الحكم المحلي والخدمات في ليبيا
الحالة الليبية – فبراير2017

مقدمة:
على مدار شهر فبراير قامت العديد من البلديات واملجالس املحلية داخل ليبيا بالعديد من األنشطة والفعاليات التي ما زالت
محدودة بسبب نقص اإلمكانيات واألوضاع األمنية والسياسية غير املسققرة ل ا ن بعض املجالس حاول ن يرفع من درجة
جودة الخدمات املقدمة للمواطن ،ويمكن تتبع نداء املجالس البلدية في ليبيا هذا الشهر من خالل العرض القالي:

قامت املجالس البلدية بالعديد من املجهودات – في حدود اإلمكانات املقوفرة لها -من نجل الحد من املشكالت املحلية من نقص
في لمدادات الوقود للى مشكالت الكهرباء واملياه ومشكالت تقعلق بجوانب النقل املواصالت والخدمات الصحية والدراسية
واملساعدات املادية لألسر املحقاجة ويذكر ن هذه املشكالت تعاني من نغلبها العديد من البلديات على مسقوى الدولة ل ا ن
منطقة الجنوب تعاني من هذه املشكالت بشكل نكثر خطورة وبالقالي فهي تحقاج لحلول عاجلة وناجزة وهو األمر الذي يبدو
ً
صعبا عند النظر للى اإلمكانات املادية والسياسية املقوفرة.
ففيما يقعلق بقطاع الوقود ما زالت مشكالت نقص نسطوانات الغاز مسقمرة في العديد من البلديات بسبب النزاعات وتهريب
ً
األسطوانات لبيعها في السوق السوداء و اتزال نيادي البلديات مكبلة نيضا في هذا الشأ حيث يققصر في الغالب على عقد
ا اجقماعات ملناقشة املشكلة :كما قام بذلك املجلس املحلي بني وليد الذي ناقش هذه املشكلة وآليات للحد من مسبباتها
وآثارها1.
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ً
ونما ما يقعلق بقطاع الكهرباء :فنظرا لوجود نزمة الوقود فإ العديد من البلديات وخاصة في الجنوب تعاني مشكلة في توفير
الكهرباء ومع ذلك تحاول بعض البلديات ليجاد حل لهذه األزمة حيث عقد اجقماع ببلدية سبها تم خالله بحث املقترحات
الخاصة بوضع آلية مسقعجلة لقوفير وحدات مقنقلة لقوليد الطاقة الكهربائية واإلجراءات املقعلقة باسقكمال محطة نوباري
الغازية وتنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية باملنطقة الجنوبية للى جانب تنفيذ مشروع مصفاة تكرير النفط باملنطقة
ً
الجنوبية 2فضال عن لعال الشركة العامة للكهرباء عن حل مشكلة "نقل الطاقة الكهربائية من محطات اإلنقاج في
شمال بنغازي للى باقي نرجاء املنطقة الشرقية" 3كما تقوم شركة الكهرباء بصيانة خط «القوارشة  -مراوة» ،ذات جهد 220
ك .ف من نجل توصيله وربطه بمحطة الزويقينة ،مما يؤدي للى تحسن كبير في الشبكة الشرقية بشكل عام وخاصة في مناطق
الجبل األخضر املمقدة من املرج .4
ولم يكن الوضع نفضل بالنسبة للخدمات الطبية حيث تعاني العديد من البلديات تردي في الخدمات الطبية وتعاني نغلب
املستشفيات من صعوبات عدة بسبب غياب نقص ا اعقمادات املالية وا انقطاع املقكرر للكهرباء ما يهدد بقوقفها عن تقديم
الخدمات للمرض ي لدرجة جعلت بعض املستشفيات تسقخدم الطاقة الشمسية كبديل عن الكهرباء .5ومع ذلك فهناك
محاو ات من املجالس البلدية للحد من هذه املشكالت :حيث تم افققاح مركز الشهيد محمد نصوف لطب وجراحة الفم
واألسنا في مدينة الكفرة .6وتكريم عناصر القخدير في مستشفى زليت من نجل مزيد من القطوير داخل املستشفيات .كما
اسقمرت حمالت مكافحة مرض اللشمانيا عن طريق مكافحة القوارض الحاملة للطفيلي املسبب للمرض كما حدث في بلدية
