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دولة ليييا

حكومة الوفاق الوطين
اللجنة الفنية إلعداد الردود الالزمة على مالحظات جلنيت اخلرباء
القانونيني مبنظميت العمل العربية والدولية

فقريننر قننن ماح ننا جلنننة اء نلاء حننول اتفااييننة (ريننم  )122بش ن
سياسة العمالة
املاح ا  :فقد معلوما ماصلة وشاملة قن:


اسرتاتيجية سوق العمل املتوخاة ووسائل حتقيق أهداف التوظيف.



نظام معلومات سوق العمل.



االهتمام ابلعدد املتزايد من الشباب ذوي اإلعاقة نتيجة للنزاع.



العمالة املهاجرة.



برامج متكني املرأة من الوصول إىل حقوقها السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

 -1اسرتافيجية سوق العمع املتوخا ووسائع حتقيق أهداف التوظيف
-1

ركزت اإلسرتاتيجية الوطنية الليبية لتطوير اإلنسان ومتكينه على ما يلي:
(أ )

(ب)
ومتوسطة احلجم.

التدريب التحويلي للخرجيني الذين ال تفي مؤهالهتم مبتطلبات سوق العمل.
التش جججي عل ججى االس ججت ناء ع ججن ال ججذات م ججن خ ججالل إنش ججاء مؤسس ججات صج ج ة

(ج) إنشججاء قاعججدة بيججا ت شججاملة للم جوارد البش جرية وفججر العمججل للحججد مججن مججد
اإلصججال التنمججوي واالقتصججادي يف البلججد مججن أجججل حتديججد م جوارد امل جوارد البش جرية كمججا حججددت
االس ج جرتاتيجية أيض ججا س ججتة أه ججداف اس ج جرتاتيجية رئيسج ججية فيم ججا يتعل ججق ابلت ججدريب والق ججو العاملج ججة
واليت كانت:
‘‘1

زايدة معدل العمالة الكاملة والالئقة جلمي القادرين على العمل.

‘‘2

معاجلج ججة مشج ججاكل البطالج ججة املومسيج ججة واملقنعج ججة والنظج ججر يف تفعيج ججل قج ججانون الضج ججمان
االجتماعي لتجنب السلوك اإلجرامي الذي قد ينتج عن انقطاع الدخل.

‘‘3

التأكيد على اعتماد أساليب التوجيه واإلرشاد املهين للوافدين اجلجدد إىل سجوق
العمل وتوسي نطاق مشاركة القطاع اخلا يف التدريب املهين والتقين.

‘‘4

زايدة عججدد احللقججات الدراسججية والدراسججات الججيت تتنججاول امل جوارد البش جرية ومتكججني
املشججاركة فيهججا يف الججداخل واخلججارج وكججذل العمججل علججى اسججتعرا سياسججات
وأنشطة وإجراءات التوظيف ووض التشريعات للتجاوب م العوملة والتحرير.

‘‘5

ت ي مسار عمل املرأة من خالل التمكني وبناء القدرات:
()1

2

املشاركة بفعالية يف النشاط االقتصادي.
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‘‘6

()2

أتكيد االجتاه حنو تكافؤ الفر .

()3

ت ي الصورة النمطية لعمل املرأة.

()4

إع ججادة تنظ ججيم س ججوق العم ججل لالس ججتجابة ملتطلب ججات وأس ججاليب الفعالي ججة
االقتصادية يف عصر العوملة واملعلوماتية.

النظر يف العجدد املتزايجد مجن األشجخا يف سجن العمجل كفرصجة ولجي كمشجكلة
وتطج ججوير طج ججرق وآليج ججات التج ججدريب وإع ج ججادة التأهيج ججل املهج ججين والتكنولج ججوجي ال ج ججيت
تس ججتجيب إلدخ ججال أس ججاليب متقدم ججة يف جم ججال الت ججدريب الت ججدريب املس ججتمر
التدريب التحويلي وطرق التدريب األخر .

