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 جملة السياسات و اإلسرتاتيجيات

 

  هيئة التحرير

 حريرلتا رئيس ميةاــــش أ.د. عبدهللا
 وــــــــــــــــــــضـع واتـــــــــأ.د. علي الح

 وـــــــــــــــــــــعض أ.د. عزالدين عاشور
 وـــــــــــــــــــــعض  يم ــــأ.د. عوض إبراه

 وـــــــــــــــــــــعض وت ـــــــــير الكــبشالد. 
 
 

 

   

إال عن آراء كتابها وال تعكس بالضرورة رأي  التعرب   اجمللةاملواد املنشورة يف هذه 
 هيئة التحرير أو املنظمة الليبية للسياسات واإلسرتاتيجيات
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 النشروشروط قواعد 

أن تكون أصلية مبتكرة، ويصاحبها إقرار من مقدمها أبنه مل يسبق له نشرها يف أية جهة أخرى وأهنا غري مستلة  . 1
 من أية دراسة أيًـّا كان نوعها.

يكتب على ورقة مستقلة عنوان البحث واسم صاحبه وصفته العلمية مع ملخصني عن البحث أحدمها ابللغة  . 2
 آلخر ابللغة اإلنكليزية.العربية وا

العلمية املقدمة للنشر وفق اإلطار العام املعتاد من حيث: املقدمة، واإلطار النظري، واإلجراءات،   أن تكون املادة  .3
والنتائج، والتفسري واملناقشة، واخلالصة، واملراجـع، مع مراعاة قواعد البحث العلمي واألعراف األكادميية يف التوثيق 

 د وطريقة كتابة املراجع .واالستشها

للمراجع   للمراجع العربية يليه مباشرة " اثنًيا "  توضع قائمة املراجع يف هناية املادة العلمية ، حيث خيصص " أوالً "  .4
األجنبية يف نظام أجبدي يليه"اثلثا" مراجع األنرتنت، واستمرار تسلسل املراجع األجنبية عقب املراجع العربية مباشرة 

 األسلوب التاىل:وفق 

وإذا كان   دار النشر. –مكان النشر  –عنوان الكتاب ويوضع حتته خط –اتريخ النشر –اسم املؤلف    الكتـب :- 
هذا اجلزء يف كتاب لغري صاحبه يكتب العنوان بني عالميت تنصيص وبعده كلمة ) ىف ( مث تستوىف ابقي عناصر التوثيق 

  اخلاصة هبذه الفقرة .

 صفحات النشر .  –رقم العدد  –عنوان اجمللة –عنوان البحث  –اتريخ النشر  –سم الباحث البحوث : ا-

اسم  –اسم الكلية  –رسالة ) ماجستري/ دكتوراه (  –عنوان الرسالة  –التاريخ  –الرسائل : اسم صاحب الرسالة -
 اجلامعة.

أبرقام مسلسلة، ويوضح حمتوى الشكل أسفله،  ترفق ابملادة املراد نشرها الرسوم التوضيحية واألشكال واخلرائط  .5
 كما توضع اجلداول يف أرقام مسلسلة، ويذكر رقم اجلدول وعنوانه فوق اجلدول .
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ختضع كل املسامهات يف اجمللة للتحكيم العلمي املوضوعي، ويبلغ الباحث بنتائج التحكيم والتعديالت املقرتحة   .6
 ردود كل احملكمني.من قبل احملكمني ، إن وجدت، فور إستالم 

 توضع اهلوامش يف أسفل الصفحة املناسبة وترقم ابلتسلسل حسب ظهورها.  .7

يراعى الرتقيم التسلسلي للجداول واملخططات واألشكال والصور، إن وجدت. وجيب وضع عنوان لكل منها يف   .8
 وز عددها الثالثة.األعلى، وذكر مصدرها يف األسفل مع إضافة فهرس يوثقها يف هناية البحث إن جتا

                          ( للمنت ، والعناوين الوسطى 13)  بنـط (Traditional Arabic) تتم الكتابة خبط عريب من نوع  .9
                                 ( ، والعناوين اجلانبية الفرعية  PT  BOLD  HEADING ) ( ، ونوع اخلط16الرئيسة بنط )

( ، ونوع 11)  ، واحلواشي ابهلوامـش بنـط  (MONOTYPE KOUFI) ونوع اخلط(، 14بنط )

 (.SIMPLIFIED ARABIC ( ، ونوع اخلط)12، واملراجـع بنـط )  ( SIMPLIFIED ARABICاخلـط)

سم  3,0 :اهلامش األمين ،سم  2,5 :اهلامش األيسر، سم  23.3: الورقةرتفاع ا ،سم  17.3:  الورقة عرض  .10
 سم.  1.37 :سم ، تذييل الصفحة1.37 :سم ،  رأس الصفحة 2.5 :اهلامش العلوي والسفلي ،

أن يتم تنسيق فقرات كتابة نص البحث على النحو التاىل : تباعد األسطر " مفرد " واحد سم ، وتباعد الفقرات   .11
 سم. نقطة ، واملسافة البادئة للفقرة " واحد " 6" قبل " 

كلمة ماعدى ورقات تقدير   300إىل  250العلمية املوجهة للمنظمة ينبغي أن ترفق مبوجز من حنو كل األوراق  .12
كلمة، تُعّرف   120كلمة، وجرد لعدد من الكلمات املفاتيح، وسرية موجزة للكاتب )  150إىل  100موقف من 

لكرتوين .....اخل(، وصورة شخصية ابلكاتب( وبيان السرية الذاتية املفّصلة )وتشمل رقم اهلاتف والعنوان والربيد اال
 للكاتب )عالية اجلودة(.

من  (info@loopsresearch.com)اخلاص ابملنظمة  أن ترسل الورقة بواسطة الربيد اإللكرتون  .13
 . Wordو  PDFنسختني

mailto:info@loopsresearch.com
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                           االفتتاحية كلمة
 بسم الله الرحمن الرحيم

 والسياسية االقتصادية الوطن، بشئون واملهتمني املتخصصني أيدي بني تضع أن التحرير هيئة يسر            
 الليبية املنظمة عن تصدر علمية جملة وهي  ((، سرتاتيجياتواإل السياسات )) جملة من األول العدد واالجتماعية،

  أشهر. ثالثة كل  دوراي سرتاتيجياتواإل للسياسات
 واالجتماعية، االقتصادية القضااي من العديد والتحليل ابلشرح تناولت ورقات أربع العدد هذا تضمن لقد          

 ركزت بينما القادمة، ابملرحلة النجاح ومتطلبات والعامة االقتصادية السياسات موضوع األوىل الورقة تناولت حيث
 الورقة وتناولت ، املستقبلية سرتاتيجياتواإل والتحدايت واقعها ملائيةا املوارد إدارة سياسات حتليل على الثانية الورقة
 التقارير وأنواع مفهوم تبيان الرابعة الورقة يف مت حني يف ، ليبيا يف الكهرابء قطاع تواجه اليت التحدايت أهم الثالثة

  واالجتماعية. االقتصادية واملؤشرات
 مناقشة على العمل يف املنظمة سياسة يعكس الذي األمر الورقات هذه تناقشها اليت املواضيع تنوع يتضح        

 والربامج واحللول املقرتحات وتقدمي اهتمامها جماالت ضمن تقع اليت وتلك اللييب الشأن هتم اليت احليوية القضااي وطرح
 الالزمة.
 واالسرتاتيجيات، السياسات جملة من األول، العدد ضمن الورقات هذه نشرب تتشرف إذ التحرير هيئة إن        

 املنظمة، عمل جماالت ضمن تقع اليت املواضيع من أي يف ابلكتابة ابملسامهة واالكادمييني املتخصصني كافة  تناشد فإهنا
 من للنشر إجازهتا وتتم العلمي، والتقييم للمراجعة ختضع اجمللة هبذه تنشر اليت الورقات كافة  أن الصدد هذا يف وتؤكد

  ابجمللة. التحرير هيئة قبل
 خيدم ومبا مفتوح والنصيحة النقد ابب أن على التأكيد مع والقبول ابلرضى العدد هذا حمتوايت ىظحت أن أمتىن        
  مستواها. من والرفع اجمللة تطوير إىل ويؤدي املنظمة أهداف
 تعاوهنم حسن على والتقدير الشكر بوافر ابملنظمة لألخوة التحرير هيئة اءوأعض ابمسي أتقدم اخلتام ويف       

  املطلوب. واملضمون ابلشكل العدد هذا خروج يف الواضح األثر هلا كان  واليت ومساعدهتم
 

 عليكم والسالم  ،،، وتوفيق خري كل  إىل وإايكم هللا وفقنا
 

 

  شامية أمحمد عبدالله. د.أ
 رئيس هيئة التحرير
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 السياسات االقتصادية والعامة ومتطلبات النجاح

 محمد شاميةأأ.د.عبدالله 
 جامعة بنغازي -كلية االقتصاد 

 مقدمة

أوضحت التجارب التنموية للدول النامية أن جمرد توافر التمويل للتنمية وإن كان شرطاً الزماً إال أنه 
ث أنه على هذه الدول إن أرادت التحول من النمط الريعي التوزيعي إىل النمط ليس كافيا، حي

املنتج، وأرادت أن حتول جمتمعاهتا من جمتمعات مستهلكة إىل جمتمعات منتجة،  أن تضع مجلة من 
السياسات االقتصادية، والعامة، ترسم املالمح الرئيسية خلارطة االستثمار وتركز على تنمية عناصر 

ىل تنمية القطاعات االقتصادية إوخاصة العنصر البشري وتعتربها ركيزهتا األساسية ابإلضافة  االنتاج
 ىل خلق فرص عمل وفرص استثمار جمدية.إالواعدة ومبا يؤدي 

املتتبع للتطورات اليت طرأت على البيئة االقتصادية يف ليبيا خالل العقود املاضية يعجز عن إن  
والسياسات االقتصادية اليت كانت تطبقها. إذ ال توجد سياسة اقتصادية تفسري سلوك الدولة الليبية 

معلنة واضحة املعامل واألهداف، وهذا أمر يرجع إىل عدم وضوح الرؤية حول الكثري من األمور 
والقضااي املهمة املتعلقة ابالقتصاد اللييب بشكل عام. فطبيعة النظام االقتصادي، ومدى وحدود دور 

اط االقتصادي، واألطر القانونية السائدة، واملالمح األساسية لألنشطة االقتصادية الدولة يف النش
املسموح مبزاولتها، وحركة عناصر اإلنتاج واملناخ العام لالستثمار وغريها من اجلوانب املهمة األخرى 

ف اليت تكّون يف جمموعها بنيان النظام االقتصادي وتعكس سياساته، أمور كانت غامضة وكان موق
الدولة منها مرتدد. والغموض والرتدد بشأن هذه القضااي هلما انعكاسات سلبية ابلغة اخلطورة على 
األوضاع االقتصادية بشكل عام، ويؤداين إىل التفكك وزايدة حدة ما يظهر ابالقتصاد من تشوهات 

 .كلفة اقتصاداي واجتماعيا وسياسيانتيجة لذلك، ويصبح التصحيح أعلى ت
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تصاد اللييب مستهدفات واضحة وحمددة طوال العقود األربعة املاضية، وكانت كل فلم تكن لالق
الربامج والسياسات املطبقة تفتقر للرؤية واإلسرتاتيجية املناسبة الىت ميكن من خالهلا متابعة وتقييم 

ا وصواًل إىل حتقيق الغاايت وئهالسياسات االقتصادية املطبقة، وتصحيح مسارات االقتصاد على ض
املستهدفات االقتصادية املنشودة. حيث تعرض االقتصاد اللييب للعديد من التغريات اهليكلية، و 

 والتوجهات االقتصادية املتباينة. 
وللنهوض ابالقتصاد اللييب يتعني وضع إطار عام جديد للسياسات االقتصادية والعامة يؤسس على   

فهم وإدراك لواقع االقتصاد اللييب وتشخيص للمشاكل الىت يعاين منها، وينطلق من تقييم ومراجعة 
 ابلشأن للسياسات االقتصادية القائمة واملعتمدة لدى القطاعات واملؤسسات ذات العالقة

، ويكون متوافقًا مع رؤى وتطلعات اجملتمع يف إطار بناء ليبيا اجلديدة. ولتحقيق هذه االقتصادي
 الغاية فإنه يتعني إتباع اخلطوات املتتالية التالية:

وحتديد مقوماته، واستعراض املشاكل اهليكلية واملستجدة  تشخيص واقع االقتصاد اللييب     -1
 اد اجلزئي والكلى .الىت يعاين منها على مستوى االقتص

حتديد املشاكل االقتصادية القطاعية والنوعية املرتبطة مبا ميكن اقرتاحه من سياسات اقتصادية،    -2
 مالية ونقدية وجتارية، وتلك املشاكل الىت تقع معاجلتها يف إطار السياسات العامة للدولة. 

املتاحة وأدواهتا املختلفة الىت  استعراض السياسات االقتصادية )املالية والنقدية والتجارية(     -3
ميكن استخدامها يف معاجلة املشاكل االقتصادية الكلية حبيث يتم اقرتاح السياسة املناسبة الىت ميكن 
أن تستهدف معاجلة كل أو بعض من املشاكل االقتصادية الىت يتم تشخيصها وفقًا لطبيعة هذه 

 ت بسياسات اقتصادية أخرى.املشاكل ودرجة تعقيدها، ومن حيث أتثر هذه السياسا
حتديد أولوايت تطبيق هذه السياسات االقتصادية وفقًا ألمهية وخطورة املشاكل االقتصادية  -4

املستهدفة، ووفقاً لدرجة جاهزية املؤسسات االقتصادية املعنية ابلتنفيذ، وحسب املوارد واملتطلبات 
 الالزمة لتنفيذ تلك السياسة .
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وضع إطار زمين لتنفيذ تلك السياسات حبيث تكون سياسات على املدى القصري واملتوسط  -5
 وعلى املدى الطويل، وحبيث يتناسب هذا اإلطار الزمين واألهداف املوضوعة املطلوب حتقيقها.    

 داء العام لالقتصادتشخيص األ

يربز يف االقتصاد اللييب طوال  داء العام لالقتصاد فإننا جند أنه ملوعند حماولة تشخيص مستوى األ
العقود املاضية قطاع يقود النمو االقتصادي يكون متوافقاً واملقدرات املتاحة ويعكس هويته احلقيقية 
غري قطاع النفط. وظل قطاع النفط هو القطاع املهيمن كمصدر للدخل وسلعة التصدير الرئيسية 

يات املنتجة واملصدرة منه ملتغريات دولية رغم كون النفط مورد طبيعي انضب تتعرض أسعاره والكم
 ال تلعب فيها ليبيا دوراً رئيسيًا.

كما أن السياسات االقتصادية واالجتماعية األخرى مل تفرز إقتصادًا واضح اهلوية، أو تنمية      
إقتصادية وإجتماعية قابلة لالستدامة بل كانت التنمية تولّد إقتصادا يعج ابملشاكل والتشوهات، 

ب فيه القطاع غري الرمسي دورًا كبريًا يف توفري السلع واخلدمات وتوفري فرص عمل، وتدنت يف ويلع
ظله مستوايت املعيشة ملعظم أفراد اجملتمع، وكانت املشروعات اليت مت تنفيذها، قد نُفذت بشكل 

حتقق عشوائي، وغري مرتابطة، ووفقًا لتصور حمدد وال تعكس هوية واضحة لالقتصاد اللييب،  وال 
 اهدافه.

لقد كان أمرا طبيعيا أن يضطلع القطاع العام بدور رئيسي يف عملية التنمية، نظرا مللكية الدولة    
للموارد النفطية من جهة ونظرا للتوجهات االشرتاكية اليت كانت سائدة من جهة أخرى من خالل 

قطاع اخلاص االستثمار يف مشاريع البنية التحتية والتوسع يف إنتاج السلع واخلدمات على حساب ال
الذي مت جتميده بشكل كلي واالعتماد على القطاع العام بصورة اتمة يف أواخر السبعينيات، 
وابستخدام مؤشر األمهية النسبية لالستثمارات اليت قام هبا كل من القطاعني، جند أن القطاع العام 

 ملتوسط يف بعض% من حجم االستثمارات الكلية، بل إن مسامهاته جتاوزت هذا ا86استثمر بنحو 
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% يف 100% يف قطاع الزراعة، بل بلغت 93% يف قطاع الصناعة، 98القطاعات، فقد بلغت 
قطاع اخلدمات.  وترتب على االعتماد الكلي على القطاع العام يف تنفيذ الربامج االستثمارية، عدم 

ت اليت تتعرض هلا قدرة السياسة االقتصادية  يف ليبيا جتنيب النشاطات غري النفطية  آاثر التقلبا
 أسعار النفط، حيث انعكست تقلبات أسعار النفط يف معدالت النمو احملققة للقطاعات غري النفطية.

لقد تبني من خالل حتليل هيكل االقتصاد اللييب ابملناطق املختلفة من البالد، بقاء مسامهات  
ضة.  فلقد بلغ متوسط مسامهة القطاعات غري النفطية يف الناتج احمللي اإلمجايل عند مستوايت منخف

%، أما مسامهة قطاع الصناعة التحويلية فقد 2.7قطاع الزراعة يف املتوسط خالل الفرتة املاضية 
 % خالل نفس الفرتة، أما مسامهة قطاع اخلدمة العامة فقد بلغت يف املتوسط2.2بلغت يف املتوسط 

قتصاد اللييب. كما متيزت معدالت وهذا يوضح جانبا آخر من االختالل اهليكلي يف اال %، 22.5
النمو احملققة للقطاعات غري النفطية ابخنفاضها كذلك، حيث بلغ معدل النمو بقطاع الزراعة 

%،  كما 4.0 %، بينما بلغ معدل النمو لقطاع اخلدمــات العامة0.4%، وبقطاع الصناعة 1.5
 متيزت هذه املعدالت ابلتقلب الشديد. 

% 17الستثماري يف القطاعات غري النفطية خالل الفرتة املاضية حوايل كم بلغ متوسط اإلنفاق ا
من الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي، مما يعكس اخنفاض حجم تلك االستثمارات نسبة إىل حجم 
الناتج احمللي اإلمجايل، األمر الذي يشري إىل أن االقتصاد اللييب يعاين من اخنفاض واضح يف إنتاجية 

ال املستثمرة يف القطاعات غري النفطية  مما يعكس عددًا من املشاكل تتمثل يف سوء رؤوس األمو 
االستخدام ملختلف املوارد، وارتفاع لتكاليف اإلنتاج مع اخنفاض يف جودة املنتجات، ونقص يف 
 الكميات املتاحة منها بل واختفائها يف كثري من األحيان مما يؤدي لظهور السوق املوازية فيها، وغري

 ذلك من املشاكل اليت تصاحب هيمنة الدولة على األنشطة االقتصادية. 
وعلى الرغم من اختاذ خطوات مبدئية بصدد توفري ضماانت وحوافز للمستثمر األجنيب، إال أن هذه 

 % من الناتج احمللي اإلمجايل، وترتكز يف قطاع2التدفقات ال تزال حمدودة احلجم، حيث مل تتعد 
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%، وتوزعت النسبة الباقية على 80والغاز الذي بلغ نصيبه من تلك التدفقات واحد وهو النفط 
 كافة القطاعات غري النفطية وانعدمت متاما يف قطاعات التنمية البشرية .