زليت  .كما اسقمر الحرس البلدي في ضبط املواد الغذائية منتهية الصالحية كما نعلنت بلدية سوق الجمعة افققاح ثالثة
معامل لألسنا باملجمع الصحي عرادة والهاني والحرية.7
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http://bit.ly/2l8z5E5
http://bit.ly/2lj38HF
4
http://bit.ly/2l8FsqN
5
http://bit.ly/2lZWeXJ
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ً
وفيما يقعلق بقطاع النقل واملواصالت فما زال القطاع يعاني نيضا بسبب نقص اإلمكانيات والوضع األمني في البالد ما تسبب
في اسقمرار لغالق العديد من الطرق واملطارات ومع ذلك تحاول بعض البلديات تفادي هذه املشكالت :حيث قام املجلس
البلدي غدامس بإعادة افققاح مطار غدامس بعد توقفه عن العمل ملدة ثالث سنوات 8كما اجقمع نحمد العريبي عميد بلدية
بنغازي مع رئيس مجلس لدارة الشركة الجوية الليبية فضيل الكاسح ملناقشة وضع الطيرا املوجود في الشركة
وكيفية اسقعدادها لذا ما تم فقح مطار بنينا الدولي.9
كما تباحث املجلس البلدي بسبها مع غرفة القجارة من نجل لنشاء ميناء بري ومنطقة حرة بالبلدية لقفعيل سيارات نقل
البضائع التي باتت تسقغل لقجارة الهجرة غير القانونية بهدف مكافحة ظاهرة التهريب .وكذلك ليجاد فرص عمل تحقوي الشباب
من العمل بطرق غير سليمة.10
وعن املساعدات للمعوزين فاسقمرت على ما هي عليه من القواضع ونقص اإلمكانات وازدياد نعداد املعوزين وتحاول بعض
املجالس البلدية الحد من هذه املشكلة :حيث قامت لجنة األزمة بسرت بققديم قافلتي مساعدات من طرف جمعية نيادي الخير
لألعمال الخيرية للى نازحي سرت القاطني بكل من بني وليد وضواحيها وبلديات طرابلس الكبرى.11
وفي محاولة من املجالس البلدية للحد من نزمة ا اخقناقات املرورية وا ازدحام في املد شرعت بلدية مصراتة بتنفيذ مشروع
تنفيذ جدارية لشراقة وسط املدينة .12
وفيما يقعلق باملجال الدراس ي والجامعي والقنمية البشرية فاألمر كما الحال في باقي القطاعات ،ويذكر ن لجنة القنمية البشرية
في املجلس البلدي طبرق اسقعرضت خطة البلدية للعام الجاري  .2017بينما تم اقتراح لنشاء كلية نو قسم إلدارة املوارد
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http://bit.ly/2kLLla6
http://bit.ly/2kZ0gmm
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http://bit.ly/2kYSxV8
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http://bit.ly/2mb0zqr
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http://bit.ly/2l8vUMy
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البشرية في جامعة طبرق ،ولنشاء صندوق تنمية املوارد البشرية .كما تقدمت اللجنة بعدد من املقترحات نبرزها ا اهقمام بالكادر
الوظيفي في البلدية ،والعمل على رفع مسقوى املوظفي  ،وذلك بإعداد دورات تدريبية داخلية وخارجية لهم كل حسب
احقياجه.13كما قام املجلس البلدي زليت بققديم سلفة مالية  اسقكمال فصور بمدرسقي باملدينة.14
ونشرفت بعض البلديات على انطالق حمالت تشجير كما حدث في عدة مناطق من الجبل األخضر 15وانطالق بعض املشرعات
بهدف القنمية البيئية كمشروع "زليت بلديتنا" الذي يقضمن دورات في القخطيط ا استراتيجي وتطالب بعض البلديات
الحكومات بتسليم مصنع تدوير القمامة لها للمساعدة على حل نزمة القكدس القمامة بالشوارع16

