهيئة العامة للسياحة واآلثار، وذلك كميزانية حتول لسنة١٢ ٠٧٨
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 مليون دينار للهيئة العامة     ٣ ٠٠٠أمـا امليزانـية التسيريية املقررة للجهات املذكورة أعاله فقد بلغت             -١٣٧
 مليون دينار لييب ملؤسسة اإلعالم اجلماهريي واهليئات التابعة هلا، ومبلغ ١ ٠٠٠للسـياحة واجلهات التابعة هلا، و  

 مليون دينار لييب ١ ٩٨٥ورصد مبلغ .  العلمي واملراكز التابعة هلا مليون دينار لييب للهيئة القومية للبحث٦ ٠٠٠
صوت ( ألف دينار لييب للمركز العام لإلذاعات        ١ ٥١٥كميزانـية تسـيريية جمللس تنمية اإلبداع الثقايف ومبلغ          

ذاعات  ألف دينار هليئة إ    ٢٨ ٠٠١ ألف دينار لييب لوكالة اجلماهريية لألنباء، ومبلغ         ٢ ٢٨٧، ومـبلغ    )أفريقـيا 
.  ألف ملصلحة اآلثار   ٢ ٧٥٧ ألف دينار لييب ملؤسسة اإلعالم اجلماهريية، ومبلغ         ٧٠٠اجلماهريية العظمى، ومبلغ    

 . ألف دينار لييب٤٥٣وخصص للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة مبلغ 

املشاركة الشعبية  واهلدف من ختصيص تلك األموال يكمن يف احلرص على تشجيع اإلمناء الثقايف وضمان               -١٣٨
يف احلـياة الثقافـية من خالل تعدد روافد الثقافة وتنوعها وتزامن ذلك مع سن تشريعات تكفل هذا احلق منها                    

 بشأن محاية اآلثار واملتاحف واملدن القدمية واملباين التارخيية هبدف محاية التراث            ١٩٩٥ لسنة   ٣القـانون رقـم     
ليبية الذي حظر كافة التصرفات اليت تلحق أضرار باآلثار مبفهومها الوارد  اإلنساين على أرض اجلماهريية العربية ال     

، أوكل إىل بعض    ٢٠٠٠ لسنة   ٤٧١وأنشأت اهليئة العامة للسياحة واآلثار مبوجب القرار رقم         . يف هـذا القانون   
، والقيام بكافة موظفيها مهمة مأموري الضبط القضائي لضبط كافة االنتهاكات اليت تقع باملخالفة للقانون املذكور

املناشـط مـن أجـل تطوير وتنشيط السياحة الداخلية واخلارجية وربط املواطنني بتراثهم واملسامهة يف التنمية                 
 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وإميانـاً حبـق الفرد يف حرية اختيار معارفه واالستحواذ على ما ميلكه من قدرات إبداعية مت محاية حق                    -١٣٩
وجب قانون خاص منعاً ألي حتايل أو عبث قد يتعرض لـه مؤلفو املصنفات املبتكرة يف اآلداب والفنون املؤلف مب

والعلوم، أياً كان نوع هذه املصنفات أو طريقة التعبري عنها أو الغرض من تصنيفها وتنفيذاً ألحكام هذا القانون                  
ف والترمجة والتحقيق والنشر يف اجلامعات       لتنظيم األحكام اخلاصة بالتألي    ١٩٨٥ لسنة   ١١٤صـدر القرار رقم     

الئحة التأليف والترمجة   "واملعاهد العليا، ووضعت الئحة لرسم اخلطوط العريضة حلماية حق املؤلف عرفت باسم             
، وتشجيعاً لإلبداع أسس جملس تنمية اإلبداع الثقايف من أجل تشجيع           "١٩٩٢ لسنة   ٣٤٨والتحقيق والنشر رقم    

ع وتنمية قدراهتم ومساعدة املتميزين للرفع من مستوى كفاءة الوسائط الثقافية وإقامة            املواطـنني عـلى اإلبـدا     
 .املهرجانات وإقامة الندوات على خمتلف املستويات

ومن األساليب اليت مت التأكيد عليها يف قرار أمانة مؤمتر الشعب العام لالرتقاء باملستوى الثقايف وتشجيع                 -١٤٠
 بشأن إعادة تنظيم صندوق تنمية اإلبداع الثقايف ختصيص جوائز وحوافز تشجيعية ٢٠٠٢ لسنة ١٦٦املواهب رقم 