ولقد تبني كذلك أن هناك حاجة واضحة  لتطوير البنية التحتية من خالل برامج واسعة للصيانة،  
مشاريع البين التحتية، خاصة فيما يتعلق ابلطرق واملواصالت وكذلك العمل على تنفيذ املزيد من 

 واملياه والصرف الصحي، يف مجيع املناطق .

ابلنظر يف  آليات وأسلوب تنفيذ مشروعات التنمية يف ليبيا خالل الفرتة املاضية خاصة املشروعات  
اإلجراءات والسياسات احملددة املتعلقة ابلبنية التحتية، يتبني أن التنفيذ يبدأ دون اإللتزام مبنظومة 

واليت من أمهها بناء وتطوير اهلياكل واملؤسسات اإلدارية الكفؤة والقادرة على اإلشراف على التنفيذ 
ومتابعة إدارة املشروعات اليت يتم تنفيذها، كما لوحظ تعدد األجهزة املسئولة عن تنفيذ مشروعات 

سبيل املثال تتوزع مسئولية تنفيذ مشروعات لنفس القطاع )نفس النوع من املشروعات( ، فعلى 
 –اإلسكان واملرافق بني عدة جهات وأجهزة تنفيذية  )جهاز تنفيذ مشروعات اإلسكان واملرافق 

وأجهزة تطوير مدينة طرابلس ،   –واملؤسسة العامة لإلسكان  –وجهاز تنمية وتطوير املباين اإلدارية 
اخل االختصاصات وغياب التنسيق وشيوع املسئولية، مما بنغازي ....اخل(، وهذا األمر أدى إىل تد

 يرتتب عليه عدم القدرة على تقييم ومتابعة التنفيذ وفشل وتوقف الكثري من تلك املشاريع. 

االهتمام الكمي ابالستثمار الصناعي يعترب  رغم من أنوابلنسبة للتنمية القطاعية فإننا جند أنه ابل
شرط ضروري االّ أنه مل يكن كافياً لتحقيق التنمية الصناعية، حيث إن الشرط الكايف يتمثل يف حسن 

% من امجايل االنفاق 19.7إدارة هذه االستثمارات إذ أن االستثمارات الصناعية، واليت جتاوزت 
على املشروعات الصناعية الصغرية واملتوسطة بل ركّزت على التنموي خالل الفرتة املاضية، مل تركز 

املشـــروعات الكبيـرة نسبيًا مثل صناعة االمسنت والصنـــاعات الكيماويــة، والبرتوكمياوية وصناعة 
احلديد والصلب،  فكل هذه الصناعات قد مت تنفيذها ودخلت مرحلة التشغيل منذ الثمانينات، إال 

 اليت كانت متوقعة يف مثل هذه الظروف هي مواجهة العديد من االختناقاتأن إحدى أهم املشاكل 
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النامجة عن عدم قدرة االقتصاد على إدارة مثل هذه األحجام الكبرية من االستثمارات يف جمتمع مل 
يصل بعد إىل الدرجة املعقولة من النضوج يف اجملاالت اإلدارية والتنظيمية، ابإلضافة إىل اعتماد هذه 

اعات على دعم ومحاية الدولة، مما أنعكس يف النهاية يف تدين العائد االقتصادي على هذه الصن
املشروعات الصناعية، ومن مظاهر هذه املشكلة إقامة املشروعات الصناعية وتوطينها يف إطار يتسم 
ابالستعجال، وبدون القيام بدراسات علمية جادة للوقوف على جدواها االقتصادية، األمر الذي 

  يقود إىل إهدار املوارد وقيام  املشروعات غري ذات العائد االقتصادي.  

كما شغل النشاط االقتصادي الزراعي على مر الزمن موقعاً متميزاً يف البنيان االقتصادي فهو املصدر 
الرئيسي الحتياجات السكان من السلع الغذائية، وقد أولت الدولة بعض االهتمام ابلقطاع الزراعي 

% من إمجايل اإلنفاق التنموي، وقيام العديد من 17يف اإلنفاق االستثماري الذي جتاوز متثل 
املشاريع الزراعية اإلسرتاتيجية، ومع ذلك فقد صاحب هذه االستثمارات إقامة بعض املشروعات 
الزراعية بتوجيهات سياسية ال تستند إىل دراسات جدوى فنية واقتصادية. ويف جانب التشغيل 

السياسات العامة اإلدارية والسياسات الزراعية، أن السياسات العامة اإلدارية والسياسات  يالحظ أن
تباعها وتدخلت من خالهلا الدولة تدخاًل مباشرًا االزراعية، التسويقية واإلنتاجية والسعرية، اليت مت 

اعية من حنو يف النشاط الزراعي قد أدت إىل نتائج سلبية على القطاع حيث تراجعت املساحات الزر 
آلف هكتار  كما تغري الرتكيب احملصويل فـي غري صاحل األهداف  866مليون هكتار إىل حنو  1.8

 املتوخاة من تلك املشاريع.

جتدر اإلشارة إىل أن هناك عدة عوامل يف اهليكل السكاين جتعلنا نتوقع زايدة حدة مشكلة البطالة يف 
 64-15ث تبلغ نسبة السكان ممن هم يف سن العمل املستقبل إن مل توضع احللول املناسبة، حي

% وهؤالء يتوقع 50سنة حوايل  20% من اإلمجايل، وأن نسبة صغار السن أقل من 60أكثر من  
دخوهلم لسوق العمل عما قريب، كما أن معدل الزايدة  السنوية يف القوى العاملة يعد معدال مرتفعا 

 من املتوقع، مع ما يشهده اجملتمع اللييب من  %، هذا من جهة، ومن جهة أخرى3.3حيث يبلغ 
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مما . تطورات يف العديد من النواحي، أن ترتفع نسبة مسامهة املرأة يف اجملموع الكلي للقوى العاملة
وتوضح حتليالت هيكل التوظف ابالقتصاد اللييب أن  سريفع من مشكلة البطالة خالل الفرتة املقبلة.

انت يف القطاع العام حيث بلغت نسبة االستخدام فيه يف املتوسط النسبة األكرب من االستخدام ك
% من اإلمجايل خالل الفرتة املاضية. وتعود هذه النسبة املرتفعة إىل هيمنة الدولة على 51حوايل 

النشاط االقتصادي وحمدودية الفرص املتاحة يف القطاع اخلاص، وعدم انتشار املبادرات الفردية نظرا 
العتماد على الدولة لتوفري جماالت للتوظيف وآمان الوظيفة العامة، على الرغم من النتشار ثقافة ا

اخنفاض املرتبات بل وتثبيتها منذ أكثر من عقدين ونصف، أما عن مسامهة القطاع الصناعي يف توفري 
 %. 6.8%، وتناقصت مسامهة القطاع الزراعي لتصل إىل 13.3بلغت  فقدفرص العمل 

القطاع اخلاص فإننا نعلم أن القطاع اخلاص بشكل عام يتمتع مبزااي وإمكانيات كبرية وابلنسبة لدور  
تؤهله ألداء دورا رايداي يف شىت اجملاالت االقتصادية األمر الذي جعل منه احملور األساسي لعملية 

على حد  التغيري والتكيف وإعادة اهليكلة وتنفيذ العملية التنموية يف معظم الدول النامية واملتقدمة
إن القطاع اخلاص أصبح اليوم القوة احملركة للعملية االقتصادية والتجارية بسبب ما ميلكه   السواء.

من كفاءة يف عملية ختصيص املوارد، ومن مقدرة على خلق فرص عمل، ومن قدرة على حتقيق 
ر وحتسني معدالت متقدمة من النمو، كل ذلك من خالل دوره يف حشد املدخرات، وزايدة االستثما

  مستوايت االنتاج والتشغيل يف كافة القطاعات.

لذا يتعني أن يكون ملؤسسات القطاع اخلاص دورا رايداي اسرتاتيجيا يف االقتصاد اللييب خالل املرحلة 
يف إدارة مقدرات وثروات اجملتمع االقتصادية  فالقطاع اخلاص جيب أن يكون شريكا للدولة القادمة.

اص يعترب وبكل املقاييس أكثر انتاجية وأكثر كفاءة يف ختصيص املوارد وحتقيق وذلك ألن القطاع اخل
 مستهدفات اجملتمع يف التطور والنمو.

ولقد بدأ القطاع اخلاص يف االقتصاد اللييب يتقدم وحبذر واضح يف خوض غمار االستثمار وتنشيط  
بعض القطاعات االقتصادية، اليت عادة ما جيد فيها جماالً مناسباً للعمل، مثل خدمات املال والتأمني 
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على أوجه احلياة والنقل والتجارة والعقارات، ولكن نظرًا لطول فرتة هيمنة وسيطرة القطاع العام 
االقتصادية، وبسبب املمارسات اخلاطئة اليت كانت تتعرض هلا مؤسسات القطاع اخلاص، مازالت 
مسامهة القطاع اخلاص متدنية، ومازال غري قادر على املسامهة الفعالة يف توفري فرص العمل وزايدة 

على السماح له بدخول اإلنتاج. ولقد تركز الدعم  املقدم للقطاع اخلاص يف السنوات األخرية 
قطاعات كانت حكرًا على القطاع العام يف السابق ومنحته من خالل حماوالت تشجيع االستثمار  
بعض اإلعفاءات الضريبية، لكن هذه احملاوالت لـم تتبعها إجراءات إلقامة بيئة تنظيمية وتشريعية 

خاهلا ابجتاه نظام السوق ، مالئمة، ومؤسسات مصرفية متطورة، تتالءم مع اإلصالحات اليت مث إد
وإعطاء الدور األكرب للقطاع اخلاص، وذلك من خالل استمرار احملافظة على البنية التنظيمية القائمة 
واليت كرست هيمنة القطاع العام وأسلوب إدارته، األمر الذي يعىن عدم جدية االصالحات وافتقارها 

 للمصداقية . 

دم الوضوح أحجم القطاع اخلاص، الوطين واألجنيب، عن يف ظل هذا الوضع املتسم ابملرتدد وع
االستثمار، وازداد شلل القطاع العام بعد تعرضه ملنافسة جزئية من بعض مؤسسات القطاع اخلاص،  
وتضررت الفئات الفقرية من سياسة تثبيت األجور، ومن عدم وجود فرص العمل وتدين مستوى 

 املعيشة.

 مشاكل وخمتنقات االقتصاد الليبي

ميكننا تلخيص واقع االقتصاد  اللييب من خالل سرد جمموعة املشاكل واملختنقات الىت يعاين منها   
ىل وضع سياسات علمية ممكنة فّعالة، واضحة املعامل واألهداف، إاالقتصاد اللييب حاليًا،  واليت حتتاج 

سهم يف احلد منها حبيث يتم إقرار هذه السياسات يف إطار مرحلي حمدد وآبليات تنفيذ واضحة ت
 وإهنائها، وأهم هذه املشاكل واملعوقات هي: 
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 افتقاد االقتصاد الليبي إلى الرؤية االستراتيجية  ▪
أي عدم وجود رؤية إستشرافية واضحة لالقتصاد اللييب طويلة األجل حتدد مساره، يتم التجمع حوهلا 

القطاعات االقتصادية ذات العالقة ابلشأن واالتفاق عليها، وتتبّناها مجيع املؤسسات واهليئات وكافة 
 االقتصادي.

  التحتية البنية في القصور ▪
حاجة واضحة لتطوير البنية التحتية من خالل برامج واسعة للصيانة مع ضرورة العمل على  اكهن

تنفيذ املزيد من مشاريع البنية التحتية خصوصًا فيما يتعلق ابلطرق واملواصالت ووسائل االتصال 
 واملياه والصرف الصحي.

 صاد )مشكلة االعتماد على النفط(االختالل الهيكلي في بنية االقت ▪
تتمثل ظاهرة االختالل يف بنية االقتصاد اللييب يف كونه اقتصاد أحادي يعتمد وبدرجة كبرية على 

وغري املباشر  إيرادات النفط يف متويل خمتلف نفقات الدولة التنموية واجلارية، إىل جانب أتثريه املباشر
 على فعاليات اإلنتاج بكافة القطاعات االقتصادية.

 

 ضعف اإلدارة الحكومية ▪
متثل سيطرة اإليرادات النفطية على إيرادات امليزانية مظهرًا من مظاهر ضعف اإلدارة العامة  

احلكومية، ويتجسد ذلك يف ضعف جهاز الضرائب، وجهاز اجلمارك، فال تبدو أن هناك جهودًا 
 . وفّعالة يف جباية اإليرادات السيادية واحمللية مبختلف أنواعها واضحة

 

 دارة وظاهرة إهدار المال العامسوء اإل ▪
شهدت السنوات األخرية إقرار سياسات مالية توسعية واستباحة غري مسبوقة للمال العام، مع تفشي 
ظاهرة اخرتاق القوانني واليت تزامنت مع ظاهرة عدم االستقرار اإلداري يف هيكل اإلدارة احلكومية 

ة واحملسوبية )الوزارات وما حكمها( وذلك منذ عقد السبعينات. أدت هذه الظواهر إىل انتشار الرشو 
وضعف األداء وضعف أو انعدام الشفافية،  ســوء اإلدارة وضعف اخلدمات التعليمية والصحية 



 السياسات االقتصادية والعامة ومتطلبات النجاح
 

17 
 

حيث أدى ضعف اإلدارة إىل ضعف اخلدمات التعليمية والصحية مقارنـــة ابلعامل املتقدم، وهذا بدوره 
 أدى إىل مزيد من إهدار املال العــام  املتمثل يف العالج منذ عدة عقود.

 

 ضعف أداء السياسات االقتصادية ▪
يتجسد ضعف أداء السياسة االقتصادية يف قصور هذه السياسات عن حتقيق أهدافها، وعدم فعالية 
أدواهتا  املختلفة، وال شك يف أن ضعف أداء السياسة االقتصادية هو نتيجة طبيعية للتخبط والضبابية 

غم السياسات االقتصادية فيما بينها حيث ال وغياب الرؤية الواضحة ملستقبل االقتصاد، وعدم تنا
توجد أهداف ومعامل واضحة ومشرتكة لكافة السياسات االقتصادية، وكل منها تعمل مبعزل عن 

 األخرى.

  عف مساهمات القطاعات غير النفطيةض ▪
حيث بقيت مسامهات القطاعات غري النفطية يف الناتج احمللي اإلمجايل عند مستوايت منخفضة 

%، وقطاع الصناعة 2.7ث بلغ متوسط مسامهة قطاع الزراعة خالل الفرتة املاضية حنو جداً، حي
%. كما اتسمت معدالت النمو احملققة 22.5%، وقطاع اخلدمات العامة 2.2التحويلية 

 . للقطاعات غري النفطية ابالخنفاض
 تدني حجم وإنتاجية رؤوس األموال ▪

تشري البياانت إىل أن االقتصاد اللييب يعاين من تدن واضح يف حجم وإنتاجية رؤوس األموال املستثمرة 
يف القطاعات غري النفطية، بسبب سوء التنفيذ أو سوء التشغيل ملختلف االستثمارات املوظفة سيما 

نتاج، فقد اخنفضت يف مشروعات القطاع العام. ونتيجة لسياسات النظام السابق يف امتالك وسائل اإل
مسامهة القطاع اخلاص يف اإلنتاج ويف تكوين رأس املال الثابت احمللي وأصبح دوره حمدوداً يف النشاط 
االقتصادي، يف ظل اتساع دائرة القطاع العام وهيمنته على كافة النشاطات اإلنتاجية واخلدمية سيما 

 خالل عقد الثمانينات.  
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 ضعف أداء القطاع المصرفي ▪
اين القطاع املصريف من عدة مشاكل أمهها تدىن دور القطاع املصريف يف الوساطة املالية مما يهدد يع

االستقرار االقتصادي واملايل للبلد، وتضخم السيولة ابلقطاع املصريف، وحمدودية أدوات إدارة السيولة 
 وضعف أو عدم االستفادة منها يف خدمة االقتصاد الوطين.

 

 مشكلة التضخم ▪
 االقتصاد اللييب من ارتفاع معدل الزايدة السنوي يف املستوى العام لألسعار الذي بلغ معدله يعاىن 

. وترجع أسباب التضخم إىل جمموعة من العوامل يتعلق بعضها جبانب 2012% خالل العام 9.5
الطلب ويتعلق بعضها اآلخر جبانب العرض، وابلرغم من ذلك مل يتم اختاذ خطوات فعالة لتحقيق 

 ستقرار يف املستوى العام لألسعار.اال
 

 لبشرية المدربة والعمالة الماهرةالنقص في الموارد ا ▪
يعاين االقتصاد اللييب، القليل يف عدد سكانه، من نقص واضح يف العمالة املدربة املاهرة تدين   

نسبتها يف إمجايل عرض العمل ويف إمجايل عدد السكان. كما أن اجملتمع اللييّب يعترب جمتمعًا فتيًا 
لنظر إىل كرب وترتفع فيه نسبة من هم يف سن العمل من الشباب، كما يرتفع فيه معدل اإلعالة اب

 حجم األسرة الليبية نسبياً .

 ظاهرة البطالة  ▪
يعاىن االقتصاد اللييب من ظاهرة البطالة وهي نتيجة أكيده لعدم قدرة القطاعات االقتصادية املختلفة 
على استيعاب الداخلني اجلدد لسوق العمل من العديد من الفئات ويف خمتلف املناطق مع غياب 

ملوجهة حنو التخفيف من حدة هذه املشكلة. كما يعاىن االقتصاد اللييب للسياسات االقتصادية ا
يف أجهزة الدولة ووحداهتا اإلداريـــة،  ة املتمثلة يف تضخم عدد العاملنيكذلك من تفشي البطالــة املقنع

 . وتدين كفاءة تقدمي اخلدمات العامة واخنفاض معدالت األداء  واإلنتاجية هبا
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 الرفاه وانتشار الفقرخفاض مستوى ان ▪
يعاىن الليبيون من تدىن مستوايت الدخل، واخنفاض مستوى الرفاه االقتصادي للكثري من األفراد  

واألسر، ممن صاروا عند حّد الفقر، ويرجع ذلك إىل سوء اإلدارة املالية للدولة، وإىل اجلمود الذي 
وء إىل إتباع م واللجُ 1981( لسنة 15اعرتى املرتبات لفرتة طويلة يف ظل ما يُعرف ابلقانون رقم )

سياسات الدولة الراعية، الىت تتكفل بتوفري السلع واخلدمات وفرص العمل، وكذلك إتباع سياسيات 
 الدعم العيين للسلع، وما صاحبه من تسرب يف الدعم ومن مث عدم حتقيقه ملستهدفاته . 