كما حدث في بلدية طبرق،

ً
نسبوعا  اسقخراج
وعن عمليات الضبط القجاري قام جهاز الحرس البلدي ببنغازي بمنح نصحاب املحال القجارية في املدينة
التراخيص الالزمة لألنشطة القجارية .17كما قام الحرس البلدي بمصراتة بضبط شحنة من العصير ومعجو الطماطم ببوابة
السدادة18

وتمكنت دوريات تابعة لجهاز الحرس البلدي بنغازي من ضبط كميات كبيرة من مادة زيت السيارات املنقهي

الصالحية في بعض محال بيع وتغيير زيوت السيارات.19

ما زال الوضع األمني يشكل القحدي األبرز الذي يواجه الدولة الليبية عامة وبالقالي عمل ونداء املجالس البلدية واملجقمعات
املحلية وهذا القحدي األمني هو مصدر نغلب املشكالت الخدمية األخرى من كهرباء ومياه ووقود وغيره ويذكر ن هذا القحدي
قد وصل للى عملية اخقطاف عميد بلدية سرت "مخقار املعداني" يوم األحد  12فبراير  202017وتعرض عميد بلدية القيقب
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http://bit.ly/2kLMf6r
http://bit.ly/2kYnST6
15
http://bit.ly/2lWMMHQ
16
http://bit.ly/2lZQMDY
17
http://bit.ly/2kLW9oP
18
http://bit.ly/2kAOTRq
19
http://bit.ly/2mynyf8
20
http://bit.ly/2kB4uAf
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ً
علي يحيى اجريبيع إلطالق نار مما ندى للى لصابقه في رجله 21فضال عن تعرض املجلس البلدي بصبراته ل "اعقداء مسلح"ما
نسفر عن تعليق العمل باملكقب.22
وعن دور املجالس البلدية فيما يقعلق بعملية حفظ األمن :اققصر هذا الدور على املشاركة في امللققيات وحضور ا اجقماعات
حيث شارك عمداء البلديات في امللققى األول للمجالس البلدية بطرابلس مع مسؤولي آخرين ،وكا امللققى يهدف للى تأمي
العاصمة ودعم األمن وا اسققرار فيها بدعم وتفعيل مديرية األمن ،23واسقمر القأكيد على ضرورة تفعيل نداء الغرف األمنية
املشتركة 24من نجل اتخاذ القدابير الالزمة والضرورية لقعزيز سلطة القانو وهيبة الدولة ومؤسساتها .كما جاء مشروع "خلق
بؤر اسققرار نمني واجقماعي" الذي جاء با اتفاق بي وزارتي الحكم املحلي والداخلية بحكومة الوفاق الوطني مع ا اتحاد
األوروبي لدعم البلديات وتعزيز قدراتها على تطوير خطة عمل لقحسي تقديم الخدمات في مجال األمن والعدالة 25ليؤكد هذا
ُ
املعني وقد تم اخقيار بلدية "غريا " كنموذج لقنفيذ هذا املشروع املفترض ن يقم تعمميه على العديد من املد والبلديات
ً
بمخقلف ننحاء ليبيا ،فضال عن محاولة بعض املجالس عقد اللقاءات مع األطراف الخارجية من نجل مزيد من القعاو والدعم
ونقل الخبرات :حيث اجقمع عميد بلدية بنغازي العميد نحمد العريبي مع رجل األعمال الفرنس ي جيلي بروغا غونو وعضو
مجلس النواب املصري رئيس الشركات األمنية نصر الدين منهي ملناقشة األوضاع األمنية ببنغازي وتقديم الدعم والخبرات.26كما
ً
ً
تم تكليف الرائد مققاح عمر القماطي عميدا لبلدية تازربو ،ومنحه كافة الصالحيات املقررة قانونا للمجلس البلدي 27من قبل
اللواء عبدالرازق الناظوري ،رئيس األركا العامة للقوات املسلحة القابعة للحكومة املؤققة لقمكي للبلديات من فرض النظام
ً ً
واألمن ،وقد لعب املجلس البلدي نبو سليم دورا بارزا في القوصل لالتفاق املبدئي لوقف لطالق النار بمنطقة نبو سليم بعد
ا اشتباكات املسلحة التي وقعت في البلدية ونسفرت عن عديد من الخسائر واألضرار28.
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http://bit.ly/2lIrIDA
