تقييم أداء مصلحة الموانئ
والنقل البحري في ليبيا

مقدمة:

تمهيد:

تعتبر مصلحة املوانئ والنقل البحري من السلطات

تعتبر مصلحة املوانئ والنقل البحري السلطة
البحرية املختصة في فرض سيادة الدولة الليبية
على جميع املوانئ التجارية والصناعية والنفطية
والسياحية واملوانئ الصناعية البالغ عددها 14
ً
واملمتدة من ميناء زواره غربا حتى ميناء طبرق
ً
شرقا ،كما تعتبر مصلحة املوانئ والنقل البحري
وجهة االختصاص في تنفيذ ومتابعة االتفاقيات
البحرية الدولية امللزمة للدولة الليبية باعتبارها
ً
طرفا في هذه االتفاقيات كدولة علم بالنسبة
للسفن التي ترفع العلم الليبي ودولة رقابة امليناء
بالنسبة للسفن األجنبية.

املهمة في أي دولة والتي تضع اللوائح والقوانين التي
تنظم عمل املوانئ الليبية ،خاصة وأن دولة ليبيا من
الدول النفطية التي تزيد أهمية املوانئ بها ،كما
ً
يعتبر النقل البحري من القطاعات الهامة بها أيضا،
وقد أثر الوضع األمني والسياس ي في الدولة على عمل
هذه املصلحة في ظل حالة االنقسام السياس ي
الدائرة بين أطراف النزاع في ليبيا وكذا االهتمام
بالوضع السياس ي واألمني وعدم التركيز على األوضاع
االقتصادية واالجتماعية الهامة التي تؤثر في
مستقبل الدولة.
ويهدف هذا التقرير إلى متابعة وتقييم دور مصلحة
املوانئ والنقل البحري الليبية في النهوض والرقي
بقطاع النقل البحري عموما واملوانئ الليبية بصفة
خاصة حتى تتبوأ ليبيا مكانتها لتكون فى مصاف
الدول البحرية املتقدمة.

تقييم أداء مصلحة الموانئ والنقل البحري في ليبيا

ووضعت املصلحة لنفسها رؤية تقوم على الرقي بقطاع
املوانئ و النقل البحري ووضع ليبيا في مصاف الدول
البحرية املتقدمة باإلضافة الى حماية األرواح
واملمتلكات والبيئة البحرية ،أما رسالتها فهي أنه
بتحسين مستوى الخدمات املينائية باملقاييس ومعايير
دولية وزيادة مساهمة األسطول الليبي في حجم
التبادل التجاري العاملي سنتمكن من تطوير االقتصاد
الوطني وتنوع مصادر الدخل القومي وإحالة إيرادات
املوارد الطبيعية (النفط–الغاز( محدودة املدة الى
مشاريع إنتاجية تنموية مستدامة لتحقيق االزدهار
املطلوب ،ويمكن مالحظة أن الرؤية الخاصة
باملصلحة هي رؤية شاملة وطموحة وتحتاج إلى
إمكانيات كبيرة لتنفيذها.
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واقع القطاع
أ-

هيكلية مصلحة املوانئ والنقل البحري1

 1المصدر :الموقع الرسمي للمصلحة ،متاح على الرابط التاليhttp://lma.ly/index.php/2013-04- :
02-08-13-30/2013-04-01-07-59-10
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ويتضح من هذا التقسيم اإلداري وجود العديد من

التشـريعات املحلية والدولية فرض سيادة الدولة

املكاتب التي قد تؤدي وظائف متشابهة كما أن

الليبية على جميع املوانئ في ليبيا وهي :

هيكلة العمل داخل املصلحة ال تظهر من خالل هذا
التقسيم حيث تتبع كافة اإلدارات واملكاتب لسلطة

 -ميناء طبرق الت ـ ــجاري

رئيس املصلحة مباشرة دون وجود إدارات إشرافية

 -ميـ ـ ــناء درنة التجاري .

وسيطة تسهل من متابعة عمل هذه اإلدارات

 -ميناء بنغازي التجـ ــاري

الذي من املفترض أن يكون دوره في اتخاذ القرار

 -ميناء البريقــة التج ــاري .

على املستوى اإلستراتيجي.

 -ميناء رأس النوف التجاري .

الفرعية وترفع تقاريرها النهائية لرئيس املصلحة

ب -أهداف ودور مصلحة املوانئ والنقل

 -ميناء الخمس التجاري .

البحري:
-

تطوير مرافق النقل البحري والنهوض بها بما

يواكب التطورات العاملية ووضع اإلستراتيجيات
للرفع من إمكانيات املوانئ وللنهوض باالقتصاد
القومي الليبي واستقطاب االستثمارات الخارجية.

 ميناء طرابلس البحري . ميناء زواره التجاري. ميناء مصراته البحري. كما أوكل إليها مهام اإلشراف على

 -إصدار القوانين والتشريعات البحرية.

عدد ( )13ميناء نفطي و أرصفة و منصات وهي:

 -الحد من الكوارث والتلوثات البيئية.

 -ميناء الحريقه النـفطي.

 -تطوير املنشآت واملوانئ الليبية.

 -ميناء الزويت ـ ـ ــينة النف ـطــي.

 توفير وسائل املساعدة للمالحة البحرية.-

 -ميناء سـرت التجاري .

 -ميناء البريقة الص ــناعي.

النهوض والرفع من الكوادر البحرية الليبية1 .

وقد تم إنشاء مصلحة املوانئ والنقل البحري

 -ميناء الـ ــسدرة النف ــطي.

العامة

 -ميناء رأس النوف النف ــطي.

رقم  81لسنة  2008وهي السلطة التي أوكلت لها

 -ميناء الحديد و الص ـ ـ ـ ـ ــلب.

بموجب

قرار

اللجنة

الشعبية

 مي ـ ـ ـ ــناء الزواية النف ــطي.تقييم أداء مصلحة الموانئ والنقل البحري في ليبيا

3

 ميناء مليته النفـ ــطي. رصيف محطة الكهرباء التجارية بالخ ــمس. رصيف محطة الكهرباء التجاري بدرنة. رصي ــف أبوكم ــاش . -رصيف راس الـمنقار.

 التنسيق مع الجهات املختصة للمحافظة عليالنظام واألمن وتقديم خدمات اإلطفاء واإلنقاذ
والحماية املدنية واإلسعاف وغيرها.
 التعاون مع الجهات ذات العالقة باملوانئ. تشغيل املرافق السياحية باملوانئ. -تطوير أسلوب العمل باملوانئ وإعداد الكوادر

 -منصة حقل ال ــبوري.

