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 :مقدمة

الخطة العملية لتحقيق االستقرار إعداد  لمشروع العاماطار اإلتحاول هذه الورقة المختصرة  تحديد 

هدف إلى تحقيق االستقرار في المدى ي ذي، وال(8188-8102طريق الخارطة )وبناء الدولة الليبية 

 .بعيدبناء الدولة في المديين المتوسط وال في عمليةفعليا  البدءالمنظور و

 العمل منهجيةبينما يتم تحديد ،  نطلقات المشروعمول يتناول لجزء األا: بقية الورقة مقسمة كالتاليو

يقدم الجزء األخير من التطرق إلى مراحل المشروع، و في الجزء الثاني، وفي الجزء الثالث يتم 

 .ختامية مالحظاٍتالورقة 

 

 :منطلقات المشروعأواًل، 

وتفاقم المعاناة التي يمر بها الواطن والموااطن، بالرغم من تعدد  ليبيالمشهد الاستمرارية تأزم . 1

من  اليجاد مخرج  عدم وجود رؤية موحدة، في ظل  والجهود الساعية للحل والمقترحات دراساتال

 .االزمة

، فإنها تمثل فرصة قد ال تتكرر الدخال  وحقيقيًا كبيرًا ًامة الحالية بقدر ما أنها تمثل خطرأن األز. 2

 .معالجة اختالالت جوهرية اطال تأجيلها لعقودلاصالحات حقيقية 

أهمية توحيد الجهود الواطنية وما تمخض عنها من مبادرات لتجاوز األزمة الحالية، في إاطار . 3

 . رؤية شاملة، مقبولة لدى كل األاطراف الفاعلة بالمشهد الليبي، وقابلة للتطبيق على أرض الواقع
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 :منهجية العملثانيَا، 

 ، مقاسةمحددة، )تفصيلية  إلى أهداف (االستقرار وبناء الدولة) ألهداف العامة للمشروعترجمة ا. 1

 .(مؤاطرة زمنياو، قابلة للتحقيق

التي تمنع تحقيق األهداف المرجوة، والمهددات الوضع الحالي بما في ذلك التحديات  دراسة. 2

 :وذلك على األصعدة التالية

 .الصعيد االقتصادي -

 .الثقافي/ لصعيد االجتماعيا -

 .األمني/ الصعيد السياسي -

وضع خطة عمل قابلة للتطبيق تتضمن أهدافا مقاسة ومؤاطرة زمنيا ، لسد الفجوة بين الواقع . 3

 .والتفصيليةحقيق األهداف العامة والمأمول، وت

لتأثير في اتجاه تسويق الخطة والعمل على إدخال مخرجاتها حيز التنفيذ ، وإحداث أكبر قدر من ا. 4

وصنع  الفعالالقنوات المتاحة للتواصل ة، من خالل استخدام كل األدوات وتحقيق أهداف الخط

 .األثر

 :مراحل المشروعثالثًا، 

 :(ثالثة أشهر) مرحلة التحضير .0

تحديد  جلسات عصف ذهني، إعداد ورقة أفكار لإلاطار العام،)تحديد اإلاطار العام للمشروع .أ

 (.كتابة وثيقة المشروع تحديد الموارد المتاحة، ،واألاطراف الفاعلة  أصحاب المصلحة
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 ،التواصل البينيتأسيس آليات العمل ووتحديد مكونات فريق العمل، )تشكيل فريق العمل . ب

 (. بمشاركة اصحاب المصلحة والشركاء الرئيسيين

 

 .(ثالثة أشهر) اإلعدادمرحلة  .8

، قابلة للتحقيق ، مقاسةمحددة، )  SMARTأهداف ذكية ة  تحديد األهداف التفصيلية في صور. أ

 (.ومؤاطرة زمنيا

 .تحديد العراقيل والتحديات التي تعيق تحقيق األهداف التفصيلية. ب

 .تحقيق األهدافلمجابهة التحديات و، إعداد خطة عملية قابلة للتطبيق . ج

 

 :(مستمر -ثالثة أشهر)مرحلة صنع التأثير. 3

لتحقيق أكبر قدر من  تسويق الخطة بأفضل شكل ممكن من أجل اصل الفعالإعداد خطة للتو .أ