http://bit.ly/2lXFd3g
23
http://bit.ly/2lZJe49
24
http://bit.ly/2kARkmV
25
http://bit.ly/2lWVLsv
26
http://bit.ly/2lj4iCS
27
http://bit.ly/2kVrfed
28
http://bit.ly/2kYXflY
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ً
دور الحكومات تجاه البلديات واملجقمعات املحلية ما زال مقواضعا فاققصر على لصدار القوجيهات وعقد اللقاءات وسبل
الدعم التي  ا ترقى للى حد املشكالت العديدة التي تواجه البلديات :حيث اققصر هذا الدور على اسقمرار الجهود فيما يقعلق
ب قطبيق قرار املجلس الرئاس ي القاض ي بقوفير سلة غذائية للمواطني وفق الرقم الوطني واسقمرار العمل على بدء تفعيل
منظومة املعامالت الخاصة بتسجيل كافة الليبيي وتخصيص نرقام بالجمعيات ،من نجل الحد من عمليات تهريب السلع عبر
الجمعيات الوهمية ،خاصة ون التسجيل سيكو بالنظام اإللكتروني فقط ،29كما نصدر وزير الحكم املحلي بحكومة الوفاق
ً
الوطني "بداد قنصو" توجيهات لرؤساء الجهات القابعة للوزارة بعدم السفر خارج البالد دو نذ مسبق ،30فضال عن اللقاءات
التي تجمع بي املسؤولي املركزيي واملحليي كاللقاء الذي جمع رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج مع مسؤولي بلدية
بني وليد وتعهد فيها باتخاذ كافة اإلجراءات العاجلة والحلول السريعة للمشاكل التي تعاني منها مدينة بني وليد ،واسقكمال كافة
النواقص بأسرع وقت ممكن.31
ونكد النائب باملجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني نحمد معيتيق ن مشاريع البنية القحقية الصغرى في البلديات ستسقكمل
ً
ً
ً
بعد تسييل امليزانية ،مضيفا ن  154مرفقا صحيا سقصلها مبالغ مالية لحل مشاكلها ،ورصد  360مليو دينار لقوفير 11
سلعة نساسية خالل الشهرين املقبلي  32كما قرر نائب رئيس الحكومة املؤققة لشؤو الخدمات عبد السالم البدري ليقاف
ً
ً
ً
عمل املجلس املحلي درنة وتكليف مجلسا تسييريا بديال عنه.33
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http://bit.ly/2lxKkqu
http://bit.ly/2lcoYuA
31
http://bit.ly/2l8pYTC
32
http://bit.ly/2kuFESA
33
http://bit.ly/2lT0HOc
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رغم قدم فكرة لنشاء اإلدارة البلدية في ليبيا والتي تعود للى منقصف القر املاض ي في نشكال مخقلفة ل ا ننها تفققر للهيكل
القنظيمي القوي والفاعل الذي يضمن الحد من املشكالت املحلية بشكل ناجز وفعال ،واحقل خبر بحث عضو املجلس الرئاس ي
وزير شؤو املجالس البلدية املقخصصة ،محمد عماري زايد ،مع عمداء بلديات املنطقة الوسطى (سرت – مسالته – ترهونة
ً
– الخمس – قصر األخيار) ،وبلديات الجنوب تفعيل املجلس األعلى لإلدارة املحلية على مساحة لعالمية واسعة باعقباره تطورا
ً
تنظيميا في مجال اإلدارة املحلية في ليبيا من نجل نقل ا اخقصاصات للبلديات ووضع آلية مناسبة لقحصيل اإليرادات
املحلية ،34كما تمت املوافقة على لنشاء عدد من املباني للمقرات اإلدارية في مدينة زليت  35ملواجهة مشكلة النقص الكبير في
ً
املقار اإلدارية وتخفيفا على املواطني تم فصل تبعية صندوق الضما ا اجقماعي ببلدية الكفرة عن فرع الواحات ليكو تابعا
لإلدارة العامة للصندوق مباشرة لبعدها الجغرافي ،36كما ضم قرارات القعيي األخيرة الصادرة عن عميد بلدية طبرق ،الناجي
مازق والتي تضم نحو  28600معي للى ميزانية ".372017