الفنية القادرة علي تشغيلها وصيانتها وإصدار

ويالحظ وجود جهة أخرى تعمل في مجال تطوير
ً
املوانئ الليبية وتتبع لوزارة املواصالت أيضا كتبعية

اإلرشادات والتوجيهات الالزمة وتنظيم العمل بها.
ويمكن القول إن مشهد قطاع النقل البحري

مصلحة املوانئ لوزارة املواصالت وهو ما يستوجب
ً
معه تحديد االختصاصات منعا للتداخل بين

شهد العديد من املتغيرات حيث ارتفعت عدد

الجهتين ،والجهة الثانية هي الشركة الليبية

الحاويات املتداولة في املوانئ في الشرق األوسط

للموانئ 2وهي إحدى الشركات التابعة لوزارة

بنسبة  %33من  2008حتى  2013وفقا لتقارير

املواصالت والنقل وتأسست الشركة بموجب

مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)،3

القانون رقم ( )21لسنة  1985برأس مال مصرح به

بينما ارتفع عدد الحاويات املتداولة في موانئ

وقدره خمسة ماليين دينار ليبي ،ومن أهم مهام

املنطقة من  42مليون حاوية إلى  55.8مليونا في

الشركة اآلتي:

الفترة نفسها ،في الوقت الذي ارتفع فيه عدد

-

إدارة وتشغيل وصيانة املوانئ واملنائر

وملحقاتها وتوفير معدات التشغيل ووسائل النقل
داخلها.
-

واملوانئ الليبية يأتي ضمن مشهد إقليمي للقطاع

الحاويات املتداولة في املوانئ حول العالم بـ %26
فقط لتصل إلى  561مليون

حاوية،4

وقد شهدت

حركة التداول في موانئ املنطقة نموا واضحا خالل
 2010و 2011حيث وصل معدل النمو إلى %9

إرشاد السفن عند دخولها وخروجها

وتحركاتها داخل املوانئ وفي املمرات املالحية

ولكنه انخفض إلى نحو  %5في السنوات األخيرة بعد
األحداث واالنتفاضات التي شهدتها املنطقة.

وتخصيص املراس ي لها.
 شحن و تفريغ وتخزين ومناولة البضائع الواردةوالصادرة والعابرة.
 تحصيل الرسوم والعوائد املتعلقة باملوانئ.تقييم أداء مصلحة الموانئ والنقل البحري في ليبيا
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ويالحظ وجود فوارق واضحة بين موانئ املنطقة
العربية حيث يصنف املنتدى االقتصادي العاملي
موانئ اإلمارات بين األفضل عامليا من حيث البنية
ً
التحتية ،فوفقا لتقرير التنافسية العاملية عام
 2015كانت اإلمارات في املرتبة الثالثة عامليا ضمن
 140دولة شملها التقرير وحصلت على  6.5نقطة
من أصل  7نقاط بينما جاءت قطر والبحرين
وعمان والسعودية ضمن الـ  40األفضل عامليا وفي
منتصف الترتيب العاملي تأتي املغرب في املركز الـ41
ومصر في املركز الـ 55والكويت الـ 74ولبنان الـ80
وتونس الـ 92عامليا مقابل دول عربية أخرى
استقرت ضمن قائمة األسوأ في العالم حيث تحتل
الجزائر املركز الـ  111عامليا من حيث جودة البنية
التحتية للموانئ ،في حين تقبع موريتانيا في املركز الـ

التحديات اليت تواجه
القطاع
 تأثير االنقسام السياس ي والوضع
األمني على عمل املصلحة:
أثر االنقسام السياس ي في ليبيا والحرب الدائرة في
البالد على عمل املصلحة في العديد من األبعاد التي
تتعلق بعملها الفعلي حيث:
-

تأثرت املصلحة باالنقسام السياس ي الذي

ساد في البالد وهو ما أوجد حكومتين ،األمر الذي
قلل من سيطرة املصلحة على كافة املوانئ املوجودة
في الدولة.

 121بينما خرجت اليمن وليبيا من التصنيف

-

نتيجة عدم توافر البيانات5 .

والسياسية في تأهيل العاملين بها وفي ممارسة

وقد تقدمت ليبيا في ترتيب مؤشر "االرتباط
بخطوط وممرات الشحن الدولية" الوارد في تقرير

تأثرت

الدولة

باألوضاع

األمنية

عملها بشكل فعال في املناطق التي بها توتر أمني أو
نزاعات.

منظمة "أونكتاد" الذي يعتمد في تكوينه على 5

-

عوامل وهي :عدد السفن التي ترسو في هذا البلد،

اإلقليمية والدولية املناظرة لها نتيجة لألوضاع

وسعة تلك السفن ،وحجم أكبر السفن الراسية

السياسية واألمنية في ليبيا ونتيجة كذلك الختالف

على امليناء ،والخدمات والتسهيالت املقدمة

املواقف الدولية بشأن ليبيا.

لعمليات الشحن ،باإلضافة إلى عدد شركات شحن
الحاويات العاملة في هذا البلد ،ورغم االضطرابات
وعدم االستقرار األمني تقدمت ليبيا  9مراكز بين
ً
عامليا6 .
عام  2010و عام  2013لتحتل املرتبة الـ104

-

ضعف التعاون بين املصلحة وبين الجهات

أدت الحرب الدائرة في البالد إلى سيطرة

بعض الجماعات على املوانئ النفطية في البالد مما
أدى إلى إغالق هذه املوانئ بشكل كامل وهو ما أثر
في الوضع االقتصادي للبالد كما أثر في سيطرة
املصلحة على هذه املوانئ ،وقد اتضح التأثير
السلبي لالنقسام على املوانئ الليبية وحركة
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التصدير من خالل سيطرة بعض الجماعات

وتقع بين مدينتي بنغازي وسرت وتحوي حقوال

املسحلة على العديد من املوانئ ،حيث استعادت

نفطية يمثل إنتاجها نحو  %60من صادرات ليبيا

الدولة سيطرتها على منطقة الهالل النفطي (أربعة

النفطية إلى الخارج ويتضح تأثير إغالق املوانئ في

موانئ نفطية وهي الزويتينة ،البريقة ،رأس النوف،

حركة التصدير على النحو التالى:

والسدرة).

 .1يبين الجدول التالي الخسائر الناتجة عن إغالق املوانئ الليبية عبر االنخفاض الحاد في عائدات املوارد النفطية:

العام

املوارد النفطية ( د.ل)

2010
2011
2012
2013
2014
املجموع

55,713,034,430
15,845,583,527
66,932,291,298
51,775,823,594
19,976,636,426
138,684,751,318

النسبة الى العام
2012
%83
%24
%100
%77
%30

املصدر :تقريرديوان املحاسبة عام 2014
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 .2كما يبين الرسم البياني التالي مؤشر انخفاض هذه العائدات منذ :2011

مليو دينار

الموارد الن ية
66.932

55.713

51.775

21.028
15.845

2014

2013

2012

2011

2010

21.028

51.775

66.932

15.845

55.713

املصدر :تقريرديوان املحاسبة عام 2014
 .3يبين الرسم التالي االتجاه الهابط لهذه العائدات بسبب أزمة إغالق املوانئ الليبية:

ال

ا ر الترا مية م ا ال الموان ء الن ية
2015

2014

2013

0
2012

0
-20

-27
-40
-60

-70
-80
-98

-100
-120

املصدر :تقريرديوان املحاسبة عام 2015
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ويظهر من هذه البيانات أن إغالق املوانئ الليبية

قد أثر في موارد البالد النفطية مما يعني أهمية تفعيل

نتيجة التهديدات األمنية والوضع األمني الصعب في

عمل مصلحة املوانئ من أجل فرض سيطرتها على

البالد وتأثير بعض الجماعات على بعض املوانئ

كافة املوانئ في الدولة وتطويرها وتحسين عملها.

