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 االقتصاد الليبي : الواقع وسبل النهوض

 شامية امحمد اهلل أد.عبد

    تقديم

 واضخت مظتهدفاث اللُبي لالكخـاد ًىً لم 

 ول وواهذ اإلااكُت، ألازبػت الػلىد هىاٌ ومدددة

 للسئٍت جفخلس  اإلاوبلت والظُاطاث والبرامج الخوى

 خاللها مً ًمىً التى اإلاىاطبت وؤلاطتراجُجُت

 اإلاوبلت، الاكخـادًت الظُاطاث وجلُُم مخابػت

  كىئها غلى الاكخـاد مظازاث وجصخُذ
ا
 بلى وؿىل

 اإلايؼىدة. الاكخـادًت واإلاظتهدفاث الغاًاث جدلُم

 الخغيراث مً لىثير  اللُبي الاكخـاد حػسق فللد

 غسف بذ اإلاخباًىت، الاكخـادًت والخىحهاث الهُيلُت،

 اػتراهُت جىحهاث 9969 غام بػد اللُبي الاكخـاد

 خوى خاللها مً هفدث ومخخلوت، وػمىلُت

 مً هثير  لىب بكافت وخماطُت، زالزُت للخىمُت

ت اإلايزاهُاث ت، والبرامج الظىٍى  ؤي جدلم لم الخىمٍى

 هثيرا هسطذ بنها بل لها، اإلاسطىمت ألاهداف منها

 وحػلُد خدة مً وشادث والظلبُاث، اإلاؼاول مً

 هُلت غسفها التى والدؼىهاث الاكخـادي الىاكؼ

 التى باألدواث جإزس  هما اإلااكُت، ألازبػت الػلىد

 كواع وطُاطاث ماطظاث بدازة في اطُخخدمذ

 الاكخـاد.

 

 

 غام بهاز  وكؼ ًخػين اللُبي بالكخـاد وللنهىق    

 فهم غلى ًاطع الاكخـادًت للظُاطاث حدًد

 للمؼاول وحصخُف اللُبي الاكخـاد لىاكؼ وبدزان

ىولم ٌػاهيها، التى  للظُاطاث ومساحػت جلُُم مً ٍو

 اللواغاث لدي واإلاػخمدة اللاثمت الاكخـادًت

 الاكخـادي، بالؼإن الػالكت ذاث طظاثواإلاا 

يىن    ٍو
ا
 بهاز  في اإلاجخمؼ وجولػاث زئي مؼ مخىافلا

 الجدًدة. لُبُا بىاء

 الخوىاث اجباع ًخػين فةهه الغاًت هره ولخدلُم 

: هدى  غلى الخالُت ٌٍ  ُمخخا

 وجددًد اللُبي   الاكخـاد واكؼ حصخُف .9

 واإلاظخجدة الهُيلُت اإلاؼاول واطخػساق ملىماجه،

 والىلى. الجصجي الاكخـاد مظخىي  غلى ٌػاهيها التى

 والىىغُت اللواغُت الاكخـادًت اإلاؼاول جددًد .2

 طُاطاث مً اكتراخه ًمىً بما اإلاسجبوت

ت وهلدًت مالُت ـ اكخـادًت  اإلاؼاول وجلً ـ وججاٍز

 الػامت الظُاطاث بهاز  في مػالجتها جلؼ التى

 . للدولت
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 اإلاالُت ـ الاكخـادًت الظُاطاث اطخػساق .3

ت والىلدًت  التى اإلاخخلفت وؤدواتها اإلاخاخت ـ والخجاٍز

 الاكخـادًت اإلاؼاول مػالجت في اطخخدامها ًمىً

 التى اإلاىاطبت الظُاطت اكتراح ًجسي  بدُث اليلُت

 مً بػم ؤو  ول مػالجت حظتهدف ؤن ًمىً

  حصخُـها ًيىن  التى الاكخـادًت اإلاؼاول
ا
 وفلا

 خُث مًو  حػلُدها، ودزحت اإلاؼاول هره لوبُػت

 ؤخسي. اكخـادًت بظُاطاث الظُاطاث هره جإزس 

اث جددًد .4  الظُاطاث هره جوبُم ؤولٍى

  الاكخـادًت
ا
 اإلاؼاول وخوىزة ألهمُت وفلا

  اإلاظتهدفت، الاكخـادًت
ا
ت لدزحت ووفلا  حاهٍص

 وخظب بالخىفُر، اإلاػىُت الاكخـادًت اإلااطظاث

 الظُاطت. جلً لخىفُر الالشمت واإلاخولباث اإلاىازد

 لخيىن  الظُاطاث جلً لخىفُر شمني بهاز  وكؼ .5

 اإلادي وغلى واإلاخىطى اللـير  اإلادي غلى طُاطاث

ل،  وألاهداف الصمني ؤلاهاز  هرا ولُدىاطب الوٍى

 جدلُلها. اإلاولىب اإلاىكىغت

 

