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عىل الرمغ من إحراز بعض التقدم يف تعزيز السمل واألمن، إال أن 
عدم وجود سياسات فعالة، واالفتقار إىل األطر القانونية واملؤسسية، 

وغياب احملاسبة واملسائلة عىل خمتلف املستويات القيادية بّدد 
التطلعات الوطنية. ومع أن القوة الدافعة وراء جتربتنا يف حماولة بناء 

بالدنا انطلقت حىت اآلن من خالل مطوحنا امجلايع للتحول 
االجمتايع واالقتصادي والدميقرايط إال أنه باإلماكن القيام مبا هو 

أفضل من أجل ليبيا. وبإماكننا أن حنقق أكرث من ذلك بكثري إذا 
تشاركنا يف رؤية واحضة املعامل لتوجيه جهودنا امجلاعية؛ وهناك 

حاجة ملحة لدجم سياسات التمنية لدينا وبذل اجلهد والعرق من أجل 
مستقبل أفضل لبالدنا. وهيلع، فإن رؤية إحياء ليبيا 2023 يه مبثابة 
نداء الواجب مجليع الليبيني للعمل عىل حشد قوامه بغية وضع البالد 

عىل مسار التمنية املستدامة.

ويف مسعانا لصياغة رؤية لليبيا، ال ميكننا أن نهسب يف احلديث عن 
الفرص الضائعة وما فاتنا وما ينقصنا؛ بل جيب علينا أن نعمتد هنجًا 
تطلعيًا نراجع فيه مؤسساتنا، وسياساتنا، وخططنا القامئة، وأن نكون 

واثقني من أنفسنا ومن قدرتنا عىل التعمل من دروس املايض، 
وإحداث التغيري املنشود؛ فتارخينا تارخي غين، متتد جذوره العميقة 
إىل احلضارات اإلسالمية والعربية واالمازيغية والتارقية والتاباوية 
واألفريقية، ولدينا قمي راخسة شلكهتا تقاليد التعامل اإلجيايب مع 

الثقافات والبلدان األخرى. إن ليبيا ليست دولة ستبدأ من الصفر، لكن 
يتعني علينا البناء انطالقًا من قميها الثقافية واالجمتاعية الغنية اليت 

رمست مالحم تأسيهسا يف املايض، وتأسيسًا عىل ذلك مقنا بصياغة 
رؤية إحياء ليبيا 2023.

ويف الوقت الذي نقر فيه باألمهية القصوى لتحقيق السالم واألمن 
كرشطني مسبقني ملستقبل ليبيا، إال أن هناك حاجة ملحة وبنفس القدر 
للتعايط مع التحديات اليت تعرتض طريق البالد يف جماالت التمنية 

االقتصادية والبرشية واحلومكة. ومع ذلك، فإن التحدي األكرث احلاحًا 
من أي وقٍت مىض هو يف كيفية جعل الليبيني يتوصلون، من خالل 
احلوار واالتفاق فميا بيهنم، إىل رؤية مشرتكة لملستقبل. وحنن إذ 

نقّدم هذه الرؤية املبدئية، فإننا نتوجه بالدعوة إىل مجيع الليبيني 
لملشاركة يف تطويرها عىل حنٍو متواصل ومسمتر. 

احلاجة لرؤية إحياء ليبيا 2023   مقدمة إلى 
رؤية إحياء ليبيا 2023
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اختالف رؤية إحياء ليبيا 2023 عن الرؤى األخرى

ومع تقديرنا لملحاوالت اليت سعت إىل تقدمي 
تصورات أو رؤى تتعلق بليبيا، ختتلف رؤية 

إحياء ليبيا 2023 عن الرؤى األخرى، يف أهنا 
تستجيب لرغبة املواطنني الليبيني يف التغيري 

الفوري. الليبيون ليسوا عىل استعداد 
لالنتظار حىت عام 2040 أو 2050 من أجل 

إحداث التغيري؛ فالليبيون يريدون إجناز 
التحول اإلجيايب اآلن. حيتاج الشعب اللييب 

اليوم إىل فرض األمن وسيادة القانون يف 
ربوع البالد. الشعب اللييب يريد الهنوض 

اآلن باألداء اإلقتصادي وإصالح املؤسسات 
املعنية بالتمنية البرشية من حالة الوهن 

وامخلول إىل حالة اإلنطالق واإلهبار؛ الشعب 
اللييب يريد اقتصادًا مزدهرًا اآلن؛ الشعب 
اللييب يريد اآلن القضاء عىل سوء اإلدارة 

وضعف احلومكة اللذان يعيقان بشلٍك سليب 
رسعة وفعالية اإلصالحات؛ الشعب اللييب 

يريد إجناز لك ماتقدم وأكرث اليوم وليس غدًا. 
ومن هنا جاءت رؤية إحياء ليبيا 2023 لتحقيق 

رغبات وتطلعات الشعب اللييب يف التغيري 
وشعارها “اليوم وليس غدًا”.

ويضع مرشوع رؤية ليبيا اإلطار الذي ممكن 
من خالله تطوير االسرتاتيجيات الوطنية و 

خطط تنفيذها هبدف إحداث تغيري هائل 
حبلول عام 2023. ومن مث ميكن اعتبار رؤية 

إحياء ليبيا 2023 مبثابة حماولة لصياغة رؤية 

وطنية مشرتكة لملساعدة يف بناء توافق يف 
اآلراء بشأن احداث نقلة نوعية جبارة للبالد 
خالل مخس سنوات تقريبًا. ومع األخذ يف 

االعتبار قرص األفق الزمين احملدد للتغيري، 
فإن رؤية إحياء ليبيا 2023 تعكس تطلعات 
وعزم والزتام شعبنا بالتحول االجمتايع 

واالقتصادي والدميقرايط الفوري.

إن الرؤى القابلة للتحقيق يه اليت حتدد 
الفرص احملمتلة لترسيع جعلة التمنية 

والتحديات اليت ينبيغ التغلب علهيا. وهلذا 
السبب، فإن رؤية إحياء ليبيا 2023 تسىع 

إىل غرس قمي التواضع والجشاعة و 
التصممي عىل االرتقاء ملجاهبة التحديات عىل 

املستوى الفردي، واملجمتيع، وأيضًا عىل 
املستوى الوطين. ومن خالل تقدمي رؤية 

مشرتكة تركز عىل إحداث تغيري فوري، فقد 
ممصنا رؤية إحياء ليبيا 2023 لتلبية تطلعات 

الشعب، وأن تكون مبثابة احلافز الذي جيعلنا 
ننطلق لدفع دوالب العمل بلك عزم وقوة حنو 

إعادة اإلمعار والتعايف يف أرسع وقٍت 
ممكن. إن رؤية إحياء ليبيا 2023 يه مبثابة 

رسالة أمل و إهلام لتحفزي الشعب اللييب، يف 
املدن والقرى، يف املناطق احلرضية 

والصحرواية، وعىل امتداد رقعة األرايض 
الليبية للعمل معًا للتغلب عىل التحديات، 

للوصول إىل التمنية املستدامة. 
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السالم واألمن وسيادة القانون يه 
من املتطلبات األساسية لتحقيق التمنية 

املستدامة. وتستطيع ليبيا لتقدم عن طريق 
احليلولة دون اندالع املزيد من الرصاعات 
من خالل تفعيل املصاحلة، واضفاء الطابع 

اإلحرتايف عىل املؤسسات األمنية، ومضان 
املساواة بني الناس أمام قضاء عادل ونزيه، 

واحلفاظ عىل سيادة القانون والنظام من 
خالل مؤسسات شفافة و خاضعة لملساءلة 

حترتم حقوق اإلنسان ومحتي احلريات 
األساسية. 

من خالل بناء اقتصاد متنوع يتقدمه القطاع 
اخلاص لتحسني فرص االزدهار مجليع 
الليبيني يف اكفة أرجاء ليبيا من خالل 

تمنية القطاع اخلاص، وحتقيق االستقرار 
االقتصادي، وحتسني البنية التحتية احليوية، 
وإدارة أكرث مسوئلية ملوارد البالد الطبيعية. 

من خالل تطوير قدرات الليبيني لمتكيهنم 
من حتقيق إماكناهتم الاكملة بمتكيهنم 

من احلصول عىل التعلمي اجليد يف 
مجيع املراحل الدراسية، وتوفري اخلدمات 

االجمتاعية النوعية، والرعاية الصحية عالية 
اجلودة، والتمنية احلرضية املستدامة. 

بتأسيس حكومة دميقراطية ذات كفاءة، تمتزي 
بالشفافية، وختضع لملسائلة عىل املستويني 
املركزي واحمليل، يديرها موظفون معوميون 

ملزتمون. 

حبلول عام 2023، ميكن أن تصبح ليبيا 
دولة مستقرة ودميقراطية ومزدهرة يمتتع 
فهيا املواطنون الليبيون مبستوى معييش 
مرتفع. ومع ذلك، جيب علينا التغلب عىل 

العديد من التحديات. ويف هذا الصدد تستند 
رؤية إحياء ليبيا 2023 إىل أربعة منطلقات 
رئيسية للتقدم، أو راكئز التمنية واملسائل 

الشاملة اليت تعزز رؤيتنا إلجناز التحوالت 
الكربى. والراكئز األربعة للتمنية يه السالم 

واألمن وسيادة القانون، والتمنية االقتصادية، 
والتمنية البرشية، وإصالح اإلدارة والقطاع 
العام؛ وهذه الراكئز يه القواعد األساسية 

اليت ستبىن علهيا خطط التمنية 2018–2023. 
وترتمج رؤية إحياء ليبيا 2023 راكئز التمنية 

إىل بياٍن من أهداف قابلة للتحقيق عىل أرض 
الواقع مرفقًا مبرشوعات التحول الكربى 

ويه املبادرات الرئيسية اليت سيمت تنفيذها 
لتحويل رؤية إحياء ليبيا 2023 إىل منجزات 

مملوسة. إن رؤية إحياء ليبيا 2023 يه 
مبثابة إطار لتوجيه التحليل النقدي للقيود 

والعراقيل اليت ينبيغ التغلب علهيا، وتوفر 
مرجعًا للتطبيق الفعيل املنطيق واملتسلسل 

بداًل من املقاربات ذات الصلة واليت مت 
اتباعها يف املايض. ونورد أدناه مزيدًا من 

التفصيل إلسرتاتيجيات واسعة للك ركزية من 
راكئز التمنية. 

 التغلب عىل التحديات، وصنع التغيري، 
من أجل مستقبل أفضل

السالم واألمن و 
سيادة القانون

التنمية 
االقتصادية:

التنمية البشرية:

إصالح اإلدارة 
والقطاع العام:

بلد آمن مبني على 
سيادة القانون 

والنظام والعدالة 
والمساواة

 شعب مزدهر، 
منتج ومبتكر

وطن يحتضن جميع 
الليبيين بكل 

أطيافهم

حكومة ديمقراطية، 
وشفافة، وخاضعة 

للمساءلة

رؤية إحياء ليبيـــــــا 2023
ليبيا مستقرة وديمقراطية ومزدهرة حيث يتمتع فيها المواطنون بمستوى عاٍل من المعيشة

من أجل تحويل الرؤية إلى واقٍع ملموس، 
يجب تطبيق مشاريع التحول على جميع ركائز التنمية
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السالم، واألمن، 
وسيادة القانون

التمسك 
باألصالة

دمج 
المحاربين

حقوق اإلنسان 
والمجتمع

العلوم 
والتكنولوجيا 

واالبتكار

 تمكين االنفتاح
المرأة

تنمية الموارد 
البشرية

 تمكين 
الشباب

االرتقاء بالقطاع 
العــام

التنمية
االقتصادية

التنمية
البشرية

 إصالح اإلدارة 
والقطاع العام

شارك بأفكارك
إن رؤية إحياء ليبيا 2023 هي بمثابة دعوة لجميع الليبيين إلبداء آرائهم حول المواضيع التي 

تهمهم والتي لها صلة بدفع عجلة التنمية في الدولة. هل تواجه منطقتك مشكلة تتطلب 
التعامل معها؟ هل لديك اقتراحات التباع نهج مختلف عما ورد في هذه الرؤية؟

 شاركنا برأيك واقترح بعض المشروعات التحولية للمساهمة في رسم خارطة الطريق 
ihyalibya.org :لبالدنا على موقع

حقوق ذوي 
االحتياجات 

الخاصة

7 رؤية إحياء ليبيا 2023 رؤية إحياء ليبيا 62023   



الليبيون غير قادرين على   •
عيش حياتهم، وكسب 

لقمة العيش، وتربية 
أبنائهم في سالم 

عدم وجود مؤسسات   •
وأفراد ُمَدَربين، وأطر 

قانونية، مما يعرقل فرض 
سيادة القانون

النزاع المسلح واالغتياالت   •
والتعدي على الممتلكات

منح صالحيات توفير   •
الخدمات األساسية إلدارات 

الحكم المحلي
تطوير آليات الرقابة   •

لضمان تطبيق الشفافية 
والمساءلة

وضع الضوابط   •
والتشريعات لضمان حماية 

العمليات الديمقراطية

وضع آليات لتقديم   •
الخدمات العامة للجمهور 

وتطوير البدائل 
قطاع عام يخضع   •

للمحاسبة، موجه نحو 
األداء، وقائم على الجدارة

توسيع نطاق مشاركة   •
المواطنين، والمجتمع 

المدني، ووسائل اإلعالم 
المستقلة، في تشكيل 

العملية الديمقراطية

هيمنة الكيانات الحكومية   •
على االقتصاد مع تواجد 

ضعيف للقطاع الخاص
ضبابية السياسات المالية   •

بسبب االعتماد الكبير 
على قطاع النفط والغاز

محدودية النمو االقتصادي   •
بسبب ضعف وتهالك 

البنى التحتية

معالجة العقبات الرئيسية   •
أمام تحقيق جودة التعليم

تحسين جودة الخدمات   •
المقدمة في مرافق الرعاية 

الصحية القائمة
توسيع نطاق آليات دعم   •

المجتمعات المحلية 
لرفع مستوى معيشة 

المواطنين

ربط نظام التعليم   •
باحتياجات سوق العمل

تطبيق نظام التأمين   •
الصحي الشامل وجعل 

نظام الرعاية الصحية 
أكثر استجابة الحتياجات 

المجتمعات المحلية
المجتمعات المزدهرة   •

ترعى البيئة الطبيعية 
وتدعم الشرائح المهمشة 

والكادحة

محدودية االستفادة من   •
الخدمات العامة األساسية 

وافتقارها إلى الجودة
آليات غير واضحة وغير   •

شفافة في التعاطي 
مع اإلنفاق العام وآليات 

الميزانيات الطارئة
عدم وضوح العمليات   •

الديمقراطية

تأسيس شراكات بين   •
القطاعين العام والخاص 
في القطاعات الرئيسية 

التي تضم نسبًا أعلى من 
القوى العاملة

تطبيق اجراءات مالية   •
للحد من االعتماد على 

النفط
إعادة تأهيل البنى التحتية   •

الرئيسية ومعالجة 
التهميش الذي عانت منه 

بعض األقاليم والمدن

تقييم المعوقات الرئيسية   •
لتنمية القطاع الخاص 

ومعالجتها
وضع إطار يحكم اإلنفاق   •

العام ويربطه بخطط التنمية 
في القطاعات الرئيسية
تعبئة الموارد من أجل   •
مشاريع البنية التحتية 

على المستويين المركزي 
والمحلي، وتوفير التمويل 

لها من المؤسسات 
الحكومية وقطاع األعمال 

مخرجات التعليم ال   •
تتناسب مع متطلبات 

سوق العمل 
تعذر الحصول على الرعاية   •
الصحية الجيدة في بعض 
المناطق، وتدني مستوى 

المرافق الحالية
أدت عشوائية التخطيط   •

المركزي والمحلي إلى 
سوء جودة أنماط الحياة

إصالح قطاع األمن بمنح   •
األولوية لوضع وتنفيذ 

السياسات
الحقوق األساسية التي   •

يكفلها القانون وتحميها 
مؤسسات الدولة

المشاركة في العمل   •
السياسي والحزبي 

مشروطة بااللتزام بالسالم

قوات األمن تحت قيادة   •
موحدة مع رقابة من جانب 

السلطات المدنية
نظم قضائية شفافة،   •

تخضع للمساءلة، وتحترم 
حقوق اإلنسان والحريات
وضع آليات وقائية لمنع   •

واحتواء النزاعات 

السالم، واألمن، 
وسيادة القانون

التنمية
االقتصادية

التنمية
البشرية

 إصالح اإلدارة 
والقطاع العام

إحراز تقدم محدود على صعيد استقرار البالدليبيا في الوقت الراهن  •
إصالحات اقتصادية واجتماعية وحكومية مفككة  •

2019–2018
رؤية تحقيق االستقرار وإعادة اإلعمار

اتخاذ تدابير لتحقيق االستقرار جنبا إلى جنب   •
مع اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية والمتعلقة 

بالحوكمة من خالل إطالق مشاريع التحول الرئيسية

2023–2020
رؤية التعافي وتحقيق النمو 

استمرار التركيز على اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية   •
والمتعلقة بالحوكمة لتحقيق التعافي والنمو من خالل 

توسيع نطاق مشاريع التحول الرئيسية

 األسس التي تقوم 
عليها الرؤية

رحلة التحول يف ليبيا

سيمت تنفيذ رؤية إحياء ليبيا 2023 عىل 
مرحلتني متتاليتني. تركز املرحلة األوىل 

)2018–2019( عىل حتقيق االستقرار وإعادة 
اإلمعار من خالل إطالق معلية احلوار 

الوطين واملصاحلة بالتوازي مع االضطالع 
بالرباجم ذات األولوية مكتابعة التمنية 

االقتصادية والبرشية، وإصالحات القطاع 
 العام؛ فميا تركز املرحلة الثانية 

 )2020–2023( عىل حتقيق المنو املستدام
 من خالل اتباع توجه ممهنج ومتنامغ إلدارة 
الزناعات اجلارية، وتطوير القطاع اخلاص، 

واالستمثار يف براجم البىن التحتية عىل 
نطاٍق واسع، وإجناز اإلصالحات اهليلكية من 
أجل مضان اصالح قطاع عام قامئ عىل مبدأ 

اجلدارة واالستحقاق، موجه حنو األداء، 
وخاضع لملساءلة. 

وهتدف مشاريع التحول، املنطلقة من رمح 
مبادرات واسعة النطاق، إىل حتفزي التغريات 
التحولية، وإضفاء الطابع العمليايت عىل رؤية 

إحياء ليبيا 2023. سيجري االضطالع هبذه 
املشاريع الضخمة من خالل اتباع هنج 

مرحيل إلحداث التحول اجلذري املنشود يف 
البالد حبلول عام 2023. ومع إقرارنا بأن  
بعض جهود احلكومات املتتالية يف السبع 

سنوات االخرية توفر قاعدة للبناء علهيا، إال 

أن مشاريع التحول تذهب أبعد من ذلك من 
خالل الرتكزي بصفٍة خاصة عىل املعوقات 
الرئيسية اليت يتعني التغلب علهيا لتحقيق 

االستقرار واالزدهار والدميقراطية يف ليبيا. 
ومع استخالص الدروس والعرب من حماوالت 
بناء الدولة حىت اآلن، وإقرارنا بوجود بعض 
املبادرات احلكومية اليت تستحق منا الدمع 

املتواصل، إال أن مشاريع التحول هتدف إىل 
إحداث نقلة نوعية من مرحليَت االستقرار 

وإعادة اإلمعار إىل مرحليَت التعايف وحتقيق 
المنو االقتصادي. 

