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ن وأربعون] [ منظمة ومؤسسة مجتمعية محلية ليبية بينها التضامن تصدر بيان 42أثني 
بمناسبة اليوم الدولي للقضاء عىل الفقر والذي جددت فيه التذكي  بخطورة تزايد أرقام  

ي 
ن
ي ليبيا عىل الرغم من عدم وجود تحديثات منتظمة تعلن عنها السلطات ف

ن
نسب الفقر ف

ورة   ,وب  هذه المناسبةت  ليبيا , كما أوصت المنظما الحكومة وكل األطراف السياسية ضن
ي  
ن
، من أجل ضمان استقرار االقتصاد اإلرساع ف إيجاد حل للرصاع وإنهاء االنقسام السياسي

ي برنامج شامل إلعادة بناء البنية التحتية االقتصادية واالجتماعية 
ن
وع ف ي والشر

الوطنن
رين من جائحة  المؤسسات ذات العالقة. كما يجب وضع خطط قابو  لة للتنفيذ للمترصن

ي أصيبت بالفقر    19-ككوفيد
ن ضمن األرقام الن  ة من الليبيي  ومنع دخول أعداد كبي 

، والتأكد من  ب  كما طالبت    المدقع.  ن تكثيف الجهود نحو القضاء عىل الفقر المدقع والتميي 
تكون    يجب أنكما  أن بإمكان الجميع الممارسة الكاملة لحقوق اإلنسان الخاصة بهم.  

ي تؤثر عىل 
ي القرارات الن 

ن
ي الفقر، وال سيما ف

ن
المشاركة الكاملة لألشخاص الذين يعيشون ف

 .    حياتهم ومجتمعاتهم

 

 نص البيان  

 

 

 

 

 

ي 
 بمناسبة  بيان صادر عن مجموعة من منظمات المجتمع المدنن

 "iللقضاء عىل الفقر   دولي اليوم ال"  

 

وس،  أزمة مزدوجة ألفقر  19-جائحة كوفيد" ي العالم، ألن لديهم أعىل خطر تعرض لإلصابة بالفير
الناس ف 

 ii"وأقل إمكانية للحصول عىل الرعاية الصحية الجيدة

 

السبت،   يوم  لألمم    17يوافق  العامة  الجمعية  أقرته  الذي  الفقر"  عىل  للقضاء  الدولي  "اليوم  أكتوبر 

عام    iiiالمتحدة  ي 
االقتضاء عىل 1992ف  لالضطالع، حسب  اليوم  ذلك  تخصيص  إل  الدول  فيه  ، ودعت 

السابع   وي    ج لتلك األنشطة. إن  الفقر والعوز وللير القضاء عىل  ي مجال 
، بأنشطة محددة ف  ي

الصعيد الوطن 

ي الفقر وتهيئة السبيل أمامهم لإل   ivعشر من أكتوبر
عراب  يمثل فرصة لإلقرار بجهد ونضال من يعيشون ف 

إن   الفقر.  مكافحة  صفوف  مقدمة  ي 
ف  يقفون  من  هم  الفقراء  بأن  لإلقرار  سانحة  ولحظة  شواغلهم،  عن 
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يوم   إحياء ذكرى  ي 
أيضا ف  بدايته. ويتجىل  اليوم منذ  بذلك  أنفسهم ظلت محور االحتفال  الفقراء  مشاركة 

ات كمسا لديهم من خير االستفادة مما  ي 
ف  الفقراء  أكتوبر رغبة  القضاء عىل السابع عشر من  ي 

ف  همة منهم 

 الفقر. 