 

 

 

❖ 
 خالٌ مً اللُبي الاكخـاد واكؼ جلخُف ًمىىىا     

 ٌػاهيها التى واإلاخخىلاث اإلاؼاول مجمىغت طسد

، اللُبي الاكخـاد
ا
 وكؼ بلى جدخاج والتي خالُا

الت، ىتممى غلمُت طُاطاث  اإلاػالم واضخت فػ 

 في الظُاطاث هره بكساز  ًيىن  بدُث وألاهداف،

 في حظهم واضخت جىفُر وبألُاث مددد مسخلي بهاز 

 واإلاػىكاث اإلاؼاول هره وؤهم وبنهائها، منها الخد

  هي:

o الزؤٍت إلى اللُبي الاقتصاد افتقاد 

 الاضتراجُجُت
  

 لالكخـاد واضخت اطدؼسافُت زئٍت وحىد غدم ؤي

لت اللُبي  الخجمؼ ًجسي  مظازه، جددد ألاحل هٍى

اها غليها، والاجفاق خىلها  اإلااطظاث حمُؼ وجخبى 

 ذاث الاكخـادًت اللواغاث وحمُؼ والهُئاث

 الاكخـادي. بالؼإن الػالكت

 

o  التحتُت البيُت في القصور  
 

س  واضخت خاحت هىان  مً الخدخُت البيُت لخوٍى

 غلى الػمل كسوزة مؼ للـُاهت واطػت بسامج خالٌ

د جىفُر ؼ مً مٍص   الخدخُت البيُت مؼاَز
ا
 خـىؿا

 الاجـاٌ ووطاثل واإلاىاؿالث بالوسق  ًخػلم فُما

 الـحي. والـسف واإلاُاه

 

 

 
 



 

 النهوض وضبل الواقع:  اللُبي الاقتصاد  3

 

o الاقتصاد بيُت في الهُكلي الاختالل 

  الىفط( على الاعتماد )مشكلت
 

 في اللُبي الاكخـاد بيُت في الاخخالٌ ظاهسة جخمثل 

  وىهه
ا
  اكخـادا

ا
 غلى هبيرة بدزحت ٌػخمد ؤخادًا

ل في الىفى بًساداث  الدولت هفلاث مخخلف جمٍى

ت ت، الخىمٍى  وغير  اإلاباػس  جإزيره حاهب بلى والجاٍز

 الاكخـادًت باللواغاث ؤلاهخاج فػالُاث في اإلاباػس 

 وافت.
 