الشركات الص ر واملتوسطة
 -2مت أتسج ججي الج ججرب مج الج ججوطين للمشج ججروعات الص ج ج ر واملتوسج ججطة احلجج ججم لتطج ججوير ثقافج ججة
االبتكار يف اجملتم وخلق بيئجة مناسجبة هلجم كجذل أطلقجت حكومجة الوفجاق الجوطين بر جمجا جتريبيجا
لتمويل املشروعات الص ر واملتوسطة من خالل صندوق االمناء االقتصادي هبدف توف فر
عمل للشباب واحلد من البطالة يوفر الرب مج قروضا مالية ألصحاب املشاري من خالل البنوك
التجاريججة املدعومججة بضججما ت مججن صججندوق ضججمان اإلق جرا ابإلضججافة إىل ذل ج كججان مججن املقججرر
إقامججة الشججركات التجاريججة يف مجيج أحنججاء الججبالد لتقججدم املسججاعدة للمشججاري وتججدريب املسججتهدفني
للمشججاري وإعججداد اخلطج هلججا وسججوف تتعهججد البنججوك التجاريججة بتمويججل مججا يصججل إىل  60يف املائججة
مججن تكلفججة املشججروع ش جريطة أن تسججاهم أم جوال دعججم املشججروعات بنسججبة  30يف املائججة مججن القيمججة
اإلمجالية للمشروع ودف املستفيد من املشروع  10يف املائة من التكلفة املتبقية.
 -3ومت فج ججت  10حاضج ججنات اعمج ججال اجلامعج ججات الليبيج ججة لتقج ججدم ودعج ججم الطلبج ججة اخل ج جرجيني
ابلتعججاون م ج املؤسسججة الليبيججة للججنف لفججت مراكججز منججاطق احلقججول مثججل جججالو واوابر وتججدريب
الشباب ومساعدهتم متويل مشاريعم اخلاصة.
 -4ويف إطار التعاون م منظمات دولية مثجل اكسجربتي فجران ومت عقجد عجدة
مدينة تون مت دعوة رواد اعمال من الشباب لتدريبهم ومساعدهتم اقامة مشاريعهم وعمل
مسابقة لجرواد االعمجال ابلتعجاون مج اكسجرتيز فجران املرحلجة االوىل كانجت بليبيجا واملرحلجة النهائيجة
بتون .
bootcamps

 -2ن ام معلوما سوق العمع
 -5أطلق مركججز المعلومات والتوثيق التججاب لججوزارة العمججل والتأهج جيل منظومججة جتمي ج بيججا ت
القو العاملجة ابلدولجة (العجام  -اخلجا ) وكجذل بيجا ت البجاحثني عجن العمجل وأوضجحت النتجائج
املذكورة ابجلدول التايل:
الائة العمرية
من  18سنة إىل  25سنة
من  26سنة فما فوق
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اجملموع

اجلنس
ذكور وإ ت
ذكور وإ ت

قدد العاملني
170,643
1.657,049
1.827,692
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قدد الحكور

قدد اتانث

1.089,084

738,608

اجملموع

1.827,692

 -6كما أوض املركز أن عدد الباحثني عن العمل الذين مت تسجيلهم بلغ  137.000ومت
استبعاد  12.000شخص تبني أهنم حيتفظون بجوظيفتني بسجبب تسججيلهم مجرتني يف املنجاطق الجيت
مت إنشاء مكاتب العمل فيها حديثا وبلغ عدد الباحثني عن العمل املسجلني يف منطقجة اجلنجوب
وحججدها  88000شججخص وابلتججايل يكججون جممججوع البججاحثني عججن العمججل  205000تقججوم املراكججز
واملعاهججد التابعججة لل ججوزارة بوض ج خط ج سججنوية لت ججأهيلهم مهنيججا وحرفي ججا حي ج يق ججوم املعهججد اللي ج
الكوري التاب لوزارة العمل بتدريب اخلرجيني والباحثني عن العمجل يف عجدة جمجاالت ونشج إىل أن
عدد من بني املتدربني مت طلبهم للعمل مبؤسسات انتاجية مثل املؤسسة الوطنية للنف ومنهم مجن
اجته على القطاع اخلا .
 -7ابالضافة إىل أنه مت تنفيذ مشروع املس اللي متعدد األغرا للفرتة 2018-2017
ومن املتوق أن تساعد نتائج املس يف تطوير سياسة العمل مبشاركة اطراف االنتاج.
 -8وق ج ججد مت زايرة وف ج ججد ف ج ججين م ج ججن منظم ج ججة العم ج ججل الدولي ج ججة إىل ليبي ج ججا يف منتص ج ججف أغس ج ججط
للعام  2018و قش الوفد م فخامة وزير العمل عر دولة ليبيا لفت مكتب للمنظمة يف ليبيا
وأفججاد أعضججاء الوفججد ابملنججال املشججج لججدعم فكججرة فججت مكتججب متثيججل املنظمججة يف العاصججمة طجرابل
أتكيدا علجى الشجراكة االسجرتاتيجية الجيت تجرب وزارة العمجل ابملنظمجة االمجر الجذي يسجتدعي تكثيجف
اجلهود لالستمرار يف حتقيق االهداف املشرتكة وخاصة يف موضوعات (إعادة اهليكلجة  -احلكومجة
الرقمية  -االرشفة وتطوير القطاع العام  -اهلجرة غ الشرعية  -برامج التأهيل والتدريب).
 -3اتهتمام ابلعدد املتزايد من الشياب ذول اإلقاية نتيجة للنزاع
 -9مت إنش ججاء ب ججر مج خ ججا لألش ججخا ذوي اإلعاق ججة حيج ج قام ججت وزارة الش ججهداء واجلرح ججى
ابلتعاون م الرب مج الجوطين للمشجروعات الصج ر واملتوسجطة يُعجرف ابسجم "أدعمجين" يهجدف الجرب مج
إىل حتسججني القججدرات املؤسسججية لتمكججني األشججخا ذوي اإلعاقججة البص جرية واحلركيججة مججن احلصججول علججى
فر عمل الئقة ودعمهم من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وسيتم ذل من خالل:

4

القدرات.