العالم، مما    vأدت جائحة كورونا النشاط االقتصادي حول  ي 
منذ مارس من العام الجاري إل تراجع كبير ف 

ي بما  أدى إل زيادة أعداد الفقراء بسبب فقدان الوظائف، و 
ة إل أن الجائحة قد تلقر تشير التقديرات األخير

ي براثن الفقر هذا العام، وهي أول زيادة منذ عقود. وتتعرض ا  115يصل إل  
لنساء للخطر  مليون شخص ف 

 للحصول عىل الحماية االجتماعية. 
ً
   بدرجة أكير ألنهن أكير عرضة لفقدان وظائفهن، وأقل احتماال

، باإلضافة إل جائحة كوفيد ي
، أما عىل المستوى الوطن  تعطل مشاري    ع  فإن  ،  19-هذا عىل الصعيد العالمي

اال والخسائر  السياسية،  والخالفات  المسلحة  الرصاعات  بسبب  قطاع  التنمية  تعطل  نتيجة  قتصادية 

  ، ي تفاقمالنفط، المورد الرئيس للناتج القومي
ي ليبيا. وفقا آلخر إحصائيات متوفرة    ساهما ف 

من حالة الفقر ف 

فإن   االجتماعية  الشؤون  بوزارة  االجتماعية  الدراسات  خط  45مركز  تحت  تعيش  الليبية  األرس  من   %

 .viالفقر 

السابع عشر من أكتوبر يمثل فرصة ل ليبيا وأصحاب القرار  إن  ي 
المسؤولير  ف  أن يبذلوا الجهود من  بتذكير 

يد والتدمير للبنية  وح والتشر ي خلفت الي  
اعات والحروب النر رين من الي   أجل مراعاة حقوق الفقراء والمترص 

ية، آالف الشباب    ،التحتية واألحياء السكنية ي من أهمها الموارد البشر
اء الفساد وهدر للموارد والنر واستشر

  . بير  قتىل وجرىح

ورة  نحن المنظمات الموقعة عىل هذا البيان نطالب الحكومة وكل األطراف السياسية  وب  هذه المناسبة،   ض 

ي  
ي من أجل ضمان استقرار االقتصاد    ،إيجاد حل للرصاع وإنهاء االنقسام السياسي اإلرساع ف 

وع   الوطن  والشر

التحتية االقتصادية واالجتماعية   بناء البنية  ي برنامج شامل إلعادة 
العالقةو ف  كما يجب    . المؤسسات ذات 

رين من جائحة كوضع خطط   من الليبيير  ضمن   ةومنع دخول أعداد كبير   19-كوفيدقابلة للتنفيذ للمترص 

ي أصيبت بالفقر المدقع
   . األرقام النر

ت  هذا األمر  الجميع الف  يكثيتطلب  بإمكان  ، والتأكد من أن  المدقع والتميير  الفقر  القضاء عىل  جهود نحو 

الممارسة الكاملة لحقوق اإلنسان الخاصة بهم. يجب أن تكون المشاركة الكاملة لألشخاص الذين يعيشون 

الفقر، وال سي ي 
ي تؤثر عىل حياتهم ومجتمعاتهمف 

النر القرارات  ي 
اتيجيات    ، ما ف  السياسات واالسير ي صلب 

ف 

 . القادمةلهذا الجيل ولألجيال  ،باحتياجات وتطلعات الجميع ، للوفاءلبناء مستقبل مستدام

 

   المنظمات الموقعة عىل البيان: 