وحتدد رؤية إحياء ليبيا 2023 نتاجئ واسعة 
النطاق لعموم البالد وتوفر إطارًا 

لإلسرتاتيجيات الوطنية وخطط تنفيذها. 
وبالتعاون مع اجلهات املعنية الرئيسية سيمت 
وضع خطط اسرتاتيجية وتشغيلية تفصيلية 

ملرحلة 2018–2019، تركز عىل أهداف 
واسرتاتيجيات حمددة إضافة إىل اإلرتقاء 

مبستوى األداء يف القطاعات املختلفة، فميا 
سيمت انتاج خطة أخرى لملرحلة التالية اليت 

تغيط 2020–2023.
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لقد قام مجموعة من املواطنني الليبيني بتطوير 
رؤية إحياء ليبيا 2023 وقدموا واليزالوا 
يقدمون عطاءمه ومشاركهتم يف حتديد 

مستقبل بالدمه. وتضم املجموعة خرباء يف 
العديد من املجاالت ذات األمهية بالنسبة 

للتمنية يف ليبيا مبا يف ذلك األمن، 
واالقتصاد، واملالية، والتعلمي، والسياسة 

االجمتاعية، والرعاية الصحية، وإدارة القطاع 
العام. 

وتستند رؤية إحياء ليبيا 2023، إىل 
مشاورات واسعة النطاق نظم معمظها مجمع 

ليبيا للدراسات املتقدمة مبشاركة منمظات 
املجمتع املدين، ووجهاء وأعيان املجمتع 

احمليل، وقادة األمعال وأساتذة اجلامعات، 
واإلحتادات الطالبية، والتجمعات العاملية 
واملهنية، واإلحتادات النسائية، والروابط 

الشبابية، ووسائل اإلعالم. مكا عقدت 
منتديات استشارية يف املراكز احلرضية 

والريفية يف مجيع أحناء ليبيا ومع اجلاليات 
الليبية يف اخلارج. ومَتثل اهلدف من 

املشاورات يف احلصول عىل إمجاع وطين 
حول التحديات الرئيسية اليت تعوق التقدم 

يف ليبيا واالسرتاتيجيات املمكنة خللق 
مستقبل أفضل حبلول عام 2023.

لقد مت احتضان مشاريع التحول املقرتحة، 
واليت هلا القدرة عىل حل املعضالت الرئيسية 

يف جماالت األمن والتمنية االقتصادية 
والبرشية وحتديات احلومكة، من خالل 

اجمتاعات تشاورية مماثلة. وهذه املشاريع 
الضخمة تقدم حلواًل معلية لملشالك احلالية 
اليت تليق بظالهلا عىل حياة الليبيني اليوم 

انطالقًا من توافق اآلراء املسمتدة من 
املشاورات الوطنية وجتارب البلدان اليت مرت 

بتحوالت مماثلة.

وعىل عكس احملاوالت السابقة يف التخطيط 
للتمنية، فإن رؤية 2023 يه ملك لك الليبيني، 

ومه األمناء عىل رعايهتا بعد تنفيذها؛ مكا 
سيمت التأكيد عىل املىحن التعاوين الذي مزي 
وضع رؤية إحياء ليبيا 2023 عند الدخول يف 

معلية تنفيذها. وحيث أن رؤية إحياء ليبيا 
2023 يه معلية جارية، سيمت افتتاح بوابة 
إلكرتونية لملواطنني عىل االنرتنت إلعطاء 
مجيع الليبيني وسيلة للتواصل مع بعضهم 

البعض يف القضايا اليت هتمهم.

مكا ستقدم البوابة اإللكرتونية اخلاصة برؤية 
إحياء ليبيا 2023 الفرصة لملواطن اللييب 

لتقدمي مقرتحاته للقيادات الليبية أو التعبري 
عن رؤاه بشأن اختاذ إجراءات خبصوص 

مجلة من القضايا اهلامة اليت تواجه ليبيا من 
خالل اقرتاح مرشوعات التحول والتعليق عىل 
سري األمعال حنو حتقيق أهداف الرؤية. وإذا 
حصل أحد مرشوعات التحول املقرتحة عىل 

التأييد الاكيف أو إذا اجتهت تعليقات 
املواطنني حنو مىحن آخر خمتلف، 

سنستعرض حمصلة اآلراء ونقوم بإصدار 
كتاب رمسي موجه للحكومة نطلب فيه القيام 

مبا ينبيغ القيام به. ومن جانبنا نطالب 
املواطنني باملشاركة اإلجيابية يف معلية 

احلوار الدائر عىل قدٍم وساق من أجل اجناز 
التغيري التحويل يف ليبيا. وهبذه الطريقة 

يصنع أبناء ليبيا مستقبل بالدمه وحيافظوا 
هيلع بأنفهسم.

كيف مت تطوير رؤية إحياء ليبيا 2023
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األسس التي تقوم 
عليها رؤية إحياء

ليبيا 2023

إعادة اكتشاف ثرواتنا الثقافية واالجمتاعية

قد هشد الليبيون ضعفًا يف تنفيذ العديد من خطط اإلصالحات؛ مما 
أوجَد شكواًك لدى الليبيني يف قدرة حكوماهتم عىل قيادة التغيري 

التحويل يف البالد. ومع ذلك، فتارخي بالدنا حافل بأمثلة من االنتصار 
عىل الشدائد واحملن والقدرة عىل استيعاب التغيريات العميقة. ومل 
يكن أمرًا هينًا مواجهة التحديات والتغيري يف املايض، ولكن مصدر 

قوتنا اكن يمكن يف العزم والثبات والقمي املجمتعية وقدرتنا عىل 
اختاذ اخليارات الصعبة. وال تزال قمينا الثقافية واملجمتعية صاحلة 
يف الوقت الراهن ولكن حنتاج إىل إعادة اكتشافها كأسس توجهيية 
متكننا من جماهبة التحديات احلالية واستيعاب التغيري مرة أخرى. 

وتعترب قمينا الثقافية واملجمتعية، اليت سنأيت عىل مناقشهتا أدناه، 
مبثابة األسس التوجهيية لراكئز التمنية األربع يف رؤية إحياء ليبيا 

2023 ومن الرضوري المتسك هبا خالل تنفيذنا مجيع براجم التحول. 

تتصور رؤية إحياء ليبيا 2023 بيئة يسامه فهيا مجيع الليبيني بشلٍك 
إجيايب يف التمنية الوطنية، فازدهار بالدنا سيمت من خالل متكني 

مجيع املواطنني والهنوض هبم. ومع ذلك، ال ميكن لليبيا أن تتطور قبل 
أن تكون أمة موحدة تضم مجيع الليبيني، مع الشعور باهلوية املشرتكة 

واملصري املشرتك. جيب أن تصبح ليبيا أمة خفورة برتاثها الرويح 
والثقايف واالجمتايع الغين، وعىل دراية تامة به. هذا الويع والتقدير 
لتارخينا، ونقل قمينا لألجيال القادمة، يشكالن األساس لربوز جممتع 
سيمل متاكمل عرقيًا، يدين بالوالء لبالده، ويتفاىن من أجل مستقبلها. 

مكا أن إعادة ابراز اهلوية الليبية من شأنه خلق جممتع يمتتع بالثقة 
بالنفس، يعزت بإجنازاته، وجيابه التحديات اليت قد تربز يف املستقبل.

التمسك باألصــالة 
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ويف حني عانت ليبيا لعقود من العزلة اليت 
فرضهتا عىل نفهسا بسبب وجود أجندة 

سياسة خارجية اكنت قامئة عىل املواجهة، 
فإن املطلوب هو إعادة بناء عالقات تعاونية 

مع الرشاكء اإلقلمييني والدوليني لتحقيق 
اإلصالحات وترسيع وتريهتا وفقًا لرؤية إحياء 

ليبيا 2023؛ وميكننا حتقيق ذلك انطالقًا من 
تارخينا العريق وتقالدينا الراخسة يف 

املشاركة مع دول العامل وحوارنا الثقايف 
واحلضاري معها. ومن خالل اعمتادنا ثقافة 
اإلنفتاح عىل العامل، ميكننا اعمتاد أفضل 

املامرسات الدولية مع عدم الرتدد يف 
التخلص من املعوقات اليت تعيق التقدم 

وتقوض وحدتنا الوطنية وتنتقص من قوتنا؛ 
ناهيك أن العوملة تتيح فرصًا غري مسبوقة 

للتقدم واالزدهار مبا يتجاوز احلدود الليبية، 
ويمت ذلك فقط من خالل بناء العالقات 

التجارية واالستمثارية املتينة. وباإلضافة إىل 
ذلك، يساعد احلوار الدويل، واحلوار بني 

الثقافات عىل تعزيز العمل اإلجيايب الذي 
مينع االنعزالية والتطرف؛ وميكن لليبيا أن 
تلعب أدوارًا بناءة داخل أطر جامعة الدول 

العربية، ومنمظة املؤمتر اإلساليم، واالحتاد 
األفرييق، واألمم املتحدة. 

وكعضو فاعل يف املجمتع الدويل، جيب أن 
تسىع ليبيا جاهدًة يف اجتاه املسامهة يف 
التمنية االقتصادية الدولية، والسالم واألمن، 
وماكحفة اجلرمية العابرة للحدود، ومعاجلة 

تغري البيئة العاملية. إن إقامة عالقات أوثق مع 
رشاكء التمنية الثنائية واملتعددة األطراف من 
شأنِه توسيع نطاق مشاركتنا يف املؤمترات 

الدولية، وعقد االتفاقات واملعاهدات وفتح 
آفاق جديدة تتيح فرصًا للتعاون الدويل.

إن املشاركة املمثرة مع املنمظات الثنائية 
واملتعددة األطراف تحمس لنا مبواءمة 

املساعدات اإلمنائية مع األولويات الوطنية 
احملددة يف رؤية إحياء ليبيا 2023 عىل حنٍو 
أكرث فعالية. وسيحمس لنا التوجه إىل صياغة 

سياسة خارجية منفتحة عىل العامل وممثرة 
بدجم الليبيني املقميني يف اخلارج. ومع أن 
الكثري من الليبيني حظوا بفرص الدراسات 

اجلامعية والعليا خارج ليبيا وفضلوا اإلقامة 
والعمل يف اخلارج إال أهنم حيتفظون بروابط 

خشصية وجتارية مع وطهنم؛ ومن مث جيب 
علينا تطوير براجم فعالة إلرشاك الليبيني 

الذين يعيشون يف اخلارج لإلهسام 
مبهاراهتم وخرباهتم يف جهود اعادة امعار 

البالد واملساعدة يف إعادة بناء اهلوية 
الوطنية لليبيا.

تشري حقوق اإلنسان إىل احلقوق واحلريات 
السياسية واالقتصادية واالجمتاعية واملدنية 

اليت حتق مجليع الليبيني؛ وتمشل حقوق 
اإلنسان مجموعة من احلقوق مثل حرية 

التعبري، وحرية التجمع، واحلق يف مستوى 
معييش الئق، واحلق يف الغذاء املالمئ، 

والسكن املناسب، واملياه والرصف اليحص، 
واحلق يف التعلمي. ويف ليبيا اليوم، هناك 
ضعف يف قطاع األمن، وختلف يف نظام 

العدالة اجلنائية، وافتقار إىل الضوابط 
واملوازين لرصد االنهتااكت، وعدم معرفة 

الناس حبقوقها. وقد أدى هذا الوضع إىل 

إن قمينا الثقافية واالجمتاعية متثل األسس اليت تقوم 
عىل أساهسا الراكئز التمنوية لرؤية إحياء ليبيا 2023

حدوث انهتااكت يف حقوق اإلنسان. إن مضان حقوق 
اإلنسان هو الركزية األساسية لتقدم البالد، وال 

تقترص فقط عىل األمن املادي لملواطن ولكن أيضا 
محاية حقوقه السياسية واالقتصادية واالجمتاعية 

واملدنية.

معلت املراة الليبية إىل جانب الرجال عىل مر العصور 
عىل قدم املساواة من أجل حتقيق هدف مشرتك. 
وتتطلب التغيريات التحويلية املبينة يف رؤية إحياء 
ليبيا 2023 مستوى مماثل من المتاسك االجمتايع 

الذي سيكون من الصعب حتقيقه إذا مت إقصاء 
النساء من احلياة االقتصادية واالجمتاعية، 

والسياسية. وتعترب رؤية إحياء ليبيا 2023 متكني 
املرأة أساسًا لاكفة الرباجم. وهذا يتطلب منا دراسة 

القوانني، والعمليات السياسية، وسوق العمل، 
والسياسات التعلميية، واملعايري الثقافية لضامن أن 

املرأة ميكن أن تثابر وتشارك، عىل قدم املساواة مع 
الرجل، يف رحلة التحول يف ليبيا.

يشلك الشباب حتت سن اخلامسة والثالثني غالبية 
ساكن ليبيا. ولذا من األمهية التصدي للتحديات اليت 

تواجه الشباب يف ليبيا لضامن حتقيق املصاحلة 
وإحداث التحوالت اإلجيابية املطلوبة. مفن األمور 

احلامسة توفري التعلمي والرعاية الصحية واخلدمات 
االجمتاعية، وفرص العمل، وزيادة مستوى الويع 

برتاثنا الثقايف بغية متكني أبنائنا الشباب من حتقيق 
اكمل طاقاهتم، اضافة إىل ارشاكهم يف اخلطاب 

السيايس واملدين للتأكد من امتالكهم زمام أمورمه 
يف املستقبل ومحل راية القيادة.

لقد أدت سبع سنوات من الرصاعات واحلروب إىل 
توجيه االف الشباب الليبيني إىل التحول إىل مقاتلني، 

وكثري مهنم حتولوا إىل مصابني ومعاقني.  ورمغ 
الوعود والكالم املمنق من احلكومات املتعددة 

واملتتالية، فإن دجم املقاتلني رمسيا وإحرتافيا يف 
اجليش والرشطة ال يزال متعرثا، وال زالت اإلصابات 

اجلسدية والنفسية اليت حلقت بالكثريين جراء املعارك 
الطاحنة يف يط اإلمهال. إن معاناة شبابنا بسبب 

احلروب والرصاعات تتطلب منا متكيهنم من اإلندماج 
يف املؤسسات الرشعية ويف املجمتع، وتوفري الرعاية 

الصحية واخلدمات التعلميية والتدريبية، وتيسري 
اإلنتقال الوظييف هلم. مكا جتب معاجلة إفتقار ليبيا 
إىل الكوادر الطبية املدربة واليت ميكهنا التعامل مع 
إحتياجات شبابنا، ومساعدهتم عىل اإلندماج جمددا 

يف املجمتع ودخول سوق العمل والبناء الوطين.

كبلد قدم التضحيات اجلسمية لتأمني مستقبل 
مواطنيه، جيب أن تكفل ليبيا ملواطنهيا الذين يعانون 

من اإلعاقة الفرص االقتصادية والسياسية 
واالجمتاعية العادلة. لقد دفعنا لألسف مثنًا باهظًا، 

متثل يف إعاقات جسمية عىل نطاٍق واسع كبرت 
األطراف، وفقدان البرص، والتعرض للصدمات 

النفسية، وغريها من اإلعاقات. ويعاين املعوقون يف 
الدول الناشئة من تصنيف اجمتايع يستند إىل 

مفاهمي عامة خاطئة حول طبيعة وقدرات ذوي 
االحتياجات اخلاصة. ولذا يتعني عىل ليبيا العمل من 

أجل التغلب عىل احلواجز االجمتاعية، واملادية، 
والبنية التحتية اليت متنع املعوقني من احلصول عىل 

التعلمي، والرعاية الصحية، والفرص االقتصادية، 
واملسامهة اإلجيابية يف جممتعهم مبا يناسب القدرات 

الصحية واجلسدية لذوي االحتياجات اخلاصة. 

االنفتاح 

حقوق اإلنسان والمجتمع 

تمكين المرأة 

تمكين الشباب 

دمج المحاربيـــن 

حقوق ذوي 
االحتياجات الخاصة 
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العلوم والتكنولوجيا واالبتاكر يه من العوامل الرئيسية 
لتحقيق التقدم االجمتايع ودفع جعلة االقتصاد

لتحقيق أهداف رؤية إحياء ليبيا 2023، ينبيغ 
أن يتجه جممتعنا اللييب حنو استرشاف 

املستقبل والتجديد واالبتاكر. وبداًل من أن 
نكون جمرد مسهتلكني، ينبيغ أن نحمط إىل 

أن نكون أيضًا مسامهني يف االبتاكرات 
العملية والتكنولوجية. فالعلوم والتكنولوجيا 
واالبتاكر يه حمفزات التقدم االجمتايع، 

وأساس االقتصاد املزدهر. وجيب أن تضع 
ليبيا أطرًا للعلوم والتكنولوجيا واالبتاكر، 

هبدف ختصيص موارد للبحث العيمل، 
واألحباث والتطوير، وحتسني القدرات التقنية 

للقوى العاملة الوطنية، واالرتقاء جبودة 
التدريس يف جماالت العلوم، والتكنولوجيا، 

واهلندسة، والرياضيات.

جيب أن يكون لدينا قوى عاملة ماهرة ذات 
تعلمي ممتزي لمتكني ليبيا من املنافسة بفعالية 
يف االقتصاد اإلقليمي والعاملي، فضاًل عن 

تقدمي خدمات اجمتاعية عالية اجلودة للشعب 
اللييب؛ وترسيخ ثقافة التعمل املسمتر، 

واالهمتام بالتمنية البرشية من خالل التعلمي، 
لرفع إنتاجية العامل وتأمني مستقبلنا؛ مكا 

جيب علينا مضان املواءمة بني لك من أنمظة 
التعلمي والتدريب الوطنية ومطوحات التمنية 

االقتصادية، وذلك من خالل تنسيق أكرث 
فعالية من جانب املؤسسات العاملة يف جمال 

التمنية البرشية، إىل جانب املواءمة بني 
سياسات االقتصاد اللكي ونظم التعلمي، 
وإتاحة فرص التعمل مدى احلياة للجميع.

جيب أن يتسم منتسبو اخلدمة املدنية باملهنية 
وااللزتام، لبناء قطاع عام يرتكز بشلٍك أكرب 
عىل االرتقاء باألداء وخدمة املواطنني؛ ونظرًا 

لكون القطاع العام أكرب مشغل يف ليبيا، فإنه 
حيدد رسعة، وكفاءة، وجناح اإلصالحات يف 

هناية املطاف. وبالتايل، فإن نوعية القطاع 
العام يف غاية األمهية ملستقبل البالد من 

حيث املساءلة، والفعالية، والكفاءة يف 
اإلدارة، وتقدمي اخلدمات، واإلدارة. ويف 
تنفيذ رؤية إحياء ليبيا 2023، ينبيغ أن 

حنرص عىل ارتباط إدارة أداء الوزارات 
واهليائت احلكومية مع القدرة عىل تنفيذ 

الرباجم والسياسات، من أجل مضان حدوث 
تقدم مجايع باجتاه حتقيق أهداف 2023.