o ُتالحكوم إلادارة طعف  
 

 بًساداث غلى الىفوُت ؤلاًساداث طُوسة جمثل

  اإلايزاهُت
ا
 الػامت ؤلادازة كػف مظاهس  مً مظهسا

خجظد الخيىمُت،  حهاش  كػف في ذلً ٍو

 هىان ؤن جبدو  فال  الجمازن، وحهاش  اللساثب،

 
ا
الت واضخت حهىدا  ؤلاًساداث حباًت في وفػ 

  ؤهىاغها. بمخخلف واإلادلُت الظُادًت
 

o العام املال إهدار  وظاهزة إلادارة ضوء  
 

 مالُت طُاطاث بكساز  ألاخيرة الظىىاث ػهدث

 الػام، للماٌ مظبىكت غير  واطدباخت جىطػُت

 جصامىذ التي اللىاهين اختراق ظاهسة جفش ي مؼ

 هُيل في ؤلادازي  الاطخلساز  غدم ظاهسة مؼ

 خىمها( في وما )الىشازاث الخيىمُت ؤلادازة

 ظبػُيُاث.ال غلد مىر وذلً

 السػىة اهدؼاز  بلى الظىاهس  هره ؤدث 

 اوػدام ؤو  وكػف ألاداء وكػف واإلادظىبُت

 الخدماث وكػف ؤلادازة وطــىء الؼفافُت

 ؤلادازة كػف ؤدي خُث والصخُت الخػلُمُت

 والصخُت الخػلُمُت الخدماث كػف بلى

 بلى ؤدي بدوزه وهرا اإلاخلدم، بالػالم ملازهـــت

د  الػالج في اإلاخمثل  الػــام ٌاإلاا بهداز  مً مٍص

 غدة. غلىد مىر
 

o الاقتصادًت الطُاضاث أداء طعف 
  

 في الاكخـادًت الظُاطت ؤداء كػف ًخجظد

 ؤهدافها، جدلُم غً الظُاطاث هره كـىز 

 ؤن في ػً ول  اإلاخخلفت، ؤدواتها فػالُت وغدم

 هدُجت هى  الاكخـادًت الظُاطت ؤداء كػف

 السئٍت وغُاب واللبابُت للخخبى هبُػُت

 جىاغم وغدم الاكخـاد، إلاظخلبل الىاضخت

 جىحد ل  خُث بُنها فُما الاكخـادًت الظُاطاث

 للظُاطاث ومؼترهت واضخت ومػالم ؤهداف

ٌ  حػمل منها وول الاكخـادًت،  ألاخسي. غً بمػص
 

o غير  القطاعاث مطاهماث طعف 

  الىفطُت
 

 الىفوُت غير  اللواغاث مظاهماث بلُذ خُث

اث غىد ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج في  مظخٍى

، مىخفلت
ا
 مظاهمت مخىطى بلغ خُث حدا

 %،2.7 هدى اإلااكُت الفترة خالٌ الصزاغت كواع

لُت الـىاغت وكواع  وكواع %،2.2 الخدٍى

 مػدلث احظمذ هما %.22.5 الػامت الخدماث

 الىفوُت غير  لللواغاث اإلادللت الىمى 

  بالهخفاق.
 

o ألاموال رؤوص وإهتاجُت حجم جدوي 
  

 ٌػاوي اللُبي الاكخـاد ؤن بلى البُاهاث حؼير 

 
ا
 ألامىاٌ زئوض وبهخاحُت حجم في واضخا جدهُا

 بظبب الىفوُت، غير  اللواغاث في اإلاظدثمسة

 إلاخخلف الدؼغُل طىء ؤو  الخىفُر طىء
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 مؼسوغاث في لطُما اإلاىظفت الاطدثمازاث

 الىظام لظُاطاث وهدُجت الػام، اللواع

 فلد ؤلاهخاج، وطاثل النامخ في الظابم

 ؤلاهخاج في الخاؾ اللواع مظاهمت اهخفلذ

ً وفي  دوزه وؤؿبذ اإلادلي الثابذ اإلااٌ زؤض جيٍى

 
ا
 احظاع ظل في الاكخـادي، اليؼان في مددودا

 اليؼاهاث غلى وهُمىخه الػام اللواع داثسة

 غلد خالٌ لطُما والخدمُت ؤلاهخاحُت

     الثماهُيُاث.

o  املصزفي القطاع أداء طعف 
 

 جدوى ؤهمها غدة مؼاول اإلاـسفي اللواع ٌػاوي

 يهدد مما اإلاالُت الىطاهت في اإلاـسفي اللواع دوز 

 وجطخم للبلد، واإلاالي الاكخـادي الاطخلساز 

 ؤدواث ومددودًت اإلاـسفي، باللواع الظُىلت

 في منها الاطخفادة غدم ؤو  وكػف الظُىلت بدازة

 الىهني. الاكخـاد خدمت
 

o التضخم مشكلت 
 

ادة مػدٌ ازجفاع مً اللُبي الاكخـاد ٌػاوي   الٍص

 بلغ الري لألطػاز  الػام اإلاظخىي  في الظىىي 

 ؤطباب وجسحؼ ،2192 الػام خالٌ %9.5 مػدله

 بػلها ًخػلم الػىامل مً مجمىغت بلى الخطخم

خػلم الولب بجاهب  بجاهب آلاخس  بػلها ٍو

خخر لم ذلً مً وبالسغم الػسق،
ُ
 خوىاث ج

 الػام اإلاظخىي  في الاطخلساز  لخدلُم فػالت

 لألطػاز.

 

 
 

o ت املوارد في الىقص  املدربت البشٍز

 املاهزة والعمالت

 طياهه، غدد في الللُل اللُبي، الاكخـاد ٌػاوي  

 خُث اإلااهسة اإلادزبت الػمالت في واضخا هلـا

 وفي الػمل غسق بحمالي في وظبتها اهخفلذ

ي اإلاجخمؼ ؤن هما الظيان. غدد بحمالي  ٌػخبر  اللُب 

 
ا
  مجخمػا

ا
 طً في هم مً وظبت فُه وجسجفؼ فخُا

 التؤلاغ مػدٌ فُه ًسجفؼ هما الؼباب، مً الػمل

. الىبير  اللُبُت ألاطسة حجم بلى بالىظس 
ا
 وظبُا

 

o  البطالت ظاهزة  
 

 وهي البوالت، ظاهسة مً اللُبي الاكخـاد ٌػاوي

 الاكخـادًت اللواغاث كدزة لػدم ؤهُده هدُجت

 لظىق  الجدد الداخلين اطدُػاب غلى اإلاخخلفت

 للظُاطاث غُاب مؼ اإلاىاهم مخخلف في الػمل

 هره خدة مً الخخفُف هدى  اإلاىحهت الاكخـادًت

 جفش ي هرلً اللُبي الاكخـاد ٌػاوى هما اإلاؼيلت،

 الػاملين غدد جطخم في اإلاخمثلت اإلالىػت البوالــت

ـــت، ووخداتها الدولت ؤحهصة في  هفاءة وجدوي ؤلاداٍز

 ألاداء مػدلث واهخفاق الػامت الخدماث جلدًم

 بها. وؤلاهخاحُت
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o الفقز شار واهت الزفاه مطتوى  اهخفاض 
 