 المدينة اسم المنظمة الرقم



3 
 

ق منظمة العابرين لمساعدة المهاجرين والنازحير   1  طير

 طرابلس  المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة   2

 طرابلس  منظمة إحقاق للتنمية المستدامة لحقوق المرأة والطفل  3

اير للبيئة وحقوق اإلنسان 17منظمة  4  طرابلس  فير

 بنغازي المركز االستشاري لحقوق اإلنسان  5

 الكفرة منظمة مهاجر للهجرة غير القانونية وشؤون النازحير   6

ئ لذوي اإلعاقة 7 اتة منظمة شموع ال تنطق   صير

اتة مؤسسة بالدي لحقوق اإلنسان  8  صير

ق مؤسسة ف  ك  ر وأمل  9  طير

ق مؤسسة بوادر   10  طير

ق جمعية الميدان  11  طير

 نالوت  منظمة تبينوا لحقوق اإلنسان  12

 طرابلس  منظمة التضامن لحقوق اإلنسان  13

 درج   جمعية التبيان لحقوق اإلنسان 14

اع لمكافحة اإليدز والمخدرات  15  تقطة   جمعية الشر

 مرصاتة   مؤسسة صوت الوطن لتنمية قيم المواطنة  16

 مرصاتة   للوظائف الشاغرة منظمة فرصة  17

 مرصاتة   منظمة اليمن لإلغاثة واألعمال اإلنسانية  18

 مرصاتة   منظمة رؤية للتنمية والتطوير  19

 مرصاتة   منظمة اليمن لإلغاثة واألعمال اإلنسانية  20

 جادو  جمعية العير  الزرقاء لذوي االحتياجات الخاصة   21

ية والتنمية جمعية ينابيع الجبل لألعمال  22  الحرابة  الخير

 بنغازي  مؤسسة فكر للديمقراطية وحقوق اإلنسان  23

 بنغازي منظمة مدافعات   24

 بنغازي حقوقيير  بال قيود  25

 الزاوية  منظمة صوت المهاجر  26

يق لحقوق الطفل   27  طرابلس  منظمة الير

 اجدابيا  مؤسسة كورنيكالنم للثقافة والتنمية المستدامة 28

 مرزق منظمة األمان لمناهضة التميير  العنرصي  29

ي   30
 الكفرة منظمة أربن للتوجه المدن 

 الكفرة  والثقافةالنساء للمرأة  جمعية حكمة 31

ية  32  الكفرة جمعية مد يد العون لألعمال الخير

 مرزق منظمة أمل الجنوب للسالم والتنمية المستدامة 33

ي   ربيانهمنتدى  34
 ربيانه الثقاف 

 أوباري  منظمة التواصل الثقافية االجتماعية 35

 مرزق  مؤسسة شباب مرزق للسالم والتنمية  36

 اجدابيا  منظمة الرؤية الجديدة للسالم والتنمية المستدامة  37

 مرصاتة مؤسسة أبريل للتوعية الصحية  38

  مرصاتة   المنظمة المستقلة لحقوق اإلنسان 39
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ي  40
قية للحوار والعمل اإلنسان   أم األرانب    مؤسسة الشر

    مركز مدافع لحقوق اإلنسان 41

 مرصاتة   منظمة نداء لحقوق اإلنسان والتنمية المجتمعية   42

 

 
i  " :اليوم الدولي للقضاء عىل الفقراألمم المتحدة ." 

ii  " :العام لألمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء عاألمم المتحدة 
 ". ىل الفقررسالة األمير 

iii  " :1992ديسمير  22"، 47/ 196قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم األمم المتحدة . 

iv     ي ذلك اليوم اجتمع ما يزيد 1987أكتوبر من عام    17يرجع تاري    خ االحتفال باليوم الدولي للقضاء عىل الفقر إل يوم
. فق 

ع بها اإلعالن 
ِّ
ي وق

ي ساحة تروكاديرو بباريس، النر
عىل مئة ألف شخص تكريما لضحايا الفقر المدقع والعنف والجوع، وذلك ف 

قد أعلنوا أن الفقر ُيشكل انتهاكا لحقوق اإلنسان وأكدوا الحاجة إل التضافر بغية كفالة . و 1948العالمي لحقوق اإلنسان عام 
قشت تلك اآلراء عىل النصب التذكاري الذي ُرفع عنه الستار ذلك اليوم. ومنذئذ، يتجمع كل عام 

ُ
ام تلك الحقوق. وقد ن احير

ين األول/أكتوبر أفراد من شنر المشارب وال ي السابع عشر من تشر
امهم من جديد  ف  معتقدات واألصول االجتماعية إلعالن الير 