العلــوم والتكنولوجـيـــا 
واالبتكــــار 

االرتقاء بالقطاع العــام  

تنميـة الموارد 
البشرية 
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السالم واألمن 
وسيادة القانون

بدون إقامة جممتع سيمل، سوف تسمتر التمنية السياسية والبرشية 
واالقتصادية يف ليبيا يف التعرث بسبب اسمترار الرصاعات. فالسالم 
واألمن رضوريان لضامن حرية الليبيني يف متابعة أنشطهتم اليومية 

بدون خوف، ومتكني احلكومة من تقدمي اخلدمات األساسية لملواطنني. 
فاألنشطة اليومية مثل إيصال أطفاهلم إىل املدارس دون خوف عىل 
سالمهتم اجلسدية، أو الذهاب إىل مصاحلهم اليومية بدون التعرض 

لالسهتداف بسبب امليول السياسية أو اإلنمتاءات القبلية، وكذلك 
الوصول إىل اخلدمات احلكومية دون خشية من السقوط مضن 

حضايا العنف العشوايئ، وبدء األمعال التجارية بدون اخلوف من 
اهلجوم أو االبزتاز يه من احلقوق األساسية اإلنسانية اليت 

يستحقها مجيع املواطنني الليبيني. جيب احملافظة عىل احلريات 
األساسية اليت حارب الليبيون من أجل نيلها مثل فرصة العيش يف 

جممتع حر يمتتع فيه مجيع املواطنني باحلق يف حرية التعبري، وحرية 
 تكوين امجلعيات، وحرية الوصول إىل العدالة، باإلضافة إىل 

األمن املادي. 

وهلذا السبب، تقدم رؤية إحياء ليبيا 2023 خطة لضامن أمن املواطنني 
ومقدرات الدولة الليبية من خالل توفري بنية حتتية متاكملة من األمن 

الوطين والسياسات اليت تضمن سيادة القانون ومحاية احلقوق 
واحلريات األساسية للشعب اللييب. 

بناء بلد يسود فيه األمن واألمان وسيادة 
القانون والنظام والقضاء العادل الزنيه 
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رمغ مرور أكرث من سبع سنوات من 
الرصاعات املسلحة، الزالت احلكومة الليبية 

تاكحف لبسط سيطرهتا وكبح مجاح امجلاعات 
املسلحة اليت أقدمت بعض املجاميع املنضوية 

حتت لواهئا إىل استخدام العنف ضد 
املواطنني واألجانب، والسياسيني، ومؤسسات 
الدولة واألصول، واملعامل الدينية واملجموعات 

املتنافسة. وقد أظهرت جتارب من بلدان 
خرجت لتوها من أتون الرصاع أن إرساء 
السالم واألمن كثريا ما يتطلب تشكيل قوة 
أمنية قوية وحمرتفة وغري مؤدجلة. وملعاجلة 

انعدام األمن بشلٍك مملوس وفعال، ينبيغ أن 
تقوم ليبيا بتشكيل قوة أمنية ختضع لسيطرة 
الدولة حتت هيلك قيادي موحد، وختضع هذه 
القوة للرقابة من جانب السلطات املدنية. ومع 
انتقال ليبيا من وضعية إرساء السالم واألمن 
إىل وضعية احملافظة علهيام، ينبيغ حتقيق 

التوازن بني احلاجة املؤقتة للرد القوي 
والرسيع عىل التحديات غري املرشوعة للدولة، 
وممارسة العنف حبق املدنيني، وانهتاج خطة 

استباقية وقائية طويلة األمد للحيلولة دون 
نشوب الرصاعات العنيفة يف املستقبل. 

وسيمشل منع تفيش العنف يف املستقبل 
وضع سياسات طويلة األمد لدجم اجلهود 
األمنية املركزية مع قوات األمن احمللية، 
وكذلك تقدمي الدمع املادي من مؤسسات 
 الدولة للقوات البلدية ملاكحفة امليليشيات 

غري القانونية. ومن شأن هذا الهنج متكني 
البلديات من الرد عىل الهتديدات احمللية 

لألمن، مع بناء ثقة الشعب وزيادة املساءلة 
ودمع رشعية مؤسسات األمن الوطين 

واحمليل. وينبيغ عىل ليبيا، للحفاظ عىل 
السالم واألمن، إعادة بناء وتنظمي قوات 

اجليش والرشطة التابعة هلا بطريقة مهنجية، 
وحتويل العنارص األمنية األخرى إىل قوات 
حمرتفة وجمهزة. جيب أن تعىط األولوية، 
يف إصالح القطاع األمين، لتطوير وتنفيذ 

السياسات املتعلقة باألمن الوطين والرشطة 
الوطنية، والرشطة املجمتعية، وإدارة 

الكوارث، وإدارة العالقات بني خمتلف 
اجلهات الفاعلة يف الدولة واملعنية بالقطاع 

األمين  . وتشلك ادارة ليبيا حلدودها مرتامية 
األطراف، املليئة بالثغرات، وعدم وجود 

الرقابة الاكفية عىل هذه احلدود، تشلك 
هتديدا أمنيًا كبريًا. فاإلجتار غري املرشوع 

بالبرش واملخدرات واألسلحة والسلع املدعومة 
يه وقود الرصاع، مبا مُيَكِّن مجموعات ذات 

مصاحل، خارجة عىل قوانني الدولة، من 
السيطرة، ويجشع عىل انتشار الفساد. 

وجيب تعزيز وحدات أمن احلدود ودمعها 
بقدرات االستطالع اجلوي والبحري والربي، 

وتفعيل اتفاقات التعاون الثنائية مع الدول 
املجاورة، وتعزيز آليات حتديد وحمامكة مافيا 
الهتريب، مع زيادة الويع باألرضار النامجة 

عن الهتريب. 

إرساء دعامئ األمن والسالم

انشاء جملس أمن وطين من شأنه التنسيق   • 
 بني اجلهات احلكومية املختصة بالدفاع 

واألمن الوطين

تطوير منظومة معلومات رمقية يمت فهيا دجم   •
البيانات املجمعة من اكفة األجهزة األمنية 

احمللية والوطنية لزتويد صانيع القرار 
بالقدرة عىل استباق الزناعات وقبل اندالع 

العنف ليَك يمتكنوا من نرش عنارصمه 
برسعة وكفاءة الحتواء هذه الرصاعات

تشكيل قوة تدخل رسيع ليبية، يمت اختيار   • 
عنارصها عىل أسس وطنية غري ايديولوجية، 

تضم مجيع الليبني من خمتلف الرشاحئ 
 والقبائل يمت نرشها يف أرجاء البالد 

 محلاية املصاحل السيادية للدولة الليبية 
ونرش األمن والسالم

تشكيل رشطة وطنية شبه عسكرية ميكن   • 
نرشها برسعة لدمع اجلهات املختصة 

بتطبيق القوانني املدنية عند احلاجة، مع 
تعزيز قدرات جهاز الرشطة الوطنية لتحقيق 
النسبة اليت أوصت هبا األمم املتحدة ويه 

رشيط للك 450 مواطن

تأسيس جهاز أمن تولك إليه مهمة محاية   • 
املواقع التارخيية والثقافية

تعيني جمالس للرقابة املدنية عىل مجيع   • 
األجهزة األمنية 

مشاريع التحول إلرساء دعائم 
األمن والسالم

شاركنا برأيك واقترح بعض المشروعات 
التحولية للمساهمة في رسم خارطة الطريق 

ihyalibya.org :لبالدنا على موقع
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القانون: إصدار إطار ترشييع للعدالة 
االنتقالية يمشل تقيص احلقائق وجلسات 
االسمتاع واحملامكات؛ ومقاضاة األفراد 

املسؤولني عن االنهتااكت، وتقدمي التعويضات 
املالية والعينية للضحايا، وتنفيذ اإلصالحات 

املؤسسية مثل إعادة النظر يف القوانني 
اجلنائية والتجارية وتعزيز التنسيق بني 
سلطات إنفاذ القانون والقضاء ونظام 

املؤسسات اإلصالحية. 

جيب أن تسىع ليبيا إىل إخضاع مجيع 
املسؤولني احلكوميني واألفراد والكيانات 

اخلاصة لملساءلة عىل قدم املساواة مبوجب 
القانون. مكا جيب عىل احلكومة ترشيد 
العملية من خالل سن القوانني وتنفيذها؛ 

وتعممي اكفة القوانني للتأكد من أن املواطنني 
عىل دراية تامة حبقوقهم وواجباهتم. ينبيغ 

أيضًا صيانة احلقوق األساسية، مبا يف ذلك 
احملافظة عىل سالمة األفراد وممتلاكهتم، 
وحرية الرأي والتعبري، والتظاهر السيمل. 
مكا ينبيغ كذلك حمامكة انهتااكت حقوق 

اإلنسان ووضع حد لإلعتقاالت غري القانونية.

يف رؤيتنا املستقبلية لليبيا، ميكن حتقيق 
العدالة وإجنازها بدون ابطاء من قبل هيئة 

قضائية مستقلة من خالل عدٍد اكٍف من 
الكوادر القضائية املهنية املدربة تدريبًا رفيع 
املستوى، واملزودة باكفة اإلماكنات واملوارد؛ 

إضافة إىل توضيح دور القضاة واملدعني 
العامني يف اإلرشاف عىل الجسون لضامن 

احملافظة عىل حقوق الجسناء، وتعزيز 
التدريب ملدراء الجسون لإلرتقاء مبستوى 

األمن فهيا. 

من أجل إجياد واحلفاظ عىل بيئة سلمية 
وآمنة يف ليبيا جيب املساواة بني مجيع 

املواطنني واملؤسسات يف اخلضوع لملساءلة 
القانونية وتطبيق القوانني برصامة والفصل 

يف القضايا بشلك مستقل ونزيه. إن جتارب 
الدول األخرى يف فرتات مابعد انهتاء 

الرصاعات ُتظهر أن عدم اللجوء إىل القضاء 
حلل الزناعات وعدم وجود آليات محلاية 

املواطنني من الفرض التعسيف لإلجراءات 
واللواحئ عرقل جهود هذه الدول يف إرساء 

سيادة القانون.

خالل السبع سنوات االخرية سىع بعض 
الليبيني إىل حتقيق العدالة من خالل اتباع 

وسائلهم اخلاصة غري احلكومية. إن 
استخدام مثل هذه الوسائل لفض الزناعات 
خارج نطاق القانون اكن دافعه يف باديء 

األمر فشل اهليالك القانونية القامئة يف 
محاية املواطنني الليبيني وعدم ثقة الناس يف 

النظام القضايئ. بيد أن إجحام اجلهات 
احلكومية عن إصالح اهليالك القانونية 

واعتقال وحمامكة املجرمني املشتبه فهيم قد 
تسبب يف مستويات متدنية من الثقة يف 

النظام القضايئ، ودفع املواطنني إىل مزيد 
من االعمتاد عىل اجلهات الفاعلة غري 

احلكومية لتحقيق األمن وتسوية املنازعات. 

وإلرساء سيادة القانون يف ليبيا، جيب 
حتقيق العدالة االنتقالية أوال�. تؤيد رؤية إحياء 

ليبيا 2023 اعمتاد خارطة الطريق الصادرة 
عن األمني العام لألمم املتحدة واخلاصة 

باملجمتعات اليت متر بالرصاعات، وجممتعات 
ما بعد انهتاء الرصاعات، وتويص خارطة 

الطريق باعمتاد أربع آليات الستعادة سيادة 

تعزيز سيادة القانون ومضان إماكنية 
اللجوء إىل القضاء العادل

وضع األولوية لتوجيه الرشطة ملالحقة   •
واعتقال املجرمني الذين ُأطلَِق رساحهم أو 

فروا من الجسون.

دمع مكتب النائب العام لوضع اسرتاتيجية   •
لملالحقات القضائية املتعلقة باجلرامئ ضد 

اإلنسانية وارساء معايري احملامكات العادلة

مضان وصول مجيع املواطنني إىل العدالة   •
من خالل إنشاء خدمات تقدمي املساعدة 

القانونية 

إنشاء إطار مؤسيس إلقامة نظام تقايض   •
خاص باملطالبات احملدودة 

تعزيز التعاون بني املؤسسات يف القطاع   •
العديل من خالل اعمتاد خارطة طريق األمني 

العام لألمم املتحدة للعدالة االنتقالية يف 
جممتعات الرصاع وما بعد الرصاع 

واإلرتقاء بالقدرات الوظيفية لملؤسسات 
القانونية والقضائية

تعيني األخصائيني االجمتاعيني وموظيف   •
الدمع النفيس واالجمتايع للعمل جبهاز 

مشاريع التحول لتعزيز سيادة 
القانون وضمان إمكانية اللجوء 

إلى القضاء

 “إلرساء سيادة القانون في ليبيا، 
يجب تحقيق العدالة االنتقالية أوال”

شاركنا برأيك واقترح بعض المشروعات 
التحولية للمساهمة في رسم خارطة الطريق 
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سوف تدمع املصاحلة، مبشاركة مجيع 
اجلهات املعنية الرئيسية، حتولنا من بلٍد يململ 
جراحه بعد انهتاء الرصاع إىل بلد املستقبل 

املشرتك الذي يعزز التساحم واالحرتام 
املتبادل. وبدون املصاحلة لن تمتكن ليبيا من 
حتقيق األمن واالستقرار عىل املدى البعيد، 

مكا أن قدرات الدولة عىل احلفاظ عىل 
سيادة القانون سوف تكون حمدودة. ومع 

ذلك، فاملصاحلة ال ُتفَرض فرضًا وإمنا ميكن 
أن تمت فقط باحلوار الوطين حيث جتلس 

مجيع األطراف املعنية يف بيئة آمنة ملناقشة 
القضايا احلرجة اليت تواجه ليبيا. 

ومع التسلمي بوجود حماوالت بذلهتا احلكومة، 
مع العديد من القوى السياسية، ومؤسسات 

املجمتع املدين للبدء يف حواٍر وطين، إال أنه 
مل يمت إحراز أي تقدم عىل األرض من خالل 
 املناقشات اهلادفة. ومل ترق أي مبادرة حىت 

اآلن لتكون شاملة مجليع القوى السياسية 
واالجمتاعية واالقتصادية يف البالد. وهلذا 
السبب، فإن العديد من احملاوالت السابقة 

يف املصاحلة اكنت مبثابة مونولوجات وليس 
حوارات بداًل من أن تكون منتديات شاملة 

تضع نصب أعيهنا تقدم البالد. ويمتثل أحد 
التحديات الرئيسية أمام املصاحلة يف النقص 

احلايل يف التوافق يف اآلراء بشأن 
املؤسسات املخولة إلجراء هذه احلوارات، 
واملهنجية اليت سيمت اتباعها، وأحصاب 
الشأن الذي ينبيغ أن يمشلهم احلوار.

أن رؤيتنا لليبيا تدعو إىل إجياد ميثاق 
أسايس للسالم بني الليبيني والتفريق بني 
املواطنني وبني الذين تلوثت أيدهيم بدماء 

الليبيني متهيدًا للحوار الوطين. أن إنشاء مثل 
هذا امليثاق سينص عىل نبذ لك أشاكل 
العنف واحرتام كرامة احلياة كرشطني 

مسبقني لالنضامم إىل أي كيان سيايس 
وإرساء القواعد األساسية لالخنراط يف 

نقاش بناء حول مستقبل ليبيا. ويكفل امليثاق 
بيئة آمنة لتبادل األفاكر واآلراء. وينبيغ أن 
تركز اجلهود املتحمسة للحوار الوطين عىل 

عدم اإلقصاء وإدراج مجيع املناطق واألعراق 
والقبائل، واألحزاب السياسية ومؤسسات 

املجمتع املدين. ولضامن فعالية احلوار 
الوطين، ينبيغ أن نتبع األساليب التقليدية 

حلل الزناعات اليت أنشئت عىل مدى القرون 
وتمشل الوساطة اليت يقودها املجمتع 

احمليل، وإرشاك شيوخ القبائل ووجهاء 
وأعيان املجمتع اللييب. مكا ينبيغ أن تمشل 
أيضا دور املجمتع املدين بوصفه مدافعًا عن 
املواقف األخالقية واملعنوية اليت متثل الشعب 
اللييب وأمينًا عىل مصاحله. مكا ينبيغ دعوة 

األطراف احملايدة، حتت املظلة الوطنية، 
لإلرشاف عىل العملية وتهسيل املناقشات بني 

مجيع األطراف الفاعلة.

حتقيق السالم واالستقرار عىل املدى الطويل من 
خالل احلوار الوطين

إقرار ميثاق سالم وحتديد أولويات اعمتاده   •
من ِقَبل مجيع اجلهات الفاعلة يف املجمتع 

اللييب

إضفاء الطابع املؤسيس عىل احلوار   •
الوطين واحمليل من خالل إنشاء آلية 

لملصاحلة الوطنية تمشل مجيع امجلاعات 
السياسية واالقتصادية واجلغرافية 

واالجمتاعية واملجمتع املدين

دفع مسرية احلوار الوطين من خالل دمع   •
مبادرات التوعية املدنية اليت تجشع عىل 

احلوار بني املجمتعات احمللية وإطالق 
امحلالت اإلعالمية اليت ترسل رسائل دمع 
لعملية احلوار واملصاحلة من خالل ممثلني 
عن اكفة امجلاعات السياسية واالقتصادية 
واجلغرافية واالجمتاعية ومجعيات املجمتع 

املدين

مشاريع التحول لتحقيق السالم 
واالستقرار على المدى الطويل من 

خالل الحوار الوطني

شاركنا برأيك واقترح بعض المشروعات 
التحولية للمساهمة في رسم خارطة الطريق 

ihyalibya.org :لبالدنا على موقع

25 رؤية إحياء ليبيا 2023 رؤية إحياء ليبيا 242023   



التنمية 
االقتصادية

عىل مدى ما يقارب السنوات امخلس املقبلة تضع رؤية إحياء ليبيا 
2023 خطة لتحويل االقتصاد اللييب من مرحلة االستقرار إىل مرحلة 

المنو. ويمكن التحدي يف إنشاء جممتع مزدهر يمتتع باقتصاد 
تنافيس وحيوي. ومع أن ليبيا حمظوظة بامتالكها لرثوة هائلة من 

املوارد الطبيعية، إال أن االعمتاد املفرط عىل قطاع الصناعة 
االستخراجية يرتك اقتصادنا عرضة للخطر. ونتيجة لذلك، جيب علينا 

تنويع اقتصادنا يف قطاعات جديدة ذات قمية مضافة مرتفعة من 
خالل تأسيس قطاع خاص مزدهر ميكن له توفري فرص معل جذابة 

للشباب اللييب. وجيب أن يكون تنويع اإلقتصاد اللييب مواكبًا 
لسياسات رشيدة تمشل اجلوانب االقتصادية، واملالية، والنقدية، 

واإلنفاق العام اليت ميكن أن تدمع المنو بقيادة القطاع اخلاص. ومن 
الرضوري الرشوع يف خض االستمثارات يف البىن التحتية املادية 

واالجمتاعية لضامن التنويع االقتصادي وجذب االستمثارات من 
القطاع اخلاص واملستمثرين األجانب. ويتطلب حتسني األمن الغذايئ 

وزيادة فرص العمل يف املناطق الريفية زيادة اإلنتاجية الزراعية 
واعمتاد التقنيات احلديثة. وإذا ُأديرت املوارد اهليدروكربونية يف ليبيا 

عىل حنٍو أكرث فعالية سنمتكن من استمثار ثرواتنا الطبيعية يف 
حتقيق التمنية املستدامة من خالل االستمثار يف البنية التحتية، 

وتعزيز اخلدمات العامة واالجمتاعية، وحتسني التعلمي، وتجشيع روح 
املبادرة و االبتاكر، ومتويل مرشوعات الشباب. 

بناء أمة مزدهرة ومنتجة ومبتكرة
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 مشاريع التحول لتطوير 
وتنويع االقتصاد 

والتعويضات املناسبة، والفصل يف املنازعات 
العقارية. وقد تستغرق مثل هذه العملية 
سنوات، ولذا ينبيغ النظر يف اعمتاد 

العمليات االنتقالية اليت هتدف إىل تأمني 
القروض لألفراد الراغبني يف بدء املرشوعات 

الصغرية يف املجاالت ذات األمهية 
االقتصادية االسرتاتيجية للبالد. 