اث جدوى اللُبُىن  ٌػاوي   واهخفاق الدخل، مظخٍى

 ألافساد مً لىثير  الاكخـادي السفاه مظخىي 

سحؼ الفلس، خد   غىد ؿازوا ممً وألاطس،  ذلً ٍو

 الري الجمىد وبلى للدولت، اإلاالُت ؤلادازة طىء بلى

لت لفترة اإلاسجباث اغتري  ػسف ما ظل في هٍى ٌُ 

 بلى واللُجىء م9989 لظىت (95) زكم باللاهىن 

 بخىفير  جخىفل التى الساغُت، الدولت طُاطاث اجباع

 اجباع وهرلً الػمل، وفسؾ والخدماث الظلؼ

 مً ؿاخبه وما للظلؼ، الػُني الدغم طُاطُاث

 جدلُله غدم زم ومً غمالد في حظسب

 .إلاظتهدفاجه
 

o الدخل جوسَع في الخلل  
 

 جىشَؼ في الخلل ظاهسة اللُبي الاكخـاد في بسشث

 فىازق  ظهسث خُث غام، بىحه الظيان بين الدخل

هت، هبلت فىحدث اللُبي، اإلاجخمؼ في هبلُت
 
 مسف

ؼيل وهي الدخل، مػظم غلى وحظخدىذ
ُ
 وظبت ح

 هبيرة وظبت حؼيل وهبلت الظيان،  غدد مً كلُلت

 دخلها مظخىي  جدوى حػاوي الظيان غدد مً

 جياد ل  ذاجه الىكذ وفي مػِؼتها، مظخىي  ز وجدهى 

 هره اهدظسث خُث باإلاجخمؼ، وطوى هبلت جىحد

 الاكخـادًت بالظُاطاث اطتهدافها لػدم الوبلت

  غليها. واإلادافظت لخىمُتها والالشمت اإلاىاطبت

 

 

 

 

 
 

o ت القدراث جخلف  والفىُت إلاداٍر

 وإلاهتاجُت
  

ت اللدزاث جخلف ًالخظ  بمخخلف والفىُت ؤلاداٍز

 كدزة غدم غً الىاحمت والاخخىاكاث اللواغاث

 اإلاؼسوغاث مثل وبدازة اطدُػاب غلى الاكخـاد

 اإلاىاطبت الدزحت بلى بػد ًـل لم مجخمؼ في الىبيرة

ت اإلاجالث في الىطج مً   والخىظُمُت. ؤلاداٍز
 

o الاضتثمار على الحافش  طعف 
 

 ألطباب الاكخـاد في الثلت للػف هىدُجت 

خُت  غلى الصخف ؤغماٌ مثل جساهمُت جاٍز

لت الخاؾ، اللواع ماطظاث  الػملت، حغُير  وهٍس

 مً الىازداث غلى الىمُت اللُىد وفسق

 وغدم الفىُت والخدماث الدؼغُل مظخلصماث

 كبل مً الخجازي  واللاهىن  الػمل كاهىن  اخترام

 اطخغالٌ جدوىو  والخاؾ، الػام اللواغين

 الىفوُت. غير  ألاوؼوت في ؤلاهخاحُت الواكاث
 

o الحدودًت املىافذ على الطُطزة طعف 
  

 في الفىض ى ظاهسة ألاخيرة الفترة خالٌ جفؼذ

 في جمثلذ اطخثىاء، دون  الخدودًت، اإلاىافر

 واإلادسوكاث للظلؼ التهٍسب خالث اطخمساز 

 اإلادظىزة، الظلؼ مً وغيرها والخسدة والىداض

 وكسازاث كىاهين وحىد زغم الؼسغُت غير  والهجسة

 اللىاثذ جوبُم غُاب اطخمس  هما ذلً، جمىؼ

 جدلُم ًلمً وبما الظلُم، بالؼيل الجمسهُت

 الاكخـادًت. للظُاطاث السثِظُت ألاهداف
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o ألاوشطت ملشاولت مىاطق وجود عدم 