تقف املجالس البلدية مكقوفة األيدي نمام ظاهرة الهجرة غير القانونية التي ندت للى ازدياد عمليات ا اتجار بالبشر وتأثيره
الكبير على البالد ومقوماتها األمنية وا اجقماعية وا اققصادية والقغير الديموغرافي الذي تتسبب به هذه الظاهرة على املدى
البعيد .وصدر بيا اسقغراب عن املجلس البلدي صبراتة يدين ما وصفه ب"الصمت املحلي والدولي تجاه الهجرة غير النظامية
وماترتب عليها من نذى وتعدي على األرواح البشرية". 38
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http://bit.ly/2lvAtkT
http://bit.ly/2lWUwte
36
http://bit.ly/2lWMMHQ
37
http://bit.ly/2l8y1zX
38
http://bit.ly/2mbeAEp
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كما يخش ى رؤساء البلديات من ن يتسبب اتفاق نبرم بي طرابلس وروما لقمويل مراكز  احقجاز املهاجرين في ليبيا في نقل األزمة
التي تواجهها نوروبا للى ليبيا وهي التي تعاني فيها البلديات نوضاع  ا تحسد عليها حيث ذكر حامد الخيالي عميد بلدية سبها وهي
بؤرة لتهريب املهاجرين في جنوب البالد "لذا كا األوروبيو يريدو السماح لهم باإلقامة فيمكنهم اسقضافتهم على نراضيهم..
وهي نكبر ..لكن ليس في ليبيا ألننا لدينا مشاكلنا الخاصة التي ينبغي ن نهقم بها".39

زارت وفود لعدد من البلديات الليبية هيئة اإلغاثة اإلنسانية  IHHفي تركيا ووجهت لها الشكر على ننشطتها في الدعم اإلنساني
في

ليبيا40

ً
فضال عن املناقشات التي نجرتها بلديات الساحل الغربي ومجموعة شركات صينية للبحث في مشروعات تقعلق

بالخدمة البلدية 41واجقماع عميد بلدية بنغازي العميد نحمد العريبي مع رجل األعمال الفرنس ي جيلي بروقا قونو وعضو
مجلس النواب املصري رئيس الشركات األمنية نصر الدين منهي ملناقشة األوضاع األمنية ببنغازي وتقديم الدعم والخبرات.42

يبدو ن الظروف السياسية واألمنية لم تساعد للى حد كبير املجالس البلدية القيام بدور ملحوظ بخصوص املصالحات خالل
شهر فبراير وربما يذكر تأكيد وزير الحكم املحلي بحكومة الوفاق الوطني بداد قنصو ن نولويات حكومة الوفاق تقمثل بقحقيق
ً
املصالحة الوطنية ومن ضمنها املصالحة بي ورشفانة والزاوية وجنزور  افقا ملناقشتهم املصالحة مع حكماء ونواب ونعضاء
مجالس البلدية بالزاوية.43