ال تزال احلكومة منخرطة بشلك معيٍق يف 
القطاعات االقتصادية الرئيسية يف البالد 

مثل املرافق، والنفط والغاز، والزراعة، 
والتعلمي، والنقل، والبناء، والعقارات، 

والصناعات التحويلية. وقد فشلت احملاوالت 
السابقة يف اخلصخصة، مثل تلك املوجودة 

يف القطاع املرصيف، يف تقدمي قمية مضافة 
للدولة. وتدل التجارب املستفادة من البلدان 

اليت اكنت تتطبق االشرتاكية يف السابق أن 
اخلصخصة التدرجيية للرشاكت احلكومية 

وبيع األصول اململوكة للدولة، إذا نفذت 
بشفافية، ميكهنا الهنوض بالقطاع اخلاص 
وتطويره. ومع ذلك، جيب أال نغفل معاجلة 
القضايا املتعلقة بالتعديات عىل ممتلاكت 

الدولة من خالل قواعد وأنمظة واحضة.

وال ينبيغ دخول احلكومة الليبية عىل خط 
تقدمي اخلدمات واملنتجات اليت ميكن للقطاع 

اخلاص أن يقدمها بكفاءٍة أكرب؛ وبداًل من ذلك 
ميكهنا أن تكون مبثابة احملفز عن طريق 

توفري البنية التحتية، واملوارد البرشية، واألطر 
القانونية لدفع وتجشيع النشاط االقتصادي 

واالستمثار اخلاص بالتوازي مع 
اخلصخصة؛ مكا جيب عىل ليبيا أيضًا 

حتديد الدور الذي ستلعبه الرشاكت األجنبية 
واالستمثار األجنيب املبارش يف التحول 

االقتصادي. 

تسبب دور املهمين عىل االقتصاد 
واملؤسسات العامة الضعيفة الذي تلعبه 

احلكومة، إضافة إىل القصور التنظيمي، يف 
عرقلة تطوير القطاع اخلاص يف ليبيا. وقد 

أظهرت جتارب الدول الناشئة األخرى أن 
العناقيد الصناعية، ويه مجموعة من 

الرشاكت اليت مجتع بيهنا عوامل مشرتكة، 
يه اسرتاتيجية فعالة لتحفزي التمنية 

االقتصادية املركزية واحمللية جنبًا إىل جنب 
مع توفري بيئة متكينية ملزاولة األنشطة 

التجارية واالستمثار. وميكن توسيع وتعميق 
اقتصاد ليبيا عن طريق تعزيز ماكنهتا الرائدة 

يف قطاع الطاقة مع تطوير العناقيد 
الصناعية يف قطاعات جديدة حممتلة يف 
املستقبل مثل الطاقة املتجددة، والسياحة، 
والزراعة، والعمليات التجارية اخلارجية، 

والنقل واخلدمات اللوجستية.

ومتثل الرشاكت الصغرية واملتوسطة احلجم 
اليت يعمل هبا مخسون موظفًا فأقل وحتقق 

دخاًل سنويًا أقل من 125,000 د. ل. متثل 
رشحية كبرية من رشاكت القطاع اخلاص. 

وهناك أيضا عدد كبري من األنشطة التجارية 
غري الرمسية اليت تعمل خارج االقتصاد 

الرمسي. ويف كثري من األحيان، تعمل 
الرشاكت الليبية الصغرية واملتوسطة احلجم 
يف بيئة تنظميية مهبمة وتواجه صعوبات يف 

توفري المتويل أو زيادة رأس ماهلا بغرض 
توسعة أمعاهلا. إن تلبية متطلبات خطط المنو 

المطوحة يف ليبيا تتطلب التغلب عىل 
العراقيل اليت تعرتض طريق الرشاكت 

الصغرية واملتوسطة مبا ميكهنا من زيادة 
رأس املال، واجتذاب القوى العاملة املاهرة 

مبا فيه الكفاية، وحتفزي االخنراط يف البحث 
والتطوير بمتويٍل من القطاع اخلاص. ومقابل 

إغالق الرشاكت اليت يثبت مشاركهتا يف 
أنشطة اقتصادية غري مرشوعة، جيب 

مساعدة الكيانات التجارية السلمية غري 
الرمسية عىل إمتام اجراءات التجسيل 

الرمسي، ورفع إنتاجيهتا وبالتايل إجياد 
فرص معل جديدة وحتقيق زيادة يف 

اإليرادات. إن زيادة الرتكزي عىل اإلصالح 
التنظيمي، والتدريب، والدمع املايل وغري 

املايل ستساعد يف احتضان وتمنية 
الرشاكت الصغرية واملتوسطة احلجم يف 

 ليبيا لتوفري املزيد من فرص العمل و 
تنويع اقتصادنا.

احلق يف امللكية اخلاصة هو حق أصيل من 
حقوق اإلنسان، واألساس الذي يقوم هيلع 

اقتصاد السوق. ويف املايض، اكنت حقوق 
امللكية مهددة دامئًا؛ فاحلكومة الليبية اعتادت 
عىل مصادرة األرايض والعقارات واملزارع 
وامللكية التجارية والصناعية اخلاصة بشلٍك 
منتظم، واكنت احلكومة تعيد توزيعها عىل 

بعض األفراد وامجلاعات من احملظيني 
واملقربني. إن االفتقار إىل الوضوح الذي 

يكتنف ملكية العقارات وامللكية اخلاصة جيعل 
من الصعب عىل األفراد توفري الضامنات 

الالزمة لملصارف لتأمني رأس املال للنشاط 
 االقتصادي، وهذا ميثل عقبة أداء يف 
طريق خض االستمثارات لتمنية وتنويع 

االقتصاد الوطين. 

ميكن أن تطلق ليبيا العنان لتحقيق املنجزات 
بإماكنياهتا االقتصادية من خالل رمس 

سياسات منصفة وعادلة وثابتة وسن قوانني 
محتي حقوق امللكية اخلاصة، وإنشاء ماكتب 
حكومية منوذجية إلدارة املمتلاكت والعقارات، 

ووضع آليات اسرتداد األمالك املصادرة، 

 تطوير االقتصاد وتنويعه 

التصدي لملشالك اخلاصة مبلكية األرايض   •
والعقارات من خالل حوار وطين يرتكز عىل 

حقوق امللكية ومن خالل تطوير السياسات 
 والقوانني واملؤسسات وآليات حل 

الزناعات العقارية

تفعيل خطط إلنشاء مناطق اقتصادية   •
وصناعية خاصة تليب احتياجات القطاعات 

ذات األولوية مثل الطاقة، والسياحة، 
والزراعة، والبناء، واخلدمات اللوجستية

زيادة االستمثار يف الُبىن التحتية للنفط   •
والغاز لرفع الطاقة اإلنتاجية والتصديرية 
وكذلك تطوير إماكنيات وجودة الصناعات 

التمكيلية

تجشيع مبارشة األمعال احلرة من خالل   •
دمع إنشاء حاضنات األمعال، وتعزيز فرص 

احلصول عىل المتويل للرشاحئ الشبابية 
والنسائية يف ليبيا عىل شلك قروض 

تضمهنا احلكومة، وتطوير براجم التدريب، 
وإدخال الترشيعات اليت تعزز من قدرة 

أحصاب املشاريع الصغرية عىل تجسيل 
مرشوعاهتم وتمنيهتا

تقيمي الرشاكت اململوكة للدولة ووضع خطة   •
خلصخصة القطاعات الرئيسية لالقتصاد 

 بطريقة متنع تكريس عدم املساواة يف 
توزيع الرثوة

وضع اسرتاتيجية نقل البحوث والتطوير   •
والتكنولوجيا الوطنية اليت تركز عىل إنشاء 
مراكز البحوث التطبيقية يف اجلامعات يف 
املجاالت ذات األولوية االقتصادية اىل ليبيا 

 وتطوير صندوق البحوث الوطنية لدمع 
البحوث املبتكرة
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البد من زيادة اإلنفاق احلكويم إلعادة تأهيل 
البنية األساسية ومتويل مرشوعاهتا باإلضافة 

إىل توفري االعمتادات الالزمة لدفع فاتورة 
باهظة جدًا تمتثل يف أجور موظيف القطاع 
العام يف ليبيا. مكا أن االعمتاد عىل النفط 
والغاز يعرض ليبيا لتقلبات السوق العاملية 

للطاقة اليت ميكن أن تربك التخطيط 
االقتصادي وُتضعف الثقة يف قدرة احلكومة 

عىل تنفيذ اإلصالحات اهلامة اليت تتطلب 
ختطيطًا طويل األمد وإدارة رشيدة لملوارد. 
إّن االنتقال من حتقيق االستقرار إىل مرحلة 

المنو اإلقتصادي يتطلب تكثيف النفقات 
الرأمسالية، ومن مث البد من انهتاج حزمة من 

السياسات املالية للوقاية من التقلبات 
االقتصادية النامجة عن ارتفاع أسعار السلع 
األساسية واالستجابة عىل حنو أكرث فعالية 

للظروف االقتصادية املتغرية.

مكا حنتاج إىل حتديد مصادر ايرادات مالية 
جديدة للحد من اعمتاد احلكومة عىل عائدات 

النفط والغاز، وبالتايل زيادة قدرهتا عىل 
اإلنفاق. إن اإلعمتاد عىل ايرادات مستقرة 

ومتوقعة من شأنه متكني احلكومة من 
التخطيط اإلقتصادي بفعالية أكرب والوفاء 
باستحقاقات االلزتامات املتعلقة باملزيانية. 

ومع قدرة املؤسسات اململوكة للدولة مثل 
األذرع االستمثارية لليبيا عىل حتقيق التوازن 

بني تطوير املزيانية والشؤون املالية، حنتاج 
إىل آليات أخرى محلاية المنو االقتصادي من 

تقلبات أسعار النفط.

إن املزيانية السنوية حاليًا يه األداة 
األساسية للحكومة يف التأثري عىل األوضاع 

االقتصادية عىل املدى القصري. ومع ذلك، 
فعمليات إعداد ورصف املزيانية يه حاليا 
غري فعالة، وترخس مركزية السيطرة عىل 
إنفاق مزيانيات الوزارات بداًل من مردود 
وتأثري هذه املخصصات. ومع املشاريع 

اإلمنائية الكبرية مضن رؤية إحياء ليبيا 
2023، ستحتاج بالدنا إىل أطر قانونية 

استرشافية وشاملة إلدارة املوازنة العامة، 
وموامئهتا مع اخلطط التمنوية، وربطها 

مبخصصات املزيانية، وإصالح أطر املزيانية 
مما سيعزز الرثوة الوطنية بضامن املشاريع 

الرأمسالية اليت تستفيد مهنا البالد. ويف 
بعض احلاالت، تستفيد بعض املرشوعات 

الرأمسالية من الرشااكت بني القطاعني العام 
واخلاص يف تعزيز القمية العامة. وسيتطلب 
إصالح املزيانية وتعزيز أطر اإلستمثار العام 

قدرة كبرية عىل بناء الوزارات والواكالت 
املنفذة.

يتطلب النظام املرصيف يف ليبيا إصالحات 
هيلكية كبرية وإدخال إصالحات عىل 
السياسات خللق بيئة أكرث استقرارًا 

لإلستمثار والمنو. وقد تسبب الغموض الذي 
يكتنف حقوق امللكية يف ليبيا، وغياب نظم 

املعلومات االئمتانية، وانعدام املنافسة نظرا 
النتشار املؤسسات املالية اليت تسيطر علهيا 

الدولة يف إبطاء توسعة القطاع املرصيف 
وتطوير القطاع املايل. ويف حني يلعب 
مرصف ليبيا املركزي دورا مزتايدا يف 
صياغة وتنفيذ السياسة النقدية، ومنح 

الرتاخيص، وتنظمي املصارف التجارية، 
وإدارة الديون احمللية، منت واليته املمتثلة 

يف تنظمي النظام املايل كلك وإدارة املخاطر 
النظامية. ويتطلب الوفاء هبذا الدور املزتايد 

تعزيز دور البنك املركزي وقدراته يف 
اإلرشاف املايل لتجشيع االستمثار والمنو 

واستقرار االقتصاد اللكي.

تعزيز االستقرار االقتصادي

إنشاء سوق حميل لألوراق املالية متوافق مع   •
أحاكم الرشيعة اإلسالمية )صكوك( لتنويع 

آليات المتويل وتطوير اهليالك األساسية 
وتعميق أسواق رأس املال

استعراض اخليارات املمكنة لتخفيف اآلثار   •
السلبية لتقلبات أسعار النفط والغاز عىل 

اإليرادات احلكومية واإلنفاق عن طريق 
تنويع مصادر اإليرادات احلكومية وإصالح 

األدوات االستمثارية للدولة

إعداد خارطة طريق لتطبيق قانون اخلدمات   •
املرصفية اإلسالمية مع األخذ يف االعتبار 

القدرات اإلرشافية والتنفيذية للنظام املايل، 
وحبيث تتسق مع خطط تطوير القطاع املايل 

للحكومة

تطبيق رشوط منح الرتاخيص عىل مشغيل   •
ماكتب وحمالت الرصافة لتعزيز رقابة 

مرصف ليبيا املركزي وإرشافه التنظيمي 
واعمتاد السياسات اليت من شأهنا ختفيف 

القيود املفروضة عىل حتويالت العملة 
األجنبية للحد من استخدام املشغلني غري 

املرخصني

دجم املؤسسة الليبية لالستمثار مع صناديق   •
الرثوة السيادية مضن اإلطار املايل لملوامئة 

بني واليهتم كصناديق ادخارية ألجيال 
املستقبل واحلاجة إىل التحوط ضد تقلبات 

أسعار النفط

 مشاريع التحول لتعزيز 
االستقرار االقتصادي

شاركنا برأيك واقترح بعض المشروعات 
التحولية للمساهمة في رسم خارطة الطريق 
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إعادة بناء البنية التحتية الوطنية

البنية التحتية احلالية غري مالمئة لتوفري 
األساس لتمنية ليبيا. وتركز رؤية إحياء 

ليبيا 2023 عىل بناء بنية حتتية حديثة ذات 
كفاءة وفعالية لدمع التمنية البرشية والتمنية 
االقتصادية، وتوفري اخلدمات العامة. ويف 

املايض، اكن اإلنفاق يرتكز بصورة رئيسية 
عىل مناطق حرضية منتقاة مع نقٍص واحض 
يف سائر املناطق احلرضية واملناطق الريفية 

األخرى. وبرزت إىل السطح مثة فوارق 
واسعة يف تقدمي ونوعية اخلدمات العامة 

مما تسبب يف مظاهر من عدم املساواة بني 
املناطق واألقالمي الليبية. ويف حني أنه من 
املرحج أن جتتذب املراكز احلرضية األكرث 
اكتظاظا بالساكن يف ليبيا االستمثارات، 

فإن املراكز احلرضية األصغر جحاًم واألقل 
ساكنًا قد جتتذب القليل من االستمثارات يف 

البىن التحتية والصناعة. وسيتطلب األمر 
معاجلة الفوارق يف البىن التحتية من خالل 
تطوير قدرات البلديات يف التعامل مع أوجه 

القصور يف قطاع البنية التحتية بتطبيق 
الالمركزية عىل السلطات املالية واإلدارية، 

والتخطيط السلمي للتمنية احلرضية.

وتمكن رؤيتنا يف تطوير قاعدة وطنية للبنية 
التحتية، تربط بني مجيع املدن والبلدات 

الليبية من خالل شبكة من الطرق املعبدة، 
وتزويدها مبرافق االتصاالت السلكية 

والالسلكية، وإمدادات املاء والكهرباء، مع 
توفري بنية حتتية اجمتاعية ممتازة، توفر 

مجليع املواطنني إماكنية احلصول عىل أجود 
اخلدمات التعلميية واالجمتاعية.

ينبيغ إعادة النظر يف مشاريع البنية التحتية 
اليت تلكف مبالغ مالية طائلة من خالل 

معلية ختطيط منمظة لالستمثارات العامة 
مضن السياق األوسع الحتياجات وأولويات 

التمنية يف ليبيا. وجيب االعمتاد بشلٍك أكرب 
عىل المتويل املؤسيس وأسواق رأس املال 

لتعبئة املوارد والرشااكت بني القطاعني العام 
واخلاص لتقدمي اخلدمات. وعىل الرمغ من أن 
هناك بعض املربرات االقتصادية واالجمتاعية 
لالسمترار يف دمع خدمات البنية األساسية 

مثل املياه والكهرباء والغاز لمتكني الناس من 
احلصول علهيا، إال أن بعض أمناط الدمع 

قد ختالف رؤية إحياء ليبيا 2023 اليت تركز 
عىل التمنية املستدامة. ويف بعض احلاالت، 
يشوه الدمع القمية احلقيقية لملوارد، ويهسم 

يف اإلفراط يف االسهتالك وخيلق سوق 
سوداء للسلع املدعومة. فاملسهتلك عندما يدفع 
الرسوم الاكملة للسلعة أو اخلدمة فهو يعكس 
التاكليف االقتصادية احلقيقية هلا، وبالتايل 

 يسامه بشلٍك كبري 
 يف احلفاظ عىل موارد بالده الطبيعية 
ومضان االستفادة من خرياهتا بطريقة 

 مستدامة، وتعزيز تلك االستفادة يف 
احلارض واملستقبل. 