 الخلل في توزيع الدخل ▪
ة بني السكان بوجه عام، حيث ظهرت برزت يف االقتصاد اللييب ظاهرة اخللل يف توزيع الدخل واضح

فوارق طبقية يف اجملتمع اللييب، فوجدت طبقة مرّفهة، وتستحوذ على معظم الدخل، وهي ُتشكل 
نسبة قليلة من عدد  السكان، وطبقة تشكل نسبة كبرية من عدد السكان تعاين من تدىن مستوى 

قة وسطى ابجملتمع، حيث دخلها وتدهور مستوى معيشتها، ويف ذات الوقت ال تكاد توجد طب
احنسرت هذه الطبقة لعدم استهدافها ابلسياسات االقتصادية املناسبة والالزمة لتنميتها واحملافظة 

  عليها.
 

 ات اإلدارية والفنية واإلنتاجيةتخلف القدر ▪
يالحظ ختلف القدرات اإلدارية والفنية مبختلف القطاعات واالختناقات النامجة عن عدم قدرة 

على استيعاب وإدارة مثل املشروعات الكبرية يف جمتمع مل يصل بعد إىل الدرجة املناسبة االقتصاد 
 من النضج يف اجملاالت اإلدارية والتنظيمية. 

 

 ضعف الحافز على االستثمار ▪
كنتيجة لضعف الثقة يف االقتصاد ألسباب اترخيية تراكمية مثل أعمال الزحف على مؤسسات القطاع   

اخلاص، وطريقة تغيري العملة، وفرض القيود الكمية على الواردات من مستلزمات التشغيل واخلدمات 
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دىن استغالل الفنية.وعدم احرتام قانون العمل والقانون التجاري من قبل القطاعني العام واخلاص.وت
 الطاقات اإلنتاجية يف األنشطة غري النفطية.

 

 عف السيطرة على المنافذ الحدوديةض ▪
تفشت خالل الفرتة األخرية ظاهرة الفوضى يف كافة املنافذ احلدودية ، بدون استثناء ، متثلت يف 

، واهلجرة  استمرار حاالت التهريب للسلع واحملروقات والنحاس واخلردة وغريها من السلع احملظورة
غري الشرعية ابلرغم من وجود قوانني وقرارات متنع ذلك، كما إستمّر غياب تطبيق اللوائح اجلمركية 

 ابلشكل السليم، ومبا يضمن حتقيق األهداف الرئيسية للسياسات االقتصادية .
 

 ولة األنشطة االقتصاديةعدم وجود مناطق لمزا ▪
يعترب احلصول على األراضي أحد أهم املعوقات الىت تواجه مزاويل األنشطة االقتصادية خاصة يف 
ظل عدم وضوح السياسات واللوائح واإلجراءات احلكومية اخلاصة إبدارة وتنمية األراضي، وغياب 

ام الصناعي دور احلكومة يف توفري أراضي مبواقع متميزة يتوفر هبا خدمات بنية حتتية متكاملة لالستخد
 والتجاري )خمططات صناعية ومناطق جتارية( . 

 

 هيكلية والقانونية للقطاع الخاصضعف البنية ال ▪
عاىن القطاع اخلاص من العديد من املمارسات اخلاطئة متثلت يف عدم تكافؤ الفرص والتهميش 

خاصًا مرتددًا وغري انضج، واإلبعاد املتعمد وغياب البيئة القانونية املالئمة لنشاطه مما أفرز قطاعًا 
يعمل يف بيئة غري مالئمة، وأصبح بذلك غري قادر على املسامهة الفعالة يف توفري فرص العمل وزايدة 

 اإلنتاج واملسامهة يف حتقيق التنمية االقتصادية.
 

 الرسمي غير االقتصاد مشكلة ▪
تنامي ظاهرة األنشطة االقتصادية خارج القطاع الرمسي، حيث يقدر نشاط االقتصاد غري الرمسي 

%. وابلرغم من مسامهة القطاع غري الرمسي يف معاجلة 40نسبة إىل الناتج احمللي اإلمجايل حبوايل 
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القتصاد، من الكثري من املختنقات املرتتبة على السياسات االقتصادية إال أن له آاثرًا سلبية على ا
أمهها املمارسات غري القانونية ذات األثر املباشر على الدخل واإلنتاج، وصعوبة تطبيق أدوات 
السياسات االقتصادية يف توجيها املوارد، فضالً عن أن تنامي حجم القطاع غري الرمسي يعترب مؤشرًا 

 .من مؤشرات التخلف
 

 مشكلة التشريعات غير العادلة ▪

بسبب تكييف العديد من القوانني والقرارات على أهواء النظام السابق، فقد جلأ الكثريون من 
األشخاص الطبيعية واالعتبارية إىل التهرب من تلك التشريعات بشىت الطرق األمر الذي رسخ 

عادة الفساد اإلداري واملايل، يف القطاعني العام واخلاص. لذلك فاألمر يتطلب يف املرحلة القادمة إ
 النظر يف كافة تلك التشريعات الىت عرقلت املسرية التنموية لالقتصاد اللييب.  

ويف إطار التحوالت االقتصادية واالجتماعية اليت رتبتها حرب التحرير والرتاكمات السابقة أتيت  
احلاجة إىل وضع السياسات السليمة، اجلادة واملالئمة اليت تتناسب وهذه االوضاع والرتتيبات 
وتنسجم مع  متطلبات اعادة النهوض ابقتصادان الوطين للوصول إىل مستوايت من التنمية والنمو، 
تتناسب وإمكانياته وتليب طموحاته، وتسهم يف حل مشاكله االقتصادية واالجتماعية، وهتئي املناخ 

جراءات من اإل لالستثمارات اجملدية وتدفع ابجتاه جناحها وحتقيق مستهدفاهتا. وابلتايل فإن وضع حزمة
 والسياسات والتوجهات االقتصادية يعد امرا ملحا.

طار العام للسياسات االقتصادية ولية حول اإلويف هذا الصدد نورد فيما يلي بعض االفكار األ 
 كثر جدية وأكثر فعالية للقطاع اخلاص الوطين.أىل مسامهة إومتطلباهتا واليت ستدفع 
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 االقتصاديةطار العام للسياسات اإل
هناك اتفاق على مجلة من املبادئ العامة األساسية اليت يتعني مراعاهتا عند وضع واختيار السياسات، 

 ومن أمهها:

الواقعية: إذ يتعني أن يتم وضع السياسات، واختيار األدوات على أسس ومعرفة واقعية بظروف  -
يتالءم مع الواقع القائم، ويتعني أن اجملتمع وإمكانيات االقتصاد وأن توضع الغاايت واألهداف مبا 

ن يتم انتهاج الوسائل أتكون األهداف املنشودة واقعية وقابلة للتحقيق وللقياس قدر اإلمكان و 
 واآلليات املمكنة والفعالة.  

غلب املتغريات االقتصادية ذات العالقة، وأن أالشمولية: واملقصود أن تشمل السياسات  -
إلمكانيات املتاحة وأن يتم التنسيق بني كافة القطاعات اليت هلا عالقة تستثمر وتشمل كل املوارد وا

 ابلسياسات ودور كل منها يف التطبيق .
التكامل واالتساق حبيث تكون السياسات أبنواعها متكاملة تشكل يف جمموعها وحدة متناسقة،  -

 ويتعني أن يشمل هذا التناسق والتكامل كافة األهداف والوسائل واآلليات.  
املرونــــة: إذ يتعني أن تتمتع السياسات بقدر من املرونة ميّكنها من االستجابة ملتطلبات  -

االقتصاد، وان تواكب التغريات واملستجدات, وأن تستجيب  للتطورات املتسارعة على الساحة 

ذه السياسات احمللية واإلقليمية والعاملية، وللتغريات يف العلوم ويف التقنية، وإمجاال يتعني أال تكون ه

 قيدا حيد من حركة اجملتمع ومؤسساته.
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 متطلبات أساسية

مير االقتصاد اللييب هذه الفرتة حبالة من إعادة البناء وإعادة اهليكلة وإعادة اإلعمار يف حماولة   
مجاع على ضرورة إللخروج من تداعيات حرب التحرير وما سبقها من تراكمات سلبية.  وهناك 

إعادة صياغة دور الدولة ودور القطاع اخلاص على أن يكون للقطاع اخلاص دورا متميزا يتجه حنو 
كرب وأوسع  خلوض غمار االستثمار والتوظيف واإلنتاج والتوزيع، بل دور الرايدة يف أإعطائه دورا 

إىل جانب االستثمار الوطين، يف  العملية االقتصادية، وفتح الباب أمـــام االستثمار األجنيب ليسـهم،
 دفع عجلة إعادة البناء وحتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة.

ولوضع هذه التوجهات موضع التنفيذ البد وأن يبدأ برانمج عملي وواقعي لتقدمي كافة أشكال الدعم 
من القوانني واللوائح  احلقيقي واملعنوي واإلداري والقانوين ملؤسسات القطاع اخلاص، فالكثري

واالشرتاطات واملتطلبات وغريها من القضااي املعيقة مازالت شاخصة وتعيق أقدام املستثمرين احملليني 
 قبل االجانب.

مع ضرورة وضع األطر الالزمة لنشر ثقافة املنافسة والشفافية، واعتبار معايري الكفاءة أساسا للدعم  

السياسات اليت تالئم املرحلة وتواكب هذه التغريات ومبا يليب واملساندة. واألهم يف هذا كله وضع 

طموحات األطراف املتنوعة املشاركة يف العملية االقتصادية التنموية. السياسات االقتصادية الفعالة، 

اليت ترسم أدورا جديدة للقطاع العام ومؤسساته, وللقطاع اخلاص ومؤسساته، ومبا حيقق أهداف 

 حة العامة.اجملتمع وخيدم املصل
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 السياسات والتوجهات العامة

 السياسات المتعلقة بتهيئة المناخ اإلداري والقانوني المستقر -1

أى ضرورة أن يتسم املناخ االستثماري ابالستقرار اإلداري والقانوين، وأن يكون مناخا يتصف بكونه  
اإلدارية اخلاصة ابلتسجيل عمال عمال وللقطاع اخلاص، خاصة فيما يتعلق ابألصديقا لبيئة األ

والرتاخيص واملوافقات وغريها، حيث من  الضروري أن هتدف هذه السياسات إىل تسهيل اإلجراءات 
القانونية وجعل النصوص واضحة الفهم والتفسري، بعيدة عن الغموض، خالية من الثغرات، بعيدة 

االقتصادية والقانونية واإلدارية يف  عن احملاابة، شفافة وموضوعية. فمن األمور اليت تؤخذ على البيئة
االقتصاد اللييب خالل الفرتة املاضية، عدم االستقرار التشريعي واإلداري وكثرة حاالت الدمج 
 والفصل والتغيري واإللغاء وغريها مما افرز بيئة غري مالئمة وذات سلوكيات هلا أاثرها السلبية الواضحة.

 سياسات دعم وتأهيل القطاع الخاص -2

لكي يتمكن من قيادة العمل التنموي الفعال، وتتحسن معدالت أدائه، ويتمكن من استيعاب  
حبيث يكون من ضمن أهداف هذه السياسات كسب ثقة املستثمرين  الفرص االستثمارية املتاحة.

 الوطنيني واألجانب، ودعم برامج تدريب مركزة بشان إعداد رواد مبادرين حقيقيني 
"Entrepreneurs”   ، ورعاية الواعدين منهم ودعم مشاريعهم لتكون األساس لبناء قطاع

 خاص وطين فعال.

 المجزية وعوامل الجذب الحقيقية السياسات الخاصة بتوفير الحوافز -3

سياسات واضحة توفر مجلة من عوامل اجلذب واحلوافز الكــفؤة والفعالة هنا هو وجود فاملطلوب   
والوضــوح،  ن تتسم هذه احلوافز ابلشفافيةأواألجانب دون متييز، و يف جذب املستثمرين احملليني  
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وحبيث تغطي جماالت متنوعة، خاصة فيما يتعلق بتحقيق التنمية املكانية أو حتقيق األمن الغذائي، 
أو تنمية اجملاالت االجتماعية احليوية كاخلدمات الصحية والتعليمية  تشجيع القطاع التصديري أو

 ة التحتية .واإلسكان والبني

 دوار بين القطاعين العام والخاصالسياسات المتعلقة بتقسيم األ -4 

حيث يتعني أن يتم التأكيد يف هذه السياسات على مبدأ التكاملية بدل التنافسية بني القطاعني   
العام واخلاص، وعدم اعتبار احدمها بديال عن األخر أو نقيضا  أو منافسا له، بل لكل منهما دوره 

لقطاع العام املخضرم نه يتوقع من اإاملميز ومكانته املهمة يف برانمج إعادة اهليكلة. وجتدر اإلشارة إىل 
ن ميده بكافة الوسائل والسبل اليت متكنه من أأن يقدم الدعم واملساندة للقطاع اخلاص الناشئ  و 

 قيق أهداف  مرحلة إعادة اهليكلة.أداء الدور املرتقب يف إطار حت

 السياسات الرامية لزيادة المقدرة التنافسية لالقتصاد الوطني -5

صاحبة إلعادة اهليكلة وإعطاء دور أكرب للمبادرات الفردية، زايدة من املعروف أن من األمور امل 
درجة االنفتاح على السوق العاملي وما يتضمنه من اشتداد لدرجات املنافسة يف كل األسواق ، 
خاصة يف إطار منظمة التجارة العاملية،  واتفاقيات الشراكة العربية واملتوسطية، كل ذلك يتطلب 

حمددة تشجع الوحدات العاملة يف االقتصاد اللييب على ضرورة رفع املقدرة  وجود سياسات اقتصادية
التنافسية، وزايدة مستوايت األداء والكفاءة وجعل ذلك املعيار األساسي للموجهة فــي السوق 

 .  العاملي
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 السياسات المتعلقة بتنظيم االستخدام وسوق العمل -6

حمددة، وسبل عملية ممكنة ، لتنظيم سوق العمل حبيث تتضمن هذه السياسات آليات ووسائل  
عن العمل، واملشاكل املتعلقة ابلبطالة  خاصة فيما يتعلق ابلعمالة الوافدة، حلل مشاكل العاطلني

املقنعة وابلتكدس اإلداري، ابإلضافة إىل تنظيم أسس االستخدام وفق هيكل معدل ومناسب 
لمية لشغل الوظائف، ومبا يضمن سيادة معايري للمرتبات واألجور، ووفق ضوابط عامة ومعايري ع

 الكفاءة واملقدرة بعيدا عن الوساطة واحملسوبية واملعايري األخرى االجتماعية وغريها . 

  متطورة ومعلومات بيانات قاعدة -7

يعترب توفري قاعدة بياانت ومعلومات عن بيئة األعمال واالستثمار والقطاعات االقتصادية من األمور  
ية املهمة، حبيث تتضمن املؤشرات املالية واالقتصادية العامة ذات العالقة , وحتديثها بشكل احليو 

دوري ) شهري، سنوي (، وأن يتم اإلفصاح عن املعلومات والبياانت اجلديدة بشكل سريع يفيد 
ية القطاعات واألنشطة االقتصادية. فتوفر قاعدة حديثة متطورة للبياانت يعد من املتطلبات األساس

املهمة لتحسني أداء وكفاءة السياسات االقتصادية والعامة ، حيث يعاين املهتمني  بشئون االقتصاد 
واملال من النقص الواضح يف البياانت احلديثة ، والتعارض والتناقض بني املتوفر منها ، نظرا لتعدد 

يتم التعامل مع فجوة   اجلهات اليت تقوم إبعدادها ، وبشكل عام هناك نقص يف البياانت، وغالبا ما
 متتد أحياان لسنوات .

 سياسات داعمة  لبرامج البحث والتطوير -8

وذلك عن طريق اإلنفاق املباشر على املؤسسات العلمية ، ومراكز البحوث ، للقيام ابلدراسات  
فات االقتصادية والفنية الالزمة للتطوير يف اجملاالت املختلفة وللرفع من مستوايت اجلودة واملواص

واملعايري للمنتجات الوطنية، والرفع من اإلمكانيات التنافسية ملؤسساتنا الوطنية حمليا ودوليا. ونشري 
يف هذا الصدد إىل عدم وجود سياسة وطنية واضحة للبحث العلمي، بل إن اإلطار املؤسسي احلاضن 
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حدي املعريف الذي للبحث العلمي ومؤسساته غري موجود ابلصورة املطلوبة  اليت حيتمها حجم الت
 نواجهه  بروز ما يعرف ابالقتصاد املعريف من جهة، وواقع البحث العلمي املعاش من جهة أخرى .

 الشعور باالنتماء و سيادة القيم األخالقية -9

نؤكد على أمهية سيادة القيم األخالقية وارتفاع الشعور ابالنتماء للوطن  وما لذلك من أاثر إجيابية  
ال، وحتقيق االستعمال الرشيد للموارد العامة واخلاصة، والرفع من مستوايت الكفاءة، يف جمال األعم

واحلرص على مقدرات االقتصاد الوطين. فالبعد عن الغش والرشوة واالحتكار واالستغالل واألاننية 
والوساطة واحملسوبية والقضاء على كافة صور الفساد، و يف املقابل انتشار قيم الصدق والعدل 

لتعاون وحب الوطن، وتغليب املصلحة العامة، واحلرص على أداء الواجب، وااللتزام واحرتام وا
السياسات العامة، كلها أمور جتعل من بيئة األعمال مناخا طيبا تنمو فيه قيم التعاون  واخلري  وتزداد 

 فيه الكفاءة ويرتفع فيه األداء إىل املستوايت املنشودة .

دى الكثري من املتخصصني أبنه ال ميكن قيام تنمية اقتصادية ومنو اقتصادي هناك قناعة راسخة ل    
عمال الوطنيني املخلصني، قطاع خاص مستدام إال بوجود قطاع خاص يتكون من كافة رجال األ

حيوي قوي يف تركيبته انضج يف براجمه وقادر على خوض غمار االستثمار واملشاركة الفعلية يف دفع 
 ليبيا اجلديدة، ذلك من خالل ما يلي:عجلة االقتصاد يف 

الشراكة والتكامل بني مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع اخلاص، إذ يتعني أن ينظر إىل  - 1
القطاع اخلاص كشريك رئيسي لتحقيق التنمية االقتصادية املستدامة وخلق فرص عمل، وميكن 

اخلاص املتزايد على أن يتم تكريس هذه الشراكة عن طريق سياسات تعاجل طلب القطاع 
اخلدمات املقدمة من القطاع احلكومي بشكل فّعال، أي رفع أداء مؤسسات الدولة لتقدم 

  للقطاع اخلاص خدمات إدارية متميزة متكن القطاع اخلاص من التطور واالنطالق.
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ود إطار تنقية حزمة القوانني والتشريعات القائمة يف اجملال االقتصادي واملايل ومبا ميكن من وج - 2
 تشريعي يضمن احلقوق ويهيئ سبل النجاح والتطور للمؤسسات العاملة يف اجملال االقتصادي.