 .4يظهر من الجدول التالي قيمة اإلنتاج املفقود بعد إغالق املوانئ الليبية وقيمة الخسارة خاصة مع انخفاض أسعار
النفط:
قيمة االنتاج

متوسط سعر

حجم االنتاج الفعلى

حجم االنتاج املفقود

البرميل *$

( برميل)

( برميل)

2012

86

530,697,677

-

0

2013

116

362,527,682

168,169,995

19,441

2014

88

175,161,756

355,535,921

31,275

2015

52

146,000,000

384,697,677

20,004

العام

املفقود
(مليون دوالر)

املجموع بالدوالر

70,720

اجمالى خسائراقفال املوانيء بالدينار

98,301

*متوسط سعر البرميل = إجمالى اإليرادات النفطية السنوية/إجمالى اإلنتاج للسنة نفسها
املصدر :تقريرديوان املحاسبة عام 2015
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 .5يوضح الشكل البياني التالي االنحدار الشديد في مستوى إيرادات الدولة الليبية مقابل ارتفاع املصروفات واإلنفاق:

80
70

70
65

60
55
50

49
44

40

36
30
22

20

11

10
0

2015

2013

2014

2012
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ويظهر من الرسم البياني أن إيرادات الدولة قد

معايري أداء مصلحة

 2015بعد أن كانت في حدود الـ  70مليار في عام

املوانئ والنقل البحري

انخفضت لتصل إلى حدود الـ  11مليار دينار في عام
 2012ويرجع ذلك إلى أزمة إغالق املوانئ النفطية
وتأثيرها على إيرادات الدولة من النفط ،كما أن

أ -مدى فاعلية عمل املصلحة على تحقيق

اإلنفاق قد زاد ووصل إلى  65مليار دينار في عام

وتنفيذ األهداف واألدواراملنوطة بها:

 2013على الرغم من عدم وجود إنفاق استثماري

ً
وفقا لتقرير هيئة الرقابة اإلدارية 7فإن هناك بعض

واضح على املشروعات والبنية التحتية وتأهيل
الخدمات األساسية في الدولة وهو ما يتضح من
تقارير هيئة الرقابة اإلدارية وديون املحاسبة.

املشكالت التي واجهت عمل مصلحة املوانئ والجهات
التابعة لها مثل الشركة الليبية للموانئ ومن هذه
املشكالت:
-

التوسع في التقسيمات اإلدارية والتقصير في

إعادة دراسة الهيكل التنظيمي.
تقييم أداء مصلحة الموانئ والنقل البحري في ليبيا
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-

عدم تفعيل منظومة حصر البضائع ملعرفة

حركة البضائع في املوانئ.
-

توقف العمل في بعض املشروعات والتأخر

في تسلم البعض اآلخر.

ب-

قدرة املصلحة على ادارة مخصصاتها

-

التعاقد مع بعض املكاتب االستشارية

لتطوير املوانئ الليبية دون أن يوجد لدى هذه
املكاتب الخبرات الكافية أو أن تقدم ما يدل على
تفوقها في عملها وهو ما تم بالنسبة مليناء سرت
الجديد.
-

التعاقد على توريد أنظمة رادارية متطورة

املالية بالشكل املطلوب :

وأنظمة تتبع السفن دون تنفيذ تطوير شامل للبنية

ً
ووفقا لتقريري ديوان املحاسبة 8الصادرين خالل

التحية في املوانئ الليبية مما يقلل من فاعلية عمل

عامي  2014و ،2015فإن هناك عدة مالحظات عن

هذه األجهزة واألنظمة املختلفة.

عمل املصلحة هي كاآلتي:
-

ضعف الدراسات األولية والتصاميم

التفصيلية لبعض املشروعات مما يترتب عليه كثرة
األوامر التعديلية.
-

عدم البدء في تنفيذ املشروعات املتعاقد

عليها من قبل املصلحة وعدم البدء في اتخاذ
اإلجراءات القانونية تجاه الشركات التي تم التعاقد
معها وخالفت مضمون هذه العقود.
-

سوء تنفيذ بعض األعمال املنفذة وعدم

تطابقها مع املواصفات الفنية التي يتم وضعها في
العقود مع الشركات املختلفة التي يتم التعاقد معها.
-

تكرار بعض األنشطة وبنود األعمال في

عقود مختلفة مع عدد من الشركات وهو ما يعد
تضارب ويهدر املال العام للدولة حيث تم ذلك في
مشروعات تطوير العديد من املوانئ.

-

التقصير في إعداد الدراسات الفنية

املختلفة للحد من زحف الكثبان الرملية داخل
حوض ميناء سرت.
-

عدم تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للعديد

من املوانئ مما يهدد البنية املوجودة فيها ويزيد من
ً
تكلفة تطويرها مستقبال.
بعض املالحظات العامة عن أداء املصلحة :
-

تسعى املصلحة لتوحيد املستندات املعمول

بها داخلها من أجل زيادة دورها وفاعليتها ووضع
معايير واضحة يمكن من خاللها تحسين أداء
املصلحة وتحسين تواصلها مع الوحدات والجهات
األخرى التي تتعامل معها بشأن املوانئ الليبية والنقل
البحري.
-

أصدرت املصلحة في عام  2013قرار

بتشكيل لجنة لتفعيل كلية التقنية ودراسات النقل

البطء في تنفيذ العديد من املشروعات على

البحري ،واملالحظ أن آلية العمل األساسية التي

الرغم من وجود جدول زمني لتسليم هذه

تعتمد عليها املصلحة هي تشكيل اللجان لحل األزمات

املشروعات.

وهو األمر الذي ال يتم متابعته بشكل فعال9 .

-
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-

تتأخر املصلحة في إعطاء بعض التأشيرات

والتصاريح للشركات التي تتبع املصلحة مما يؤخر
عملها ويقلل من فعالية عمل املصلحة10 .

ويتضح من كافة هذه البيانات مدى األهمية التي
ً
تتمتع بها مصلحة املوانئ والنقل البحري نظرا ألنها
تشرف على شريان حيوي مهم سيساهم في دعم
االقتصاد الليبي عبر وجود موانئ ومنافذ بحرية،

ويزيد من دعم قطاع النفط من خالل دعم الوسائل
التي يتم استخدامها لنقل منتجاته من خاللها.