مشاريع التحول إلعادة بناء البنية التحتية الوطنية

وضع خطة للبنية التحتية الوطنية تقوم عىل   •
تقيمي مهنيج لالستمثارات ذات الصلة 

بأولويات التمنية الوطنية اليت من شأهنا 
توسيع البنية التحتية االجمتاعية 

واالقتصادية املالمئة يف اكفة أرجاء ليبيا 

إعادة تقومي مشاريع البنية التحتية املعلقة   •
حاليا لتحديد موامئهتا مع أولويات التمنية 

الوطنية وحل االختناقات

خلق التمنية البلدية وخططها االستمثارية   •
مجليع البلديات يف ليبيا اليت تدجم ختطيط 
استخدام األرايض مع االستمثار يف البنية 

التحتية لدمع المنو والتمنية

إنشاء صندوق لمتويل البنية التحتية الوطنية   •
من شأنه أن يدمع االستمثارات يف مشاريع 

ذات أمهية قومية، السميا تلك اليت تدمع 
خلق فرص العمل، والمنو االقتصادي، 

واإلنتاجية، مثل الطرق الرسيعة، والنقل 
العام، والبنية التحتية ذات الصلة 

باملرشوعات التجارية، والبنية التحتية البلدية 
يف مجيع أحناء البالد حتت مصنف واسع 
يمشل الطرق الرسيعة، والنقل العام، ومياه 

الرشب، والرصف اليحص، والربط 
الكهربايئ، والنطاق العريض لإلنرتنت، 

واالبتاكرات

إنشاء سوق للسندات تصدرها البلديات   •
لمتكهنا من متويل املشاريع الرأمسالية يف 

جممتعاهتا احمللية من خالل جذب 
االستمثارات اخلارجية وتوفري الفرص 

للساكن لالستمثار يف جممتعاهتم

تطوير اإلطار الترشييع للرشااكت بني   •
القطاعني العام واخلاص واالستمثار 

األجنيب لمتويل مشاريع البنية التحتية 
الرئيسية

وضع خطة رئيسية للطاقة من شأهنا أن   •
تعكس التاكليف الفعلية لإلنتاج، وتجشع 

عىل اعمتاد مصادر جديدة للطاقة املتجددة، 
وتجشع عىل ترشيد وحفظ الطاقة، وتدمع 

مشاريع البحوث والتطوير احمللية

وضع خطة وطنية رئيسية للنقل واملواصالت   •
تغيط مجيع وسائط النقل مبا يف ذلك 

الطرق الربية، والسكك احلديدية، والطريان 
املدين، والنقل البحري، والنقل احلرضي، 

ووسائل النقل األخرى، مبا يف ذلك خطوط 
األنابيب ووسائط النقل غري املزودة 

مبحراكت، لتوفر أساسا لملعايري املنمظة 
إلنفاق خمصصات النقل العام، وترتيب 

أولويات املشاريع 

تطوير اسرتاتيجية خاصة بتكنولوجيا   •
املعلومات واالتصاالت الوطنية لبناء بنية 

حتتية ذات مستوى عاملي متكن الليبيني من 
اإلستفادة من خدمات النطاق العريض فائق 
الرسعة لإلنرتنت سواء لملنازل أوالرشاكت، 

مكا تعزز إماكنية الوصول إىل اخلدمات 
احلكومية الرئيسية

شاركنا برأيك واقترح بعض المشروعات 
التحولية للمساهمة في رسم خارطة الطريق 

ihyalibya.org :لبالدنا على موقع

33 رؤية إحياء ليبيا 2023 رؤية إحياء ليبيا 322023   



حتديث قطاع الزراعة لتحقيق األمن الغذايئ

عىل الرمغ من حمدودية وصغر القطاع 
الزرايع يف ليبيا، إال أن الزراعة متأصلة 

بقوة يف تقاليدنا وكذلك تربية األغنام 
واملاشية. ويف الوقت الراهن نقوم باسترياد 

معظم اسهتالكنا من املواد الغذائية. رؤية 
إحياء ليبيا 2023 تتصور قطاعات فعالة 

وحديثة ومنتجة توفر للشعب احتياجاته من 
منتجات الزراعة والرثوة احليوانية ومصائد 
األمساك، وتضمن له األمن الغذايئ، وتلعب 

دورًا حموريًا يف التمنية االقتصادية الريفية. 
فلدينا القدرة عىل تنشيط القطاع الزرايع 
خلفض وارداتنا الزراعية، ومضان األمن 

الغذايئ، وخلق الفرص االقتصادية، وتجشيع 
العادات الغذائية الصحية.

هناك إماكنات هائلة لتطوير القطاع الزرايع 
من خالل حتسني خصوبة الرتبة، وزراعة 

حماصيل ذات قمية مضافة أعىل، وترشيد 
استخدام مياه الري واملياه احملالة، وتطوير 

البنية التحتية لتخزين وجتهزي املنتجات 
الزراعية. إّن حتسني إنتاجية القطاع 

الزرايع يف ليبيا يتطلب توجيه اإلنتاج 
حنو احملاصيل عالية الغلة واإليرادات اليت 

حتسن استخدام املياه مع حل القضايا 
املعقدة اليت تمشل الوصول إىل واستخدام 

األرايض.

وهذا يستلزم معاجلة الصعوبات اليت 
يواجهها املزارعون يف احلصول عىل 

مدخالت اإلنتاج، وتنويع مجموعة السلع 
واخلدمات الزراعية املنتجة من خالل خدمات 
البحث واإلرشاد الزرايع، وحتسني القدرات 

املؤسسية لتصدير املنتجات الزراعية. ويف 
حني ستظل ليبيا تعمتد عىل واردات الغذاء 

للوفاء باكمل احتياجاهتا الغذائية احمللية يف 
املستقبل املنظور، فإنه ميكن أيضا اإلستعانة 

باملؤسسة العامة لالستمثار يف استكشاف 
فرص االستمثارات العاملية يف مشاريع 

ورشاكت األمعال الزراعية. 

وضع اسرتاتيجية جديدة خاصة باألغذية   •
والزراعة من شأهنا األخذ يف االعتبار 

التاكليف االقتصادية والبيئية لنظام دمع 
املزارع يف البالد

وضع اسرتاتيجية لألمن الغذايئ من شأهنا   •
حتقيق التوازن بني اإلنتاج احمليل 

واالستمثارات الداخلية واخلارجية يف 
الرشاكت الزراعية، وحيازة األرايض 

الزراعية يف البلدان األخرى

إصالح نظام اإلرشاد الزرايع، ودمع   •
نقابات املزارعني احملليني، وتوسيع قاعدة 
البيانات الزراعية، وتطوير ونرش األصناف 

احملسنة، وحتسني التقنيات، وتعزيز إماكنية 
احلصول عىل مدخالت اإلنتاج

تنفيذ أحد املشاريع الرئيسية يف قطايعِّ   •
الزراعة أو مصائد األمساك يف لك منطقة 

زراعية، وذلك لمتكيهنا من التصنيع احمليل 
للحوم واجللود والزيوت الليبية، هبدف 

االسهتالك احمليل والتصدير إىل األسواق 
اإلقلميية والدولية

زيادة سبل احلصول عىل االئمتان من خالل   •
دمع املرصف الزرايع اللييب والنقابات 

الزراعية واملؤسسات املعنية باالئمتان 
الزرايع

وضع نظام لإلدارة الفعالة واملتاكملة   •
ملستجمعات املياه، وإعادة تأهيل نظم الري 

القامئة، وذلك لضامن إمدادات اكفية من 
املياه للزراعة والوقاية من تآلك الرتبة

ترسيع وترية اخلطط احلالية إلنشاء حمطات   •
لتحلية مياه البحر لالستخدام املزنيل 

والزرايع، للتحوط ضد اإلفراط يف االعمتاد 
عىل إمدادات املياه من الهنر الصنايع

مشاريع التحول لتحديث قطاع 
الزراعة لتحقيق األمن الغذائي

شاركنا برأيك واقترح بعض المشروعات 
التحولية للمساهمة في رسم خارطة الطريق 
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املوارد الطبيعية يف ليبيا يه نعمة ونقمة 
يف نفس الوقت. فلدينا ثروة كبرية من املواد 
اهليدروكربونية حترك جعلة المنو االقتصادي 

والتمنية لكهنا أيضا متثل مصدرا للضعف 
والتوتر. واملوارد الطبيعية اليت نستفيد مهنا 

يف العديد من القطاعات الصناعية يف بالدنا 
وجممتعاتنا احمللية، ونستفيد مهنا كذلك 

يف بيوتنا وماكتبنا ووسائل مواصالتنا، يه 
أيضًا تؤثر سلبا عىل جودة اهلواء واملاء 

واألرض يف ليبيا. املوارد الطبيعية يف ليبيا، 
ومسامههتا يف التمنية تظل عرضه ملواطن 
الضعف يف احلومكة واإلدارة واملامرسات 

غري املستدامة، والرصاع. ولمتكني المنو 
الرسيع واملستدام وفقًا لرؤية إحياء ليبيا 
2023، جيب علينا استخدام املوارد غري 

املتجددة بكفاءة مع جتنب التدهور البييئ. 
والتحدي الذي يواجهنا هو استخدام 

اهلبات الربانية من املوارد الطبيعية يف 
ليبيا للصاحل العام للناس، مع جتنب أخطاء 
املايض اليت جشعت التوزيع غري املتاكفئ 

لملوارد الطبيعية للنخب السياسية الرئيسية. 
ويف احلاالت اليت يكون فهيا تبادل املنافع 
االقتصادية لملوارد الطبيعية مع مستمثرين 

من القطاع اخلاص، جيب أن نضمن أن 
املاكسب اخلاصة تقابلها املنافع العامة مثل 

اكتساب التقنيات احلديثة، وتطوير البنية 
التحتية االقتصادية واالجمتاعية، ونقل 
املعارف واملهارات للشعب اللييب. جيب 

علينا إرشاك املجمتعات لدينا يف االستخدام 
واحملافظة عىل األصول البيئية عىل نطاق 

مزتايد حبيث يمت استخدام املوارد غري 
املتجددة لدينا بالطريقة اليت توازن بني 

متطلبات احلارض وتأمني أجيال املستقبل؛ 
إضافة إىل التطوير املسمتر لإلطار التنظيمي 

لإلدارة البيئية واالستخدام املستدام لملوارد 
الطبيعية، وزيادة االمتثال من خالل تعزيز 

آليات الرصد واإلنفاذ والتنسيق بني الواكالت 
العاملة يف جمال محاية البيئة. وبيمنا هتمين 
موارد النفط والغاز لدينا، بشلٍك معتاد، عىل 

احلوار الوطين، جيب علينا اختاذ تدابري 
عاجلة محلاية مواردنا األخرى من املياه، 
والتنوع البيولويج، واألرايض، ومصايد 

األمساك، والغابات، والصحارى، واألنمظة 
البيئية اهلشة. سوف حنتاج إىل لواحئ 

تنظميية مصحوبة بإيضاحات لاكفة املسائل 
املتعلقة بتخطيط وتقسمي املناطق، وملكية 

األرايض والعقارات، حبيث ال يؤثر التوسع 
الصنايع سلبًا عىل املجمتعات احمللية. 

ويف التحول من االستقرار للمنو، جيب علينا 
أيضًا األخذ بعني االعتبار تقيمي اآلثار البيئية 

واالجمتاعية لاكفة مشاريع البنية التحتية.

وميثل استخراج املوارد الطبيعية عنرصًا 
حيويًا إليرادات الرضائب، حيث ميكن أن 

يهسم يف خلق فرص معل ومشاريع جديدة 
للباحثني عن العمل إذا اكن هناك توزيع 

فعال وعادل لإليرادات. إّن االلزتام مبعايري 
الشفافية يف الصناعات االستخراجية مبا 

يمتاىش مع املعايري الدولية، فضاًل عن تعزيز 
دور منمظات املجمتع املدين يف متابعة 

اتفاقيات تقامس اإلنتاج، ميكن أن حيقق 
املزيد من الشفافية يف كيفية تنظمي اتفاقيات 
املوارد الطبيعية يف ليبيا، وكيفية استخدام 
اإليرادات اليت يمت حتصيلها. والبد من بذل 

اجلهود لبناء رشااكت فعالة مع املجمتع 
الدويل بشأن االستدامة البيئية والتطبيق 

 العميل ملعايري الشفافية واحملافظة 
عىل البيئة. 

إدارة املوارد الطبيعية بإنصاف واستدامة وشفافية 

مشاريع التحول إلدارة الموارد الطبيعية بإنصاف واستدامة وشفافية

تنفيذ معايري “مبادرة الشفافية يف جمال   •
الصناعات االستخراجية” لتعزيز االنفتاح 

املتعلق بإدارة املوارد الطبيعية، وتعزيز دور 
املجمتع املدين يف رصد اتفاقيات اإلنتاج 

وإيرادات املعادن، واالمتثال للواحئ التنظميية

تصممي برناجم خاص بالبحث والتنقيب عن   •
املعادن يعزز القدرة التفاوضية لملفاوض 

اللييب أمام الرشاكت املقدمة لعروض 
التنقيب

تجشيع الطاقة املتجددة وتوليد الطاقة   •
منخفضة الكربون من خالل استخدام نظم 

حديثة وفرض رسوم هبدف رفع حصة 
اسهتالك الطاقة املستخرجة من املصادر 

املتجددة

االنضامم إىل والتصديق عىل املعاهدات   •
واإلتفاقيات البئية متعددة األطراف اليت 

تعود عىل بالدنا بالفائدة

إعادة تقيمي دمع الدولة للبرتول واملنتجات   •
النفطية للحد من االجتار غري املرشوع؛ يف 

البداية من خالل تقدمي الدمع النقدي يف 
الوقت الذي نعمل فيه باجتاه الفرص 

االقتصادية املستدامة واملرشوعة للفائت 
املترضرة

وضع وإنفاذ الترشيعات اليت تتطلب تقيمي   •
األثر البييئ مجليع مشاريع البنية التحتية 
املمولة من القطاع العام واململوكة للقطاع 

اخلاص

محلة توعية لتثقيف الليبيني بشأن أرضار   •
وعواقب األنشطة غري املرشوعة

دمع وتنفيذ قانون جديد للنفط إلنشاء إدارة   •
نزهية وفعالة وأكرث شفافية لقطاع النفط 

والغاز تتوىل تقامس العائدات بني احلكومة 
املركزية واحملافظات الليبية، وجتتذب 

االستمثار األجنيب، وتعزز قواعد مفتوحة 
وتنافسية خاصة حبقوق التنقيب 

واالستكشاف واإلنتاج، وتفرض رشوط 
تقيمي اآلثار االجمتاعية والبيئية قبل منح 

اتفاقيات تقامس اإلنتاج

شاركنا برأيك واقترح بعض المشروعات 
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التنمية 
البشرية

تتطلب رحلة التحول يف ليبيا من حتقيق االستقرار للمنو جممتعًا 
عاداًل وآمنًا وممتاساًك تتوفر فيه الفرص واملستوى املعييش املرتفع 
للجميع. وحنن نتصور أنه حبلول عام 2023، سيكون الشعب اللييب 

أفضل تعلميًا وأكرث حصة وازدهارًا من أي وقت مىض يف تارخينا. 
ومع اكتسابنا احلق يف حتديد مصرينا يف ليبيا جديدة ودميقراطية، 

ال يزال يتعني علينا مواجهة حتديات تثقيف شبابنا لتحقيق اكمل 
طاقاهتم، وحتسني إماكنية الوصول إىل اخلدمات االجمتاعية اجليدة، 

واسرتداد هويتنا ومؤسساتنا االجمتاعية. وتمكن رؤيتنا للتمنية 
البرشية يف بناء القدرات البرشية لليبيني، وإزالة العقبات اليت متنعهم 
من حتقيق إماكناهتم الاكملة. جيب علينا حتسني نوعية التعلمي وزيادة 
الرتكزي عىل جماالت العلوم والتكنولوجيا اليت من شأهنا دمع تنويع 

ومنو اقتصادنا. 

ويف املجال اليحص، يتطلب توفري الرعاية الصحية املناسبة نظامًا 
حصيًا عايل اجلودة يليب اإلحتياجات الصحية املزتايدة للساكن، 

والثوار، واملسنني، وذوي االحتياجات اخلاصة. وجيب أن نبين البىن 
التحتية االجمتاعية اليت محتي الفائت األكرث ضعفًا من الفقر 

واحلرمان. إن متكني شعبنا وتعزيز جممتعاتنا يف خمتلف أحناء 
البالد يكفل لملجالس البلدية واحمللية يف ليبيا الرتكزي عىل احتياجات 
الناس وتوفري اخلدمات، واإلساكن، واملواصالت هلم لبناء اقتصادات 
حملية مزدهرة. مكا أن تصممي املراكز احلرضية تصمميا جيدا يعد 

رضوريًا لهتيئة البيئة املناسبة لبث الروح اإلجيابية يف املجمتع 
واسرتداد إرثه االجمتايع األصيل ومكوناته الثقافية. 

توفري بيئة مواتية مجليع الليبيني
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سيلعب نظام التعلمي والتدريب يف ليبيا دورًا 
رئيسيًا يف تزويد الدارسني باملهارات الالزمة 

لتنويع االقتصاد، وإنشاء صناعات جديدة، 
واختاذ قرارات حياتية مستنرية، واملشاركة 

يف العمليات السياسية واالجمتاعية من أجل 
حتقيق االستقرار والتعايف اإلقتصادي. 
ووفقًا لتصور رؤية إحياء ليبيا 2023 فإن 

التعلمي والتعمل مدى احلياة عىل حد سواء 
حق من حقوق اإلنسان ورشط حامس للتحول 
يف ليبيا. ويف حني حتققت ماكسب كبرية يف 
ليبيا عىل صعيد املساواة يف احلصول عىل 
التعلمي، إال أن نظام التعلمي والتدريب لدينا 
يواجه مجموعة متنوعة من التحديات، مثل 

سوء التنظمي واإلدارة، وتدين جودة التعلمي، 
وعدم مواءمة خمرجات التعلمي مع احتياجات 

اقتصادنا، واالفتقار إىل املرافق التعلميية 
اجليدة، وضعف مستوى املعمل، وضعف 

الرتكزي عىل العلوم والتكنولوجيا يف جمايَل 
التعلمي والبحث العيمل. إن مستوى ونوعية 

التعلمي ونظام التدريب لدينا ال يرىق يف 
الوقت الراهن ملواجهة حتديات التمنية اليت 

تواجه بالدنا يف الوقت احلارض.

ويتطلب حتويل التعلمي يف ليبيا لتحفزي 
التغريات االجمتاعية واالقتصادية اليت 
تصورها رؤية إحياء ليبيا 2023 آليات 

للحومكة الفعالة لتنسيق املؤسسات، وموامئة 
السياسات االقتصادية مع نظام التعلمي 

والتدريب، ومضان جودة املؤسسات والرباجم 
الدراسية. وتفتقر املؤسسات القادرة عىل 

صنع القررات ووضع اللواحئ التنظميية 
والصالحيات التنفيذية والتشغيلية يف جمال 

تنظمي نظام التعلمي يف ليبيا، تفتقر إىل آليات 
التنسيق للحد من تداخل الصالحيات، 

وتجشيع التكيف املؤسيس، 

ومضان اجلودة عىل مجيع املستويات. ال 
توجد آليات ملعرفة متطلبات املهارات املطلوب 

توفرها لدى القوى العاملة الوطنية لتليب 
احتياجات سوق العمل، مكا أن وجهات نظر 
أحصاب املصلحة يف نظام التعلمي و ختطيط 
السياسات غري ممشولة. وقد أدى عدم وجود 

تنسيق لتلبية احتياجات التمنية االقتصادية 
إىل تجسيل مستويات عالية من البطالة بني 
الشباب وعدم التوافق بني مؤهالت الطالب 

اخلرجيني واحتياجات سوق العمل. ومن شأن 
تعزيز التعاون بني الوزارات، وزيادة تبادل 
املعلومات بني أحصاب العمل و الوزارات 

املعنية يف قطايّع التعلمي والتدريب، املساعدة 
يف توقع احتياجات السوق واإلقتصاد اللييب 

ملهارات معينة، وبالتايل زيادة القدرة عىل 
تزويد سوق العمل بقوى عاملة مدربة وجمهزة 

بشلٍك جيد. 

جودة املعمل عامل حامس يف تعزيز التحصيل 
العيمل للطالب. بيمنا ليبيا ال تواجه نقصًا 

مكيًا يف املعملني بسبب نظام التوظيف 
املوروث إال انه يوجد نقص يف املعملني 
املدربني األكفاء. وكثري من املدرسني يف 

مرحليّت التعلمي األسايس والثانوي تنقصهم 
املؤهالت الاكفية وغري ملزمني باخلضوع 

لدورات تدريبية خالل مدة خدمهتم يف وزارة 
الرتبية والتعلمي، ومثل هذه الدورات مهمة 

لصقل وحتديث مهاراهتم لتتناسب مع 
املستجدات يف حقل التدريس. جيب النظر 

يف براجم تدريب املعملني وربطها مع معايري 
الرتخيص املهين كوسيلة لرفع مستوى نوعية 

املعملني. وميكن أيضًا توفري فرص إعادة 
التدريب ملدريس االحتياط حبيث ميكن اجياد 

 فرص معل جمزية هلم يف قطاعات أخرى 
من االقتصاد.