سيادة مبدأ الشفافية وتوفري املعلومات الدورية الشاملة واليت متكن مؤسسات القطاع اخلاص  - 3
 من تقدمي االستشارات ودعم القرارت احلكومية.

ير سياسات الدولة وتطبيقاهتا، وتعزيز الربط بني االداء إشراك القطاع اخلاص يف عملية تطو  - 4
 والكفاءة يف مؤسسات القطاع العام .

تطوير مؤسسات الدولة واستخدام معايري احلوكمة ومبا ينعكس على األداء وحتسن بيئة األعمال  - 5
 عمال تشجع مبادرات االستثمار واإلنتاج.ووجود بيئة إدارية تشريعية صديقة لقطاع األ

عمال اخلاصة بل يتعني أن تكون العالقة توقف دخول مؤسسات الدولة كمنافس ملؤسسات األ - 6
 عمال ودعمه بدال من اضعافه.تكاملية وليست تنافسية.وأن تعمل الدولة على تقوية قطاع األ

متكني املستثمرين من جتاوز العقبات إلمتام اإلجراءات الالزمة لولوج أبواب االستثمار واليت  - 7
أتيت يف مقدمتها احلصول على األراضي والتمويل من خالل اجراءات تتسم ابلشفافية والعدالة 

 واملصداقية وتضمن احلقوق، كل ذلك يف اطار الدفع حنو حتقيق منو اقتصادي مستدام.

نشطة غري النفطية وفتح اجملال لتشجيع االستثمار الوطين فيها دعم مبادرات االستثمار يف األ – 8
 س متكافئة مع االستثمار األجنيب.على أس

تبين سياسات اقتصادية أبدوات علمية ممكنة وفعالة تسهم يف جمملها لربوز بيئة اقتصادية  - 9

 صديقة لقطاع األعمال.
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 السياسات الالزمة للمرحلة القادمة

  :ال  : السياسات االقتصادية النوعية االساسية وهيأو

وزارة املالية ابلتنسيق مع اجلهات واألجهزة ذات العالقة وتتلخص  .. تضعها وتنفذهاسياسة املاليةال -
يف: سياسة مالية حُتدث تغريات هيكلية يف اجلهاز املايل، ومبا يضمن فعالية أدوات السياسة املالية، 
ومبا حيقق التعديالت املرغوبة يف النظام الضرييب، وينمي اإليرادات العامة،  ويرشد اإلنفاق العام 

 نتاجيته.ويرفع إ
 

.. يضعها ويشرف على تنفيذها مصرف ليبيا املركزي ابلتنسيق مع اجلهات واألجهزة سياسة النقديةال -
ذات العالقة، وتتلخص يف: سياسة نقدية فعالة هدفها خلق االستقرار االقتصادي، وحتقيق إصالح 

استقاللية املصرف  حقيقي يف النظام النقدي واملصريف، ومبا يعزز القيمة احلقيقية للعملة ويضمن
 املركزي، وتطوير أدوات السياسة النقدية ورفع كفاءة أداء اجلهاز املصريف.

 
.. تضعها وتنفذها وزارة االقتصاد ابلتنسيق مع اجلهات األخرى ذات العالقة، سياسة التجاريةال  -

لك ابلعمل وتتلخص يف: سياسة جتارية ُتسهم يف دعم وتنشيط حركة التجارة الداخلية واخلارجية، وذ
على تفعيل االجراءات الالزمة لدعم نشاط التصدير، ومبا حيقق االستقرار االقتصادي، ومحاية 
املنتجات الوطنية، وتدفع إبجتاه اندماج االقتصاد الوطين يف منظومة منظمة التجارة العاملية وفق أسس 

 متكافئة.
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 قتصاديةثانيا : السياسات العامة المصاحبة إلجراءات السياسات اال

وهي حزمة من السياسات املساندة والداعمة لفعالية السياسات االقتصادية ومن أهم هذه  
 السياسات ما يلي :

 سياسات موجهة حنو إعادة هيكلة االقتصاد الوطين.  -
 سياسات موجهة حنو الرفع من كفاءة وفاعلية السياسات االقتصادية. -
 مصاحبة للسياسة املالية.سياسات موجهة حنو معاجلة مشكلة البطالة  -
 سياسات موجهة حنو حتسني بيئة األعمال وحتفيز القطاع اخلاص.  -
 سياسات موجهة حنو الرفع من كفاءة الوحدات اإلدارية ومؤسسات وهيئات القطاع العام.  -
 سياسات موجهة حنو هتيئة البيئة القانونية والتشريعية الداعمة لدور القطاع اخلاص.  -
حنو تعزيز سيطرة الدولة على املنافذ احلدودية دعمًا  جلهود االستقرار  سياسات موجهة   -

 االقتصادي.

 الثوابت االقتصادية في مرحلة بناء ليبيا الجديدة

أن أي سياسة اقتصادية مقرتحة ملعاجلة املشاكل االقتصادية واملالية الىت يعاين منها االقتصاد اللييب، 
ط واملدى الطويل جيب أن تُراعى وأتخذ يف االعتبار مجلة من وحتقيق مستهدفاته على املدى املتوس

الثوابت االقتصادية الوطنية، الىت تعترب حمددات أو قيود على هذه السياسات، وتتمثل هذه الثوابت 
 يف مرحلة بناء ليبيا اجلديدة  فيما يلي:

كأسلوب للرفع من إن االقتصاد اللييّب جيب أن يكون إقتصاداً حراً، يعتمد املنافسة الشريفة   .1
مستوى الكفاءة االقتصادية، ويف ختصيص املوارد، وأن يكون هذا االقتصاد خاٍل من االحتكارات، 
وحترتم فيه امللكية اخلاصة، ويُراعى مبادئ ومتطلبات محاية البيئة، ويعتمد أساليب وتقنيات محاية 

 املستهلك.
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، ويف إنتاج السلع واخلدمات، ويعترب يلعب القطاع اخلاص دوراً حمورايً يف النشاط االقتصادي .2
 القطاع اخلاص شريكاً إسرتاتيجياً يف حتقيق التنمية املستدامة يف االقتصاد اللييب. 

تلتزم الدولة ابلقيام مبهامها يف حتقيق االستقرار االقتصادي، وتنظيم إدارة االقتصاد الكلي،  .3
وزيع الدخل وإعادة توزيع الدخل، وإنتاج وضمان تكافؤ الفرص ألفراد اجملتمع، وحتقيق العدالة يف ت

 وتقدمي السلع واخلدمات العامة.
مراعاة أن املصدر الرئيسي للدخل يف ليبيا هو تصدير النفط اخلام، وأن النفط مصدر طبيعي  .4

 انضب، وأن لألجيال القادمة حق يف هذا املورد، وأن إنتاج النفط وصادراته وأسعاره 
ظروف السوق الدولية اليت يعترب دور ليبيا فيها، كعامل مؤثر، دورًا  ختضع ملتغريات دولية وحتكمها

 حمدودًا.
أن يستند النظام املصريف واملايل على مبادئ الشريعة اإلسالمية ، ويعتمد أدوات وسياسات  .5

 متويل إسالمية، ويسعى إىل التحول حنو املصرفية اإلسالمية.
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 ليبيايف سياسات إدارة املوراد املائية 
 الواقع و التحديات و اإلسرتاتيجات املستقبلية

 م . ريما إبراهيم حميدان
 باحثة بالمنظمة الليبية للسياسات واإلستراتيجيات

 المقدمة

الري  للدول مثل قطاعات ابجملاالت احليوية األساسية مرتبط تكمن أمهية قطاع املوارد املائية يف كونه
البيئي  يشكل حمور النظام وو الصناعية احلضرية  و الزراعة ابإلضافة إىل ارتباطه الوثيق ابلنشاطات

مما جيعله أحد  ي وتزداد هذه األمهية مبالزمة قطاع املوارد املائية لعمليات إنتاج الطاقة،و الصح
نمية املستدامة اليت أقرهتا و يشكل جزء من أهداف الت للدول،األهداف الرئيسية يف اخلطط التنموية 

واجه هذا القطاع العديد من عامليا ي. 2015اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف إجتماعها عام 
بفعل  توسع إستعماالت املياه تزيد من  التحدايت املرتبطة ابلتطورات اإلقتصادية و التنموية اليت

، كل هذه  يد التغريات املناخيةاتز  لتايلواب الكبرية و الزايدة السكانيةتوسع األنشطة اإلقتصادية 
مما جيعل املنظمات العاملية تعترب  ،النزاعات اإلقليمية و الدولية العوامل أصبحت حمورًا للعديد من 

اجملتمع الدويل على دعم وضع  فيه  يعمل يف وقت املاء هو مشكلة القرن الواحد و العشرين.
ة للدول اليت تعاين من شح يف مصادر املياه و ضعف إسرتاتيجيات إلدارة املوارد املائية خاص

اإلمدادات املائية و من أمهها تبين مباديء اإلدارة املتكاملة للموارد املائية اليت هتدف لوضع ختطيط 
 مستدام للتعامل مع التحدايت املختلفة و املتزايدة على قطاع املوارد املائية. 

 متضمنة بعض النواحي الفنية و بشكل أكرب اه يف ليبيا عرض واقع قطاع املي هذه الورقة هتدف إىل
التحدايت و املشاكل  وسياسة التعامل مع قطاع املوارد املائية وابلتايل حماولة حتليل  النواحي اإلدراية

املستقبلية اليت تواجه هذا القطاع و ينشر أهم البياانت و اإلحصائيات  توقع املشاكل  احلالية و
 ، ووجب التنويه أن هذا البحث التقارير الدورية املرتبطة بوضع املوارد املائية يف ليبيااملتوفرة و نتائج 
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اعتمد على تقارير و احصائيات رمسية خاصة تلك املتوفرة يف موقع املؤسسات احمللية والدولية 
 .وكذلك بعض الدراسات اليت قام هبا األكادمييون والباحثون املهتمون هبذا الشأن 

 

  يف ليبيا قطاع الواقع  .أ
 تمهيد

تقع ليبيا ضمن املنطقة العربية اليت تعترب من أكثر املناطق فقرًا يف موارد املياه يف العامل، و تتجاوز 
 120خرى خط الفقر املائي احلاد حيث يقّدر نصيب الفرد يف ليبيا حبوايل أدولة عربية  12ليبيا مع 

يف حني أن حد  2015ر العاملي لتنمية املياه لعام مرت مكعب يف السنة لكل فرد و ذلك وفقاً للتقري
الفقر العاملي يقّدر أبلف مرت مكعب يف السنة لكل فرد. تقع مساحة كبرية من ليبيا داخل املناخ 
الصحراوي و شبه الصحراوي مما جيعلها تعاين من قلة معدالت هطول األمطار و تفتقر جلراين املياه 

مواسم معينة فتعتمد يف مواردها بشكل رئيسي على املياه اجلوفية السطحية عدا عن بعض األودية يف 
الغري متجددة أبحواض اجلنوب اللييب, و يوفر مشروع النهر الصناعي الذي بدأ يف العمل منذ عام 

 إمدادات املياه للمدن ذات الكثافة السكانية العالية على الساحل اللييب.  1993

i. الموارد المائية 

املائية يف ليبيا بني موارد تقليدية مثل املياه اجلوفية و املياه السطحية الناجتة من جراين تنقسم املوارد 
األودية يف مواسم هطول األمطار و موارد غري تقليدية مثل املياه املعاجلة من حمطات حتلية مياه البحر 

 و حمطات معاجلة مياه الصرف الصحي.
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 املوارد التقليدية ❖
 المياه الجوفية .1

% على املياه اجلوفية حيث تشكل املصدر األساسي للمياه 95تعتمد إحتياجات ليبيا املائية يف 
املستعملة يف قطاعات و أنشطة خمتلفة أمهها الزراعة و الري و اإلستخدامات املنزلية و الصناعية و 

جددة يف املناطق اإلقتصادية و الصحية. تنقسم املياه اجلوفية إىل ستة أحواض رئيسية بني مياه غري مت
اجلنوبية من البالد و مياه جوفية متجددة يف املنطقة الشمالية و على السواحل تشمل سهل اجلفارة 
و اجلبل األخضر وأجزاء من املنطقة الوسطى و أحواض غدامس تغذيها مياه األمطار و السيول 

مليون مرت  650وايل سنواًي لقرهبا من السطح و تقدر مياه األمطار اليت تغذي هذه األحواض حب
. متّ إكتشاف وجود أحواض مياه جوفية ابجلنوب 2010مكعب ابلسنة حسب إحصائيات حملية عام 

حتتوي على خمزون بكميات كبرية من املياه يف الستنيات عند بدء عمليات التنقيب عن النفط، حيث 
سبب كون املياه اجلوفية كان السكان احملليون حيفرون آابر صغرية بطرق تقليدية لسد إحتياجاهتم ب

قريبة من السطح، مث توجهت الدولة إىل حفر آابر عميقة بطرق حديثة إلستخراج و معاجلة املياه و 
مت إنشاء مشروع النهر الصناعي لتوفري املياه العذبة للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية بشمال 

شاء حمطات حتلية مياه البحر على الساحل و البالد حني متت مقارنة تكلفة تنفيذ املشروع بتكلفة إن
كانت تكلفة مشروع النهر األنسب مليزانية الدولة يف ذلك احلني فتم تنفيذ شبكة أانبيب صناعية 

% و لإلستعماالت املنزلية و الصناعية, حيث 67هتدف بشكل أساسي لري املناطق الزراعية بنسبة 
من جمموع مخس مراحل, و البقية توقف العمل على  مت تنفيذ املراحل الثالثة األوىل من املشروع

تنفيذها.  تشمل املياه اجلوفية غري املتجددة أحواض السرير و الكفرة و مرزق و احلمادة حيث 
مرت من خالل منظومة النقل  4تستخرج منها كميات مياه تنقل عرب أانبيب خرسانية ضخمة بقطر 

مكعب يوميًا حسب إحصائيات جهاز إستثمار مياه مليون مرت  6.5ابلنهر الصناعي تقدر حبوايل 
منظومة جبل احلساونة. يؤدي السحب على املياه من األحواض الغري متجددة إىل هبوط منسوب 
املياه اجلوفية الذي يتطلب تقنيات إستخراج مياه و معاجلة خمتلفة نتيجة زايدة أعماق السحب و 
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دة يف نسب املواد املعدنية و اثين أكسيد الكربون و تغري خصائص املياه يف الطبقات العميقة من زاي
تغري درجة  احلموضة و نقص نسب األكسجني و هي خصائص تؤثر يف جودة مياه الشرب بشكل 

مرت يف املناطق ذات اإلستغالل الكثيف  2.5خاص. يرتاوح اهلبوط يف منسوب املياه اجلوفية بني 
رت يف أحواض الكفرة اليت تعترب من أكثر األحواض م 0.5مرت إىل  1.5للمياه مثل سهل اجلفارة و 

الغنية ابملياه العذبة كوهنا تقع ضمن خزان احلجر الرملي النويب املشرتك مع مصر و السودان و 
% تضمن هذه األحواض خمزون 34التشاد، حيث تشكل حصة ليبيا من إنتاج احلوض ما يقارب 

عام منذ بدء عمل مشروع النهر الصناعي  50تصل إىل جويف يكفي اإلحتياجات املائية لليبيا ملدة قد 
وفقًا لبعض التقديرات، غري أن الطلب املتزايد على املياه اجلوفية و إستغالل جزء كبري منها يف 
عمليات الري للمحاصيل الزراعية اليت تستهلك كميات ضخمة من املياه مع إزدايد التعداد السكاين 

مليون مرت مكعب  1940ملوارد املتاحة و الطلب قد يتجاوز ما قيمته يؤدي إىل عجز يف املوازنة بني ا
 .  2012سنوايً وفقاً إلحصائيات عام 
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 ( 1جدول )

 كميات املياه ابألحواض اجلوفية بليبيا

 

 

 

 

 

كميات املياه املتاحة 
 سنة(\3)مم

 

 املساحة

 

 األحواض

 متجددة غري متجددة 

 سهل اجلفارة 19800 300 50

 اجلبل األخضر-سهل بنغازي 126750 300 50

 غدامس سوف اجلني 208150 50 350

 الكفرة 346300 -- 1650

 سرت-السرير 573500 -- 1570

 مرزق 430900 -- 2500
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 المياه السطحية .2

 100تفتقر ليبيا إىل جراين املياه السطحية بسبب طبيعة مناخها الذي مينح معدالت هطول مبتوسط 
ملم يف السنة بسبب  500ملم يف السنة مع وجود مناطق تصل فيها معدالت اهلطول السنوية إىل 

ى املياه طبيعتها اجلبلية و قرهبا من الساحل مثل اجلبل األخضر و جبل نفوسة، مما جيعل اإلعتماد عل
%. تؤدي األمطار املومسية اليت تستمر من شهر أكتوبر 3السطحية يف اإلحتياجات املائية ال يتجاوز 

حىت فرباير إىل جراين للمياه يف األودية و بعض السيول اليت يستفاد منها يف عمليات ري املزروعات 
مجع و سدود مائية، يقدر  و األنشطة الصناعية و تغذية املياه اجلوفية من خالل جتميعها أبحواض

سد موزعة بني عدة مناطق  18مليون مرت مكعب يف السنة بعدد  61خمزون مياه السدود حبوايل 
سد آخر إبمكاهنا أن ترفع من السعة التخزينية  20أمهها سهل اجلفارة، بينما توجد مشاريع إنشاء 

 مليون مرت مكعب ابلسنة.  45الكلية للسدود بزايدة مقدارها 

د ليبيا أيضًا على مياه الينابيع الطبيعية يف سهل اجلفارة و اجلبل األخضر و العيون اليت تكّون تعتم
جمموعة من الواحات يف اجلنوب مثل واحات الكفرة و اتزربو و وادي الشاطيء، و تستعمل معظم 

 م. هذه املياه يف اإلستخدامات احمللية للسكان اجملاورين ملصادرها يف الشرب و ري مزروعاهت
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 ( 2جدول )

 1السعة التصميمية للسدود يف ليبيا

 إسم السد السعة التصميمية )مليون مرت مكعب( متوسط املخزون السنوي )مليون مرت مكعب(

10 58 
سد وادي 

 اجملينني

 وادي كعام 111 13

 وادي غان 30 11

 وادي زارت 8.6 4.5

 وادي القطارة 135 12

0.5 1.5 
وادي القطارة 

 الثانوي

 وادي مرقص 0.15 0.15

 وادي بن جواد 0.34 0.3

 وادي زازه 2 0.8

 وادي درنة 1.15 1

 وادي أبومنصور 22.3 2

                                                           
 2013الوضع المائي في ليبيا -البارونيالمصدر: سليمان  1
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 وادي تربيت 1.6 0.5

 وادي الذكر 1.6 0.5

 وادي جارف 2.4 0.3

 وادي الزهاوية 2.8 0.7

 وادي الزيد 2.6 0.5

 وادي الوشكة 3.65 0.2

 وادي لبدة 5.2 3.4

 

 املوارد غري التقليدية  ❖
تكمن أمهية املوارد املائية غري التقليدية يف كوهنا تساعد يف توفري كميات الطلب على املياه املتزايدة 
لعدة أسباب منها  الزايدة السكانية و تغري أساليب إستعمال املياه نتيجة للتطور احلضري و التنمية 

مية املستدامة يف قطاع املوارد الزراعية و الصناعية، و االجتاه حنو إستغالهلا يشكل جزء من خطط التن
 املائية. 