عالقة املصلحة بالوزارات
واهليئات املختصة حمليا
وعامليا

إضافة إلى وجود قطاع نقل بحري ليبي بحيث سوف

يمكن القول إن هناك عدة روابط تنظم عالقة

يسهم في دعم الصناعات البحرية الليبية ويزيد من

املصلحة بالوزارات والهيئات املختصة حيث تتبع
ً
املصلحة وزارة املواصالت وفقا لرابطة قانونية يتم

اإلقليمي والدولي خاصة وأن ليبيا دولة تتمتع بساحل

من خاللها تنظيم العمل في املصلحة داخل إطار

طويل على البحر املتوسط والعديد من املوانئ

الوزارة كما أن الوزارة تضع ضمن خطتها

النفطية الهامة التي يمكن تطويرها وتحويلها ملناطق

اإلستراتيجية تطوير قطاع النقل البحري وتحسين

إستراتيجية تتعامل مع كافة خدمات النقل البحري،

عمل املصلحة املسؤولة عنه ،كما ترتبط املصلحة

وليس مجرد موانئ عادية ولكن هذا األمر يستوجب

بالهيئات واملوانئ الليبية برابطة فنية تنظيمية حيث

الخروج بمجموعة من التوصيات التي يجب أن يتم

تقوم املصلحة بمتابعة األداء وتطوير العمل في

وضعها موضع التنفيذ لرفع إمكانيات وقدرات

املشروعات الجديدة الخاصة باملوانئ الليبية

مصلحة املوانئ الليبية وهو األمر الذي يحتاج إلى نوع

املختلفة ،كما ترتبط املصلحة بعالقات قوية مع

من االستقرار على املستوى السياس ي واألمني يليه

الجهات اإلقليمية والدولية الفنية املختصة بالنقل

استقرار على املستوى اإلداري يكون متبوع بثورة

البحري ويمكن التدليل على هذه العالقات باآلتي:

فرص الوجود الليبي في هذا القطاع على املستوى

تصحيح إداري ومحاربة ألوجه الفساد في أي قطاع
من قطاعات الدولة الليبية وباألخص القطاعات
الحيوية التي يعتمد عليها االقتصاد الليبي من أجل
النهوض والتقدم ومنها قطاع النقل البحري واملوانئ،
كما يجب أن يتم تعزيز وتفعيل العالقة بين املصلحة
ووزارة املواصالت من خالل وجود نظام عمل فعال
ونظام متابعة وتنسيق بين الوزارة واملصلحة بحيث
يضمن السيطرة الكاملة على كافة موانئ الدولة

-

في إطار التعاون املشترك بين مؤسسات

الدولة الليبية في املجال البحري تم توقيع اتفاق
تعاون مشترك بين القوات البحرية والشركة الوطنية
للنقل البحري ومصلحة املوانئ والنقل البحري بشأن
تدريب وتأهيل كوادر القوات البحرية وتنمية مواردها
البشرية في املجالت التقنية ومنحهم الشهادات
األهلية.

وتطويرها بشكل متكامل مما يدعم النقل البحري بها
تقييم أداء مصلحة الموانئ والنقل البحري في ليبيا
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باشرت املصلحة بحصر و تدقيق الديون

شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ،وتهدف الهيئة

السيادية املستحقه للخزانة العامة و املتمثلة في

إلى تطوير قطاعات النقل البري والبحري والسكك

الرسوم و العوائد السيادية للسفن الوافدة إلى

الحديدية من خالل تشريعات وقوانين تكفل دمجها
ً
وفعاليتها ،باإلضافة إلى تزويد الخدمات الذكية وفقا

الداخلية عليها قامت املصلحة بالتعميم على كافة

ألفضل املعايير الدولية ,في السابق.

-

املوانئ الليبية وفي سبيل تحصيلها وإحكام الرقابة
إدارات املوانئ التجارية والتجارية الصناعية
والنفطية بتجميد بعض نشاط الشركات
والتشاركيات املالحية املدينة للمصلحة للعمل
باملوانئ إلى حين تسوية أوضاعها املالية.

احللول

املمكنة لتحسني
قطاع

وتضع الهيئة ضمن رؤيتها تطوير نقل بري و بحري
آمن و رائد لنمو مستدام الرسالة تحقيق التنمية

أداء

املستدامة في تنظيم النقل البحري والبري والسكك

والنقل

الحديدية من خالل وضع و تبني التشريعات و ضمان
ً
تكاملها إقليميا وتقديم خدمات متميزة ذكية وفق

البحري
أ-

للمواصالت" ،غير إن هذه التسمية تغيرت بموجب
ُ
قانون اتحادي صدر عام  2014وبموجبه تغير املسمى
إلى" الهيئة االتحادية للمواصالت البرية والبحرية"،

واإلسرتاتيجيات
املوانئ

كان يطلق على الهيئة اسم "الهيئة الوطنية

االستفادة من تجارب هيئات املوانئ

الناجحة في العالم:
يمكن ملصلحة املوانئ الليبية أن تستفيد من التجارب
الناجحة للجهات والهيئات املشرفة على النقل
البحري واملوانئ في العالم ،ويمكن دراسة تجربة دولة
اإلمارات ودولة سنغافورة 11في هذا األمر:

أفضل املمارسات واملعايير العاملية واالستثمار األمثل
للموارد و الكفاءات الوطنية ،وقد كشف تقرير نتائج
التدقيق اإللزامي الذي أجرته املنظمة البحرية
الدولية على اإلدارة البحرية في دولة اإلمارات أن درجة
االلتزام في قطاع النقل البحري بدولة اإلمارات تضاهي
بمستوياتها الدول املتقدمة في مجال النقل البحري،
وأشار التقرير إلى مجموعة من نقاط التميز والقوة
وأفضل املمارسات في أنشطة قطاع النقل البحري في
الدولة حيث عمل القطاع البحري ضمن

-1تجربة اإلمارات فى تطوير النقل البحري

إستراتيجيات وتشريعات وسياسات منظمة ووجود

واملوانيء:

تكامل فعال بين الهيئة وشركائها بالقطاع البحري
وتطور األنظمة املستخدمة باملساعدات املالحية و

أسست اإلمارات هيئة اتحادية للنقل البحري واملوانئ

فعالية وتطور أنظمة البحث واإلنقاذ و األنظمة

عام  2006بموجب القانون االتحادي رقم ( )1لسنة

الذكية والرقابة على السفن الوطنية.

 2006ومنحت اختصاصاتها بموجب قـرار مجلـس
الـوزراء رقم ( )52لسنة  2006كهيئة اتحادية ذات
تقييم أداء مصلحة الموانئ والنقل البحري في ليبيا
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وقد قامت الهيئة خالل الفترة املاضية باتخاذ

ً
البحث عنها ،فضال عن إضافة ملسات فنية

خطوات لتنظيم النقل البحرى بالدولة ،ومنها تحديث

وإبداعية ،وفق أرقى املعايير املتبعة على الصعيد

القانون البحرى ،وتم تشكيل مجلس فني بحري ممثل

العاملي13.

من جميع شركاء القطاع البحري بالدولة وتشكيل
فريق لإلعداد التشريعات التنفيذية لالتفاقيات
الدولية املصادق عليها من قبل الدولة واعتماد
املحكمة البحرية بمركز دبي املالي العاملي والعاملة
بالقوانين الدولية والتواصل مع املصرف املركزي
لتفعيل االستثمار بالقطاع البحري ومع الهيئة
االتحادية للتأمين لتوفير أنواع التأمين البحري
املتخصص بالدولة ومع وزارة االقتصاد لتعزيز
الصناعة بالقطاع البحري والتنسيق مع وزارة
الخارجية لتوفير ممثل دائم للدولة في املنظمة
البحرية الدولية والتنسيق مع حكومة دبي لتنظيم
الصالحيات و املسؤوليات بين الحكومي و املحلي وبناء
شراكة فعالة مع هيئة اإلمارات للتصنيف12.