 الاقتصادًت
  

ٌ  ٌػخبر   التى اإلاػىكاث ؤهم ؤخد ؤزق غلى الخـى

 ظل في خاؿت الاكخـادًت ألاوؼوت مصاولي جىاحه

 وؤلاحساءاث واللىاثذ الظُاطاث وكىح غدم

 وغُاب ألازاض ي، وجىمُت بةدازة الخاؿت الخيىمُت

 ًخىفس  مخميزة بمىاكؼ ؤزاٍق  جىفير  في الخيىمت دوز 

 لالطخخدام مخياملت جدخُت بيُت خدماث بها

 ومىاهم ؿىاغُت )مخوواث والخجازي  لـىاعيا

ت(   . ججاٍز
 

o والقاهوهُت الهُكلُت البيُت طعف 

 الخاص للقطاع
 

 اإلامازطاث مً الػدًد الخاؾ اللواع غاوى

 والتهمِؽ الفسؾ جيافا  غدم في جمثلذ الخاهئت

 اإلاالثمت اللاهىهُت البِئت وغُاب اإلاخػمد وؤلابػاد

  ؤفسش  مما ليؼاهه
ا
  كواغا

ا
 متر  خاؿا

ا
 هاضج، وغير  ددا

 كادز  غير  برلً وؤؿبذ مالثمت، غير  بِئت في ٌػمل

 وشٍادة الػمل فسؾ جىفير  في الفػالت اإلاظاهمت غلى

 الاكخـادًت. الخىمُت جدلُم في واإلاظاهمت ؤلاهخاج

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o الزضمي غير  الاقتصاد مشكلت 
  

 اللواع خازج الاكخـادًت ألاوؼوت ظاهسة جىامي

 السطمي غير  الاكخـاد وؼان ًلدز خُث السطمي،

 %.41 بدىالي ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج بلى وظبت

 في السطمي غير  اللواع مظاهمت مً وبالسغم

 غلى اإلاترجبت اإلاخخىلاث مً الىثير  مػالجت

  له ؤن بل  الاكخـادًت الظُاطاث
ا
 غلى طلبُت آزازا

 ذاث اللاهىهُت غير  اإلامازطاث ؤهمها مً الاكخـاد،

 جوبُم وؿػىبت وؤلاهخاج، الدخل غلى اإلاباػس ألازس 

 اإلاىازد، جىحيها في الاكخـادًت الظُاطاث ؤدواث

 
ا
 السطمي غير  اللواع حجم جىامي ؤن غً فلال

  ٌػخبر 
ا
 الخخلف. ماػساث مً ماػسا

 

o عاث مشكلت  العادلت غير  التشَز
  

 غلى واللسازاث اللىاهين مً هثير  جىُُف بظبب

 ألاشخاؾ مً هثير لجإ فلد الظابم، الىظام ؤهىاء

ت" "الوبُػُت  جلً مً التهسب بلى والاغخباٍز

ػاث  الفظاد زسخ الري ألامس  الوسق، بؼتى الدؼَس

 لرلً والخاؾ. الػام اللواغين في واإلاالي، ؤلادازي 

 في الىظس  بغادة اللادمت اإلاسخلت في ًخولب فاألمس 

ػاث جلً ت اإلاظيرة غسكلذ التى الدؼَس  الخىمٍى

   اللُبي. لالكخـاد
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❖  
 

       

 مظخىي  غلى ومدددة واضخت ؤهداف ؿُاغت بن

 ؤن ًجب اللادمت اإلاسخلت خالٌ الىلي الاكخـاد

  لُبُا في اطدؼسافُت زئٍت بلىزة اججاه في ًـب
ا
 وفلا

 ما ألاهداف هره ؤهم ومً غلُه، مخفم شمني إلهاز 

 ًلي:

ؼ .1  خدة مً والخللُل الدخل مـادز  جىَى

 للدخل. وخُد همـدز  الىفى غلى الاغخماد

ؼ .2  خلم ًمىً بما لىفوُتا غير  الـادزاث جىَى

 جيىن  ألاحىبُت الػمالث مً بكافُت مـادز 

 اإلاخىطى اإلادي في الىفى مً للدخل مظاهدة

ل. اإلادي في له وبدًلت  الوٍى

ادة .3 ٌ ٍش ؼ الاكخـادي، الىمى  ُمػد   مً والدظَس

 اإلالىماث غلى حػخمد للىمى  زوافد وبًجاد وجيرجه،

ي. لالكخـاد الراجُت  اللُب 

ع جدلُم .4  الدفؼ خالٌ مً خـاديالاك الخىى 

 مثل الىاغدة وألاوؼوت اللواغاث بػم بدىمُت

ل والخجازة والخدماث الظُاخت  والخمٍى

 الصزاغُت اإلاىخجاث وبػم والاجـالث،

ؼ مً ًمىً بما والـىاغُت  مً الدخل جىَى

 ألاحل في للىفى بدًلت جيىن  ألاحىبُت الػمالث

ل   باغخبازه الوٍى
ا
 وكابل مخجدد غير  مـدزا

 .للىلىب

 اللُبي اإلاجخمؼ ؤفساد مػِؼت مظخىي  زفؼ .5

اث وجدظين  جىمُت بهاز  في دخىلهم مظخٍى

 خس  واكخـاد مظخدامت، واحخماغُت اكخـادًت

 ٌٍ  والاخخياز. الدؼىهاث مً خا

 في للمظاهمت الخاؾ اللواع وجدفيز  حصجُؼ .6

ل ت مؼسوغاث وحؼغُل وجىفُر جمٍى  جىمٍى

ظاهم وخدمُت بهخاحُت
ُ
ادة في ح  دلياإلا ؤلاهخاج ٍش

د وخلم حاهب مً  مً الػمل فسؾ مً مٍص

 آخس. حاهب

 اكخـاد وملىماث بمياهاث مً الاطخفادة .7

ت بهاز  في اإلاػسفت  لالكخـاد ومدددة واضخت هٍى

ي.  اللُب 

ص  .8  الجدًدة الخىحهاث في اإلاظدثمس  زلت حػٍص

ادة غلى ٌظاغد بما اللُبي لالكخـاد  مظاهمت ٍش

 ُتالخىم في وألاحىبي الىهني الخاؾ اللواع

 الىهىُت.

 واللدزة ًدىاطب زابذ اطدثماز  حجم جىفُر .9

 همى  مػدٌ لخدلُم لالكخـاد، الاطدُػابُت

 الخىمُت اطخدامت ًىفل مىاطب اكخـادي

 والاحخماغُت. الاكخـادًت

  مخميز  اكخـادي دوز  لػب .11
ا
  غسبُا

ا
 مً وبكلُمُا

 بىاء في اإلاخاخت الاكخـادًت اإلاىازد حسخير  خالٌ

ظخفُد ىافظُتج بمصاًا ًخمخؼ اكخـاد  مً َو

 وؤلازر الجغسافي باإلاىكؼ اإلاسجبوت اإلالىماث

خي  والثلافي. الخاٍز

 لالكخـاد اليلُت ألاهداف هره ؿُاغت جيىن       

ي   ، اإلاػالم واضخت زئٍت بهاز  في اللُب 
ا
 إلهاز  وفلا

 الظُاطاث حػمل التي ألاهداف وهي مددد، شمني

 ىًًم ل  خُث ، جدلُلها غلى اليلُت الاكخـادًت
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 في مىاطبت اكخـادًت طُاطاث ؿُاغت جـىز 

 ؤلاطتراجُجُت وألاهداف ، السئٍت هره غُاب

 الظُاطاث جيىن  ؤن ًمىً خُث لها، اإلادللت

  مػُىت، مسخلت في الاكخـادًت،
ا
 غىامل مً غامال

 لالكخـاد، اليلُت اإلاظتهدفاث جدلُم حعجُل

خه اإلاجخمؼ لخىحهاث مدابُت جيىن  غىدما  ، وزٍئ

م في غاثم جيىن  ؤن مىًً ؤنها هما  هره هٍس

 واإلاجخمؼ لالكخـاد اإلاسطىمت والغاًاث ألاهداف

ٌ  ؤغدث بذا بإهمله،  اإلاجخمؼ جىحهاث غً بمػص

خه   الىهني. الاكخـاد وملىماث وزٍئ
  

❖ 

 الىوعُت الاقتصادًت الطُاضاث :  اول 

  الاضاضُت
 

 اإلاالُت وشازة وجىفرها جلػها مالُت طُاطت وهي

 الػالكت ذاث وألاحهصة الجهاث مؼ بالخيظُم

ددر مالُت طُاطت في: وجخلخف
ُ
 حغيراث ج

 فػالُت ًلمً وبما اإلاالي، الجهاش  في هُيلُت

 الخػدًالث ًدلم وبما اإلاالُت، الظُاطت ؤدواث

بي، الىظام في اإلاسغىبت ىمي اللٍس  ؤلاًساداث ٍو

سػد الػامت، سفؼ لػاما ؤلاهفاق ٍو  بهخاحُخه. ٍو
 

ؼسف ًلػها هلدًت طُاطت -  جىفُرها غلى َو

 الجهاث مؼ بالخيظُم اإلاسهصي  لُبُا مـسف

 طُاطت في: وجخلخف الػالكت، ذاث وألاحهصة

 الاكخـادي، الاطخلساز  خلم هدفها فػالت هلدًت

 الىلدي الىظام في خلُلي بؿالح وجدلُم

 للػملت الخلُلُت اللُمت ٌػصش  بما واإلاـسفي

س  اإلاسهصي، اإلاـسف اطخلاللُت ٍلمًو   وجوٍى

 الجهاش  ؤداء هفاءة وزفؼ الىلدًت الظُاطت ؤدواث

 اإلاـسفي.

ت طُاطت  -  الاكخـاد وشازة وجىفرها جلػها ججاٍز

 ذاث ألاخسي  الجهاث مؼ بالخيظُم والخجازة

ت طُاطت في: وجخلخف الػالكت، ظهم ججاٍز
ُ
 في ح

 الداخلُت الخجازة خسهت وجيؼُى دغم

 ؤلاحساءاث جفػُل غلى بالػمل وذلً ُت،والخازح

 ًدلم وبما الخـدًس، وؼان لدغم الالشمت

 اإلاىخجاث وخماًت الاكخـادي، الاطخلساز 

 الىهني الاكخـاد اهدماج باججاه وجدفؼ الىهىُت،

 ؤطع وفم الػاإلاُت الخجازة مىظمت مىظىمت في

 مخيافئت.
 