 تحلية مياه البحر .1

كيلومرت و بكثافة سكانية عالية يف املدن اليت   1950تتميز ليبيا بشريط ساحلي طويل يقّدر حبوايل 
تقع على الساحل مما جعلها تلجأ إلستغالل مياه البحر كأحد املصادر الغري تقليدية الرئيسية لدعم 

مناطق الشمالية منذ الستينات، ازداد الطلب على املياه يف القطاع الصناعي و اإلمداد املائي لل
خاصة يف عمليات التنقيب على النفط, فتم تصميم وحدات بقدرة إنتاجية صغرية جبانب احلقول 
النفطية مث مع زايدة الطلب على املياه مت تصميم حمطات حتلية مياه على طول إمتداد الشريط 
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مليون مرت مكعب  157حمطة حتلية سعتها التصميمية الكلية قدرت حبوايل  30ا الساحلي بلغ عدده
% 57.6مليون مرت مكعب ابلسنة أي ما يعادل  70يف السنة، غري أن اإلنتاج احلايل ال يتجاوز 

فقط من اإلنتاجية التصميمية للمحطات العاملة و ذلك إلحتياج عدد من احملطات إىل الصيانة من 
ائم و لتوقف عدد منها عن العمل، يقدر عدد احملطات العاملة اليوم مبا ال يزيد األعطال بشكل د

حمطة حتلية حىت عام  15خمطط لتنفيذ  2014حمطات. وضعت الشركة العامة للمياه عام  8عن 
مليون مرت مكعب يف السنة ملواجهة العجز املائي املتزايد و  728.2إبنتاجية قدرت حبوايل  2025

 يثات التقنية يف جمال حتلية مياه البحر. ملواكبة التحد

 معالجة مياه الصرف الصحي .2

مت اإلهتمام يف ليبيا مبعاجلة مياه الصرف الصحي جملموعة من املدن إعتماداً على تعدادها السكاين و 
% 50نسب اإلستهالك حىت وصلت كمية املياه املعاجلة سابقًا يف مدينيت طرابلس و مصراتة إىل 

اعية أو ليتم من مياه الصرف الكلية، مت تصميمها ليتم إستعماهلا يف ري بعض أنواع احملاصيل الزر 
تصريفها يف األودية أو لتصرف إىل مياه البحر لتقلل من التلوث الناتج من التصريف املباشر ملياه 
الصرف الصحي الغري معاجلة و أتثريه على احلياة البحرية. غري أن عدة مشاكل فنية و تقنية أدت 

حمطة  14احملطات العاملة   إىل تراجع عمل حمطات املعاجلة و توقف عدد كبري منها إىل أن بلغ عدد
، 2013حمطة مت تصميمها بناءاً على بياانت الشركة العامة للصرف الصحي لعام  53فقط من أصل 

 مرت مكعب يف اليوم.  145800و بلغت كمية املياه املعاجلة يومياً 

ii. إستعماالت املياه 
احلضري و تتنوع هذه  تزداد كميات الطلب على املياه مع زايدة النمو السكاين و اإلقتصادي و

اإلستعماالت مع ظهور متغريات جديدة تتواكب مع املشاريع التنموية و التحدايت األمنية و 
التغريات املناخية و متطلبات األمن الغذائي و زايدة الطلب على احملاصيل الزراعية خاصة يف مشال 

وارد املياه يف ليبيا بنسبة البالد. يستهلك قطاع الري و الزراعة الكمية األكرب من إستعماالت م
ألف هكتار، بينما تستهلك  335% حيث تصل املساحات املروية إىل 83.8متوسطة تقدر حبوايل 
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% من إمجايل اإلستهالك و تنقسم بني إمدادات املياه اجلوفية و املياه 12.4اإلستعماالت املنزلية 
اإلستهالك للمياه يف القطاع الصناعي الناجتة من حمطات التحلية و اآلابر احمللية، و تقدر كميات 

% وفقاً لتقديرات 78% يستهلك النصيب األكرب منه يف عمليات إنتاج النفط بنسبة 3.8حبوايل 
  2010.2عام 

 استعماالت موارد املياه بليبيا( 1شكل ) -

 

 

iii. اإلطار املؤسسي للقطاع 
ابهليئة  2011إرتبط قطاع املوارد املائية لسنوات طويلة قبل تغري نظام احلكم السياسي بليبيا عام 

العامة للمياه و هي هيئة حكومية كانت اتبعة للجنة الشعبية العامة و مسؤوليتها الرئيسية إدارة و 
ت مسؤوليات إدارة ختطيط قطاع املوارد املائية و بشكل خاص موارد املياه التقليدية، بينما توزع

                                                           
 2013الوضع املائي يف ليبيا -املصدر: سليمان الباروين 2

قطاع 
الزراعة
84%

اإلستعماالت
المنزلية
12%

قطاع 
الصناعة

4%

إستعماالت موارد المياه

قطاع الزراعة

ةاإلستعماالت المنزلي

قطاع الصناعة
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املوارد الغري تقليدية بني الشركة العامة للمياه و الصرف الصحي و الشركة العامة لتحلية املياه. متم 
ألول مرة إستحداث وزارة إلدارة املوارد املائية تتبع لرائسة جملس الوزراء و تضم حتت  2012عام 

املرتبطة بقطاع املوارد املائية حتت إسم وزارة مظلتها  اهليئة العامة للمياه و مجيع اهليئات و اجلهات 
املوارد املائية و مقرها الرئيسي بطرابلس. تتكون الوزارة اليوم من جمموعة من اهليئات و الشركات 

 املستقلة التابعة هلا و من أمهها :

 الهيئة العامة للمياه .1

و كانت تتبع  1972لعام  26مبوجب قانون رقم  1972أتسست اهليئة العامة للمياه منذ عام 
حتت  1977لرائسة جملس الوزراء كهيئة إعتبارية مستقلة، مث مت تصعيد اهليئة إىل مستوى وزارة عام 

مع أمانة اإلستصالح الزراعي و تعمري  1979مسمى وزارة السدود و املوارد املائية, مث أدجمت عام 
من اللجنة الشعبية العامة عام 757األراضي حتت إسم مصلحة املياه و الرتبة، حىت صدر قرار رقم 

بشأن إعادة تنظيم اهليئة العامة للمياه لتصبح هيئة مستقلة تتبع للجنة الشعبية العامة  1990
غري أن  2012لإلستصالح الزراعي و تعمري األراضي. ضّمت اهليئة إىل وزارة املوارد املائية عام 

عامة للمياه مخسة فروع على مستوى ليبيا تدير اهليكل التنظيمي ال يزال قيد اإلعداد. لدى اهليئة ال
من خالهلا املوارد املائية يف التجمعات احلضرية و الريفية، و تتعدد مهامها و مسؤولياهتا و جتمع بني 
التنظيم و التخطيط و املراقبة و التنفيذ، األمر الذي يرهق عمل اهليئة و يضعف من قدراهتا على 

جيعلها حمصورة ابإللتزام أبولوايت منخفضة األمهية. و من أهم مهام تويل إدارة كافة األولوايت و 
 اهليئة: 

 سرتاتيجيات قطاع املوارد املائية.إتطوير  •

 الصناعية(.-الزراعية-حتديد األولوايت و املخصصات للقطاعات املختلفة املستهلكة للمياه )املنزلية •

املياه وتقنيات توفري املياه  واإلدارة املتكاملة ملوارد إجراء البحوث األساسية والتطبيقية يف جمال إدارة  •
 املياه وتنمية املوارد املائية البديلة.
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 ضمان اإلستخدام املستدام للموارد املائية املتاحة. •

 توصيل و تنظيم إستعماالت املياه مع كل الوزارات و اجلهات املعنية ابملياه. •

 صياغة املباديء التوجيهية اخلاصة ابملوارد املائية و خطط العمل و القوانني و اللوائح.  •

 اإلشراف على تنفيذ مشاريع املوارد املائية. •

 رة و تطوير مشروع النهر الصناعيجهاز إدا .2

أنشئ مشروع النهر الصناعي لتوفري حلول طويلة األمد لندرة املياه وهو من أكرب مشاريع أاننيب 
ليشمل  1984رسانة املسلحة سابقة اإلجهاد يف العامل. اتسع املشروع منذ البدء يف تنفيذه عام اخل

مرت و خزاانت و هياكل رصد و مراقبة،  4كيلومرت و بقطر   4000مئات اآلابر و أانبيب بطول 
مليون مرت مكعب يوميًا من آابر حقلية ابلصحراء للمراكز ذات  6يقوم بنقل ما يقارب أكثر من 

الكثافة السكانية على الشريط الساحلي الشمايل. يتكون من مخسة منظومات للنقل مل يكتمل 
 تنفيذها ابلكامل و هي:

 بنغازي -سرت تازربو -منظومة السريرأ. 

تنقل مليون مرت مكعب من املياه العذبة يوميا من خالل خطني لنقل املياه، ميتد أحدمها من حقول  
آابر اتزربو واآلخر من حقول آابر السرير من جنوب شرق ليبيا و يتجهان حنو الشمال إىل خزان 

مة إىل فرعني، مليون مرت مكعب، مث تتفرع املنظو  4التجميع واملوازنة مبدينة اجدابيا الذي تبلغ سعته 
مليون  47مليون مرت مكعب إىل خزان عمر املختار بسعة  1.18أحدمها يتجه إىل بنغازي و ينقل 

 6.8ألف مرت مكعب إىل خزان القرضابية بسرت بسعة  820مرت مكعب. أما الفرع اآلخر ينقل 
ياه املنقولة بئر إنتاجي، و تستغرق رحلة امل 234مليون مرت مكعب. يبلغ عدد آابر هذه املنظومة 

 أايم.  9من اجلنوب إىل السواحل 
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 الجفارة -منظومة الحساونة .ب
مليون مرت مكعب يومياً من منطقة جبل احلساونة حبوض مرزق إىل الساحل  2.5تنقل هذه املنظومة 

بئر إنتاجي، و تتفرع املنظومة إىل مسارين مها املسار األوسط  484الغريب و سهل اجلفارة بعدد آابر 
 بين وليد و و املسار الشرقي، حيث يتصل املسار األوسط خبزان التنظيم مبدينة ترهونة و مير عرب

مناطق وادي زمزم و يتجه إىل خزان أبو زاين لغرض تغذية مناطق اجلبل الغريب. بينما يتجه املسار 
الشرقي حنو الشمال الشرقي و مير ابلقرب من مصراتة و زلينت و اخلمس حىت يصل إىل القره بوللي 

املياه إىل مدينة  مرت فوق سطح البحر الذي ينقل 160حيث يوجد خزان املوازنة على إرتفاع 
طرابلس و ما جاورها . لصعوبة تنفيذ و متابعة هذه املنظومة فإنه قد مت إنشاء جهاز خاص إلدارته 

 و تنفيذه هو جهاز إستثمار مياه منظومة جبل احلساونة اجلفارة. 

 الزاوية -زوارة -منظومة غدامس .ج
 143مس اليت يبلغ عددها ألف مرت مكعب من املياه يومياً من آابر حوض غدا 250هتدف لنقل 

 بئر إنتاجي إىل مدينيت زوارة و الزاوية و ما جاورمها. 

 تازربو -منظومة الكفرة .د
مليون  1.68بنغازي مبعدل -سرت اتزربو-هتدف هذه املنظومة لزايدة تدفق املياه ملنظومة السرير

مليون مرت مكعب  3.68مرت مكعب يومياً عن طريق حقول الكفرة لتصبح محولة املنظومة اإلمجالية 
 يوميًا. 

 طبرق  -منظومة اجدابيا .ه
بنغازي -سرت اتزربو-ن منظومة السريرمليون مرت مكعب من املياه سنواًي م 50هتدف لنقل كمية 

إىل خزان التجميع مبدينة طربق لتغذية املناطق من أم الرزم حىت أمساعد و تشمل حمطة لضخ املياه 
 يف مدينة اجدابيا و منظومة لإلتصاالت و التحكم. 
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 (1صورة )

 

 التوزيع اجلغرايف ملنظومات النهر الصناعي

  الجفارة -الحساونة جبل منظومة استثمار جهاز .3

 230مت إنشاء جهاز إستثمار مياه منظومة جبل احلساونة اجلفارة للنهر الصناعي مبوجب القرار رقم 
ميالدية و أوكل إليه مهمة تنظيم وإستثمار مياه منظومة جبل احلساونة اجلفارة اليت من  1995لسنة 

لألغراض الزراعية %  67.3مليون مرت مكعب من املياه يوميا خصص منها  2.5خالهلا يتم نقل 
 . و من املهام املسندة للجهاز :جة ضمن اخلطة اإلستثمارية للجهازلري املشاريع املدر 

 

مياه منظومة جبل  الدراسات واألحباث االقتصادية والفنية املتعلقة إبستغالل وإستثمار إعداد •
، عن طريق إقامة احلساونة اجلفارة للنهر الصناعي يف األنشطة الزراعية ذات اجلدوى االقتصادية

مشاريع زراعية متكاملة ومشاريع ذات حيازات فردية، وحتديد مواقع هذه املشاريع ومساحتها 
 .والرتكيبه احملصولية وأنظمة الري املناسبة هلا واحتياجاهتا املائية
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ضمن خطة إستثمار  املواصفات الفنية واالقتصادية للمشروعات الزراعية اليت جيب تنفيذها إعداد •
منظومة جبل احلساونة اجلفارة للنهر الصناعي، وإعداد التصميمات اهلندسية هلذه املشاريع  مياه

تنفيذها من قبل اجلهاز، وابالستعانة ابملؤسسات  وجتهيز مواصفاهتا واملستندات اخلاصة ابلتعاقد على
ثمار هذه املتخصصة للوصول هبا إىل األسلوب األمثل الست العلمية الوطنية واملكاتب اإلستشارية

 .املياه

 تنفيذ املشروعات الزراعية املختلفة واملرافق املكملة هلا. •

 وتشغيل املشروعات الزراعية اليت ينظمها اجلهاز مباشرة أو ابملشاركة مع شركات وطنية أو إدارة •
 أجنبية.

ابلداخل على مياه منظومة احلساونة اجلفارة للنهر الصناعي  وتسويق إنتاج املشاريع املقامة تصنيع •
 .ابملشاركة مع الغري واخلارج مباشرة أو

طريق  اآلالت واملعدات واملستلزمات الالزمة لتنفيذ مشروعاته سواء من السوق احمللي أو عن توفري •
 االسترياد وذلك يف نطاق األعمال املنوطة به.

اجلهاز وذلك يف مجيع األعمال والتصرفات اليت من شأهنا حتقيق الغرض الذي أنشئ من أجله  إجراء •
 .نطاق األعمال املسندة إليه
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 ( 2صورة )

 

 3اجلفارة-هيكلية جهاز استثمار منظومة جبل احلساونة

                                                           
         اجلفارة\موقع جهاز استثمار منظومة جبل احلساونة3

http://mmrwua.com/
http://mmrwua.com/
http://mmrwua.com/
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  ركة العامة للمياه و الصرف الصحيالش .4
كهيئة شبه مستقلة تتبع للدولة حتت   2008أتسست الشركة العامة للمياه و الصرف الصحي عام 

 2012لإلسكان و املرافق، و مع تشكل وزارة املوارد املائية عام   إشراف و توجيه اللجنة الشعبية
نقلت الشركة لتكون حتت إشراف وزارة املوارد املائية. تقوم الشركة العامة للمياه و الصرف الصحي 
بتوفري مياه الشرب للمدن الليبية و إدارة مياه الصرف الصحي و حمطات معاجلة مياه الصرف 

ة البىن التحتية لشبكات إمدادات املياه املنزلية و شبكات الصرف الصحي الصحي و تشغيل و صيان
و جباية رسوم املياه من املستفيدين أفرادًا و شركات، و تشمل أيضا بناء البىن التحتية اخلاصة 
بشبكات نقل املياه و الصرف الصحي ابملشاركة مع وزارة املرافق و اإلسكان. دور الشركة العامة 

ف الصحي كمورد للمخلفات السائلة إىل حمطات معاجلة مياه الصرف الصحي أصبح للمياه والصر 
مؤخرًا هامشيًا نظرًا إىل أن كميات املياه املعاجلة املنتجة من هذه احملطات صغري جدًا ملشاكل يف 
التشغيل و الصيانة و لكوهنا غري صاحلة إلعادة اإلستعمال ابإلضافة لعدم توفر األراضي اليت تروى 

ملياه املعاجلة و تفضيل مزارعي القطاع اخلاص إلستخدام مياه اآلابر لعمليات الري على املخلفات اب
 4السائلة املعاجلة.

 

 الشركة العامة لتحلية المياه   .5

كهيئة شبه مستقلة تتبع للدولة مبوجب قرار اللجنة   2007أتسست الشركة العامة لتحلية املياه عام 
و وكلت إليها إدارة حمطات حتلية مياه البحر على الشريط  2007لعام  924الشعبية العامة رقم 

ربامج يف الساحلي بعد أن كانت إدارهتا تتبع للشركة العامة للكهرابء. و وكلت بتنفيذ اخلطط وال
جمال حتلية املياه مبا يف ذلك بناء وتشغيل وصيانة حمطات حتلية املياه قليلة امللوحة ومياه البحر، و 
منحت الشركة احلق يف بيع املياه الشرب اليت تنتجها، و ظلت تعمل حتت إشراف اللجنة الشعبية 

املوارد املائية. من مهام  لتكون حتت إدارة وزارة 2012العامة للطاقة و الكهرابء، حىت نقلت عام 
 الشركة العامة لتحلية املياه : 

                                                           
4  http://www.gcww.ly/site/ar/home.php  املصدر: موقع الشركة العامة للمياه و الصرف الصحي 

http://www.gcww.ly/site/ar/home.php
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إدارة وتشغيل وصيانة وجتديد حمطات حتلية مياه البحر وما يتصل هبا من حمطات معاجلة املياه ،  •
 ومعامل اختبار وحتليل املياه وضبط جودهتا ومراكز مراقبة وحتكم.

اليت يتم إعدادها هلذا الغرض وابلتنسيق مع اجلهات القيام أبعمال حتلية املياه وفقاً للخطط والربامج   •
  ذات العالقة.

إجراء الدراسات والبحوث الفنية واالقتصادية يف كل ما يتعلق بنشاطاهتا وخططها املستقبلية وما  •
  يتطلبه ذلك من إنشاء وتوسع يف حمطات حتلية املياه.

الالزمة لتنظيم أنشطتها مبا يهدف إىل تطويرها اقرتاح السياسات التنفيدية لشؤون حتلية املياه والقواعد  •
 والتوسع فيها.