وقد كشفت دراسة هيئة اإلمارات للتصنيف أن حجم
اقتصاد الخدمات البحرية املوجودة فى االمارات يبلغ
 61مليار دوالر  ,منها  %15داخل الدولة ،بينما تخرج
بقية تلك األموال إلى الخارج نتيجة استحواذ
الشركات األجنبية على ذلك القطاع ،هذا إلى جانب
أن القيمة السوقية للقطاع البحري فى اإلمارات تصل
إلى  53مليار دوالر ،دون أن تشمل املوانئ أو
اللوجستيات ،وتصل مساهمة القطاع البحري املحلى
املباشرة فى إجمالى الناتج املحلى إلمارة دبي إلى %4,6
ما يعادل  14,4مليار درهم ،وتحتل اإلمارات املرتبة
األولى إقليميا وعربيا ،والثالثة عامليا في مجال جودة
البنية التحتية للموانئ ،والسادسة عامليا في بنية

وقد أطلقت الهيئة برنامج الشهادات اإللكترونية

املوانئ البحرية ،في مؤشر التنافسية ،2015-2014
ً
ً
واملرتبة األولى عربيا وضمن الدول العشر األولى عامليا

لتحقيق مؤشر التقليل من زيارات املتعاملين ،وذلك

في مجال التجارة عبر الحدود ،وذلك لعدة سنوات

في إطار السعي الدائم لتحسين تجربة املتعاملين،

متوالية ،حسب تقرير ممارسة األعمال الصادر عن

وتقديم أفضل الخدمات التي تلبي متطلباتهم،
ً
وتماشيا مع رؤية إدارة خدمة املتعاملين ،التي تهدف

البنك الدولي ،كما أن دبي احتلت املرتبة السابعة
ً
عامليا ضمن قائمة أفضل العواصم البحرية في العالم

ألن تكون أفضل جهة حكومية في هذا املجال ،وتهدف

بحلول العام  ،2020وفق تقرير «مجموعة مينون

الهيئة إلى رفع نسبة استخدام الخدمات اإللكترونية

القتصاديات األعمال» الصادر في النرويج ،وانضمت
ً
دبي إلى قائمة العشر الكبار عامليا من حيث

والذكية إلى  %80عام .2018
حققت الهيئة قفزة نوعية في مجال الرضا عن
خدماتها اإللكترونية والذكية ،حيث إن برنامج
الخدمات الذكية يهدف إلى تسهيل وصول زواره
ومستخدميه ،إلى الخدمات التي يرغبون في الحصول
عليها ،ما يوفر عليهم الوقت والجهد ،ويجنبهم عناء
تقييم أداء مصلحة الموانئ والنقل البحري في ليبيا

التنافسية وجاذبية مكونات التجمع البحري ،في حين
احتلت املرتبة الرابعة من بين أكبر خمسة مقار
ً
ملشغلي املوانئ في العالم ،واملرتبة السادسة عامليا من
حيث «خدمات املوانئ والخدمات اللوجستية»
و«الخدمات اللوجستية عاملية املستوى» ،وحصلت
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دبي على املرتبة العاشرة في «حجم األساطيل البحرية

املسؤولية الكاملة عن تنظيم خدمات املوانئ

اململوكة ألصحاب السفن» و«حجم األساطيل

والشحن وتهدف بشكل أساس ي إلى حماية املصالح

املدارة» ،وهذا كله يصب في رصيد دولة اإلمارات التي

البحرية اإلستراتيجية في سنغافورة وتعزيز سنغافورة

تشكل عبر اتحاد إماراتها قوة مالحية اقتصادية عاملية

كميناء رئيس ي ومركز بحري دولي ،وقد قامت سلطة

ويشير إلى الجهود واإلنجازات التي تحققت في قطاع

املوانىء والنقل البحري بسنغافورة بالعديد من

املوانئ خالل الفترة القليلة املاضية14.

اإلصالحات اإلدارية التي تهدف إلى إعطاء املؤسسات

-2تجربة سنغافورة فى تطوير النقل البحري

العامة مزيد من التركيز التجاري إليجاد بيئة
تنافسية ،وكان الدافع األساس ي هو إعطاء

واملوانئ:

مسؤوليات واستقاللية أكبر لهيئة موانىء سنغافورة

تعتبر سنغافورة واحدة من أكبر املوانئ تنافسية في

في اتخاذ القرارات اليومية املتعلقة باالستثمارات،

العالم من حيث حمولة وكفاءة امليناء مع ثاني أعلى

واإليرادات والنفقات واإلستراتيجية التجارية15.

معدل نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي ()GDP
في آسيا ،ويساهم قطاع النقل البحري حاليا بنحو
 %7من الناتج املحلي اإلجمالي وقد حصل ميناء
سنغافورة على جائزة أفضل ميناء في القارة اآلسيوية
للمرة الثالثة والعشرين خالل فعاليات املؤتمر
الخامس والعشرين لجوائز النقل واإلمداد للقارة
اآلسيوية ،نظرا لدرجة التنافسية العالية التي يتمتع
بها ،ونظام الرسوم املعقولة املفروضة على نقل
الحاويات ،وتوفيره بنية أساسية مناسبة للحاويات،
واالستثمار املالئم في البنية األساسية الجديدة للوفاء
باملتطلبات املستقبلية ،عالوة على تسهيل وتوفير
الخدمات املساندة بما في ذلك مرافق الخدمات
اللوجستية وتلك املتعلقة بمناولة الشحنات ،وتعد
سلطة املوانىء والنقل البحري بسنغافورة ( )MPAهي
الهيئة الرسمية املسؤولة عن األمر ،وهي تابعة لوزارة

وتشير التقارير إلى أن تركيز الخدمات في سلطة
واحدة تحقق استفادة للميناء ،وتمتلك سنغافورة
حوافز ضريبية جذابة لصناعة النقل البحري  ,قد تم
التوقيع على اتفاقيات االزدواج الضريبي ( )DTAsمع
 64دولة ،ومنذ  2001اعتمدت إستراتيجية سلطة
املوانىء والنقل البحري بسنغافورة على دمج
املبادرات لتحفيز نمو قطاع النقل البحري ويمكن
تصنيفها إلى ثالثة فئات:
 فئة عمليات الشحن الدولية تشمل جذبمشغلي السفن إلى سنغافورة ،وسوف تدعم عمليات
تسجيل السفن ،إلى جانب إجراء تغييرات تمكن
بعض الشركات للحصول على اإلعفاءات الضريبة
التلقائية ،وتركيز خطة اإلعفاء الضريبي على مشغلي
السفن الصغيرة التى تبدأ عملياتها في سنغافورة.

االتصاالت وتقنية املعلومات ( ،)MCITوتأسست

-

عقب دمج عدد من اختصاصات وخدمات هيئة

تهدف إلى تعزيز تمويل السفن والحاويات.

فئة تأجير البحرية (السفينة أو الحاويات)

موانئ سنغافورة وإدارة النقل البحري وهيئة املالحة
الوطنية في سنغافورة ،تتحمل هذه السلطه
تقييم أداء مصلحة الموانئ والنقل البحري في ليبيا
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 -فئة دعم خدمات الشحن ،وتركز هذه الفئة

-

على خدمات إدارة السفن والوكالة والشحن

بحيث يتم وضع آليات فعالة لتنفيذ األهداف

والخدمات اللوجستية ،وكذلك خدمات الشركات16.