 املصاحبت العامت الطُاضاث ثاهُا:

  الاقتصادًت الطُاضاث إلجزاءاث
 

 والداغمت اإلاظاهدة الظُاطاث مً خصمت وهي

 هره ؤهم ومً الاكخـادًت الظُاطاث لفػالُت

 :ًلي ما الظُاطاث

 الاكخـاد هُيلت بغادة هدى  مىحهت طُاطاث  -

 الىهني.

 وفاغلُت هفاءة مً السفؼ هدى  مىحهت طُاطاث -

 الاكخـادًت. الظُاطاث

 البوالت مؼيلت مػالجت هدى  مىحهت طُاطاث -

 اإلاالُت. للظُاطت مـاخبت

 ألاغماٌ بِئت جدظين هدى  مىحهت طُاطاث  -

 الخاؾ. اللواع وجدفيز 

 الىخداث هفاءة مً السفؼ هدى  مىحهت طُاطاث  -

ت  الػام. اللواع وهُئاث وماطظاث ؤلاداٍز
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 اللاهىهُت البِئت تهُئت هدى  مىحهت طُاطاث  -

ػُت  الخاؾ. اللواع لدوز  الداغمت والدؼَس

ص  هدى  مىحهت طُاطاث  -  غلى الدولت طُوسة حػٍص

  الخدودًت اإلاىافر
ا
 الاطخلساز  لجهىد دغما

 الاكخـادي.

❖ 

 اإلاؼاول إلاػالجت ملترخت اكخـادًت طُاطت ؤي بن

 اللُبي، الاكخـاد ٌػاهيها التى واإلاالُت الاكخـادًت

 واإلادي اإلاخىطى اإلادي غلى مظتهدفاجه وجدلُم

ل ساعي ؤن ًجب الوٍى
ُ
 مً حملت الاغخباز  في وجإخر ج

 مددداث حػخبر  التى الىهىُت، الاكخـادًت الثىابذ

 الثىابذ هره وجخمثل الظُاطاث، هره غلى كُىد ؤو 

 : ًلي فُما  الجدًدة لُبُا بىاء مسخلت في

، اكخـادا ًيىن  ؤن ًجب اللُبي   الاكخـاد بن .9
ا
 خسا

فت اإلاىافظت ٌػخمد  مً للسفؼ هإطلىب الؼٍس

 جخـُف وفي الاكخـادًت، الىفاءة مظخىي 

  الاكخـاد هرا ًيىن  وؤن اإلاىازد،
ا
 مً خالُا

ساعي الخاؿت، اإلالىُت فُه وجدترم الاخخيازاث،  وٍُ

ػخمد البِئت، خماًت ومخولباث مبادت  ؤطالُب َو

 اإلاظتهلً. خماًت وجلىُاث

 

 

 

 

 

 

  الخاؾ اللواع ًلػب .2
ا
  دوزا

ا
 اليؼان في مدىزٍا

ػخبر  والخدماث، الظلؼ بهخاج وفي الاكخـادي،  َو

  الخاؾ اللواع
ا
يا  جدلُم في اطتراجُجُا ػٍس

 . اللُبي الاكخـاد في اإلاظخدامت الخىمُت

 جحقُق في بمهامها بالقُام الدولت جلتزم .3

 اللواع وجىظُم ،الاقتصادي الاضتقزار 

 ألفساد الفسؾ جيافا  وكمان الاكخـادي،

 الدخل جىشَؼ في لػدالتا وجدلُم اإلاجخمؼ،

 الظلؼ وجلدًم وبهخاج الدخل، جىشَؼ وبغادة

 الػامت. والخدماث

 هو  لُبُا في للدخل الزئِس ي املصدر  أن مزاعاة .4

 هبُعي مـدز  الىفى وؤن ،الخام الىفط جصدًز 

 اإلاىزد، هرا في خلا اللادمت لألحُاٌ وؤن هاكب،

 جخلؼ وؤطػازه وؿادزاجه الىفى بهخاج وؤن

 الدولُت الظىق  ظسوف وجدىمها لُتدو  إلاخغيراث

  مازسـ هػامل ـ فيها لُبُا دوز  ٌػخبر  التي
ا
 دوزا

.
ا
 مددودا

 مبادئ على واملالي املصزفي الىظام ٌطتىد أن .5

عت ػخمد ،إلاضالمُت الشَز  وطُاطاث ؤدواث َو

ل ظعى بطالمُت، جمٍى ٌ  بلى َو  اإلاـسفُت هدى  الخدى

    ؤلاطالمُت.
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 من إصدارات المنظمة