   وضع املواصفات واملعايري القياسية يف جمال إنتاج حتلية املياه ابلتنسيق مع اجلهة املختصة بذلك. •

التعاون وتبادل املعلومات والدراسات الفنية واالقتصادية املتعلقة بتحقيق اهدافها مع الشركات  •
  ئات ذات العالقة احمللية واالقليمية والدولية.واملؤسسات واهلي

  ليها قانونياً.إالقيام أبعمال التوكيالت التجارية اخلاصة ابلنشاطات املسند  •

 نشاء مصانع تعبئة املياه وبيع وتوزيع هذه املياه الصاحلة للشرب لتغطية االحتياجات ابلسوق احمللي.إ •

جراءات املالية املتعلقة مياه البحر والقيام بكافة اإلتنفيذ مشروعات خطة التحول يف جماالت حتلية  •
 هبا.

سرتاتيجية طويلة ومتوسطة وقصرية املدى يف جمال حتلية مياه البحر إعداد واقرتاح املخططات اإل •
 5ىل اجلهات املختصة العتمادها توطئة لتنفيذها.إوإحالتها 

 

                                                           
5http://www.gdcol.ly/  املصدر: موقع الشركة العامة لتحلية املياه  

http://www.gdcol.ly/
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وزارة الموارد المائية 

مركز المعلومات و 
التوثيق 

الشركة العامة 
لتحلية المياه

الشركة العامة للمياه
و الصرف الصحي

جهاز إدارة مشروع 
النهر الصناعي 

الهيئة العامة للمياه 

 ( 2شكل )

 هيكلية وزارة املوارد املائية

 

 

 

 

 

 

 متصلة بقطاع الموارد المائيةات مؤسس .6

ترتبط إسرتاتيجيات إدارة قطاع املوارد املائية لدورها املهم يف العملية التنموية ابلدولة بعدة قطاعات  
و هيئات حكومية و مؤسسات مستقلة تشارك يف تقييم و معايرة جودة املياه أو تؤثر على عملية 

من أصحاب املصلحة أو من املستخدمني األساسيني تطوير و إدارة سياسات املوارد املائية لكوهنا 
 ملوارد القطاع, و من أهم هذه املؤسسات:

 اهليئة العامة للبيئة •

 وزارة الزراعة و احليوان و الثروة البحرية  •

 املركز الوطين للمواصفات و املعايري القياسية •

 جهاز تنمية و تطوير املراكز اإلدارية •

 وزارة اإلسكان و املرافق •
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 املشرتكة لدراسة و تنمية خزان احلجر الرملي النويب اهليئة  •

 وزارة الكهرابء و الطاقة •

 املركز الوطين لألرصاد اجلوية •

 مصلحة اإلحصاء و التعداد السكاين •

 شركة النهر لتصنيع األانبيب و اإلنشاء احملدودة •

  شرات أداء قطاع املوارد املائية مؤ

 مدى كفاءة اإلستراتيجية الحالية إلدارة الموارد المائية 
أدت التقلبات يف األوضاع األمنية و التغريات السياسية و تدهور األوضاع اإلقتصادية يف ليبيا منذ 

إىل ظهور معوقات يف إدارة قطاع املوارد املائية و ضعف يف أداء وزارة املوارد املائية  2011عام 
مع قلة اإلمكانيات املادية لتشغيل الوزارة و غياب عمل أجهزة املتابعة و  بكافة أجهزهتا خاصة

التقييم الوطنية لألوضاع اإلدارية لقطاع املوارد املائية بشكل خاص، إذ ال يتم نشر أي تقارير دورية 
اهليئة حول عمل القطاع أو املعلومات اخلاصة ابألوضاع املائية للبالد، بينما آخر التقارير اليت نشرهتا 

و آخر تقارير مراقبة شبكة آابر املياه نشرته  2006العامة للمياه حول الوضع املائي بليبيا كان عام 
. رغم ذلك قام مشروع التقييم و املتابعة لقطاع املياه بدول مشال 2011اهليئة يف ديسمرب عام 

موعة من اخلرباء الليبيني أفريقيا و هو مشروع للتقييم و املتابعة على مستوى املنطقة يشارك فيه جم
يف جمال املوارد املائية بنشر ملف خاص بليبيا لتقييم و متابعة أوضاع املوارد املائية و قام بنشر هيكل 
أتسيسي و توجيهات جاهزة للعمل لعمليات تقييم و متابعة و إعداد التقارير اخلاصة ابلوضع املائي 

 بليبيا.

ية على متابعة حتقيق مباديء اإلدارة املتكاملة للموارد املائية، و يعتمد أي تقييم إلدارة املوارد املائ
هي إسرتاتيجية هتدف إلدارة أفضل للموارد املائية للتغلب على املشكالت و التحدايت املتزايدة و 
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تعمل لتحقيق الكفاءة اإلقتصادية و اإلستدامة البيئية و العدالة االجتماعية، متت صياغتها يف املؤمتر 
و سعى اجملتمع الدوىل على وضع مباديء اإلدارة  1992للمياه و البيئة يف دبلن عام  الدويل

املتكاملة ضمن األهداف العاملية للتنمية املستدامة يف املؤمترات الدولية، حيث  قررت اجلمعية العامة 
هدف  17تشمل  2030يف اجتماعها أجندة للتنمية املستدامة لعام  2015لألمم املتحدة عام 

لزم شعوب العامل على االشرتاك يف العمل على حتقيقها و من ضمن هذه األهداف تبين إدارة املوارد ت
املائية إبدارة مستدامة لضمان توفري املياه و خدمات الصرف الصحي للجميع، و يكفل حتقيقها 

وارد املائية خطط اإلدارة املتكاملة. وضعت ليبيا هذه املباديء ضمن اإلسرتاتيجية الوطنية إلدارة امل
و متت املوافقة على تنفيذ مباديء اإلدارة املتكاملة للموارد املائية ضمن مؤسسات  2000عام 

. ميكن تلخيص اإلسرتاتيجيات القائمة على مباديء اإلدارة املتكاملة للموارد 2006القطاع عام 
 املائية يف النقاط التالية: 

تتأثر بعملية تطوير و إدارة املياه مثل قطاعات الزراعة إشراك كافة القطاعات املعنية اليت تؤثر أو  •
 و الصناعة و السياحة و الصحة و البيئة و غريها من القطاعات. 

نظرة أمشل إلدارة املياه تعمل على حتقيق األهداف التنموية و ال تقتصر فقط على املوارد و  •
 اإلحتياجات املائية و حتقق التوازن بينهما.

كية و ليست إستاتيكية فهي ال تعمل على وضع جمموعة حمددة من اخلطوات اسرتاتيجية دينامي •
و القرارات و لكنها هتدف إىل وضع إطار عام لعملية مستمر من اإلجراءات و اخلطوات اإلسرتاتيجية 

 املنسقة اليت ميكنها التكيف مع ما يستجد من متغريات. 

ألصحاب املصلحة من كافة  أحد أهم العناصر يف وضع اإلسرتاتيجية هو إشراك مكثف •
املستوايت مما يساعد على أخذ كافة وجهات النظر يف اإلعتبار و إهتمام أصحاب املصلحة 

 6ابإلسرتاتيجية لكوهنم سامهوا يف صياغتها.

                                                           
 املصدر: تقرير ورشة عمل خرباء التدريب حول اإلسرتاتيجيات املائية يف املنطقة العربية  6
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على النقيض من خطط اإلسرتاتيجية الوطنية إلدارة املوارد املائية فإن املؤسسات املختلفة يف القطاع 
امل يضمن إسرتاتيجيات مباديء اإلدارة املتكاملة، ابإلضافة إىل أن اخلطط ال تقع حتت إطار ش

السابقة ال تعاجل اجلوانب اإلجتماعية و البيئية، و ال تدمج التشارك بني القطاع اخلاص و املؤسسات 
احلكومية و ال تضع حلول للمشاكل املتعلقة ابلتغريات املناخية، ابلتايل فإن اإلدارة احلالية حتتاج 
إلحداث تغيريات أساسية يف النظم اإلدارية حبيث تتبع التوصيات و التوجيهات اإلقليمية و الدولية 
لتضمني مباديء اإلدارة املتكاملة إلدارة املوارد املائية اليت حتقق تنمية مستدامة للقطاع و مرونة يف 

 ات املطلوبة كالتايل: التعامل مع التحدايت و املشاكل احلالية و القادمة. و يتم تلخيص التغيري 

إعداد إسرتاتيجية تكاملية تشمل كل القطاعات اليت هلا عالقة بتوفري و إستخدام و إدارة  -
 املوارد املائية.

إختاذ التدابري الوقائية للتخفيف من اآلاثر السلبية لنقص املياه و وضع إسرتاتيجيات إستباقية  -
 للحد من خماطر ندرة املياه و تدهور نوعيتها. 

تغيري منط استثمار املوارد املائية من عشوائي غري مدروس و بدون ختطيط إىل إسرتاتيجي وفق  -
 7خطط قصرية و متوسطة و طويلة األمد.

 دى إهتمام القطاع بتجميع و حتليل البيانات م
تقوم اهليئة العامة للمياه و الشركة العامة للمياه و الصرف الصحي مع جهاز إدارة مشروع النهر 
الصناعي بعملية جتميع و حتليل بياانت املوارد املائية و يتم ختزينها بشكل رقمي ضمن منظومات 

لهيئة العامة للمياه، تشمل املعلومات و البياانت و الدراسات التوثيق اإللكرتوين و قاعدة البياانت ل
اهليدرولوجية املتعلقة ابملياه اجلوفية و السطحية و دراسات الرتبة و الري و الصرف و إنشاء 

، و تتضمن أهداف املشروع 2010السدود، أنشئت ضمن مشروع اهليئة للتوثيق اإللكرتوين عام 
 التايل:

                                                           
 سليمان الباروين– 2013املصدر: الوضع املائي يف ليبيا  7
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 عملية لتصنيف الواثئق و املستندات حسب املوضوع. إنشاء قاعدة علمية و -

إدخال كافة الواثئق و املستندات عرب املسح و النسخ الضوئي و ختزينها مبجمع و منظم  -
 املعلومات لتسهيل إستعماهلا. 

إستخدام نظم املعلومات اجلغرافية لتحديد مكان و منطقة الدراسة اليت تغطيها الوثيقة أو املستند  -
 لتسهيل احلصول على املعلومات بسرعة و دقة و يسر. 

خلق كوادر قادرة يف اإلستمرار على عمليات التوثيق اإللكرتوين ابهليئة تدريب عناصر وطنية و  -
  8و فروعها.

األهداف و اليت تشمل املرحلة األوىل من املشروع بينما مل يتم ربط مركز حيث مت حتقيق هذه 
التوثيق و املعلومات ابلشبكة الداخلية و الفروع للهيئة و مل يربط بشبكة اإلنرتنت من خالل 

 موقع اهليئة، و هي املرحلة الثانية. 

ل تقريره للمتابعة و قام مشروع التقييم و املتابعة لقطاع املياه بدول مشال أفريقيا من خال
بوصف جودة حتليل البياانت أبهنا ترتاوح بني املتوسطة و الضعيفة  2014التقييم الذي نشره عام 

ابلنسبة للمناطق النائية، و إمكانيات احلصول على املعلومات بني املتوسطة و الضعيفة من حيث 
كتها مع اجلهات و الوزارات و لكن مل تتم مشار  Excelأن البياانت مت جتميعها يف ملفات برامج 

 األخرى. 

البياانت املخزنة ابهليئة العامة للمياه و الشركة العامة للمياه و الصرف الصحي ال تتوفر يف 
املواقع اإللكرتونية و يتم تقدميها حسب الطلب من جهات رمسية. البياانت املستخدمة يف التقارير 

دورية على املستوى اإلقليمي و العاملي قليلة و غري املتوفرة أو اليت يتم جتميعها يف التقارير ال
 حديثة و متناقضة و عادة غري رمسية و ابلتايل هي تقديرية يف أغلب األحوال. 

                                                           
  2016املصدر: كتيب امللخصات للمؤمتر و املعرض الدويل للتقنيات اجليومكانية 8
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  التنظيم اإلداري واملايل  داخل القطاع
من أجل تقييم صحيح ألداء قطاع املوارد املائية و تقييم اجلانب الفين بطريقة مناسبة جيدر بنا هنا 

ط الضوء على مدى التنظيم اإلداري واملايل داخل القطاع ، حيث أن التسيب اإلداري و تسلي
العشوائية داخل إدارات القطاع تعين أن هناك تقصريا أيضا يف اجلانب الفين من حيث قدرة القطاع 

من على اإليفاء ابختصاصاته والتزاماته  ونورد هنا أبرز املالحظات اإلدارية واملالية حول القطاع 
واليت أوردت يف تقاريرها  من  2015خالل تقريري ديوان احملاسبة و هيئة الرقابة اإلدارية لسنة 

  : 9خالل املتابعة لوحظ اآليت

 ديوان الوزارة    -أ 

عدم إحالة نسخة من حماضر اجتماعات الوزارة وقراراهتا فور صدورها وصور املراسالت  .1
التزامات مالية أو تتضمن تغيريا يف الصالحيات واملراكز الصادرة عنها اليت متنح مزااي أو ترتب 

 القانونية إىل هيئة الرقابة اإلدارية

 التأخر يف اعتماد اهليكل التنظيمي جلهاز استثمار مياه منظومة  جبل احلساونة واجلفارة.  .2

ن التقصري يف معاجلة ظاهرة التسيب اإلداري واختاذ اإلجراءات  القانونية حيال املتغيبني ع .3
 العمل  .

 تشكيل جلنة التدريب ابملخالفة ألحكام الالئحة التنفيذية . .4

 تشكيل جلنة املشرتايت ابملخالفة ألحكام الالئحة التنفيذية . .5

قيام جلنة املشرتايت مبمارسة اختصاصات جلنة العطاءات وعدم تقيدها ابلضوابط والشروط  .6
 املتعارف عليها عند الشراء. 

                                                           
 .2015مبصروفات القطاع من خالل تقرير ديوان احملاسبة لسنة  ميكن اإلطالع بشكل مفصل على اجلداول املتعلقة 9
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ابملخالفة  لالئحة امليزانية واحلساابت  2014نهاية السنة املالية عدم قفل العهد املالية ب .7
 واملخازن. 

 صرف سلف )عالوات مبيت( ملوظفني دون تسوية السلف  السابقة .   .8

 د.ل. 1,800,000تراكم االلتزامات املالية على الوزارة حيث جتاوزات مبلغا قدره  .9

 الجهات التابعة للوزارة  -ب 

i.   الهيئة العامة للمياه 

 عدم التزام جملس اإلدارة بعقد االجتماعات الدورية ابملخالفة  للوائح والنظم املعمول هبا.  .1

مل يتم اإلعالن عن الوظائف الشاغرة  ابملالك الوظيفي ابملخالفة ألحكام القانون املنظم بشأن  .2
 قانون العمل. 

م 2005لسنة  427الشعبية العامة رقم  مل يتم تشكيل  جلنة عطاءات وفقا  لقرار اللجنة .3
 بشأن تشكيل جلنة العطاءات وتنظيم عملها.  

 اقتصار اإليفاد واملهام الرمسية ابخلارج على بعض املسؤولني دون غريهم.  .4

التقصري يف اختاذ اإلجراءات الالزمة بشأن إسرتجاع السيارات  املسلمة لبعض املوظفني الذين  .5
 هليئة. انتهت عالقتهم الوظيفية اب

استالم املدير العام ألكثر من سيارة ابملخالفة للقرار املتعلق  بشأن ضوابط استعمال السيارات  .6
 اململوكة .

التعاقد مع بعض الشركات للتدريب ابملخالفة للوائح والنظم املعمول هبا وعدم تفعيل جلنة  .7
 التدريب املشكلة.  

 بعة مشاريع  الدراسات احلقلية وآابر املراقبة.  عدم توفري وسائل النقل واالحتياجات الالزمة ملتا .8
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 مل يتم حتقيق اإليرادات املالية املقدرة ابمليزانية املعتمدة.  .9

 توقف العمل أبغلب املشاريع املتعاقد على تنفيذها  .10

التأخر يف إعداد دراسات عن الوضع املائي واقرتاح  التشريعات الالزمة الستغالهلا االستغالل  .11
 األمثل. 

ii. ز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة و الجفارة جها 

قيام رئيس جلنة اإلدارة بتعديل التنظيم الداخلي للجهاز ابملخالفة ألحكام قرار اللجنة الشعبية  .1
 لسنة بشأن إنشاء اجلهاز.  230العامة سابقا  رقم 

م إبصدار قانون 2010م  لسنة 2ال يوجد مالك وظيفي معتمد وفق ألحكام  القانون رقم  .2
 عالقات العمل. 

م إبصدار 2010لسنة  3تشكيل جلنة شؤون املوظفني ابملخالفة ألحكام الالئحة التنفيذية  .3
 قانون عالقات العمل. 

م الالئحة التنفيذية للقانون عدم تقيد جلنة شؤون املوظفني بعقد اجتماعاهتا الدورية  وفقا ألحكا .4
 إبصدار قانون عالقات العمل . 2010لسنة  4رقم 

التعاقد مع بعض املوظفني على سبيل االستعانة مبوجب عقود سنوية ابملخالفة ألحكام القانون  .5
 بشأن قانون عالقات العمل.  2010لسنة  5رقم

 ات احملجوزة لدى جهات أخرى. عدم اختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بشأن إسرتجاع  السيار  .6

التوسع يف صرف العهد املالية واستخدامها كأسلوب من  أساليب الصرف ابملخالفة ألحكام  .7
 الئحة امليزانية واحلساابت واملخازن. 

 عدم مسك سجل العهد املصروفة ابملخالفة ألحكام الئحة  امليزانية واحلساابت واملخازن.  .8
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حركة العهد املالية املصروفة  وإجراء اجلرد املفاجئ هلا ابملخالفة  عدم إعداد التقارير الدورية عن .9
 ألحكام الئحة امليزانية واحلساابت واملخازن. 

 ال توجد سجالت لألصول لتوثيق كافة املمتلكات واملوجودات . .10

األصلي للمشاريع التنفيذية(  11قيام رئيس جلنة إدارة اجلهاز إبجراء تعاقدات )مالحق للعقد  .11
الرجوع إلدارة املشروعات أو القيام إبجراء دراسة مسبقة هلذه املالحق وابملخالفة لالئحة العقود دون 

 اإلدارية.

 املشاكل و التحديات
تفرض عدة عوامل انجتة عن املوقع اجلغرايف لليبيا أو الوضع السياسي احلايل أو التطورات احلضرية 

اكم و تؤثر بشكل كبري على املوارد املائية الطبيعية للبالد حتدايت و أزمات حالية و مستقبلية قد ترت 
و إدارة قطاع املياه إن مل يتم العمل على مواكبتها و التخفيف منها و إصالح ما ميكن إصالحه, و 

 من أبرز هذه التحدايت: 

 تحديات مصادر الموارد المائية 

مياه البحر ابلشريط الساحلي  ارتفاع نسبة امللوحة يف أحواض املياه اجلوفية الساحلية بسبب تداخل•
 الشمايل.