 (.، الخIMF،EIU ،OE)، وذلك بالتعاون مع جهات متخصصة ذات مصداقية أهدافها 

 .نتهاء من إعداد الخطة ، وتعميمها على أوسع نطاقاالعالن عن اال .ب

 (.فيما يخصهللجهات المسؤولة عن تنفيذ الخطة ، كل ) الدعم والمساندة . ج

لنسبة االنجاز المتعلقة بتنفيذ الخطة ومدى تحقيق األهداف والمخرجات )المتابعة والتقييم . د

 (.المطلوبة
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 0التشخيص

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 الثقافي/ االجتماعيجانب ال

 .اصطفافات اطائفية -

 .تمذهب وانحياز قبلي وأيدولوجي -

 

 في تفككو، صراعات وانقسامات وتصنيفات ثنائية -
 .النسيج االجتماعي

 .وانحياز قبلي ومناطقي ، فكري وأيديولوجيمذهب ت -

 .فسادلل تفشمنظومة القيم وفي انهيار  -

 

 

0 

 األمني/ السياسي جانبال

 

 

 .انتهاك سيادة الدولة -

 .انهيار المنظومة األمنية -

 .سياسيالنقسام اال -

 االرتهان سيادة الدولة و انحسار -
 .للخارج

 

 

 

 المالي/االقتصادي جانبال

 : (تراكم الدين العام) عجز الموازنة - 
 .اق االستهالكيالتوسع في االنف. أ

+ اقفال الموانئ)تدني اإليرادات العامة . ب
 (.ضعف التحصيل الضريبي

 
ازدياد  الواردات )ان المدفوعات عجز ميز -

 (:انخفاض الصادرات+ 
السعر )انخفاض قيمة الدينار الليبي . أ

 (.التوازني
                              .  السيولة. ج              .  التضخم. ب
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 8التشخيص

 العراقيل المخرجات عامةالاألهداف  الجانب

 

 /االجتماعي

 الثقافي

وسلم ، مصالحة وطنية  -

 .اجتماعي

 .تعايش سلمي -

 تعزير روح االنتماء -

 .والمواطنة

 .طنيوميثاق شرف  -

 .جرين والنازحينهعودة الم -

 .السجناء السياسيين إطالق -

 .(، التعويضالدية)  جبر الضرر -

 .غياب الوعي الكافي -

 .التعنت والعصبية -

 .مصالح أطراف خارجية -

 

 /السياسي

 األمني

 .نهاء االنقسام السياسيإ -

فرض سيادة الدولة  -

 .وسلطة القانون

 .السيطرة األمنية -

 .طةشرفرض سيطرة الجيش وال -

 . فك التشكيالت غير النظامية -

 دستور و انتخابات تشريعية و -

 .رئاسية

تشكل مجموعات مصالح قوية،  -

 .رافضة ألي اصالح

 .مصالح أطراف خارجية -

 

 

 االقتصادي

 

تحقيق االستقرار  -

التضخم، القوة )االقتصادي 

 (.الشرائية، السيولة

تحقيق االستدامة المالية  -

القطاع الخاص، الدين )

 (.العام، الباب األول

تفعيل ) نهاء العجز في الموازنةإ  -

 .(ضرائب، خفض قيمة المرتباتال

 إنهاء العجز في الميزان التجاري -

تعزيز الصادرات، الحد من )

 .(الواردات

القضاء على السوق الموازي  -

للعملة، والسيطرة على التضخم، 

 .وتوفير السيولة

التيقن  مارتفاع درجة عد -

 .االقتصادي

 .عدم فاعلية السياسات االقتصادية  -

الح قوية، تشكل مجموعات مص -

 .رافضة ألي اصالح

 .مصالح أطراف خارجية -
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 :ختامية مالحظات، رابعًا

بدقة ، والتعامل فقط مع التحديات و المهددات المتعلقة  للمشروع أهمية تحديد األهداف التفصيلية .1

، بالشكل الذي يضمن عدم تشتت الجهود في دراسة تفاصيل ال تؤدي إال إلى بتحقيق هذه األهداف

 .المزيد من الجدل

في كل مراحل المشروع  واألاطراف الفاعلة ضرورة إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين. 2

 .للمشروع نجاح حرصا على استمرار تعاونهم الذي ال يمكن بدونه 

وباألخص في مرحلتي تحديد األهداف )فة بالمشروع ضرورة التنسيق بين فرق العمل المختل. 3

، وذلك نظرا لتداخل الجوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية لألزمة بشكل (وتشخيص التحديات

 .يستحيل معه معالجة أي جانب في معزل عن الجوانب االخرى

 