األساسية التي تم إسنادها للمصلحة.

منذ عام  ،2009استثمرت سنغافورة في برامج

 -تمكين املصلحة من القيام بدورها في الرقابة

تطوير وتركيز البحث والتطوير في صناعة النقل

على املوانئ الليبية وتطوير النقل البحري من خالل

البحري واملؤسسات األكاديمية ،والهدف هو أن

اإلمكانيات املادية والبشرية.

تكون سنغافورة "مركز املعرفة البحري العاملي"
بحلول عام  ،2025ويقدم صندوق الفئة البحرية
مساعدات مالية للتدريب ،وقد أنش ئ صندوق

إعادة النظر في هيكلية وطريقة عمل املصلحة

 وضع خطط للتدريب ورفع كفاءة العاملين فياملصلحة.
دمج املؤسستين اللتين مناط بهما العمل في

االبتكار البحري والتكنولوجيا ( )MINTلتوفير

-

التمويل لتكنولوجيا املعلومات والهندسة والعلوم

قطاع املوانئ وهما الشركة االشتراكية للمواني

وبرامج البحث والتطوير املختلفة ،وفي  2010وقعت

ومصلحة املوانئ والنقل البحري حيث أن هناك

سلطة املوانىء والنقل البحري بسنغافورة مذكرة

تكرارا وتداخال بين أعمالهما.

تفاهم مع سلطة مدينة دبي املالحية ووزارة األراض ي
والنقل والشؤون البحرية الكورية ركزت بشكل
أساس ي على "تعزيز حماية البيئة البحرية فضال عن
إجراء التدريب والبحوث البحرية" ،وتضع مذكرة
التفاهم سنغافورة في وضع فريد في تعزيز العالقات

-

تالفي املالحظات الواردة من ديوان املحاسبة

ومن هيئة الرقابة اإلدارية خاصة مع يتعلق بضعف
متابعة املشروعات أو أية مالحظات تتعلق بشبه
فساد أو تقاعس في األداء.

مع دول الشرق األوسط ،كما يركز االتفاق الكوري

 -وضع نظام فعال للتنسيق بين وزارة املواصالت

على سالمة املالحة وحماية البيئة البحرية وكما تهدف

ومصلحة املوانئ بحيث يمكن من خالله دعم

إلى وضع نهج تعاوني مع املنظمة البحرية الدولية

املصلحة بكل ما تحتاجه من إمكانيات لرفع الكفاءة

(.)IMO

املادية واإلدارية والبشرية لها وتفعيل عملها.

حتسني

عمل

املصلحة

مستقبال وأولويات اإلصالح
إجماال فإنه يمكن تحسين أداء عمل قطاع املوانئ
البحرية والنقل البحري بشكل عام ومصلحة املوانئ
بشكل خاص من خالل املقترحات التالية :
تقييم أداء مصلحة الموانئ والنقل البحري في ليبيا

 تفادي تضارب االختصاصات بين املصلحةوغيرها من الجهات الليبية العاملة في قطاع النقل
البحري وتطوير املوانئ التي تتبع لوزارة املواصالت
والنقل.
 إنشاء إدارة جديدة مسؤولة عن التلوث البحريوتنمية البنية التحتية ملكافحة التلوث البترولي
15

وإنشاء مركز متخصص بتنمية الكوادر البشرية في

 -توفير املتطلبات الحديثة التي وضعتها املنظمة

مجال حماية البيئة البحرية.

البحرية الدولية ألمن وسالمة امليناء ) (ISPSوكافة

 العمل على اجتذاب الخطوط املالحية الكبرىللنقل بسفن الحاويات.
-

استخدام املزيج التسويقي (خاصة التسعير) بما

يضمن صياغة خطة تسويقية فعالة.
-

التركيز على املقومات الخاصة بالجيل الثالث

للمواني والتي تتضمن خدمات القيمة املضافة مثل
شركات التأمين والبنوك.
-

تبنى برنامج تطوير تكنولوجيا وتصميم وتصنيع

النماذج األولى ملعدات مكافحة التلوث.
-

إلزام الشركات البترولية العاملة في تصنيع

املنتجات البترولية بتقديم تقرير شهري عن
الخصائص الكمية والنوعية للسوائل املنصرفة
وكفاءة النظم املعالجة.
 تشجيع إنشاء شركات خاصة ملعالجة أحمالالتلوث من املواد الصلبة ومخلفات الصرف الصحي
للمنشآت الثابتة واملتحركة باملوانئ البحرية
املختلفة.

املعاهدات الدولية.
 -توفير

املتطلبات

التشريعية

واإلدارية

واالستثمارية الالزمة لسرعة األداء داخل املوانئ بما
يتوافق مع املفاهيم اللوجيستية الحديثة وتحقيق
التكامل املطلوب بين عمليات محطات الحاويات
واألنشطة الداعمة لحركة التجارة.
-

التخطيط طويل األجل فى ظل وجود مخططات

فى املوانئ املحيطة تصل إلى فترات زمنية طويلة ،ومن
املهم أن يرتبط هذا التخطيط بدراسة كاملة
وواضحة لالحتياجات الخاصة بالدولة واإلمكانيات
املتوافرة لها في املرحلة الحالية واإلمكانيات التي
يمكن أن تتوفر على املدى املتوسط والطويل بحيث
يمكن من خالل ذلك وضع خطط سليمة يمكن
ً
تنفيذها بشكل كامل بدال من وضع خطط تعتمد
على الطموحات أكثر مما تعتمد على عمل واقعي
وإمكانيات متاحة.
 التنسيق والتعاون مع املنظمات الدوليةواإلقليمية العاملة في مجال تطوير املوانئ والنقل
البحري من أجل رفع قدرات الجهات الليبية والعمل

 -ضرورة توفير شبكة نقل داخلية متكاملة مع

على تنفيذ االتفاقيات والتعهدات الدولية بكفاءة

ضرورة استخدام التقنية العالية.

وفاعلية.

 وضع إجراءات ميسرة لضمان سرعة وسهولةتدفق البضائع بين امليناء واملركز اللوجيستى.
-

تهيئة بيئة تشريعية تتوافق مع أهداف املراكز

اللوجيستية وتبنى سياسة تسويقية واعية.
تقييم أداء مصلحة الموانئ والنقل البحري في ليبيا

-

وضع إستراتيجية متكاملة لتطوير النقل

البحري من خالل اآلتي:
 تحسين القدرات اإلنتاجية والخدمية لصناعة
النقل البحري.
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 تشجيع االستثمارات الخاصة في قطاع النقل

فإن املصدر أو الشاحن يأخذ بعين االعتبار وقت

البحري وتطوير األنشطة املرتبطة بها.

التسليم حيث يجب أن يكون أسرع إلرضاء العميل

 إعادة تأهيل بعض املوانئ وإدماجها في بيئتها من
أجل أن تساهم هذه املوانئ في تحقيق التنمية
الشاملة املستدامة في املجتمع املحلي والبيئة
املوجودة بها.
 تسهيل إجراءات التجارة الخارجية وإضفاء
الطابع املنهي على املجتمع املينائي.