حتديد االحتياجات وبناء



دعم وتدريب املنظمات غ احلكومية ومقدمي خدمات التدريب



رف ج ج وع ججي الش ججركات بفوائج ججد توظي ججف األش ججخا ذوي اإلعاق ججة وتعزيج ججز رايدة
ذوي اإلعاقة الراغبني يف بدء أعمال خاصة.
األعمال لألشخا



متك ج ججني األش ج ججخا ذوي اإلعاق ج ججة م ج ججن خ ج ججالل ت ج ججدعيمهم مبه ج ججارات تكنولوجي ج ججا
املعلومات واالتصاالت والتعلم عن طريق اإلنرتنت.



ذوي اإلعاقجة وتسجهيل

حتفيز االبتكار التكنولجوجي لتلبيجة احتياججات األشجخا
ظروفهم يف احلياة اليومية والتدريب والعمل.

والتوظيف.
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 -4العمالة املهاجر
 -10إن املهججاجرين الججذين هججم يف وضج غج نظججامي يعملججون علججى تصججحي أوضججاعهم بصججورة
منتظمة من خالل التسجيل بسبب خوفهم من إعادهتم إىل أوطاهنم ورغبتهم يف اهلجرة إىل أورواب
من خالل البلجد كواحجدة مجن دول العبجور جنجوب البحجر األبجي املتوسج وعلجى الجرغم مجن ذلج
حققت احلكومة ابلتعاون م البلدان اجملاورة وبلدان املنشأ واملنظمات الدولية ذات الصلة تقدما
كب ا وإجيابيا يف احلد من اهلجرة غ النظامية وحثت املهاجرين على احلصول على وض قجانوين
يف البلد لالستمتاع حبقوقهم اليت يكفلها القانون للتش يل التطوعي أو العودة الطوعية.
 -5برامج متكني املرأ من الوصول إىل حقويها السياسية واتيتصادية واتجتماقية
 -11يض اجملل الرائسي حلكومة الوفاق الوطين أمهية خاصة علجى حجق النسجاء واألشجخا
وذوي االحتياجججات اخلاصججة يف العمججل دون إمهججال احلججق يف التعلججيم والصججحة والتنميججة وغ هججا مججن
احلقججوق الججيت حتججرتم اهلويججة الدينيججة والثقافيججة للشججعب اللي ج ويف هججذا الشججأن أصججدر اجملل ج الق جرار
رقم  210لعام  2016بشجأن إنشجاء وحجدة دعجم ومتكجني للنسجاء العجامالت يف مؤسسجات الدولجة
ويه ججدف الق جرار إىل تنفي ججذ سياس ججات وب جرامج لتمك ججني امل جرأة م ججن الوص ججول إىل حقوقه ججا السياس ججية
واالقتصادية واالجتماعية وإزالة العقبات اليت حتد من ممارسة دورها بطريقة إجيابية وفعالة.
 -12وص ج ججدر اجمللج ج ج الرائس ج ججي يف منش ج ججوره رق ج ججم ( )2لس ج ججنة  2018إن ج ججه تنفي ج ججذا ألحك ج ججام
االتفاقيججة الدوليججة حلقججوق األشججخا ذوي اإلعاقججة والججيت صججادقت عليهججا ليبيججا وكججذل اتفاقيججة
القضججاء علججى مجي ج أشججكال التمييججز ضججد امل جرأة املصججادق عليهججا عججام 1979م علججى مججا قضججى عليججه
الق ج ججانون رق ج ججم ( )5لس ج ججنة 1987م بش ج ججأن املع ج ججاقني والل ج جوائ الص ج ججادرة مبقتض ج ججاه وعل ج ججى الق ج ججانون
رق ججم ( )12لس ججنة 2010م بش ججأن عالق ججات العم ججل والئحت ججه التنفيذي ججة وانطالق ججا م ججن دور اجملل ج
الرائسي يف العمل على تعزيز حصول فئات األشخا ذوي اإلعاقجة علجى فجر العمجل الجيت كفلهجا
هلم املشرع عليه يطلب من مجي الوزارات واملؤسسات واهليئات والشركات العامجة ومجا يف حكمهجا
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االلتج جزام والتقي ججد ابلتشج جريعات الناف ججذة ابخلص ججو مب ججا يف ذلج ج أحك ججام امل ججادة ( )87م ججن الالئح ججة
التنفيذيججة للقججانون رقججم ( )12لسججنة 2010م بشججأن إصججدار قججانون عالقججات العمججل الججيت تججنص علججى
أن تلتججزم جهججات العمججل بتش ج يل كججل مججن اكتمججل تدريبججه وأتهيلججه مبججا يتناسججب م ج مججا أهججل لججه م ج
ختص ججيص نس ججبة مالكاهت ججا الوظيفي ججة لتشج ج يل ذوي اإلعاق ججة ال تق ججل ع ججن نس ججبة ( )%5م ججن جمم ججوع
العججاملني ويكججون تعييججنهم بججدون امتحججان م ج مراعججاة نسججبة تش ج يل النسججاء ذات اإلعاقججة حبي ج
تكون بنسبة  %3للرجال و %2للنساء كحد أدىن.
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