تعلمي أبنائنا الشباب ليكونوا قادة املستقبل

ويعين تدين الرواتب لملعملني أن العديد من الشباب 
اخلرجيني املوهوبني ال يتجشعون عىل الدخول يف حقل 

التدريس، مكا ال يمت حتفزي املعملني املخرضمني لرفع 
مستوى مهاراهتم. وهلذا السبب، مل حترز اجلهود الرامية 

إىل حتديث املناجه الوطنية واالستفادة من التقنيات 
احلديثة يف التعلمي يف الفصول الدراسية جناحًا باهرًا 

وإمنا حجنت بشلٍك هاميش، مفعدالت الرسوب واالنقطاع 
عن الدراسة ارتفعت، وتضاءلت فرص األطفال من ذوي 
االحتياجات اخلاصة يف احلصول عىل تعلمي يناسهبم. 

مثة طريقة واحدة لتحديد وعالج أوجه القصور يف النظم 
من خالل وضع املعايري املرجعية النسبية للنظام التعليمي 

يف ليبيا بقياهسا مع بلدان أخرى؛ وذلك من خالل 
الوقوف عىل أحدث االجتاهات يف تدريس مواد العلوم 
والرياضيات، واالطالع عىل التقدم يف أساليب ترغيب 

التالميذ يف القراءة، واالخنراط يف الرباجم الدولية لتقيمي 
الطلبة مثل برناجم “االجتاهات يف الدراسة العاملية 

للرياضات والعلوم”. 
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وكغريها من األقطار العربية، تهشد ليبيا 
طفرة يف أعداد الشباب مما يفرض مزيدًا 

من الضغوط عىل نظام التعلمي من جراء 
زيادة أعداد امللتحقني مبؤسسات التعلمي 

اجلاميع. وعىل مدى العقد املايض، 
تضاعفت جامعات حكومية ليبية يف احلجم. 
وعىل الرمغ من وجود توجه بعيد األمد حنو 

زيادة املزيانيات املخصصة للتعلمي، فإن تلبية 
املطالب املشرتكة املمتثلة يف زيادة أعداد 

املقاعد الدراسية باجلامعات، وحتسني اجلودة 
يف ظل املوارد احملدودة هو حتد كبري 

نواجهه . وميكننا القول أن نظام التعلمي يف 
ليبيا قد فشل يف إنتاج خمرجات ذات جودة 

وموارد برشية مدربة يطلهبا سوق العمل 
وترتكز علهيا التمنية. وميكن لملرء أن يلحظ 

التفاوت الكبري يف العدد يف نسب اخلرجيني؛ 
فعدد خرجيي لكيات اآلداب والعلوم 

االجمتاعية أكرب بكثري من نظراهئم من 
خرجيي التخصصات العملية والتكنولوجية 
عىل الرمغ من أهنا ختصصات هامة جدًا 

للتمنية االقتصادية. ويف نفس الوقت، نالحظ 
هتميشًا ملاكنة البحوث يف اجلامعات الليبية؛ 

مفراكز البحوث اجلامعية قليلة وال تتوفر 
للطالب إماكنية الوصول إىل املوارد املهمة 
ألحباثهم. ويف هذا الصدد، ميكن تسويق 

ومتويل البحوث األاكدميية من خالل 
االستمثار يف إنشاء حاضنات جديدة 

لألمعال، ورفع مستوى قدرة احلاضنات 
القامئة، فضاًل عن إقامة روابط بني الرشاكت 

واألوساط األاكدميية. 

إعادة تقيمي احلومكة املتبعة يف املنظومة الوطنية   •
للتعلمي والتدريب 

إعداد مناجه وبراجم التدريب والتعلمي اليت   •
تستجيب لالحتياجات احلالية واملستقبلية لسوق 

العمل اليت تستند إىل قاعدة متينة من القمي 
املعنوية واألخالقية والتقاليد والرتاث الثقايف، 

واالبتاكر واإلبداع

إقرار آليات صارمة لضامن اجلودة للتأكد من   •
تطور واستقاللية مؤسسات التعلمي وخضوعها 

لملساءلة

تنظمي معلية املدفوعات واعادة تقيمي التخصصات   •
الدراسية للطالب املبتعثني من ِقبل احلكومة الليبية

فرض رشوط احلصول عىل إجازة املعمل وإخطار   •
التعيني املستند إىل املؤهالت واخلربة، والبدء يف 

تطبيق هذه الرشوط عىل املعملني األجانب مث 
تطبيقها عىل املعملني الليبيني يف املرحلة التالية

إنشاء نظام لمتويل األحباث العملية يف املجاالت   •
ذات األمهية الحتياجات املستقبل لالقتصاد 

واملواطنني الليبيني 

إنشاء روابط بني األوساط األاكدميية والصناعية   •
عن طريق تعديل هيلكية جمالس اجلامعات 

واملدارس لضامن إرشاك ممثلني من خمتلف 
الصناعات والقطاع اخلاص

تنفيذ محلة توعية من أجل حتسني نظرة الطالب   •
وأولياء األمور إىل التعلمي الفين والتدريب املهين، 
وتجشيع تجسيل الطالب بتقدمي منح دراسية يف 

مشاريع التحول لتعليم شبابنا 
ليكونوا قادة المستقبل

لقد اعمتد نظام التعلمي يف ليبيا تقليدًا ميكن 
تمسيته بالتخصص املبكر حيث يلتحق 

الطالب املتفوقني بالتخصصات األاكدميية 
بيمنا يلتحق الطالب من ذوي األداء الدرايس 
الضعيف بالتعلمي الفين والتدريب املهين؛ وقد 

رمست هذه املامرسة، املسمترة منذ عقود 
طويلة، صورًة سلبية يف أذهان الطالب 

وأولياء أمورمه ملخصها أن التعلمي الفين 
والتدريب املهين جمال درايس من الدرجة 

الثانية ال يدخله إال الطالب ضعييف املستوى؛ 
وبداًل من اجتذاب الطالب املهمتني بامليادين 
التقنية اجلديدة الناشئة، ينظر إىل مراكز 

التعلمي الفين والتدريب املهين بوصفها 
مالذات للطالب الذين أخفقوا يف حتقيق 

املعدالت املطلوبة لملسارات األاكدميية عىل 
املستوى الثانوي واجلاميع. ولذا سيكون من 
الرضوري حتسني صورة نظام التعلمي الفين 

والتدريب املهين والهنوض به لتجشيع الطالب 
عىل التخصص يف ختصصات تقنية متكهنم 
من العمل يف القطاعات االقتصادية الواعدة 
مثل الطاقة املتجددة، والسياحة، والزراعة، 

وجمال اإلنشاءات؛ ويه ختصصات رضورية 
إلجياد فرص معل جديدة للشباب وحتقيق 

التنويع االقتصادي. وجيب أن تنظر احلكومة 
يف تغيري حصصها التقليدية من جمرد إحلاق 
الطالب باجلامعات احلكومية إىل مساعدهتم 

عىل التوجه إىل املجاالت التقنية ذات األمهية 
االسرتاتيجية لالقتصاد اللييب. 

شاركنا برأيك واقترح بعض المشروعات 
التحولية للمساهمة في رسم خارطة الطريق 
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حتفزي العمل يف القطاع اخلاص

يتطلب حتويل ليبيا إىل اقتصاد متنوع زيادة 
مشاركة القطاع اخلاص. ولكن، ال يزال 

القطاع العام يستوعب غالبية القوى العاملة 
يف ليبيا. وقد أدت العوامل االجمتاعية 

والثقافية واعتبارات الظروف األكرث مالءمة 
للتوظيف اليت يقدمها القطاع العام لرتدد 

الليبيني يف االنضامم إىل القطاع اخلاص. 
تفضيل الشباب العمل يف وظائف القطاع 

العام إىل جانب الفرص املتاحة احملدودة يف 
القطاع اخلاص جعل حبدوث أزمة جعلت 
احلكومة غري قادرة عىل خلق فرص معل 
مناسبة للشباب متكهنم من دخول سوق 
العمل. وتتصور رؤية إحياء ليبيا 2023 

 مشاركة الليبيني 
يف سوق العمل بشلٍك مزتايد ومتنوع من 

خالل زيادة االستمثار يف التعلمي والتدريب، 
وتقدمي احلوافز للرشاكت اخلاصة لتوظيف 

املزيد من املواطنني، واختاذ التدابري الالزمة 
لتجشيع املزيد من النساء عىل االنضامم 

للقوى العاملة، مع تقدمي املبادرات اليت تقلل 
من احلواجز اليت تعوق مبارشة األمعال 

احلرة مبا يجشع الليبيني عىل االستمثار يف 
تأسيس أمعاهلم التجارية اخلاصة. 

تفعيل صندوق التدريب الوطين مع إلزام   •
الرشاكت اململوكة لألجانب بإعطاء األولوية 
لتعيني املواطنني من خالل فرض حصص 

توظيف خمصصة لليبيني عىل تلك الرشاكت

زيادة آليات إنفاذ القوانني اليت تنظم   •
استرياد العاملة األجنبية وتقلص من 

أعدادها يف حال توفر ليبيني لدهيم املؤهالت 
الاكفية

زيادة فرص العمل للنساء وتقدمي الدمع هلن   •
من خالل إنشاء مرافق لرعاية األطفال، 

وماكتب للتوظيف تعامل اجلنسني عىل قدم 
املساواة، وإنشاء مراكز لدمع مبارشة 

األمعال احلرة النسائية

إجراء مسح ملهارات العاملة الوطنية لتحديد   •
الثغرات والنواقص يف املهارات ذات الصلة 

بقطاعات المنو الرئيسية

وضع برناجم لتجشيع املواطنات الليبيات   •
عىل العمل يف املجاالت اليت مل يسعني 
للعمل هبا تقليديًا كقطاع النفط والغاز 

إنشاء صندوق وطين لمتويل رواد   •
املرشوعات الناشئة لتوفري المتويل عند بدء 

التشغيل وخالل مرحلة التوسع ألحصاب 
املشاريع الواعدة 

 مشاريع التحول لتحفيز العمل 
في القطاع الخاص

شاركنا برأيك واقترح بعض المشروعات 
التحولية للمساهمة في رسم خارطة الطريق 
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تحمس الصحة العامة اجليدة لليبيني أن يعيشوا 
حياة أكرث اكمتااًل وأكرث سعادة. ومع ذلك، فقد 
كشفت التقديرات أن النظام اليحص يف ليبيا 

يواجه حتديات كبرية يف توفري الرعاية الصحية 
اجليدة. ويقوم نظام الرعاية الصحية يف ليبيا 

عىل منوذج الرعاية الصحية األولية مع شبكة من 
املراكز والعيادات اليت ختدم املجمتعات احمللية. 

وقد أدى افتقار مرافق الرعاية الصحية األولية 
لإلماكنات والكوادر إىل تدين مستوى جودة 
الرعاية الصحية، وبالتايل إثقال املستشفيات 

الكربى بأعباء تفوق مواردها واماكنياهتا. مكا أن 
نظام الرعاية الصحية لدينا يفتقر أيضا إىل 

األخصائيني األكفاء لتلبية احتياجات املرىض، 
واجلرىح، واملسنني، ويف جماالت أخرى هامة 

كصحة احلوامل، وعالج األمراض النفسية 
والعقلية واألمراض غري املعدية واالستخدام 

اليسء لألدوية.

ومع أن خدمات الرعاية الصحية ُتَقَدم يف ليبيا 
باملجان، إال أن وترية اإلنفاق اخلاص عىل 

الرعاية الصحية املتخصصة لتليق العالج يف 
اخلارج تصاعدت بسبب عدم الثقة يف جودة 

اخلدمات الصحية املقدمة يف املستشفيات 
احلكومية الليبية. وقد دأب النظام السابق عىل 

متويل الرعاية الطبية لليبيني يف اخلارج بداًل من 
االستمثار يف البنية التحتية الصحية والرعاية 

الصحية الوطنية. لكن الفساد اكن ضاربًا 
بأطنابه يف معلية إرسال املرىض الليبيني 
للخارج لتليق العالج، ولذا ينبيغ توحيد 

اإلجراءات املتعلقة بإيفاد املرىض للعالج خارج 
الدولة واآلليات املصاحبة لذلك، وتدقيقها بشلك 
مستقل وعىل أساس منتظم، مكا ينبيغ وضع 
مبادئ توجهيية واحضة ومشرتكة عىل نطاق 

واسع.

ومن خالل الرشااكت بني القطاعني العام 
واخلاص، ميكن إنشاء مستشفيات ومرافق 

للرعاية الصحية عالية التخصص بشلٍك تدرجيي 
داخل البالد من شأهنا أن تحمس لنا بعالج 

احلاالت املرضية اليت تمت معاجلهتا حاليًا خارج 

الدولة. وتبني جتربة البلدان النامية األخرى أن 
إرشاك القطاع اخلاص يف بناء وإدارة مرافق 
الرعاية الصحية ميكن أن يؤدي إىل تطورات 

 إجيابية 
كبرية عىل صعيد تقدمي اخلدمات الطبية 

وتجشيع املنافسة الصحية اليت تؤدي إىل حتقيق 
حتسينات نوعية يف نظام الرعاية الصحية. مكا 

أن استحداث نظام التأمني اليحص الشامل 
ميكن أن يوفر لملواطنني ليبيني االختيار بني 

العالج املتلىق يف مرافق الرعاية الصحية العامة 
أو اخلاصة، وبالتايل يعزز املنافسة بني مقديم 
اخلدمات العالجية وصواًل إىل اهلدف الهنايئ 
املمتثل يف مضان أن مجيع الليبيني حيق هلم 
احلصول عىل أفضل خيارات العالج املمكنة 

داخل ليبيا.

والبد من التدريب وبناء قدرات املسؤولني بوزارة 
الصحة، والعاملني يف جمال الرعاية الصحية، 

وإعادة تقيمي هيلك األجور للقطاع من أجل 
إحداث حتول جذري يف نظام الرعاية الصحية 

وتوفري خدمات ممتزية ومتاكملة. مكا جيب وضع 
اسرتاتيجية حصية وطنية لتعزيز اإلدارة العامة، 
ودمع تطوير نظم اإلدارة الفعالة، ومضان توفري 

التجهزيات الرضورية واملستلزمات الطبية، 
وإرساء نظام متاكمل ملنح الرتاخيص، وتطوير 
أنمظة املراقبة والرصد، ووضع هيلكية مناسبة 
من الالمركزية لضامن تقدمي اخلدمات الصحية 
يف البلديات واحملليات بكفاءة واستجابة أكرب. 
وينبيغ أن تركز خطط التمنية بشلٍك أكرب عىل 

التثقيف اليحص العام للشعب وتعريف امجلهور 
بأساليب الوقاية الصحية، وتعممي املعلومات 

الصحية من خالل برناجم مطوح ومسمتر لتعلمي 
الصحة العامة من خالل النرشات والدوريات 

والصحف واإلذاعة والتلفزيون واإلنرتنت؛ حيث 
ميكن تناول مواضيع هامة مثل السالمة عىل 
الطرقات، والوقاية من تعايط املواد املخدرة، 

ويه قضايا جسمية للصحة العامة، ويف نفس 
الوقت نعمل عىل إعادة بناء ثقة امجلهور اللييب 

يف نظام الرعاية الصحية الوطين. 

توفري الرعاية الصحية النوعية للجميع

مشاريع التحول لتوفير الرعاية الصحية النوعية للجميع
تطوير برناجم للرعاية الصحية خيصص له   •
المتويل الاكيف، وتتسع قدرته االستيعابية 
حبيث يغيط مجيع رشاحئ الشعب اللييب 

من خالل استحداث نظام تأمني حصي 
متاكمل، وإنشاء رشااكت بني القطاعني العام 

واخلاص لدمع توفري الرعاية الصحية 
املتخصصة

وضع معايري وطنية ملرافق الرعاية الصحية   •
يف القطاعني العام واخلاص

إعداد اسرتاتيجية شاملة هتدف إىل معاجلة   •
التحديات الصحية الرئيسية اليت تواجه 

النساء واألطفال

تطوير املرافق املتخصصة يف تقدمي الدمع   •
اليحص لملحاربني يف مراحل مابعد 

اإلصابات اجلسمية

إنشاء مجموعات معل لتطوير الرباجم   •
الوطنية الرامية إىل التعامل مع التحديات 

الرئيسية للصحة العامة مثل أمراض القلب 
واألوعية الدموية والسكري والرسطان 

وفريوس األيدز والسالمة املرورية

تنفيذ برناجم الفحص الوطين للكشف املبكر   •
عن األمراض غري السارية الرئيسية

وضع برناجم لتعزيز منط حياة حصي من   •
خالل إطالق محلة إعالمية وطنية هتدف إىل 

رفع مستوى التوعية التغذوية والصحية، 
واملخاطر الصحية النامجة عن اسهتالك 

التبغ وتعايط املخدرات

مراجعة معلية رشاء األدوية واللوازم الطبية   •
حبيث تحمس للبلديات بإرسال بيانات 

املستلزمات واألدوية اليت حتتاج إلهيا 
احملليات بيمنا تمت معلية الرشاء بطريقة 

مركزية لتعزيز الكفاءة والتحمك يف التاكليف

توحيد معلية تقدمي طلبات العالج يف   •
اخلارج، وإجراء مراجعة منتمظة ومستقلة 

للحسابات 

شاركنا برأيك واقترح بعض المشروعات 
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مشاريع التحول لرعاية بالدنا

ويمشل ذلك حتقيق التوازن بني التدخالت 
السلبية يف سوق العمل مثل دمع الدخل 

والتأمني ضد البطالة، والتدخالت اإلجيابية 
يف سوق العمل واليت تمشل التدريب 

والدورات التدريبية للعاطلني عن العمل، 
وتقدمي االستشارات املهنية واملساعدة يف 
إجياد فرص العمل، والقروض احلكومية 

املضمونة للشباب المطوح الذي قرر البدء يف 
مرشوعات صغرية. وتمتزي براجم األشغال 
العامة باإلماكنات الكبرية بوصفها صاحب 
معل املالذ األخري، وكأداة إلعادة اإلدماج 
االجمتايع واالقتصادي. وميكن ملثل هذه 

الرباجم توفري العاملة املنتجة بأجور مقبولة 
ملساعدة الليبيني يف اكتساب مهارات العمل 

ومساعدهتم عىل دخول سوق العمل الرمسية. 
وقد أرشكت الرباجم الناحجة يف البلدان 

األخرى القطاع اخلاص، وصبت اهمتامها 
عىل إعادة تأهيل املجمتعات العمرانية 

وصيانة وتطوير البنية التحتية. وجيب عىل 
ليبيا أيضا أن تنظر يف إصالح نظام 
الضامن االجمتايع وإعانات البطالة 

الستيعاب مجيع األفراد العاطلني عن العمل. 
 وهناك حاجة إىل اسرتاتيجيات حمددة 

 لتقدمي املساعدات املوجهة لمتكني لك الليبيني 
 من تأمني لقمة العيش من خالل العمل، 

وتقدمي اخلدمات االجمتاعية اجليدة هلم، 
وتوفري البنية التحتية اليت تستوعب 

احتياجاهتم األساسية. 