والتكلفة حيث يجب أن تكون أقل ما يمكن مقابل
خدمة جيدة ،والتكلفة الرأسمالية وتشمل فوائد
رأس املال وتدفقات رأس املال وارتباطاتها بالوقت
املستغرق أثناء النقل وتكلفة التأمين والتغليف الذي
يجب ان يكون مناسبا لكل وسائط النقل
املستخدمة.18
-

وضع إستراتيجية متكاملة لتطوير املوانئ

 إنشاء بنك معلومات للنقل البحري مثل املوجود

الليبية واالستفادة من التجارب الدولية

في العديد من الدول منها مصر 17حيث أنه من

واإلقليمية 19في هذا الصدد حيث يمكن

املفترض أن يقدم هذا البنك خدمات معلوماتية

القيام باآلتي:

والتحديث الدوري ليكون مصدر املعلومات الرسمي

 االرتقاء بكفاءة الخدمة املقدمة للسفن

املعتمد من الدولة لبيانات النقل البحري بهدف

والبضائع املتداولة.

متميزة معتمدة على دقة املعلومات وسرعة األداء

توفير كافة املعلومات ملتخذي القرار واملهتمين
بصناعة النقل البحري والباحثين من خالل قاعدة
بيانات مركزية واملساهمة بدور فعال فى رفع أداء

 زيادة السعات التخزينية ،والتوسع فى استخدام
املوانى الجافة وانشاء مراكز لوجيستية.

النقل البحرى الليبي عن طريق توفير املعلومات

 استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

الدقيقه املوثقة برؤى متنوعه مطبوعة ومرئية

وتبادل املعلومات مع العمالء

بجودة عالية لكافة املتعاملين مع صناعة النقل

ً
 االعتماد على التبادل اإللكترونى للوثائق بدال
ً
من تبادلها يدويا.

أنشطة القطاع لخدمة املخططين وصانعى القرار

 استخدام نظم املراقبة واإلدارة اآللية لحركة

واملهتمين بصناعة النقل البحرى.

السفن والبضائع والبوابات واملسطحات املائية.

 االهتمام والتفكير بأفضل الطرق التي يمكن بها

 االعتماد على استخراج التقارير الدورية من

شحن وتوصيل البضائع إلى األسواق املطلوبة ،وفي

مراكز املعلومات ) (D.Cوتوضيحها وتحليلها

بعض الحاالت يكون النقل البحري هو البديل

باستخدام األشكال البيانية واملنحنيات بما يسهل

الوحيد املتاح ،وعند اختيار طريقة النقل البحري

الوقوف على مستوى األداء.

البحري الليبي باستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا
املعلومات وتوفير البيانات واملعلومات الدقيقة عن

تقييم أداء مصلحة الموانئ والنقل البحري في ليبيا
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 إعادة النظر في الرسوم والتكلفة الناشئة عن

 التوجه نحو االندماجات والتحالفات بين

أوقات املكوث فى املوانئ الليبية والخدمات األخرى
ً
التى تقدمها املوانئ نظرا ألهمية هذا العامل في جذب

الشركات فى مجال النقل البحري لخلق كيانات قادرة
ً
على املنافسة عامليا.

حركة السفن الدولية حيث خفضت العديد من
املوانئ من رسومها منها املوانئ اإليطالية وميناء
سنغافورة ،ويمكن دراسة ذلك األمر في املوانئ
الليبية.
 السيطرة اآللية على حركة البضائع الواردة
والصادرة مع وجود قاعدة بيانات تسمح باملتابعة
الفورية لهذه الحركة.
 تطبيق الكود الدولى الخاص بأمن املوانى
والسفنISPS – Code
 دراسة املناطق اللوجيستية الجديدة داخل
وخارج املواني
 تشجيع القطاعين العام والخاص باالستثمار فى
مجال تملك وإيجار السفن مع تقديم التسهيالت
الجاذبة.
 االهتمام بإيرادات املوانئ وعمل خطة

 الرصد الدائم لتطور أنظمة اإلدارة والهندسة
وتكنولوجيا املعلومات في قطاع النقل البحري
واملوانئ.
 الحفاظ على عالقات الشراكة مع املوانئ
العاملية لتبادل الخبرات في مجال تنظيم وتعزيز
سالمة وأمن املوانئ.
 وضع برامج تكوين في كل وحدة يقدمها خبراء
دوليون في قطاع املوانئ.
 إسناد أعمال و خدمات املوانئ للقطاع الخاص
من خالل عقود امتياز محكمة
 ظهور مشاريع للقيمة املضافة مما سيعظم
حركة الترانزيت و فتح فرص للعمالة.
 التطوير املستمر للخدمات والتسهيالت الفنية
باملوانئ ملسايرة احتياجات موانئ الترانزيت.

إستراتيجية لزيادة تلك اإليرادات خصوصا أن دول

 تشجيع االستثمارات األجنبية والعربية املشتركة

املنطقة تسعى لزيادة إيراداتها غير النفطية وتعتبر

لتطوير محطات الحاويات.

إيرادات املوانئ أحد مصادر اإليرادات املستقبلية
والتي يجب التركيز عليها.20
 تنشيط وتدعيم صناعة إصالح وبناء السفن
والصناعات التكميلية لها.

 إعطاء مرونة ومزيد من الالمركزية لإلدارات
املسؤولة عن املوانئ ومحطات الحاويات.
 زيادة معدات التداول باملوانئ الليبية خاصة من
النوع الحديث ورفع كفاءة نظم املعلومات الخاصة
بتحديث املواني ومحطات الحاويات وإدخال
نظام .EDI

تقييم أداء مصلحة الموانئ والنقل البحري في ليبيا

18

 ضرورة تصميم نظم تكاليف بكل من هيئات

 اإلسراع في خطوات إعادة الهيكلة للموانئ

املواني والشركات.

الليبية لرفع كفاءة تشغيلها.

 إعادة تقييم األصول الخاصة بهيئات املوانئ و

 تشكيل مجموعة عمل تكون مسؤولة عن تنفيذ

شركات الخدمات بقيمتها الجارية والتغير النسبي في

ومتابعة التطور في موانئ حاويات الترانزيت واملعابر

تسعير األنشطة املختلفة.

األرضية الجاري إنشاؤها التي تشكل منافسة مع

 إنشاء لجنة في كل ميناء للتعريف بخدمات

املوانئ الليبية.

امليناء وحل مشاكل مستخدمي امليناء.
 متابعة التطور في نقل و توزيع حاويات الترانزيت
في دول شرق البحر املتوسط و البحر األحمر
والخليج العربي.