اث .9  . الىهني الىفاق خيىمت ؤولٍى

 .اإلالمىن  في الظِظاس ي،كساءة الاجفاق مظىدة .2

س .3  .الخيىمي ؤلاهفاق وجسػُد 2194 اإلاداطُت دًىان جلٍس

 .الؼاملت للخدىلث بهاز .4

 .لُبُا في الظُاس ي لإلهلظام ؤلاحخماغُت آلازاز .5

 .اطدؼسافُت جدلُلُت زئٍت... لُبُا في ألامني و الظُاس ي اإلاؼهد .6

 .لُبُا في الظُاس ي لإلهلظام ؤلاكخـادًت ألازاز .7

 لُبُا؟ في ممىً الظالم بخالٌ هل .8

 .لُبُا في الظلعي الدغم طُاطاث .9

 .2195 غام خـاد:  لُبُا .91

 .2195 غام خالٌ الخيىمي ألاداء جلُُم .99

 .والخػلُباث واإلاخسحاث اإلاظاز,اللُبي الدطخىز  لـُاغت الخإطِظُت الهُئت .92

ٌ  بين الظُاس ي الاجفاق واكؼ .93  .اإلامىً و اإلاإمى

 .اللُبُت ؤلادازة في الخىهمت جوبُلاث .94

اث جفىًُ .95  .لُبُا في الدولت بىاء خُاز ومظازاث, مدلُا  الـساع مظخٍى

 .بخفاكاث و بهجاشاث..  طىىاث خمع بػد فبراًس 97 زىزة .96

 .والخددًاث الىاكؼ..  لُبُا في الصخت كواع .97

ٌ  وآلازاز ألاطباب - اللُبي الدًىاز ؤشمت .98  .والخلى

 .اإلاػالجت وطبل والخددًاث اإلاخخىلاث - لُبُا في الػام الخػلُم .99

م الاهخلالُت الػدالت .21  .الىهىُت اإلاـالخت بلى هٍس

 .الىفاق بىابت مً  لُبُا في الدولت جىظُم غلى الخسب .29

22.  ٌ  .وفسؾ ومألث جددًاث: لُبُا في الدًملساهي الخدى

ٌ  واطخػساق وآلازاز لألطباب جدلُلُت كساءة. .. اللُبي الاكخـاد في اإلاالي الفظاد .23  .للخلى

س وفم  -  اللُبُت الجمسهُت الظُاطاث .24  . 2195 اإلاداطبت دًىان جلٍس

 .الىجاح ومخولباث والػامت الاكخـادًت الظُاطاث .25

 لُبُا؟ في الظُاس ي للخػاٌؽ طبُل الخىافلُت الدًملساهُت هل .26

س .27  .اللسازاث ؿىاغت في وؤهمُتها مفهىمها اإلااػساث و الخلاٍز

 .الازجلاء ومخولباث اللُبي لالكخـاد الخىافظُت اللدزة .28
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 هبذة عً املىظمت اللُبُت للطُاضاث و إلاضتراجُجُاث

في  هي ماطظت مظخللت، غير زبدُت وغير خيىمُت جإطظذ طتراجُجُاثوؤلا اإلاىظمت اللُبُت للظُاطاث 

. جلىم اإلاىظمت   2195مىخب جمثُلي لها في بطوىبٌى في ًىاًس افخخاحفي هسابلع لُبُا, و جم  2194 دٌظمبر

بةحساء ألابدار و  الدزاطاث التي جخف كلاًا الظُاطاث وؤلاطتراجُجُاث الخالُت والىاػئت مً ؤحل 

لى طُاطاث فػالت و هاجخت و هرلً مً ؤحل جلدًم الدغم لـاوعي اللساز. و جىسض اإلاىظمت   بالىؿٌى 

ص السفاهُت ؤلاكخـادًت وؤلاحخماغُت للؼػب اللُبي. حهدها مً ؤحل  جدظين ؤداء اإلااطظاث اللُبُت وحػٍص

تهدف اإلاىظمت هرلً بلى وؼس مفاهُم الجىدة والخىهمت والخخوُى ؤلاطتراجُجي و زلافت الخميزة مً ؤحل 

ص ووؼس اإلاػسفت خٌى الظُا  بلى حػٍص
ا
س ؤداء اإلااطظاث اللُبُت. و تهدف اإلاىظمت ؤًلا طاث الػامت جوٍى

س الدوزٍت. جلىم اإلاىظمت هرلً  وؤلاطتراجُجُاث للخيىمت مً خالٌ وؼس ؤلاخـاءاث والدزاطاث والخلاٍز

 و مىخدًاث مً ؤحل الىلاغ و جبادٌ ألازاء و ألافياز و وؼس اإلاػسفت. وزغ غمل و بدىظُم ماجمساث
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