 إزاء الفقراء واإلعراب عن تضامنهم معهم. 

v     ،وس كورونا عىل  : "تشير تقديرات  والفقر العالمي   19  -كوفيد  األمم المتحدة التأثير االقتصادي قصير المدى المحتمل لفير
أن كوفيد   إل  الفردي  االستهالك  أو  األرسة  دخل  ي 

ف  االنكماش  من خالل  العالمي  النقدي  حقيقًيا    19  -الفقر  تحدًيا  يشكل 
ي القضاء عىل الفقر بحلول عام  

المحتمل أن يزيد  ، حيث أن من  2030لهدف األمم المتحدة للتنمية المستدامة المتمثل ف 
ا عىل خط الفقر المعتمد، يمكن أن تمثل هذه الزيادة انتكاسة لما  1990معدل الفقر العالمي للمرة األول منذ عام  

ً
. واعتماد

ي بعض المناطق، يمكن أن تؤدي اآلثار السلبية  
ي أرجاء العالم فيما يتصل بالحد من الفقر والقضاء عليه. وف 

حرز من تقدم ف 
ُ
أ

ي ظل االحتماالت األقل تفاؤال فيما يتصل بإمكان    30تويات الفقر إل مستويات مماثلة لما ُسّجل قبل إل وصول مس
عاًما. وف 

بنسبة   أو االستهالك  الدخل  ي 
انكماش ف  بمقدار   20وقوع  يد  ي فقر ربما سير 

يعيشون ف  الذين  المئة، فإن عدد األشخاص  ي 
ف 

 بآخر األرقام الرس 580إل  420
ً
ا، مقارنة

ً
 ". 2018مية المسجلة لعام مليون

vi" :موقع بوابة الوسط  .. .  هذه 2019مارس    9"،  % من األرس الليبية تعيش تحت خط الفقر45الطبقة الوسىط تتالسر

بوزارة   االجتماعية  الدراسات  مركز  مدير  فرحات  عىلي  للسيد  ترصيحات  ي 
ف  جاءت  بحكومة  البيانات  االجتماعية  الشؤون 

(. لرابط، ا2020أكتوبر    16)تاري    خ تصفح الموقع يوم    الوفاق، أما موقع المركز فال توجد فيه أي بيانات أو دراسات أو تقارير 
ي ليبيا. حنر    ال تتوفر أي معلومات عن معدالت الفقر والبطالة
ات البنك الدولي الخاصة بليبيا، ال تتوفر  ف  إحصائيات ومؤرسر

ي 
ف  االرتفاع  أن  إل  أشار  لليبيا،  االقتصادية  اآلفاق  حول  الدولي  البنك  تقرير  ولكن  الفقر،  معدالت  فيها حول  معلومات  أي 

عام   التضخم  زيادة    2017معدالت  ي 
ف  "ساهم  األساسية  الخدمات  تقديم  ضعف  اإلقصاء مع  م 

ُ
وتفاق الفقر  معدالت 

ي تفاقم متاعب السكان"
: "،  االجتماعي واالقتصادي ... كما سارع ف    16"،  2018أبريل    -ليبيا: اآلفاق االقتصاديةالبنك الدولي

 . 2018أبريل 

https://www.un.org/ar/events/povertyday/
https://www.un.org/ar/observances/day-for-eradicating-poverty/messages
https://www.un.org/ar/observances/day-for-eradicating-poverty/messages
https://www.un.org/ar/observances/day-for-eradicating-poverty/messages
https://undocs.org/ar/A/RES/47/196
https://undocs.org/ar/A/RES/47/196
https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/Publications/Working-paper/PDF/wp2020-43.pdf
http://alwasat.ly/news/libya/238164
http://www.sa.gov.ly/site/index.php/2017-03-28-18-49-20
https://www.albankaldawli.org/ar/country/libya/publication/economic-outlook-april-2018
https://www.albankaldawli.org/ar/country/libya/publication/economic-outlook-april-2018