تقييم أداء مصلحة الموانئ والنقل البحري في ليبيا
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من إصدارات املنظمة
 .1أولويات حكومة الوفاق الوطني.
 .2مسودة االتفاق السيساس ي،قراءة في املضمون.
 .3تقرير ديوان املحاسية  2014وترشيد اإلنفاق الحكومي.
 .4إطار للتحوالت الشاملة.
 .5اآلثار اإلجتماعية لإلنقسام السياس ي في ليبيا.
 .6املشهد السياس ي و األمني في ليبيا ...رؤية تحليلية استشرافية.
 .7األثار اإلقتصادية لإلنقسام السياس ي في ليبيا.
 .8هل إحالل السالم ممكن في ليبيا؟
 .9سياسات الدعم السلعي في ليبيا.
 .10ليبيا  :حصاد عام .2015
 .11تقييم األداء الحكومي خالل عام .2015
 .12الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي,املسار واملخرجات والتعقيبات.
 .13واقع االتفاق السياس ي بين املأمول و املمكن.
 .14تطبيقات الحوكمة في اإلدارة الليبية.
 .15تفكيك مستويات الصراع محليا ,ومسارات خيار بناء الدولة في ليبيا.
 .16ثورة  17فبراير بعد خمس سنوات  ..إنجازات و إخفاقات.
 .17قطاع الصحة في ليبيا  ..الواقع والتحديات.
 .18أزمة الدينار الليبي  -األسباب واآلثار والحلول.
 .19التعليم العام في ليبيا  -املختنقات والتحديات وسبل املعالجة.
 .20واقع التعليم العالي في ليبيا.
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 .21العدالة االنتقالية طريق إلى املصالحة الوطنية.
 .22الحرب على تنظيم الدولة في ليبيا من بوابة الوفاق.
 .23التحول الديمقراطي في ليبيا :تحديات ومآالت وفرص.
 .24الفساد املالي في االقتصاد الليبي .. .قراءة تحليلية لألسباب واآلثار واستعراض للحلول.
 .25السياسات الجمركية الليبية  -وفق تقرير ديوان املحاسبة .2015
 .26السياسات االقتصادية والعامة ومتطلبات النجاح.
 .27هل الديمقراطية التوافقية سبيل للتعايش السياس ي في ليبيا؟
 .28التقارير و املؤشرات مفهومها وأهميتها في صناعة القرارات.
 .29القدرة التنافسية لالقتصاد الليبي ومتطلبات االرتقاء.
 .30أسباب أزمة السيولة في االقتصاد الليبي.
 .31دور الجماعات االجتماعية والدين في الصراع على السلطة في ليبيا.
 .32األداء الحكومي الليبي ومدى انحرافه عن تطبيق الحكم الرشيد.
 .33العالقة بين ديوان املحاسبة ومصرف ليبيا املركزي  -مالحظات و ردود .
 .34تقييم نظام التوظيف واملرتبات في الدولة الليبية.
 .35تقييم أداء وزارة الداخلية في ليبيا.
 .36التنمية اإلدارة......إلدارة التنمية املستدامة.
 .37عوامل الجغرافيا والديمغرافيا في الصراع و الحل في ليبيا.
 .38العقود و املشروعات في الدولة الليبية.
 .39الحرب ضد تنظيم الدولة في ليبيا الى أين؟
 .40مسارات الحرب في بنغازي.
 .41احتماالت القضية الليبية :التفرد – الحرب – االنقسام – التفاوض .
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 .42دالالت تقرير ديوان املحاسبة الليبي لسنة  2015ومؤشرات تقييمه.
 .43النظام الضريبي الليبي :تحدي الواقع ومتطلبات اإلصالح.
 .44تقرير الحالة الليبية لشهر يوليو .2016
 .45دور الدولة في النشاط االقتصادي.
 .46املجتمع الدولي و االلتزام باتفاق الصخيرات.
 .47واقع النفط الليبي خالل عام .2016
 .48االتفاق السياس ي بعد ثمانية أشهر على توقيعه.
 .49طرابلس والهالل النفطي  ...مساران محتمالن للحرب في ليبيا.
 .50الجيش الليبي  -مأزق املاضوية وتحدي إعادة البناء.
 .51واقع قطاع النفط الليبي و اآلثار االقتصادية واالجتماعية لتوقف تصديره.
 .52االقتصاد الليبي  :الواقع وسبل النهوض.
 .53رفض منح الثقة لحكومة الوفاق :يضعف االتفاق ويخلط األوراق.
 .54أين الدولتيون؟ ..أو غياب تيار الدولة في ليبيا.
 .55القضايا و التعويضات في الدولة الليبية.
 .56تقرير الحالة الليبية لشهر أغسطس .2016
ُ َّ
 .57دولة الحرب في ليبيا ..ما هي وكيف تفكك؟
 .58الحوار السياس ي الليبي (الصخيرات)..عراقيل أم طرق مغلقة؟
 .59تحديات التنمية املكانية في ليبيا.
 .60تحوالت الصراع في الهالل النفطي بعد عملية البرق الخاطف.
 .61تداعيات إعالني مجلس الدولة و املفتي على االوضاع في طرابلس.
 .62الللتمديد وليماذا فشل (الليبيون) في التداول السلمي؟
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 .63تقرير الحالة الليبية لشهر سبتمبر .2016
 .64العدالة االجتماعية في ليبيا منذ عام .2011
 .65الدور الروس ي في ليبيا ...سياق للحرب الباردة الجديدة.
 .66مالمح خارطة السالح في طرابلس بعد رجوع حكومة الوفاق.
 .67سيناريوهات جديدة محتملة للحرب في الهالل النفطي.
 .68رؤية إلدارة اآلثار و التراث الليبي.
 .69تحليل تقرير هيئة الرقابة اإلدارية الليبية لسنة .2015
 .70اإلدارة الرشيدة لالستثمارات واألموال الليبية في الخارج.
 .71الحالة الليبية  ..تقرير شهر أكتوبر .2016
 .72إنهاء الصراع في ليبيا  ....مقترح إطاري للحل.
 .73املشروعات الصغيرة ...الخيار األفضل لالقتصاد الليبي.
 .74خمسة مواقع للتراث العاملي بليبيا في قائمة الخطر.
 .75تقييم أداء وزارة الشؤون االجتماعية في ليبيا.
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نبذة عن املنظمة الليبية للسياسات و اإلستراتيجيات
املنظمة الليبية للسياسات واإلستراتيجيات هي مؤسسة مستقلة ،غير ربحية وغير حكومية تأسست في ديسمبر  2014في
طرابلس ليبيا ,و تم افتتاح مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير . 2015تقوم املنظمة بإجراء األبحاث و الدراسات التي
تخص قضايا السياسات واإلستراتيجيات الحالية والناشئة من أجل الوصول إلى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من
أجل تقديم الدعم لصانعي القرار .و تكرس املنظمة جهدها من أجل تحسين أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية
اإلقتصادية واإلجتماعية للشعب الليبي .تهدف املنظمة كذلك إلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط اإلستراتيجي
ً
و ثقافة التميزة من أجل تطوير أداء املؤسسات الليبية .و تهدف املنظمة أيضا إلى تعزيز ونشر املعرفة حول السياسات
العامة واإلستراتيجيات للحكومة من خالل نشر اإلحصاءات والدراسات والتقارير الدورية .تقوم املنظمة كذلك بتنظيم
مؤتمرات و ورش عمل و منتديات من أجل النقاش و تبادل األراء و األفكار و نشر املعرفة.

مكتب طرابلس
النوفليين – طرابلس  -ليبيا

مكتب إسطنبول
Yenibosna Merkez MAH.29
Istanbul Vizyon Park
Ofis Plaz.A3 BLK K:3/D28
Bahçelievler - İstanbul – Türkiye

هاتف 0090 212 603 25 92 :
فاكس 0090 212 603 27 48:
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