39

http://bit.ly/2lXy7eV
http://bit.ly/2kYLBrr
41
http://bit.ly/2mr0z6m
42
http://bit.ly/2lj4iCS
43
http://bit.ly/2lICkSL
40
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ً
ما زالت القحديات التي تواجه املجالس البلدية ونداءها لدور نكثر فاعلية ولنجازا على املسقوى املحلي موجودة بقوة فنقص
ً
اإلمكانات املادية ملواجهة املشكالت املعيشية للمواطني من غذاء وكهرباء ومياه وصحة وتعليم ووقود وبنية تحقية فضال عن
القحديات األمنية التي وصلت للى مققل رؤساء بلديات ولغالق نخرى والتسبب في اخقالق مشكالت الكهرباء واملياه والوقود
والنقل وغيرها تمثال نكبر تحد واألكثر خطورة نمام عمل املجالس وتمكينها من تقديم الخدمات للمواطني .
ومع ذلك هناك شعاع نور يبدو في النفق املظلم من محاو ات جادة للمجالس البلدية للحد من هذه املشكالت األمنية واملعيشية
ودعم من الحكومات التي تعهدت بمواصلة مشاريع البنية القحقية وتخصيص مبالغ مالية ملواجهة املشكالت املعيشية كما
ً
صرح بذلك النائب في املجلس الرئاس ي نحمد معيقق 44فضال عن القباحث حول لنشاء املجلس األعلى لإلدارة املحلية باعقباره
ً ً
ً
حدثا تنظيميا هاما يضمن نقل الصالحيات للمجالس املحلية ويمكنها من نداء دورها بشكل نفضل كما صرح بذلك العضو في
ً
املجلس الرئاس ي محمد عماري زايد ،45اإلدارة املحلية -وفقا للنظم الحديثة -هي األقدر واألنسب لقوفير الخدمات للمواطني
بل ومعيار ملعرفة مدى تقدم الدولة ونخذها باألساليب الحديثة في اإلدارة من عدمه والخصائص الجغرافية والديموغرافية
(السكانية) لليبيا تقول ل نسلوب الحكم املحلي هو األنسب للقعامل مع األزمات التي تعاني منها الدولة والشعب الليبي -مع
الحفاظ على الحكومة في لطار القنسيق .لكن هذا األسلوب من اإلدارة يحقاج لقوافر التسهيالت املادية والبشرية التي تمكنه
من القيام بدوره وا اعقماد على خطط القطوير والقدريب الفعالة والعمل على ترسيخ مفهوم الحكم املحلي ونقل السلطات
اإلدارية واملالية لهذه الوحدات لالرتقاء باملناطق املحلية.

http://bit.ly/2kuFESA
http://bit.ly/2lvAtkT
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44
45