هبوط شديد يف مناسيب املياه اجلوفية ذات االستغالل الكثيف يف املناطق الشمالية من البالد يصل •
 مرت يف السنة. 2.5إىل 

 زايدة العجز املائي نتيجة الرتفاع معدالت الطلب مقارنة ابإلمداد املائي.•

 اه اجلوفية و االعتماد عليها بشكل كبري يف الزراعة.ندرة املياه و اإلفراط يف استخراج املي•
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ضعف القدرات التشغيلية لوسائل إنتاج املوارد املائية غري التقليدية من حمطات حتلية مياه البحر و •
 معاجلة الصرف الصحي.

اخنفاض نسبة االعتماد على املياه السطحية يف استعماالت املياه و من ضمنها التوجه حنو استغالل •
 ون مياه األمطار املومسية يف عمليات الري و االستخدام املنزيل.خمز 

 تحديات إدارة الموارد المائية

 غياب االسرتاتيجيات و السياسات و خطط  العمل ملتابعة و تقييم قطاع املوارد املائية.•

للمقارنة، ة البياانت و مستوايت التحليل غري قابلة ابعة و التقييم يؤدي إىل أن طبيعغياب إطار للمت•
 ابإلضافة إىل أن البياانت اجملمعة ذات استخدام حمدود.

 البياانت اجملمعة غري معدة لتكون قابلة للمشاركة مع قطاعات خمتلفة.•

توزيع املعلومات عادة ما يكون متمركز داخل املؤسسة الواحدة خاصة ابلنسبة ملعلومات إمدادات •
 املياه و الصرف الصحي.

هارات للتعامل مع إدارة قواعد البياانت و التقنيات املعلومات احلديثة و تقنيات احلاجة للمزيد من امل•
 التواصل و الرصد و املتابعة.

 حمدودية ثقافة مشاركة البياانت.•

وجود فجوة يف البياانت و املعلومات اخلاصة بقطاع موارد املياه, البياانت املسجلة يف التقارير عادة •
 غري مواكبة للتغيريات. غري كاملة أو قدمية العهد و

 ديات استعماالت الموارد المائيةتح

التوزيع الغري عادل للسكان على مساحة ليبيا الذي جيعل من األنشطة املتعلقة ابستخدام املياه •
 مكثفة على مناطق الساحل الشمايل.
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العملية و عدم  عدم مراقبة كميات استهالك املياه املستعملة يف استخراج النفط و التأثري البيئي هلذه•
 وجود تشريعات حلماية املياه اجلوفية من التلوث الذي ينتج من عمليات االستخراج.

اخنفاض إنتاجية احملاصيل بسبب زايدة ملوحة الرتبة و ابلتايل ارتفاع الطلب على املياه يف عمليات •
 الري.

ة دون وجود تشريعات لتنظيم هبوط مناسيب املياه اجلوفية يف املناطق اجلنوبية لزايدة املزارع اخلاص•
 عمليات الري.

 غياب ثقافة ترشيد استهالك املياه بني املواطنني و أصحاب املصلحة.•

 عدم استغالل مياه الصرف الصحي املعاجلة ابلصورة املناسبة و قلة يف إنتاج كميات مياه التحلية.•

ت الزراعية العمراين و توسع النشاطازايدة الطلب على املياه نتيجة زايدة التعداد السكاين و التوسع •
 .و الصناعية

 تحديات مرتبطة بالمنشآت المائية الحالية

 أعطال متكررة ابملنشآت املائية نتيجة انقطاع الطاقة الكهرابئية.•

انقطاع املياه املتكرر عن املدن الساحلية ألعطال مبحطات ضخ املياه و حمطات التحلية و منظومات •
 ات الناجتة من النزاعات األهلية من قبل ميلشيات تستعمل أسلحة ثقيلة.النقل بسبب االعتداء

تسريب للمياه من أانبيب النقل انجتة عن انتهاكات من مواطنني يف حماوالت لتوصيل املياه إىل مناطق •
 سكنهم.

احملالة عدم استغالل املوارد الغري تقليدية ملوارد املياه ابلصورة الصحيحة و توقف حمطات إنتاج املياه •
 و معاجلة الصرف الصحي عن العمل أو حاجتها الدائمة للصيانة و غياب قطع الغيار املناسبة.
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 تحديات بيئية

التغريات املناخية من ارتفاع درجات احلرارة و اخنفاض و معدالت هطول األمطار و ارتفاع منسوب •
املستوى الوطين  لتأثريها على املوارد مياه البحر و ارتفاع معدالت البخر و عدم وجود دراسات على 

 املائية احلالية و املستقبلية.

التلوث البيئي الناتج من التخلص من املخلفات الكيميائية و املخلفات الصلبة و خملفات •
املستشفيات و منتجات التعقيم و نفاايت املصانع و املخلفات البالستيكية يف أانبيب الصرف 

 الصحي.

يف ببعض املناطق الساحلية مثل طرابلس و طربق بسبب حفر خزاانت و آابر تلوث املخزون اجلو •
 تستعمل لتصريف مياه الصرف الصحي للسكان.

هتالك و اهنيارات لشبكات الصرف الصحي الذي يؤدي إىل تسريب ملياه أانبيب الصرف الصحي •
 ابملناطق السكنية مما يهدد الصحة العامة و نظافة املدن.

احلشرية و األمسدة الكيميائية يف عمليات الزراعة مما يلوث البيئة احمليطة و  استخدام املبيدات•
 املسطحات املائية و املياه اجلوفية القريبة.

 احللول و اإلسرتاتيجيات املستقبلية 
 من أهم احللول و اإلسرتاتيجيات املقدمة حلل املشكالت املتعلقة بقطاع املوارد املائية يف ليبيا: 

   قطاع املوارد املائية ابلدولة و وضعه من أولوايت خمططات التنمية. االستثمار يف•

 تطوير التشريعات املائية و ضبط و تنظيم عمليات الري و الزراعة.•

توفري دراسات وطنية دورية حول الوضع املائي بليبيا للمسامهة يف الكشف عن املشكالت مبكراً و •
 وضع خمططات احللول الالزمة.
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ل أتثري التلوث البيئي على جودة و موارد املياه مبختلف املناطق و رصد حاالت وضع دراسات حو •
 التلوث و تقييم األضرار.

 األخذ ابلتجارب اإلقليمية و التوصيات و التوجيهات إلدارة اسرتاتيجيات املوارد املائية.•

املنشآت املائية و رصد و توثيق أتثري النزاعات احمللية و األضرار و االعتداءات الناجتة عنها على •
 أتثريها على موارد املياه و منظومات نقل املياه.

ضبط و رصد املخالفات القانونية على مؤسسات املوارد املائية و منظومات نقل املياه للمواطنني و •
 املستهلكني.

 استكمال تنفيذ خمططات و مشاريع البنية التحتية و املنشآت املائية.•

 سرتاتيجيات اإلدارية اليت حتقق مبادئ إدارة املوارد املائية املتكاملة. تطبيق اإل•

ية و عمليات الري و االستفادة من مصادر املياه غري التقليدية يف االستعماالت املنزلية و الصناع•
 عتماد على املياه اجلوفية كمصدر رئيسي.تقليل نسب اإل

 املتهالكة من منظومات نقل املياه للمناطق احلضرية.إصالح و استبدال و صيانة األجزاء املتضررة و •

 ستفادة من املياه اجملمعة يف السدود مبعاجلتها الستخدامها بشكل أكرب يف عمليات الري.اإل•

إنشاء خزاانت مياه احتياطية و إنشاء حقول آابر يف املدن الرئيسية لسد احلاجات املائية عند حدوث •
 نقص مائي مفاجئ.

اجهة التغريات املناخية اعتمادًا على دراسات و رصد هلذه التغريات و أتثرياهتا وضع خمططات ملو •
 على املوارد املائية.

 إدخال التقنيات احلديثة يف عمليات حتلية مياه البحر و تطوير املهارات التقنية يف صيانتها.•
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خلطط و التشريعات الدعم السياسي لالسرتاتيجيات املائية لتمويل مشاريعها و منحها األولوية يف ا•
 و القوانني.

للحد من االستهالك -الفالحني و أصحاب الصناعات اخلاصة-دعم منظمات مستخدمي املياه•
 الغري رشيد للمياه يف الري و الزراعة و الصناعة.

رفع الوعي لدى أصحاب املصلحة و أصحاب القرار لتضمني إدارة املوارد املائية يف صياغة سياسات •
 لوطنية.و خطط التنمية ا

 نشر الوعي بني املواطنني حول طرق االستهالك الرشيد للمياه.•

 المراجع 

-املؤمتر الوطين للمياه إمكانيات و آفاق-الوضع املائي يف ليبيا-2013-سليمان صاحل الباروين  -
 اهليئة العامة للمياه

العدد احلادي و -جملة داييل–حتليل جغرايف لألمن املائي يف ليبيا -2009-حسن كشاش اجلنايب -
 األربعون 

تقرير ورشة عمل خرباء التدريب حول دليل إعداد اإلسرتاتيجيات املائية و خطط العمل مع تضمينها -
  2015أتثري التغريات املناخية 

العدد -جملة الطاقة و احلياة-ة للموارد املائية يف اجلماهرييةاإلدارة املتكامل-2000-سليمان الباروين  -
 ( 71إىل  62)الصفحات -الثالث عشر

  2015تقرير ديوان احملاسبة -

  2015تقرير هيئة الرقابة اإلدارية-

كتيب امللخصات للمؤمتر و املعرض -اجلمعية الليبية لالستشعار عن بعد و نظم املعلومات اجلغرفاية-
  2ليبيا جيوتيك-2016-يات اجليومكانيةالدويل للتقن
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MEWINA-2014-Libya Water Sector M&E Rapid 
Assessment Report  

MEWINA -2014- Libya Water Sector M&E Rapid 
Assessment Report 

The United Nations World Water Development Report-
2015 

 

 موقع الشركة العامة للمياه و الصرف الصحي -
http://www.gcww.ly/site/ar/home.php 

 موقع الشركة العامة لتحلية املياه-
http://www.gdcol.ly/  

 اجلفارة -موقع جهاز استثمار منظومة جبل احلساونة-
http://mmrwua.com/  

  2016كتيب امللخصات للمؤمتر و املعرض الدويل للتقنيات اجليومكانية -

 

http://www.gcww.ly/site/ar/home.php
http://www.gdcol.ly/
http://mmrwua.com/
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 يف ليبيا حتديات تواجه قطاع الكهرباء
 إبراهيمأ.د.عوض 

 و التكنولوجياو العلوم مستشار في الهيئة الليبية للبحث 
 

 مقدمة

تتمثل يف أضرار مادية تعاين الشبكة العامة للكهرابء خالل الفرتة احلالية ظروفا استثنائية وصعبة، 
جسيمة حلقت مبحطات التوليد والتحويل وخطوط نقل الطاقة الرئيسة وشبكات التوزيع وغريها من 
املنشآت الكهرابئية. وهو ما وضع الشبكة العامة يف حالة صعبة وحرجة أدت إىل وقوع عجز كبري 

تيار الكهرابئي لفرتات طويلة. يف تلبية الطلب على الطاقة الكهرابئية، وابلتايل اللجوء إىل قطع ال
فقد أتثرت اخلدمات مبعظم املناطق الليبية نتيجة انقطاع الكهرابء بشكل مستمر خالل شهر يناير 
شرقا وغراب، كما شهدت مناطق اجلنوب انقطاعا شبه كامل للتيار الكهرابئي، تسبب يف عديد  

 األزمات اليومية، وأثر على عدة قطاعات حيوية.

 اتدور الطاق و تناقش أيضاعرض أهم التحدايت اليت تواجه قطاع الكهرابء يف ليبيا هذه الورقة ت
، مث تقدم الورقة أهم  العجز يف إنتاج الطاقة الكهرابئيةيف التخفيف من  )الطاقة الشمسية( املتجددة

 املتجددة يف ليبيا. اتالتوصيات حلل أزمة الكهرابء و تطوير استخدام الطاق

 قطاع الكهرباءحتديات تواجه 
 .الشبكة العامة يف الفرتة الراهنةفيما يلي عرض ألهم الصعوابت واملشاكل اليت تؤثر على 

 االنقسام المؤسساتي .1

يعاين قطاع الكهرابء كغريه من القطاعات، من تداعيات االنقسام السياسي، حيث يوجد جملس إدارة 
للشركة العامة للكهرابء يتبع حلكومة الوفاق الوطين، وجملس إدارة آخر يتبع حكومة اإلنقاذ الوطين، 

نة البيضاء. تتنازع هذه ابإلضافة إىل هيئة الكهرابء والطاقات املتجددة اليت تتبع احلكومة املؤقتة مبدي
اجملالس واهليئات الصالحيات والسيطرة على املقرات، وتتنافس فيما بينها على تقدمي حلول ألزمة 

 الكهرابء و إبرام عقود ملشروعات جديدة، مما قد يرهق ميزانية الدولة مستقباًل. 
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 المشاكل والصعوبات في محطات إنتاج الطاقة الكهربائية .2

 Major”ات التوليد إىل إجراء عمليات الصيانة اجلسيمة حيتاج عدد من وحد
Overhauling  ” ،األمر الذي يتطلب وجود خرباء من الشركات املنفذة هلذه العمرات ابلبالد

وهو ما يتعذر حتقيقه يف ظل األوضاع األمنية احلالية. كما يضطر مشغلو الوحدات أحياانً إىل خفض 
ى، بسبب عدم انتظام  تزويدات الوقود الغازي واخلفيف هلذه إنتاج بعضها، وإيقافها أحياان أخر 

 احملطات.

 المشاكل والصعوبات بشبكة النقل ودوائر تصريف الطاقة .3

ك.ف( ألضرار جسيمة نتيجة  400-220تعرضت عديد من خطوط نقل الطاقة الرئيسة جهد )
شبكة النقل وقدرهتا على االشتباكات املسلحة مبختلف مناطق ليبيا، ما أثر سلبًا على اعتمادية 

تصريف الطاقة املتاحة مبحطات اإلنتاج. كما أدى ذلك يف أحيان كثرية إىل جتزئة شبكات النقل 
ابملنطقة الغربية واملنطقة الشرقية وجتزيرها إىل جزر مستقلة عن بعضها كهرابئياً، وعدم قدرة اخلطوط 

 تاج الرئيسية.املتبقية من تصريف كامل القدرات اإلنتاجية حملطات اإلن

 المشاكل والصعوبات التي تواجه مشروعات اإلنتاج .4

واقعها بسبب مغادرة الشركات املنفذة لألعمال توقف العمل ابلعديد من مشاريع اإلنتاج نتيجة م
األحداث األمنية واالشتباكات املسلحة. ويبلغ إمجايل القدرة اإلنتاجية ملشاريع احملطات املتوقفة  

 وات. ميغا 4000أكثر من 

 دعم قطاع الكهرباء .5

من ضمن املخصصات املالية السنوية اليت تتحملها الدولة الليبية؛ بند دعم الكهرابء. حيث تدعم 
الدولة قطاع الكهرابء من جهتني. األوىل؛ دعم نقدي يف شكل مبالغ مباشرة )من الباب الرابع 

تكلفة إنتاج الكهرابء مقارنة بسعر  للميزانية( والغرض منها تغطية خسائر القطاع الناجتة عن ارتفاع
البيع، وتدين مدخول جباية استهالك  الكهرابء من املواطنني واجلهات األخرى. والثاين؛ دعم غري 
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% من قيمة السعر 10مباشر يتمثل يف كميات الوقود اليت تقدم إىل الشركة بسعر رمزي يساوي 
لعامة للكهرابء. كما تقوم الدولة بتغطية نفقات احلقيقي الذي تتكبده الدولة يف سبيل توفريه للشركة ا

 :1دينار لييب(ملليون التنمية ملشروعات الكهرابء كما هو موضح يف اجلدول التايل )القيمة اب

 

 البيان 2012 2013 2014 اإلمجايل

 (قيمة الدعم النقدي )الباب الرابع 1,087 1,000 800 2,887

 الوقودقيمة دعم  3,344 4,377 4,059 11,780

4,631 1,789 1,878 1,753 
    خمصصات مشروعات التنمية

 )الباب الثالث(

 اجملموع 6,184 7,255 6,648 20,087

 .2مليار دينار لييب 9,5كما بلغت إمجايل إيرادات قطاع الكهرابء خالل األعوام الثالثة حوايل 

 الفاقد التجاري .6

بني الطاقة الكهرابئية املرسلة من حمطات التوليد  يُعّرف الفاقد يف الطاقة الكهرابئية أبنه الفرق
الكهرابئية والطاقة املستهلكة فعال من قبل املستهلكني. وينقسم إىل الفاقد الفين الناجم عن عمليات 

لكن عدادات الطاقة  -وهي الطاقة املولدة واملستهلكة فعليا-نقل وتوزيع الطاقة، والفاقد التجاري 
 3سارة ال مربر هلا، وهو الفرق بني الفاقد الكلي والفاقد الفين.ال تراها، وابلتايل هي خ

                                                           
 .2014تقرير ديوان احملاسبة لسنة  1
 .2014تقرير ديوان احملاسبة لسنة  2
3http://www.sana.sy/?p=209793  
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وذلك بسبب زايدة البناء سنواًي % 55حوايل املاضية و قد بلغ الفاقد التجاري خالل األعوام 
العشوائي واالنتشار العمراين خارج املخططات، وابلّرغم من اخنفاض سعر تكلفة الكهرابء يف ليبيا 

 ال يدفعون فواتري الكهرابء، ويف ظل انتشار السالح ال يستطيع موظفو اجلباية إال أن أغلب املواطنني
يف الشركة الذهاب إىل املنازل ومطالبة املواطنني بدفع فواتري الكهرابء. وُسجلت حاالت تعرض فيها 

 4بعض موظفي اجلباية إىل إطالق انر من املنازل، ما جعلهم يتوقفون عن أعمال اجلباية.

 كة العامة للكهرباء و إعادة هيكلة القطاع  كفاءة الشر .7

ألف موظف.  60ميغاوات، ويبلغ عدد موظفيها حوايل   6000تنتج الشركة العامة للكهرابء حوايل 
ولتقييم كفاءهتا البد من مقارنتها مع شركات كهرابء يف دول أخرى. إذا عقدان مقارنة مع هيئة كهرابء 

موظف. و  9000ت( جند أن عدد موظفيها ال يزيد على ميغاوا  9000ومياه ديب )تنتج حوايل 
يرجع العدد الكبري للموظفني إىل أن الدولة الريعية يف ليبيا كانت ترى أن التوظيف جزء أصيل من 

هتا. ويؤدي هذا التكديس للموظفني إىل زايدة مصروفات الشركة، حيث تقرتب فاتورة املرتبات اسياس
! وإيرادات الشركة من اجلباية ال تكفي لتغطية هذه الفاتورة الكبرية،   حاليا من املليار دينار سنوايً 

 ما يضطر الدولة الليبية إىل دفع مرتبات موظفي القطاع.