 .لإلنتاج الثقايف املتميز واحتضان املبدعني من الفنانني واألدباء والكتاب

ومن وسائط الثقافة األساسية اإلعالم املرئي واملسموع اليت خصص هلا كما سبق بيانه ميزانيات ضخمة                -١٤١
من تلك املؤسسات مؤسسة اإلعالم اجلماهريي واهليئة العامة إلذاعات         . دورها يف نشر الثقافة   لضـمان قيامها ب   

إذاعة طرابلس احمللية،   (اجلماهريية اليت مل تعد مركزية حيث أنشأت العديد من اإلذاعات على النطاق احمللي مثل               
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وهتدف اإلذاعات ). لية، إذاعة سرت احمللية وغريهاإذاعة بنغازي احمللية، إذاعة الزاوية احمللية، إذاعة اجلبل الغريب احمل
 .احمللية احملافظة على اهلوية الثقافية لكل منطقة وتعزيز الوعي والتمتع بالتراث الثقايف

ومن وسائط الثقافة األساسية أيضاً يف العصر احلايل الثقافة املقروءة اليت أصبحت متاحة على نطاق واسع    -١٤٢
 تصدرها اهليئة العامة للصحافة وتلك اليت تصدر عن جهات خاصة أو مجعيات أو إمـا مـن خالل الصحف اليت    

نقابـات تعـرب فيها عن رأيها وتعاجل فيها كل ما تأتيه من قضايا وتطرح من خالهلا أفكارها من بينها صحيفة                     
وة على العديد  اليت تصدر عن رابطة الكتاب واألدباء بطرابلس، عال       " املشهد"يف مدينة طرابلس، صحيفة     " الشط"

، مجيع هذه اإلصدارات تتيح الفرصة      "احملامي"و" املعلم"،  "الطالب"صحيفة املنتجون،   : من اإلصدارات من بينها   
 .ألصحاب الثقافة الواحدة من التعبري عن آرائهم والتواصل مع اآلخرين

 مع فنوهنا وتراثها، لذلك     ومـن املقـوالت املأثورة للجماهريية العربية الليبية إن الشعوب ال تنسجم إال             -١٤٣
مركز : أتيحت الفرصة لتنمية قدرات أصحاب املواهب اخلاصة يف مراكز متخصصة أنشئت هلذا الغرض من بينها              

حممـد مجـال الديـن امليالدي للموسيقى، مركز الفنون اجلميلة، كلية الفنون اجلميلة، املركز القومي لبحوث                 
 للمأثورات الشعبية، إضافة على الدور اإلجيايب الذي تقوم به العديد من ودراسات املوسيقى العربية واملركز القومي

 .اجلمعيات األهلية اليت أنشئت ألجل احلفاظ على التراث واهلوية الثقافية

وجيب اإلشادة بدور منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو يف تأكيد احلق الثقايف للشعوب  -١٤٤
اهريية العربية الليبية حيث أسهمت املنظمة يف احلفاظ على آثارنا من خالل تقدمي املشورة واخلربة               ومن بينها اجلم  

كما كان إلنشاء جلنة وطنية للتربية والعلوم والثقافة أكرب أثر يف توطيد العالئق             . الفنية الالزمة يف هذا اخلصوص    
 .ذات العالقةوأواصر التعاون مع تلك املنظمة وغريها من املنظمات الدولية 

وألمهـية التواصل بني خمتلف شعوب العامل حرصت اجلماهريية العربية الليبية على إيفاد مبعوثني خاصني               -١٤٥
لذلك فقد بلغ عدد    . يـتولوا مهمـة توثيق الترابط والتبادل الثقايف بني الدول املضيفة واجلماهريية العربية الليبية             

تقوم هذه .  مركز يف أفريقيا١٦ مركزاً موزعة على قارات العامل منها ٢١ارج املراكز الثقافية الليبية املوجودة باخل
 .املراكز بنشر الثقافة والوعي وتدريس اللغة العربية والدين اإلسالمي وكذلك التدريب املهين ودورات احلاسوب
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Notes 

1  Consolidated Arab Economic Report, 1998. 

2  National Documentation and Information Office, 2002 Statistical Yearbook, p. 28. 

3  Source:  National Documentation and Information Office, Human Development Report 1999. 

4  See, in particular, the reports of the Committee of Experts on the implementation of International Labour 

Organization (ILO) conventions and recommendations. 