من إصدارات املنظمة
 .1نولويات حكومة الوفاق الوطني.
 .2مسودة ا اتفاق السياس ي،قراءة في املضمو .
 .3تقرير ديوا املحاسية  2014وترشيد اإلنفاق الحكومي.
 .4لطار للقحو ات الشاملة.
 .5اآلثار اإلجقماعية لإلنقسام السياس ي في ليبيا.
 .6املشهد السياس ي و األمني في ليبيا ...رؤية تحليلية استشرافية.
 .7األثار اإلققصادية لإلنقسام السياس ي في ليبيا.
 .8هل لحالل السالم ممكن في ليبيا؟
 .9سياسات الدعم السلعي في ليبيا.
 .10ليبيا  :حصاد عام .2015
 .11تقييم األداء الحكومي خالل عام .2015
 .12الهيئة القأسيسية لصياغة الدسقور الليبي,املسار واملخرجات والقعقيبات.
 .13واقع ا اتفاق السياس ي بي املأمول و املمكن.
 .14تطبيقات الحوكمة في اإلدارة الليبية.
 .15تفكيك مسقويات الصراع محليا ,ومسارات خيار بناء الدولة في ليبيا.
 .16ثورة  17فبراير بعد خمس سنوات  ..لنجازات و لخفاقات.
 .17قطاع الصحة في ليبيا  ..الواقع والقحديات.
 .18نزمة الدينار الليبي  -األسباب واآلثار والحلول.
 .19القعليم العام في ليبيا  -املخقنقات والقحديات وسبل املعالجة.
 .20واقع القعليم العالي في ليبيا.
 .21العدالة ا انققالية طريق للى املصالحة الوطنية.
 .22الحرب على تنظيم الدولة في ليبيا من بوابة الوفاق.
 .23القحول الديمقراطي في ليبيا :تحديات ومآ ات وفرص.
 .24الفساد املالي في ا اققصاد الليبي .. .قراءة تحليلية لألسباب واآلثار واسقعراض للحلول.
 .25السياسات الجمركية الليبية  -وفق تقرير ديوا املحاسبة .2015
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 .26السياسات ا اققصادية والعامة ومقطلبات النجاح.
 .27هل الديمقراطية القوافقية سبيل للقعايش السياس ي في ليبيا؟
 .28الققارير و املؤشرات مفهومها ونهميتها في صناعة القرارات.
 .29القدرة القنافسية لالققصاد الليبي ومقطلبات ا ارتقاء.
 .30نسباب نزمة السيولة في ا اققصاد الليبي.
 .31دور الجماعات ا اجقماعية والدين في الصراع على السلطة في ليبيا.
 .32األداء الحكومي الليبي ومدى انحرافه عن تطبيق الحكم الرشيد.
 .33العالقة بي ديوا املحاسبة ومصرف ليبيا املركزي  -مالحظات و ردود .
 .34تقييم نظام القوظيف واملرتبات في الدولة الليبية.
 .35تقييم نداء وزارة الداخلية في ليبيا.
 .36القنمية اإلدارة......إلدارة القنمية املسقدامة.
 .37عوامل الجغرافيا والديمغرافيا في الصراع و الحل في ليبيا.
 .38العقود و املشروعات في الدولة الليبية.
 .39الحرب ضد تنظيم الدولة في ليبيا الى نين؟
 .40مسارات الحرب في بنغازي.
 .41احقما ات القضية الليبية :القفرد – الحرب – ا انقسام – القفاوض .
 .42د ا ات تقرير ديوا املحاسبة الليبي لسنة  2015ومؤشرات تقييمه.
 .43النظام الضريبي الليبي :تحدي الواقع ومقطلبات اإلصالح.
 .44تقرير الحالة الليبية لشهر يوليو .2016
 .45دور الدولة في النشاط ا اققصادي.
 .46املجقمع الدولي و ا التزام باتفاق الصخيرات.
 .47واقع النفط الليبي خالل عام .2016
 .48ا اتفاق السياس ي بعد ثمانية نشهر على توقيعه.
 .49طرابلس والهالل النفطي  ...مسارا محقمال للحرب في ليبيا.
 .50الجيش الليبي  -مأزق املاضوية وتحدي لعادة البناء.
 .51واقع قطاع النفط الليبي و اآلثار ا اققصادية وا اجقماعية لقوقف تصديره.
 .52ا اققصاد الليبي  :الواقع وسبل النهوض.
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 .53رفض منح الثقة لحكومة الوفاق :يضعف ا اتفاق ويخلط األوراق.
 .54نين الدولقيو ؟ ..نو غياب تيار الدولة في ليبيا.
 .55القضايا و القعويضات في الدولة الليبية.
 .56تقرير الحالة الليبية لشهر نغسطس .2016
ُ َّ
 .57دولة الحرب في ليبيا ..ما هي وكيف تفكك؟