ينبيغ قياس جناح ليبيا يف صياغة وتنفيذ 
السياسات االجمتاعية من خالل احلمك عىل 

نوعية احلياة اليت وفرهتا ألكرث الفائت 
حرمانا يف البالد. وقد أظهرت جتارب 

البلدان األخرى اخلارجة من الرصاعات بأن 
حتقيق المنو االقتصادي، واالرتقاء مبستويات 

لقد كشفت جتربة بناء الدولة يف مرحلة ما 
بعد الرصاع نقاط الضعف يف قدرتنا عىل 
دمع األرس اليت تواجه ظروفًا خاصة واليت 
تتطلب منحهم الدمع االجمتايع. وقد جلب 
الرصاع املسمتر، والتحديات االجمتاعية، 
والرتكزي عىل املناطق احلرضية، وزيادة 

الضغوط االقتصادية املرتبطة بدمع األرس، 
مصاعب مجة لرشاحئ اجمتاعية مثل املسنني، 

واألرس ذات العائل الوحيد، واحملاربني 
القداىم، واملترضرين من الزناع، والعاطلني 
عن العمل من الشباب، وأحصاب اإلعاقات 

البدنية والعقلية، واأليتام. ونتيجة لالفتقار إىل 
أنمظة الدمع الاكفية فقد بدأت اآلثار 

االجمتاعية السلبية يف اإلفصاح عن نفهسا، 
يف أشاكهلا التقليدية جكنوح األحداث، 
وتعايط املخدرات، وتفيش البطالة بني 

الشباب عىل نطاق واسع، واإلقصاء 
االجمتايع، وانعدام الثقة املسمتر يف 

املؤسسات اليت تغذي العنف. ويمكن مطوحنا 
يف بناء بلد يمتتع بنظام محاية اجمتاعية 
فعال، برعاية اكفة األطراف املعنية هبموم 

الوطن واملواطن، يقدم العون لملهمشني 
واملستضعفني الذين ال ميكهنم االعتناء 

بأنفهسم. وهذا يتطلب وضع سياسة وطنية 
محلاية اجمتاعية، وتأسيس طائفة أوسع من 
مرافق الدمع املجمتيع، ومجع بيانات أكرث 

 دقة عن الرشاحئ اليت سوف تستفيد 
من الدمع.

ويف هذا اإلطار، يتعني عىل الدولة تقوية 
نظام الرعاية االجمتاعية عىل املستويات 

الوطنية والبلدية لدمع مواطنهيا الذين ليست 
لدهيم القدرة من خالل جهودمه الذاتية عىل 

تأمني احلد األدىن من مستوى املعيشة، 
ومساعدهتم عىل االعمتاد عىل أنفهسم. 

االهمتام ببالدنا واحلرص علهيا 

حتسني وتعزيز نظام امحلاية االجمتاعية   •
للفائت احملرومة واملهمشة من خالل التوسع 

يف المتويل وتوفري اخلدمات اليت حتسن 
أوضاعهم

وضع خطة لضامن االندماج االجمتايع   •
لألخشاص املعاقني واليت تتضمن براجم 

التوعية وتهسيل إماكنية وصوهلم إىل 
املرافق العامة واخلاصة

تجشيع املجمتعات احمللية عىل التوسع يف   •
براجم إعادة التأهيل املوجهة لملحاربني 

واألفراد املصابني بإعاقات جسدية وعقلية 

التعلمي، وتوفري الوظائف عىل نطاٍق واسع، 
لن تزيل متامًا، ورمبا تفامق من، أوجه عدم 
املساواة بني األفراد وامجلاعات واملناطق 

املختلفة ما مل يمت اختاذ خطوات تصحيحية. 
ويأيت تقليص الفوارق اجلهوية واإلقلميية 

داخل البالد مضن أمه التدابري اليت ينبيغ 
تطبيقها للحد والتخفيف من حدة أوجه عدم 

املساواة يف املناطق املهمشة واملناطق األشد 
حرمانًا. وسيعمتد التقدم يف ليبيا عىل 

قدرهتا عىل توفري مزيد من الفرص 
لملحرومني ليصنعوا مستقبلهم من خالل 

جهودمه الذاتية. إن اإلجحام عن القيام هبذه 
املهمة من شأنه أن يشلك هتديدًا مسمترًا 
الستقرار ورفاهية وتطوير بالدنا. وهبذه 
الطريقة، فإن التقدم يف ليبيا يعمتد عىل 
التقدم احملرز من ِقَبل الفائت املهمشة. 

شاركنا برأيك واقترح بعض المشروعات 
التحولية للمساهمة في رسم خارطة الطريق 
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يقمي مجيع الليبيني تقريبا يف جممتعات معرانية 
سواء يف املدن أو الضوايح أو املناطق الريفية. 

وميكن أن تهسم املجمتعات القوية واملزدهرة 
إهسامًا كبريًا يف نوعية احلياة والرفاهية. ومع 
ذلك، فإّن غياب التخطيط، وعدم فعالية التنسيق 
احلكويم، واالفتقار لسياسات تنظم استخدام 

األرايض يف املناطق احلرضية، أدى إىل تدهور 
املجمتعات العمرانية اليت نعيش فهيا. 

وتدمع رؤية إحياء ليبيا 2023 تعزيز املجمتعات 
احمللية يف خمتلف أحناء البالد من خالل 
الرتكزي عىل احتياجات املواطنني للخدمات 

وجعلها يف متناوهلم، وتوفري املساكن ووسائل 
املواصالت وفرص العمل هلم. وتمتزي ليبيا 

بتشكيلة واسعة من املجمتعات الساكنية 
والعمرانية ترتاوح بني املدن الكبرية واملجمتعات 

الريفية والصحراوية املتباعدة واملنترشة يف ربوع 
البالد.

وتتطلب التمنية املتنوعة يف ليبيا خلق توازن بني 
المنو وإعادة تأهيل املراكز احلرضية الكبرية 
واملجمتعات الريفية، وصياغة االسرتاتيجيات 
اإلمنائية البلدية اليت تعاجل االختالالت وأوجه 
التفاوت يف التمنية االقتصادية واالجمتاعية، 

وتعزيز الرشااكت بني القطاعني العام واخلاص. 
مكا جيب أن نؤكد عىل االعرتاف بالدور الذي 

تلعبه املراكز احلرضية اإلقلميية واحمللية، 

والتأكد من أن قرارات التمنية تأخذ احتياجاهتم 
بعني االعتبار. وينبيغ اعمتاد اسرتاتيجية لتطوير 
القدرات عىل مستوى البلديات للتعامل مع أوجه 

القصور يف البنية التحتية مع الالمركزية يف 
الصالحيات املالية واإلدارية وحتسني تقدمي 

اخلدمات. وتؤثر نوعية األماكن اليت يعيش فهيا 
الليبيني عىل اكفة جوانب احلياة. ومن الرضوري 
أن يمت بناء املناطق احلرضية استنادًا إىل مبادئ 

تصممي املناطق احلرضية السلمية لضامن أن 
تكون جممتعاتنا احمللية مأمونة ومتصلة بشلك 

جيد، ولدهيا القدرة عىل التكيف؛ ومستدامة بيئيا 
وخمطط هلا بالتشاور مع ساكهنا احملليني.

ومن الرضوري احلرص عىل التصممي اجلّيد 
لملناطق احلرضية يف املجمتعات احمللية 
والبلديات ألن من شأن هذا إضافة قمية 

اجمتاعية واقتصادية إلهيا. مكا جيب إيالء 
اإلهمتام بزتويد مجيع الرشاحئ يف ليبيا بالبىن 
التحتية واخلدمات مثل املياه الصاحلة للرشب، 
والتخلص من النفايات، ووسائل النقل العام، 

واالتصاالت، واملرافق الصحية والتعلميية، 
وأماكن الرتفيه واإلستجامم؛ عالوة عىل أن 

املساحات املجمتعية املصممة بشلك جيد ومتقن، 
مثل املتزنهات واحلدائق لألغراض الرتفهيية، 
رضورية أيضًا لمنو املجمتعات العمرانية من 

خالل ترسيخ الشعور باالنمتاء يف نفوس الساكن 
وتعزيز المتاسك االجمتايع.

بناء املجمتعات احمللية القوية واملزدهرة

مشاريع التحول لبناء مجتمعات 
قوية ومزدهرة

وضع خطة ملعاجلة النقص يف الطاقة   •
الكهربائية واملياه واليت تمشل أمن حمطات 

توليد الكهرباء، وخطوط الطاقة الكهربائية 
واملياه، فضاًل عن تعزيز االتصال بالشباكت 

وزيادة قدرات التحميل

حتسني الكفاءة واجلودة البيئية لملدن   •
واملناطق احلرضية يف ليبيا عن طريق تطبيق 

مبادئ جيدة يف تصممي وختطيط املدن

األخذ يف االعتبار متطلبات امدادات املياه   •
واحلاجة محلاية مصادرها من التلوث عند 

اإلضطالع بتخطيط وتصممي مشاريع جديدة 
للتطوير العقاري

دمع توسعة وحتسني اهليالك األساسية   •
لالتصاالت السلكية والالسلكية والنطاق 
العريض لإلنرتنت لملجمتعات العمرانية 

الليبية 

ومن األمور بالغة األمهية، توفري الوحدات 
السكنية مجليع الليبيني، وبأسعاٍر معقولة، يف 

املناطق احلرضية واملناطق الريفية عىل حٍد 
سواء، لبناء جممتعات قوية ومزدهرة. وينبيغ 

أن يضع القامئون عىل التخطيط اإلمنايئ 
احلرضي يف احلسبان التحديد الدقيق 

الحتياجات الليبيني من املساكن، والتخطيط 
الفعال لتلبيهتا، مع توفري مجموعة من 

اخليارات اليت تليب احتياجات خمتلف 
املجموعات االجمتاعية واالقتصادية والفوارق 

اإلقلميية يف أذواق السكن.

إن تنظمي التجمعات العمرانية العشوائية اليت 
ُأقميت بوضع اليد عىل األرايض يشلك 

مكونًاً رئيسيًا ينبيغ إدراجه يف السياسات 
املتعلقة باإلساكن. فهذه العشوائيات املخالفة 

يه مبثابة قنابل موقوتة، فباإلضافة إىل 
خطورهتا عىل البيئة والصحة العامة تشعل 

فتيل الزناعات بني الناس وتعيق التمنية. 
وهيلع، فإن أحد التحديات الكربى يمتثل يف 

توفري مساكن مرحية توفر اخلصوصية 
واألمان وراحة البال مجليع املواطنني بأسعاٍر 

معقولة، وتزويدها خبدمات البنية التحتية. 
ولتحقيق هذا اإلجناز، حنتاج لضخ 

استمثارات مخضة عىل األرحج، باإلضافة 
إىل مواءمة املعروض من املساكن مع الطلب، 

مكا جيب إصالح سياسات اإلساكن حبيث 
تعمل عىل ترشيد السوق العقاري بوضع 

اإلجراءات الناجزة لملعامالت وإجياد أطر 
قانونية وتنظميية تنظم أمعال البناء وتجسيل 

العقارات، وحتسني ختطيط استخدام 
األرايض. 

شاركنا برأيك واقترح بعض المشروعات 
التحولية للمساهمة في رسم خارطة الطريق 
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احملافظة عىل بيئتنا الطبيعية

ميكننا احلصول عىل ثروات هائلة من البيئة 
الطبيعية يف ليبيا إذا مت ذلك بشلٍك مسؤول 

ومستدام. ولكن لألسف تتعرض ثرواتنا البيئية 
الطبيعية للتدهور ألسباب عديدة مهنا الزيادة 

املطردة يف عدد الساكن ونوعية األنشطة 
االقتصادية وزيادة الطلب عىل الطاقة وارتفاع 
أعداد السيارات، والتمنية الصناعية، وأدى ذلك 

لكه إىل تأثريات معاكسة عىل نوعية اهلواء. 
ولذا حنتاج إىل تطبيق قوانني صارمة تتعلق 
باحملافظة عىل جودة اهلواء واعمتاد تقنيات 

الطاقة املتجددة لتقليل االثار البيئية للمنو. 
الصناعات والزراعة تتسبب أيضا يف تلوث 

املياه من خالل ترصيف النفايات السائلة غري 
املعاجلة، مكا تتلوث املياه السطحية واجلوفية 

بالكمياويات الزراعية. وتعد رداءة الرصف 
اليحص أحد مصادر التلوث؛ فاملياه املسهتلكة 
يف املناطق احلرضية تصب يف هناية املطاف 
يف البحر. وسوف حتتاج البلديات إىل موارد 

كبرية من أجل بناء البنية التحتية لشباكت 
الرصف اليحص وصيانة وبناء حمطات أكرث 

فعالية يف معاجلة مياه الرصف احلرضية 
والصناعية. 

وُيَعد سوء الرصف اليحص وإدارة النفايات 
من األسباب الرئيسية ملشالك الصحة البيئية. 
وتعاين مناطق سكنية عديدة من مشالك يف 

توفري إمدادات اكفية من املياه، باإلضافة إىل 
مشالك متعلقة بالرصف اليحص ومجع 

النفايات. وقد وصل احلال ببعض األفراد 
والرشاكت، نتيجة االفتقار إىل البىن التحتية، 

إىل التخلص من النفايات املزنلية والتجارية 
بإلقاهئا يف املسطحات املائية واألماكن العامة. 
ويف حاالت كثرية من مجع القاممة، كثريًا ما 

يمت التخلص مهنا يف مقالب النفايات املوجودة 
يف املناطق اليت يرتفع فهيا خطر تلوث 

املسطحات املائية. مكا أن مياه البحر يف 

املناطق الساحلية مل تسمل يه األخرى من 
التلوث؛ فترصيف النفايات السائلة غري املعاجلة 
اليت تلحق الرضر بالبيئة البحرية جيري بشلٍك 
معتاد. ومن هنا فإن البلديات ستحتاج األموال 
الالزمة لرفع مستوى البنية التحتية للنقل هبدف 

مجع النفايات الصلبة ونقلها والتخلص مهنا. 

إن نقص املياه يشلك هاجسًا ومصدر قلق 
لعدٍد كبري من الليبيني. ومع أن الحش يف املياه 

سزييد نتيجة الرتفاع اإلسهتالك النامج عن 
الزيادة يف عدد الساكن، إال أن إنتاج املزيد 

من األغذية ومعليات التصنيع وحتسني 
مستويات املعيشة تضع أيضًا املزيد من 

الضغوط عىل إمدادات املياه يف ليبيا. وقد 
جنم عن سياسة دمع املياه املسهتلكة لألغراض 
املزنلية والزراعية سوء استخدامها وإهدارها. 

وعىل احلكومة أن تراجع سياساهتا لتحفزي 
كفاءة استخدام املياه عىل مستوى األرسة. مكا 

أنه ميكن خفض استخدام املياه لألغراض 
الزراعية من خالل رفع إنتاجية احملاصيل 

وحتسني إدارة مياه الرصف اليحص، وزيادة 
اإلستفادة من حتلية مياه البحر قد تكون أيضا 
عاماًل حامسًا يف توسيع نطاق إمدادات املياه 

البلدية لالستخدام املزنيل والزرايع أيضًا. 
ونظرا للتاكليف الضخمة ملشاريع املياه 

الكربى، ينبيغ الرتكزي أكرث عىل املرشوعات 
الالمركزية إلدارة الطلب عىل املياه واحلفاظ 

عىل املوارد املائية. ونظرًا ألن ليبيا تشرتك يف 
اثنتني من طبقات املياه اجلوفية مع دول 
اجلوار، جيب اتباع هنج متعدد األطراف 

لتقامس واستخدام املوارد املائية. وينبيغ أيضا 
توجيه اجلهود إىل خلق رشااكت مع املجمتع 
الدويل ومشاركة املجمتع املدين يف التصدي 

للتحديات البيئية يف ليبيا. 

مشاريع التحول للمحافظة على 
بيئتنا الطبيعية

زيادة الويع بالتحديات البيئية الرئيسية اليت   •
تواجه ليبيا من خالل محلة وطنية للتوعية

وضع قواعد صارمة تتعلق بالتلوث وتعزيز   •
آليات اإلنفاذ

وضع خطة الستخدام الطاقة املتجددة يف   •
 خض املياه من الهنر الصنايع وحمطات 

حتلية املياه

إجراء اعادة تقيمي لدمع املياه، واستحداث   •
 آليات أكرث رصامة لتحصيل رسوم 

اسهتالك املياه

تقليل الترسب من أنابيب املياه واخلزانات   •
بتقيمي البنية التحتية احلالية وتقيمي تلكفة 

االستفادة من التدخالت املمكنة مثل خفض 
مدة االحتفاظ باملياه وختزين املياه يف خزانات 

حتت األرض

دمع تأسيس النقل امجلايع عىل مستوى   •
البلديات بالشاحنات واحلافالت وحتديد 

مسارات خمصصة هلا

تطبيق معايري كفاءة الوقود عىل مجيع   •
السيارات اجلديدة

فرض رضيبة الكربون لملساعدة يف كبح   •
انبعاثات الكربون مع اعادة استمثار عائداهتا 

يف اإلرتقاء بالبنية التحتية يف القطاعات 
املتأثرة بالتلوث

شاركنا برأيك واقترح بعض المشروعات 
التحولية للمساهمة في رسم خارطة الطريق 

ihyalibya.org :لبالدنا على موقع
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مشاريع التحول إلعادة بناء 
هويتنا الوطنية

واللغات والتقاليد. وسيكون شيوخ القبائل 
واحلمكاء والعقال جزءًا ال يتجزأ من العملية 

الدميقراطية، مع حتديد أدوارمه بشلٍك 
واحض من أجل تعزيز اهلدوء االجمتايع 

واإلدارة الرشيدة. وهيلع البد من إقامة 
عالقة تعاونية تاكملية بني الزمعاء التقليديني 

واملسؤولني املنتخبني حيث يمكل تراثنا القبيل 
معل املؤسسات احلكومية يف املستقبل عىل 
املستويني الوطين واحمليل مع إرشاك لك 

الليبيني يف التحوالت االجمتاعية واالقتصادية 
لليبيـــا. وتلعب األرس واملجمتعات احمللية 

املمتاسكة اليت تعىن بساكهنا دورًا حموريًا 
يف احلفاظ عىل القمي الثقافية واألخالقية 

واالجمتاعية. 

يمشل الرتاث الثقايف واالجمتايع يف ليبيا 
طائفة من األنمظة اإلجمتاعية، واملعتقدات 
واملامرسات، والعادات والتقاليد، واألنمظة 

واألعراف اخلاصة بامللكية العقارية، وأمناط 
العمل وصنع القرار، وممارسات الزواج 

وهيالك األرسة، والرياضة واألنشطة 
الرتفهيية، فضال عن لغاتنا وتارخينا 

ومصنوعاتنا اليدوية، وهيالكنا املعامرية. 
جيب استخدام العنارص اإلجيابية يف تراثنا 

الثقايف واالجمتايع، ومواقفنا، وقمينا 
لتشكيل اهلوية الليبية اليت ميكن أن تشلك 
أساسًا للتحوالت االجمتاعية واالقتصادية 

والتمنوية.

لالسف توالت عىل ليبيا ظروف مل تدمع 
العمل اجلاد، واالبتاكر، واإلبداع، ومل هتيئ 
املناخ املالمئ ملثل هذه القمي. وأدى ذلك إىل 

وجود درجة عالية من الالمباالة، وانعدام 
املساءلة، وانعدام احلافز، وقلة المطوح يف 

أوساط املواطنني. ولذا ينبيغ أن تغرس 

مل تحجن ليبيا يف تخسري تنوعها االجمتايع 
والثقايف باجتاه حتقيق رؤية مشرتكة 

لملستقبل. فقد تآلكت العديد من اهليالك 
واملؤسسات االجمتاعية اليت اكنت يف قلب 

اهلوية الليبية يف املايض. وأحضى كثري 
من الناس ال يلقون بااًل لألفاكر اليت ُتطرح 

حول الوحدة الوطنية وتشكيل اهلوية الوطنية 
والعمل من أجل الصاحل العام. ويف هذه 
املرحلة من تارخينا، من الرضوي القيام 
بإصالح هويتنا وإعادة بناء هوية جديدة 
حتتضن قمينا اإلسالمية األصيلة، وتكرم 

إجنازات املايض، وتستوعب الفرص اليت 
يتيحها املستقبل. وهذا يتطلب منا تفعيل 
دور ليبيا املمثر كعضو فاعل يف املجمتع 

الدويل يف عامل يهشد تغريات رسيعة يف 
القمي االجمتاعية واملواقف مبعدل مل يسبق 
له مثيل. ومن املتوقع زيادة وترية التغريات 
الثقافية واالجمتاعية يف ليبيا نتيجة لزيادة 
االتصال مع الثقافات األخرى. ويف زمن 

العوملة الثقافية والتاكمل بني الثقافات، 
سنواجه حتديات استيعاب التغريات الثقافية 

مع احملافظة عىل قمينا األصيلة وتراثنا 
العريق الذي ميزي ليبيا عن األمم األخرى. 