5  See the report of the Libyan Arab Jamahiriya on article 11 of the Convention on the Elimination of All 

Forms of Discrimination against Women. 

6  For further information, see the replies provided by the Libyan Arab Jamahiriya to the ILO Committee 

of Experts on 27 May 2000. 

7  For further information, see the replies which the Libyan Arab Jamahiriya submitted in 2000 to the 

Technical Committee on the observations made by the ILO Committee of Experts. 

8  United Nations Development Programme, Human Development Report 2000, p. 169, table 4 (Human 

Poverty). 

9  National Documentation and Information Office, 2002 Statistical Yearbook. 

10  United Nations Development Programme, Human Development Report 2000, p. 158, table 1:  Human 

Poverty Index. 

11  General People’s Health and Health Insurance Committee, Health and Social Services, 1969 to 1999, p. 65. 
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 املراجع اليت مت االعتماد عليها يف إعداد هذا التقرير

 .١٩٩٩رية تقرير التنمية البش: ليبيا: اهليئة الوطنية للمعلومات والتوثيق -١

 .٢٠٠٢الكتاب اإلحصائي اهليئة الوطنية للمعلومات والتوثيق،  -٢

التقرير الوطين للجماهريية العظمى بشأن التعليم للجميع اللجـنة الشعبية العامة للتعليم والتكوين املهين،         -٣
 .٢٠٠٠حىت عام 

 .١٩٩٩-١٩٦٩ريب يف اجلماهريية مسرية التعليم والتداللجنة الشعبية العامة للتعليم والتكوين املهين،  -٤

اخلدمات الصحية واالجتماعية خالل ثالثني عاماً      اللجـنة الشعبية العامة للصحة والضمان االجتماعي،         -٥
١٩٩٩-١٩٦٩. 

 .ملخص اتفاقية حقوق الطفل مقارنة بالتشريعات الليبية: اللجنة العليا للطفولة ومنظمة اليونيسيف -٦

تطور التعليم يف اجلماهريية العظمى التقرير الوطين املقدم إىل مؤمتر الثقافة والعلوم، اللجنة الوطنية للتربية و -٧
 .٢٠٠١التربية الدويل جنيف 
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 أعضاء اللجنة املعدة للتقرير

مدير اإلدارة العامة للمنظمات الدولية باللجنة الشعبية العامة         مجعة إبراهيم الفرجاين.   أ-١
 ويللالتصال اخلارجي والتعاون الد

 اللجنة العليا للطفولة عبد السالم الدوييب.   د-٢

 مندوب عن أمانة الشؤون االجتماعية مؤمتر الشعب العام فائزة يونس الباشا.   د-٣

  شؤون اخلدمات -اللجنة الشعبية العامة  خالد حممد اجلمل.   أ-٤

 اللجنة الشعبية العامة للعدل واألمن العام عبد الرمحن برشان.   أ-٥

 اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة البهلول الشتيوي.   أ-٦

اإلدارة العامـة للمـنظمات الدولية باللجنة الشعبية العامة          حسنية ميلود مركوس.   أ-٧
 لالتصال اخلارجي والتعاون الدويل

 اإلدارة العامة للمعاهدات والشؤون القانونية باللجنة الشعبية       حممد معمر الشريدي.   أ-٨
 العامة لالتصال اخلارجي والتعاون الدويل

 :وتكونت جلنة الصياغة من كل من

 -مندوب عن أمانة الشؤون االجتماعية مؤمتر الشعب العام          فائزة يونس الباشا.   د-١
 رئيساً

  عضواً-اللجنة الشعبية العامة للعدل واألمن العام  عبد الرمحن برشان.   أ-٢

لعامـة للمـنظمات الدولية باللجنة الشعبية العامة        اإلدارة ا  حسنية مركوس.   أ-٣
  عضواً-لالتصال اخلارجي والتعاون الدويل 

اإلدارة العامة للمعاهدات والشؤون القانونية باللجنة الشعبية        حممد معمر الشريدي.   أ-٤
 . عضواً-العامة لالتصال اخلارجي والتعاون الدويل 

----- 

 

 