 .58الحوار السياس ي الليبي (الصخيرات)..عراقيل نم طرق مغلقة؟
 .59تحديات القنمية املكانية في ليبيا.
 .60تحو اتالصراعفيالهال النفطيبعدعمليةالبرقالخاطف.
 .61تداعيات لعالني مجلس الدولة و املفتي على ا اوضاع في طرابلس.
  .62اللقمديد وليماذا فشل (الليبيو ) في القداول السلمي؟
 .63تقرير الحالة الليبية لشهر سبقمبر .2016
 .64العدالة ا اجقماعية 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 محقملة 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 نكقوبر .2016
 .72لنهاء الصراع في ليبيا  ....مقترح لطاري للحل.
 .73املشروعات الصغيرة ...الخيار األفضل لالققصاد الليبي.
 .74خمسة مواقع للتراث العاملي بليبيا في قائمة الخطر.
 .75تقييم نداء وزارة الشؤو ا اجقماعية في ليبيا.
 .76تقييم نداء مصلحة املوانئ والنقل البحري في ليبيا.
 .77مؤشرات ليبيا خالل شهر ديسمبر.
 .78مسألة النازحي في ليبيا  ..نضرة عامة .
 .79ا اققصاد الليبي ..للى نين؟؟
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 .80قضية النازحي في ليبيا  ..نظرة عامة.
 .81نهمية دور املنظمات الدولية في دعم األزمة اإلنسانية بليبيا.
 .82حصر النازحي  ..الواقع والقحديات واإلستراتيجيات املسققبلية.
 .83اإلشكاليات التي تواجه عودة النازحي للى مناطقهم و سبل حلها.
 .84الحالة الليبية  -تقرير شهر يناير .2017
 .85الحالة السياسيةالداخلية في ليبيا –شهر يناير .2017
 .86الحالة ا اققصادية في ليبيا –شهر يناير .2017
 .87الحالة السياسية ا اجقماعية في ليبيا –شهر يناير .2017
 .88الحالة السياسية الخارجية في ليبيا (دول الطوق) –شهر يناير .2017
 .89الحالة الثقافية في ليبيا -شهر يناير .2017
 .90الحالة اإلعالمية في ليبيا –شهر يناير .2017
 .91تحديات تواجه قطاع الكهرباء في ليبيا.
 .92ملخص توصيات ندوة "النازحو في ليبيا ..تحديات و حلول" .
 .93خالصة حلقة نقاشية بعنوا "املشاريع الصغرى ..الخيار األفضل لالققصاد الليبي".
 .94اتجاهات الحرب األهلية في ليبيا.
 .95الحالة الليبية  -تقرير شهر فبراير .2017
 .96الحالة األمنية في ليبيا – شهر فبراير.2017
 .97الحالة الدينية  -تقرير شهر فبراير .2017
 .98الحالة ا اققصادية  -تقرير شهر فبراير .2017
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نبذة عن املنظمة الليبية للسياسات و اإلستراتيجيات
املنظمة الليبية للسياسات واإلستراتيجيات هي مؤسسة مسققلة ،غير ربحية وغير حكومية تأسست في ديسمبر  2014في
طرابلس ليبيا ,و تم افققاح مكقب تمثيلي لها في لسطنبول في يناير . 2015تقوم املنظمة بإجراء األبحاث و الدراسات التي تخص
قضايا السياسات واإلستراتيجيات الحالية والناشئة من نجل الوصول للى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من نجل تقديم
الدعم لصانعي القرار .و تكرس املنظمة جهدها من نجل تحسي نداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية اإلققصادية
واإلجقماعية للشعب الليبي .تهدف املنظمة كذلك للى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والقخطيط اإلستراتيجي و ثقافة القميزة
ً
من نجل تطوير نداء املؤسسات الليبية .و تهدف املنظمة نيضا للى تعزيز ونشر املعرفة حول السياسات العامة واإلستراتيجيات
للحكومة من خالل نشر اإلحصاءات والدراسات والققارير الدورية .تقوم املنظمة كذلك بتنظيم مؤتمرات و ورش عمل و
منقديات من نجل النقاش و تبادل األراء و األفكار و نشر املعرفة.

مكتب طرابلس
النوفليين – طرابلس  -ليبيا

هاتف00218 21 340 01 43 :
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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