وينبيغ صياغة سياساتنا الثقافية حبيث تعزز 
التاكمل االجمتايع، وتقوي أوارص التالمح 

االجمتايع، وتدمع السالم واالستقرار، 
وترتيق باملسؤولية املدنية.

جيب أن تمتسك ليبيا املوحدة باألهداف 
املشرتكة والرتاث الواحد والفخر الوطين 

وااللزتام باالستقرار، مكا جيب ترسيخ 
الشعور باالنمتاء إىل بلٍد واحد موحد 

حيتضن عىل أرضه املعطاءة توليفة 
رائعة ومتنوعة من الثقافات والعادات 

إعادة بناء هويتنا الوطنية

تعزيز التمنية املجمتعية من خالل دمع   •
مؤسسات املجمتع املدين مبا يف ذلك 
املراكز املجمتعية، والنوادي الرياضية، 

ومراكز الشباب

تأسيس برناجم للخدمة الوطنية كبديل   •
للخدمة العسكرية اإلجبارية

إطالق محلة توعية وطنية هتمت بالرتاث   •
اإلساليم والعريب واالمازييغ والتاريق 
والتاباوي واألفرييق لليبيا، وتسلط الضوء 
عىل قمي مثل املسؤولية املدنية، واالبتاكر، 

واجلدارة، واحلومكة اجليدة

مراجعة وحتديث القوانني واللواحئ املتعلقة   •
باحلفاظ عىل الرتاث الثقايف واألثري 

لضامن محاية وترممي املتاحف الوطنية 

الرباجم والسياسات اليت تركز عىل بناء 
اهلوية الوطنية، وال سميا يف صفوف 

الشباب، قميًا مثل االلزتام باملصري الوطين، 
ووضع مصاحل األمة الليبية يف املقام 

األول، واحلفاظ عىل وحدة ليبيا الوطنية، 
واحرتام حقوق اإلنسان، واإلدارة الرشيدة، 
والشفافية، واملساءلة. وهبذه الطريقة، سوف 

يلزتم الليبيون برؤية مستقبلية لوطهنم، 
وسيكون لدى ليبيا مواطنون ملزتمون 

باملشاركة يف بناء بالدمه. 

شاركنا برأيك واقترح بعض المشروعات 
التحولية للمساهمة في رسم خارطة الطريق 

ihyalibya.org :لبالدنا على موقع
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تشكيل حكومة ذات كفاءة 
وملزتمة بالشفافية واملساءلة 

حتسني وتطوير اإلدارة من املتطلبات األساسية لتحقيق األهداف 
املنصوص علهيا يف رؤية إحياء ليبيا 2023 إلقامة دولة مستقرة تعمل 
بشلك جيد. ويف الوقت احلارض يقدم القطاع العام يف ليبيا خدمات 

من نوعية رديئة، ويفتقر إىل الشفافية، وال خيضع لملسائلة أمام 
الشعب. هذه التحديات يه نتيجة مبارشة لضعف وهشاشة مؤسسات 
احلومكة املوروثة من النظام السابق. ويتطلب وضع البالد عىل طريق 

التمنية املستدامة تشكيل حكومة توفر اخلدمات األساسية مجليع 
املواطنني والبلديات وتعمل بكفاءة وفعالية وشفافية، وختضع لملساءلة. 

 اإلدارة الرشيدة 
وإصالح القطاع العام
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تعزيز تقدمي اخلدمات العامة لتكون أكرث 
استجابة لملواطنني عىل املستويني الوطين 
والبلدي هو اهلدف األسايس لرؤية إحياء 

ليبيا 2023. ويتطلب تقدمي اخلدمات العامة 
اليت تستجيب لتطلعات املواطنني، حتسني 
القنوات اليت يمت من خالهلا ايصال هذه 

اخلدمات يف الوقت احلايل، وتطوير قنوات 
جديدة لتقدمي اخلدمات املجمتعية. وجيب 
توضيح دور احلكومة الوطنية مقابل دور 

املجالس احمللية لضامن ايصال اخلدمات 
األساسية مثل األمن واملياه والغذاء والرصف 
اليحص، والتعلمي، والرعاية الصحية مجليع 

املجمتعات، وجيب توضيح دور احلكومة 
الوطنية بالنسبة ملجالس احلمك احمليل.

وبسبب قرهبا من املجمتعات احمللية، فإن 
مؤسسات احلمك احمليل يف وضٍع أفضل 

لفهم االحتياجات احمللية. ومع ذلك، فالزال 
هناك بعض كيانات احلمك احمليل ال متلك 

أدوات فعالة متكهنا من توفري اخلدمات 
االساسية لملواطنني. ومن مث جيب أن ينصب 
تركزي ليبيا يف السنوات القليلة القادمة عىل 
بناء قدرات احلمك احمليل وتهسيل عالقات 

العمل مع احلكومة املركزية. مكا ينبيغ اختاذ 

اكفة اإلجراءات اليت من شأهنا رفع املظامل 
التارخيية عن بعض املناطق يف البالد اليت 

عانت من الهتميش عند انهتاج مقاربات تركز 
بشلٍك أكرب عىل الهنوض باملجمتعات 

احمللية. إّن حتقيق الالمركزية يف توفري 
اخلدمات البلدية إضافة إىل ربط املزيانيات 

املخصصة لملحليات بتحسني مستويات تقدمي 
تلك اخلدمات سيضمن خضوغ اإلدارات 

البلدية لملساءلة وفقًا ملعايري تقدمي اخلدمة 
املتفق علهيا عامليًا وبالتايل حتقيق االستجابة 

لتطلعات املجمتعات احمللية وتلبية 
احتياجاهتا. 

أما عىل الصعيد املركزي، جيب أن تتوجه 
اإلصالحات املتعلقة بتقدمي خدمات القطاع 

العام إىل التأكيد عىل التوجه حنو تلبية 
تطلعات وتوقعات املتلقني للخدمات وجعلها 

أكرث فعالية واستجابة، ومتكني املواطنني 
والرشاكت من احلصول عىل اخلدمات 

احلكومية الرئيسية عىل االنرتنت. وسوف 
تمشل هذه اجلهود حتديد خطوط واحضة 

لملسؤوليات، وتطوير هيالك اإلرشاف 
والرقابة اإلدارية يف القطاعات احلكومية، 

ومضان توحيد اإلجراءات عرب اجلهات 

حتسني تقدمي اخلدمات العامة

مشاريع التحول لتحسين تقديم 
الخدمات العامة

مواصلة اإلصالحات الدستورية والقانونية   •
لتعزيز آليات إيصال اخلدمات العامة عىل 

مستوى املجمتع احمليل

مواصلة اإلصالحات القانونية الرضورية ملنح   •
صالحيات أكرب عىل مستوى احملليات

حتقيق الالمركزية يف اإلدارة والتخطيط   •
والتنفيذ عىل مستوى احملليات

إدخال نظام فعال لتطبيق الالمركزية املالية   •
مبا ميكن البلديات من السيطرة عىل جزء 

كبري من إيراداهتا

إنشاء نظام ختطيط التمنية الوطنية لدجم   •
وتنسيق التخطيط اإلمنايئ عىل مجيع 

املستويات ويف مجيع القطاعات

إنشاء البوابة اإللكرتونية الوطنية لتجسيل   •
شاكوى املواطنني خبصوص املشالك املتعلقة 

جبودة اخلدمات املقدمة

تعيني جمالس رقابية من املواطنني عىل   •
مؤسسات القطاع العام الرئيسية مهمهتا 

تقيمي فعالية تقدمي اخلدمات، وتقدمي 
التوصيات املتعلقة بالسياسات، وتناول 

قضايا الشأن العام اليت هتم جممتعاهتم 

احلكومية املختلفة، واحلد من مظاهر الفساد، 
واعمتاد وسائط اإلنرتنت يف تقدمي اخلدمات 

للجمهور. وجيب إنشاء نظم إدارة التغيري 
لضامن اتساق وترية اإلصالح مع القدرة 

 عىل دجم وإدامة العمليات الكربى 
والتغيريات اهليلكية. 

ومن األمهية أن تتسم اخلدمات العامة 
بالكفاءة، ومن هنا ينبيغ تدريب القامئني 

علهيا تدريبًا جيدًا من أجل حتقيق األهداف 
املرسومة يف رؤية إحياء ليبيا 2023. ويف 

نفس السياق، البد من تغيري احلكومة 
لمنطيات سلوك املوظفني املناط هبم تقدمي 

اخلدمات العامة يف الدولة من خالل الزامهم 
مبعايري وقمي الشفافية واملساءلة أمام 

املواطنني الليبيني. وميكن حتقيق هذا التغيري 
يف الثقافة التنظميية للقطاع العام عن طريق 
إجراء تعداد ملوظيف اخلدمة املدنية، مبا يف 

ذلك حتليل كيفية تنظمي اخلدمة والدرجات 
والرواتب واملزايا، وآليات التعيني والرتقية؛ 

واليت من شأهنا تشكيل األساس إلقامة نظام 
اجلدارة لضامن زيادة الكفاءة واملساءلة أمام 
الشعب. مكا جيب أيضًا ربط اإلدارة القامئة 
عىل حتقيق النتاجئ بتنفيذ أهداف رؤية إحياء 

ليبيا 2023. 

شاركنا برأيك واقترح بعض المشروعات 
التحولية للمساهمة في رسم خارطة الطريق 

ihyalibya.org :لبالدنا على موقع
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 مشاريع التحول لزيادة 
الشفافية والمساءلة

مفشاركة املواطنني ووسائل اإلعالم املستقلة 
ومؤسسات املجمتع املدين يف معلية صنع 
السياسات وتقدمي اخلدمات تعترب أساسية 

ملتابعة سري أمعال احلكومة، ومضان تأسيس 
إدارة عامة أكرث استجابة الحتياجات 

املواطنني. وينبيغ عىل احلكومة دمع مشاركة 
املواطنني يف العملية السياسية، بنرش 

مشاريع القوانني وعقد جلسات اسمتاع عامة 
ومضان أن يمت إبالغ املواطنني حبقوقهم 

ووضع محالت توعية عامة لتثقيف املواطنني 
بشأن املواضيع اهلامة اليت تنظر فهيا 

السلطات الترشيعية. إن دمع املجمتع املدين 
ينبيغ أن يتضمن ترشيعات وأنمظة متكنه 
من القيام بدوره، وإنشاء صندوق مستقل 

مكرس لدمع املؤسسات، وتطوير مراكز الدمع 
اليت توفر التدريب وفرص التواصل عرب 
اإلنرتنت. ونظرًا ألمهية الدور الذي تلعبه 

وسائل اإلعالم املستقلة يف العملية 
السياسية، ينبيغ إقرار امحلاية القانونية 

والقوانني اإلعالمية السلمية. وجيب أن هتدف 
هذه اجلهود إىل وضع حد لإلفالت من 
العقاب عىل اجلرامئ اليت ترتكب ضد 

الصحفيني، ودمع إلغاء جترمي التهشري وإهانة 
القوانني، وإدخال ترشيعات لدمع حرية النرش 
لقوانني اإلعالم ووضع آليات عادلة بشأن منح 

تراخيص البث. 

لقد أظهرت التجارب املستفادة من بلدان ما 
بعد املرحلة االنتقالية األخرى أن ضعف 

اإلدارة العامة وعدم وجود ضوابط لملزيانية 
ميكن أن تتسبب يف حدوث الفساد وإدامة 

سوء تقدمي اخلدمات العامة. وتتطلب معاجلة 
نظم إدارة القطاع العام تطوير وتنفيذ آليات 

رقابية لتحقيق الشفافية يف مجيع املؤسسات 
احلكومية واملؤسسات اململوكة للدولة 

وإخضاعها لملسائلة. وحتقيقًا هلذه الغاية، 
جيب أن تقود احلكومة معلية تأسيس نظام 
مشرتيات وطين، وتعزز الضوابط واللواحئ 

يف املؤسسات احلكومية بتغيري آلية مرجعية 
ديوان احملاسبة من السلطة التنفيذية إىل 

السلطات الترشيعية، واستحداث آلية 
لتخصيص املزيانيات تربط املخصصات 

باألداء وحتقيق األهداف املؤسسية، وكذلك 
اإلفصاح عن البيانات املالية للحكومة، وعقد 

جلسات اسمتاع لتربير طلبات املزيانيات 
للوزارات املختلفة واملؤسسات اململوكة للدولة. 

ونظرًا لملسامهة الكبرية لقطاع النفط يف 
إيرادات احلكومة، سوف حنتاج إىل إعادة 

تقيمي مجيع العقود اليت منحت خالل فرتات 
سابقة للتأكد من استيفاهئا لملعايري الدولية 

لملشرتيات العامة واالمتثال آلخر الترشيعات 
الصادرة باخلصوص واليت تنظم قطاع 

النفط والغاز. وميكن مضان احلومكة اجليدة 
بتعزيز العمليات الدميقراطية، وتعزيز جودة 

تقدمي اخلدمات من خالل مشاركة املواطنني. 

زيادة الشفافية واملساءلة

وضع مدونة سلوك للكوادر القيادية تشرتط   •
عىل لك من يتوىل منصبًا حكوميًا اإلفصاح 

عن ثروته 

صياغة وتنفيذ نظام موحد لملشرتيات   •
احلكومية 

تطوير الترشيعات اليت تنظم نقل املعلومات   •
والبيانات اليت تنتجها اهليائت احلكومية اىل 

املجال العام

تدريس براجم الرتبية املدنية اليت هتدف إىل   •
إطالع املواطنني عىل القضايا الرئيسية اليت 

تؤثر عىل البالد وزيادة مشاركهتم يف 
الساحة السياسية

إنشاء هيلك تنظيمي مستقل لديه صالحيات   •
منح الرتاخيص للرشاكت اإلعالمية

شاركنا برأيك واقترح بعض المشروعات 
التحولية للمساهمة في رسم خارطة الطريق 
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“تتطلب معالجة نظم إدارة القطاع العام 
تطوير وتنفيذ آليات رقابية لتحقيق 

الشفافية في جميع المؤسسات 
الحكومية وإخضاعها للمساءلة”
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تنفيذ رؤية  إحياء
 ليبيا 2023 على أرض الواقع

ومع التسلمي بأن حتقيق رؤية إحياء ليبيا 2023 عىل أرض الواقع 
يتوقف عىل تنفيذها، ميكننا القول بأن هذه الرؤية تقدم ُأطرًا 

واسرتاتيجيات واسعة ميكن من خالهلا وضع اسرتاتيجية وطنية 
وخطط تنفيذها. وسوف تقدم خطط التمنية الوطنية املستقبلية اليت 

سيمت إعدادها استنادًا إىل االجتاهات الواسعة والمشولية اليت نصت 
علهيا بوضوح رؤية إحياء ليبيا 2023 اسرتاتيجيات القطاعات 

واألهداف احملددة ملساعدة البالد عىل حتقيق االستقرار والمنو. 
وخكطوة تالية، سينسق الفريق الذي أجنز رؤية إحياء ليبيا 2023 

مسألة وضع اسرتاتيجية للتمنية الوطنية تغيط مرحلة 2018–2019 
بالتشاور مع اكفة أطياف املجمتع اللييب، مبا يف ذلك مؤسسات 

املجمتع املدين، والقطاع اخلاص، وممثلني عن القطاع العام، واليت 
سرتكز عىل حتقيق االستقرار يف البالد. 

إن نرش مرشوع الرؤية هذا ال يعين بأي حال من األحوال هناية معلية 
التخطيط والتشاور؛ فاإلسرتاتيجيات وخطط العمل المشولية واسعة 

النطاق اليت وردت يف رؤية إحياء ليبيا 2023 يتعني مراجعهتا 
وتعديلها مبا يستجيب عىل حنٍو فعال للبيئة احمللية واإلقلميية والعاملية 

املتغرية. ومضان حتقيق أهداف هذه الرؤية واالسرتاتيجية الوطنية 
الالحقة وخطط التنفيذ يتطلب شفافية، وقدرة عىل الرصد، ونظام 
تقيمي حيدد األهداف واألولويات للقياس، ويحمس بالتدقيق العام. 

وينبيغ إصدار تقارير دورية لتعزيز قدرة احلكومة عىل توجيه أمعال 
التنفيذ، ومضان االمتثال، وتطبيق اإلجراءات التصحيحية، وتعزيز 

معلية صنع القرار القامئة عىل األدلة. وينبيغ أن يمشل ذلك تطوير 
نظام للرصد والتقيمي، وكذلك حتديد املسؤوليات بوضوح تام، وإمعال 

اآلليات اليت حتدد وتساعد عىل التخفيف من املخاطر قبل وقوعها. 

تنفيذ رؤية إحياء ليبيا 2023 عىل أرض الواقع
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ويأيت ختصيص املوارد املالمئة الالزمة 
إلدارة وتنفيذ مشاريع التحول عىل رأس 

قامئة الوسائل املستخدمة لتحقيق هذه الرؤية. 
ويرى الفريق الذي أجنز رؤية إحياء ليبيا 

2023 أن اعمتاد نظام ختصيص املزيانيات 
وفقًا ملستوى األداء مهم لتحقيق رؤية إحياء 

ليبيا 2023، وهذا النظام يربط أولويات 
احلكومة الليبية وخمصصات املوازنة مع 

نظام للرصد والتقومي. وسيساعد إدماج رؤية 
إحياء ليبيا 2023 واسرتاتيجيات التمنية 

الوطنية املستقبلية مع نظام ختصيص 
املزيانيات وفقًا ملستوى األداء ىف توجيه 
احلكومة خلطط التمنية حنو االستدامة، 
وتركزي موارد احلكومة عىل حتقيق رؤية 

مشرتكة، وحتقيق املستوى األمثل لإلنفاق، 
ومضان املساءلة أمام الشعب.

ولضامن التنفيذ الفعال لرؤية إحياء ليبيا 
2023 واسرتاتيجيات التمنية الوطنية يف 

املستقبل، ينبيغ توضيح الصالحيات 
واملسؤوليات والتوصيف الوظييف مجليع 

املعنيني مضن هيالك اإلدارة الوطنية 
واحمللية. ويتطلب األمر إنشاء إدارة 
متخصصة تابعة ملكتب رئيس الوزراء 

لإلرشاف عىل تنفيذ رؤية إحياء ليبيا 2023. 
وميكن تلكيف هذه اإلدارة مع اإلدارات 

األخرى باإلضطالع بنظام الرصد والتقومي، 
وإصدار تقارير دورية عن حالة التنفيذ اليت 
مت مجتيعها من الوزارات والرشاكت اململوكة 
للدولة، والبلديات. عىل أن ُترَفع تقارير األداء 
وسري األمعال بشلٍك سنوي لرئيس الوزراء، 
وإىل السلطات الترشيعية الليبية، وإتاحهتا 

إلطالع املواطنني والتعليق علهيا.

ربط نظام ختصيص املزيانيات وفقا ملستوى األداء

65 رؤية إحياء ليبيا 2023 رؤية إحياء ليبيا 642023   



IHYALIBYA.ORG