ولذا فإن هناك حاجة ملحة إلعادة هيكلة قطاع الكهرابء يف ليبيا من أجل رفع كفاءته وحتويله من  
هليكلة إىل إدخال املنافسة يف سوق الطاقة قطاع خاسر إىل قطاع رابح . وجيب أن  هتدف إعادة ا

الكهرابئية من أجل حتسني الكفاءة االقتصادية. لذلك فإن إعادة اهليكلة ينبغي أن تقوم على تغيري 
وضع الشركة القائم، من خالل فصل بعض املهام، والدمج بني مهام أخرى، ابإلضافة إىل خلق 

 شركات جديدة. 

ري االحتياجات املادية لنظام الطاقة، حيث إن املهام  اليت كانت  إن إعادة اهليكلة ال تتطلب تغي
تؤدى سابقا من قبل الشركة العامة للكهرابء جيب أن جيري استيعاهبا يف البنية اجلديدة الناجتة عن 
إعادة اهليكلة. وترتاوح هذه املهام بني ضمان توفري إمدادات كافية من الطاقة الكهرابئية، من خالل 

ملسبق لعدة سنوات لنظام اإلنتاج والنقل، وذلك لتلبية الطلب على الطاقة يف  أقصر مدة التخطيط ا

                                                           
4http://www.correspondents.org/ar/node/3335  
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عن طريق نشر املوارد املتاحة، وبني ضمان سالمة النظام عن طريق التحكم التلقائي إلنتاج الكهرابء، 
 وتشغيل نظام النقل بواسطة السيطرة على اخلدمات اإلضافية مثل االحتياطيات.

دة هيكلة القطاع تواجه صعوابت مجة، أمهها وضع الدولة الليبية القائم، فثمة احتكار إال أن إعا 
إلنتاج الطاقة حسب القوانني الليبية املعمول هبا. إذ تنص القوانني على أن املنتج الوحيد للكهرابء 

أو مؤسسة واحدة بدون    monopolyيف ليبيا هو الشركة العامة للكهرابء. فهناك احتكار أو 
منافس هي اليت تنتج الكهرابء. وعليه فمن الضروري تغيري القوانني وإصدار قوانني جديدة إذا ما 
أردان إعادة هيكلة القطاع والسماح للقطاع اخلاص ابلدخول يف جمال إنتاج الطاقة. وإذا ما أخذان 

 إىل توسعات شبكات النقل و التوزيع ابإلضافة إنتاج جديدة اتبعني االعتبار أن تكلفة بناء حمط
، ومع اخنفاض أسعار النفط العاملية فإنه يصعب على الدولة االستمرار يف تصل إىل أربعة مليار سنوايً 

دفع مثل هذه املبالغ. عندئذ ينبغي السماح للقطاع اخلاص بدخول سوق الطاقة وأن يقتصر دور 
 على تقدمي اخلدمات الكهرابئية.الدولة على تنظيم القطاع وخلق مساحات للتنافس 

و بعد االطالع على مناذج كثرية ومتعددة إلعادة اهليكلة يف بلدان خمتلفة،  مبا يف ذلك دول اخلليج 
إن  -بصفة عامة-وإيران وسنغافورة وعدة بلدان أوروبية والوالايت املتحدة وكندا. ميكننا القول 

احتكارا كامال للدولة، ومع ذلك فقد تطلبت  هذه النماذج  تستند على درجة من االحتكار وليس
 إعادة اهليكلة  تفكيك الشركات القائمة وتطوير األخرى  كما تطلبت إسناد مهام خمتلفة  للمنظمني. 

إن وظيفة إنتاج الطاقة الكهرابئية هي املرشح الرئيس لعملية اإلصالح. ومن خالل فتح السوق 
(  Independent Power Producers - IPPsلدخول منتجي الطاقة املستقلني )

ميكن خلق بيئة تنافسية )يف جمال بيع وشراء الطاقة الكهرابئية(. بينما تظل وظيفة نقل الطاقة 
الكهرابئية خاضعة لنظام احتكاري بصفة طبيعية، وينطبق نفس الشيء على وظيفيت توزيع الطاقة 

 الكهرابئية وتشغيل النظام. 

)النقل و التوزيع و تشغيل النظام( تظل خاضعة بصفة طبيعية لنظام هذه الوظائف الثالث األخرية 
احتكاري بسبب صعوبة تقدمي خدمات تنافسية قائمة على خفض التكلفة من جهة، وحاجة منتجي 
الطاقة املستقلني للربط مع هذه الوظائف الثالث من أجل توصيل الطاقة الكهرابئية  للمستهلكني 

 من جهة أخرى.
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 الطاقات المتجددة  ودورها في حل أزمة الكهرباء   .8

إن حتدايت الطاقة اليت تواجه العامل اليوم هائلة، ومع استمرار تنامي الطلب على الطاقة و تفاقم 
التحدايت البيئية العاملية، وخصوصاَ ظاهرة االحتباس احلراري، والتغري املناخي، ازداد االهتمام العاملي 

وى فنية واقتصادية ملصادر الطاقة التقليدية )النفط والغاز( نتيجة الرتفاع إلجياد بدائل ذات جد
أسعار هذه الطاقة وتذبذهبا وأتثرياهتا السلبية على البيئة. ابإلضافة إىل أن مصادر الطاقة التقليدية  

 بطبيعتها مصادر انضبة على املدى البعيد ولن تكون كافية لتأمني احتياجات الطاقة املستقبلية.

ومن املعلوم أن إنتاج الطاقة الكهرابئية يف ليبيا حاليا يعتمد بشكل أساسي على النفط والغاز، لذلك 
فإن تنويع مصادر الطاقة خالل املدى املتوسط واملدى البعيد ابت ضرورة قصوى للبالد. وعليه 

ال النفط فالبد من  توجه اسرتاتيجي يهدف إىل توفري مزيج من مصادر الطاقة املختلفة، واستبد
والغاز مبصادر الطاقة املتجددة والنظيفة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرايح، وذلك من خالل 

 مشاركة العامل جتاربه وخرباته.

وقد بّينت الدراسات واملعلومات املتحصل عليها من حمطات القياس أن متوسط سرعة الرايح ترتاوح 
لليبية. وأن متوسط ساعات السطوع الشمسي حوايل ( مرت/اثنية يف عدد من املدن ا11 – 5ما بني )

( كيلوات ساعة/مرت مربع يف اليوم، 7( ساعة/سنة ليصل متوسط اإلشعاع الشمسي إىل )3200)
 وهو ما يعترب من أعلى املعدالت العاملية.

-إال أن هناك بعض األمور اليت حتتاج إىل إيضاح عند احلديث عن استخدام الطاقات املتجددة 
 ؛ يف حل أزمة الكهرابء، نوضحها يف الفقرات التالية: -الطاقة الشمسية وحتديدا

o  ميغاوات يكون من الصعب  2000عندما نتحدث عن عجز يف توليد الطاقة يبلغ
بل يظل اللجوء إىل احملطات الغازية و  الذهاب إىل خيار الطاقة الشمسية كحل أمثل،

 املزدوجة و البخارية هو اخليار األفضل.
o  يظل ارتفاع أسعار توليد الطاقة الكهربية ابلطاقة الشمسية أحد أهم التحدايت. فتكلفة

تكلفة حمطة غازية  أضعاف ةأكثر من عشر ( توازي CSPحمطة للطاقة الشمسية ) بناء 
 . خاصة يف ظل توفر الغاز الطبيعي لتشغيل احملطات

o ئي ببناء احملطات الغازية أو من أجبدايت التخطيط الكهرابئي أن يتم تغطية العجز الكهراب
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البخارية أو املزدوجة أو النووية. وعندما تتم تغطية العجز نبدأ التنويع يف مصادر الطاقة 
فيكون لدينا احتياطي منوع من  حمطات خبارية أو غازية أو  طاقة رايح أو    االحتياطية،

 طاقة مشسية. 
o و املعزولة عن الشبكة ناطق النائية ميكن أن تستخدم الطاقة الشمسية يف تغطية أمحال امل

كمنطقة ربيانة يف اجلنوب الشرقي اللييب، فيمكن أن نضع هلا خالاي طاقة مشسية الكهربية  
لتلبية احتياجاهتا من الطاقة الكهربية. كما ميكن أن تستخدم الطاقة الشمسية على مستوى 

لطاقة. ويؤدي هذا املستهلك املنزيل أو التجاري لتلبية االحتياجات اليومية من ا
االستخدام من الطاقة الشمسية إىل ختفيف الضغط على الشبكة الكهربية و تقليل نسبة 

 العجز يف توليد الطاقة.
o  وقت الذروة يف الشبكة الكهربية هي الفرتة اليت يزيد فيها الطلب على الطاقة، وترتفع

حىت منتصف الليل خالل  فيها األمحال للحد األعلى، وتبدأ يف ليبيا قبل املغرب و تستمر
فصل الصيف. وخالل هذه الفرتة  تنخفض كفاءة الطاقة الشمسية إىل حد كبري و يصبح 
خيار تبين الطاقة الشمسية لتخفيض العجز يف توليد الطاقة غري فعال خاصة يف عدم 

العجز الكبري يف  توليد  فئوجود تكنولوجيا لتخزين الطاقة بسعة كبرية تستطيع أن تكا
  ميغاوات.   2000ة الذي يصل إىل الطاق

 الخالصة    

الصعبة اليت متر األمنية من أهم العقبات اليت تواجه قطاع الكهرابء؛ الظروف  •
هبا البالد واستمرار االشتباكات املسلحة وما يرتتب عليها من صعوبة إجراء الصيانة على 

ابإلضافة إىل االنقسام خطوط نقل وتصريف الطاقة الكهرابئية مبناطق النزاع املسلح. 
املؤسسايت احلاد الذي يعاين منه قطاع الكهرابء. كذلك عزوف الشركات األجنبية عن 

 العودة الستكمال تنفيذ املشاريع املتعاقد عليها.
سوف تزداد أوضاع الكهرابء سوءا خالل الصيف القادم بسبب الزايدة يف  •

  الطلب على الطاقة و أتخر دخول حمطات إنتاج جديدة.
البد من البدء يف  تنظيم وإعادة هيكلة قطاع الكهرابء ليكون مبستوى مواجهة  •

 الصعوابت املتمثلة يف إيصال الطاقة الكهرابئية لكافة مناطق وأطراف البالد.
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البد من  اعتماد خطة وطنية للطاقات املتجددة تستهدف رفع مسامهة مصادر  •
لى املدى القصري، إضافة إىل خطة طويلة الطاقة املتجددة يف توليد الطاقة الكهرابئية ع

املدى تستهدف إطالق عدد من مشاريع الطاقة املتجددة اليت تشمل طاقة الرايح والطاقة 
 الشمسية.
يتوجب دعم استخدام الطاقة الشمسية يف االستعمال املنزيل والتجاري من  •

 الطاقة.أجل ختفيف الضغط على الشبكة الكهرابئية والتقليل من العجز يف توليد 
فيما خيص القوانني والتشريعات اخلاصة ابالستثمار؛ البد من إصدار القوانني  •

والتشريعات املناسبة اليت تسمح للقطاع اخلاص ابالستثمار يف جمال الطاقة، من أجل خلق 
 بيئة تنافسية.

البد من السعي خللق كيان وطين يعىن بشؤون الطاقة جبميع مصادرها  •
جملس أعلى للطاقة، يشرف على القضااي السيادية املتعلقة  إنشاء واستخداماهتا، عن طريق

 بنشاطات الطاقة. 
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 التقارير واملؤشرات
 مفهومها وأهميتها يف صناعة القرارات

 المنصوري صالح أ.د.
 كلية االقتصاد جامعة بنغازي

 

 املواضيع التالية: ورقةناقش هذا الت

 ما هي التقارير واملؤشرات؟   •        

 ما هي أنواع التقارير واملؤشرات؟   •        

 ماذا تقيس التقارير واملؤشرات؟   •        

 ملاذا التقارير واملؤشرات؟ ملاذا هتمنا؟   •        

 ملاذا الشمولية يف استخدام التقارير واملؤشرات؟   •        

 والسياسات؟ تقارير واملؤشرات بتنفيذ الربامجعالقة ال ما هي •        

 كيف تطورت التقارير واملؤشرات كما وكيفا عرب الزمن؟    •        

 ما هي اخلصائص املرغوبة يف التقارير واملؤشرات اجليدة؟   •        

 من يقوم إبنتاج ونشر التقارير واملؤشرات؟   •        

 ما هو عدد البلدان اليت تشملها التقارير واملؤشرات؟   •        

 كيف يتم تقييم أو ترتيب البلدان يف التقارير واملؤشرات؟    •        
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 ما هي مصادر املعلومات املستخدمة يف تركيب التقارير واملؤشرا ت؟  •        

 ما هو تكرار حتديث التقارير واملؤشرات؟   •  

 أين توجد التقارير واملؤشرات؟   •        

 حول التقارير واملؤشرات؟ ما هي التحذيرات أو االنتقادات   •        

 ما هي التقارير واملؤشرات؟ - 1
 يعين توضيح املسألة بعد التحقيق فيها. : التقرير لغة
 تبليغها إىل اآلخرين. يعين مجع ووصف وحتليل احلقائق حول املسألة وإذاعتها أو  :اصطالحا

 يعين الدليل أو إشارة جللب االنتباه أي يشري إىل شئ ما. :املؤشر لغة
يعين وسيلة إلظهار وضع أو حالة شئ أو نظام ما, أو مقياس كمي أو نوعي قادر على  :اصطالحا

إظهار مستوى و اجتاه التغري, أو رقم/رمز احصائي ميثل ظاهرة معينة خالل فرتة زمنية حمددة, أو 
 متغري قابل للقياس ُيستخدم لقياس درجة االلتزام بتحقيق معايري أو مستوايت جودة مطلوبة.

وإذا أردان استشارة شخص يف مسألة, قلنا له: أشر علينا, أو ِدّلنا, أي مباذا تنصحنا. وأحياان نقرأ 
يف النشرات, أو نسمع يف األخبار املؤشرات االقتصادية تشري إىل ركود يف االقتصاد. فاملؤشر 

 index numberساعدان يف  احلكم على األشياء ومن مث اختاذ القرار. وهو كرقم قياسي ي
ميثل معلومة ملخصة عن مستوى شئ يهمنا. فهو غالبا ما ميثل عملية اختزال لكمية أكرب من 
املتغريات أو البياانت يصعب علينا استيعاهبا كوحدات منفردة. وأشهر مثال على ذلك هو مؤشر 

 سهم يف البورصات, حيث أن رقما واحدا )متوسطا موزوان( يعطي املستثمرين واملهتمنياسعار األ
بشئون االقتصاد فكرة عامة عن أداء مئات الشركات أو االقتصاد ككل. وكذلك الرقم القياسي 

 سعار يف البالد.ينا فكرة عامة عن مستوى متوسط األألسعار آالف من السلع واخلدمات الذي يعط
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 ما هي أنواع التقارير واملؤشرات؟   - 2  
 ونوعية )وصفية(: )رقمية( اليت متثلها إىل كميةتُقسم التقارير واملؤشرات من حيث نوع املعلومات 

هي اليت تقيس متغريات كمية كالدخل أو اإلنتاج أو تلك  :التقارير واملؤشرات الكمية )الرقمية(
نتاج أو حجم االنفاق على التعليم االساسي أو مستوى االسعار احملسوبة من بياانت كمية كحجم اإل

 أو معدل البطالة.

هي اليت تقيس متغريات نوعية أو وصفية كمستوى الفساد  )الوصفية(: ةالتقارير واملؤشرات النوعي
اإلداري ونوعية نظم احلكم, أوتلك احملسوبة من بياانت نوعية أو وصفية كنوعية التدريس ورضى 

 الطلبة وأولياء األمور عن اخلدمات التعليمية.

 ومركبة: وتُقسم التقارير واملؤشرات حسب عدد املتغريات اليت تقيس إىل بسيطة

 وهي اليت تقيس متغريا واحدا, كمتوسط الدخل أو معدل البطالة.: التقارير واملؤشرات البسيطة

وهي اليت تقيس جمموعة من املتغريات كالتنمية البشرية واحلرية  :التقارير واملؤشرات املركبة
 االقتصادية, وسهولة أداء األعمال.

 فيذ الربامج أو السياسات:كما تُقسم التقارير واملؤشرات حسب مراحل تن

: ملتابعة مجيع املوارد املالية واملادية املستخدمة يف حتقيق تقارير ومؤشرات المدخالت •
اهداف الربامج أو السياسات مثل برانمج اإلنفاق على الرفع من مستوى التعليم 

 االساسي.
استخدام : لقياس مجيع السلع أواخلدمات الناجتة عن تقارير ومؤشرات المخرجات •

 املدخالت، كعدد املدارس أو جتهيزاهتا أو حجم الفصل أو نوعية املدرسني.
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: وهي تقيس مستوى سهولة الوصول إىل اخلدمات تقارير ومؤشرات النتائج •
العامة، واستخدام هذه الوسائل ومستوى رضى املواطنني عن هذه اخلدمات، كعدد طلبة 

 املدارس ومستوى حتصيلهم.
: وهي تقيس التأثري النهائي للربامج أو السياسات على لتأثيرتقارير ومؤشرات ا •

أحد األبعاد الرئيسية للقضية املستهدفة، كربانمج الرفع من مستوى التعليم، ومن أبعاده 
التحرر من األمية الوظيفية وتنمية الرأمسال البشري وزايدة الدخول والرفع من مستوى 

 املعيشة.

 شرات؟ماذا تقيس التقارير واملؤ - 3 
يف عصر املعلومات أصبحت التقارير واملؤشرات تقيس كل شئ تتوفر عنه البياانت. ولكن الذي 
يهمنا يف هذه الدراسة هو قياس أداء البلدان أو اجملتمعات و مؤسساهتا. يتم تقييم أداء البلدان 

أداء األعمال وتصنيفها حول كثري من القضااي االقتصادية )مثل درجة احلرية االقتصادية وسهولة 
والتنافسية وخماطر السيادة القطرية(, والقضااي السياسية )مثل نوعية احلكم ومستوى الفساد وحقوق 

نسان(, والقضااي االجتماعية )مثل الصحة والتعليم(, وقضااي البيئة )تلوث اهلواء واملياه( واألمن اإل
ة والصراعات االقليمية( والعوملة. هذه )محاية البلد من األمراض املعدية واألزمات املالية والسياسي

التقارير واملؤشرات قد هتتم مبجموعة معينة من البلدان أو إقليم أو العامل ككل. وتوجد مؤشرات هتتم 
بتقييم البلد الواحد من حيث والايته أو أقاليمه أو مدنه. كما توجد تقارير ومؤشرات لتقييم 

ات اخلاصة واملنظمات العاملية من حيث املساءلة املؤسسات، كمنظمات اجملتمع املدين والشرك
 والشفافية واألداء واملسئولية االجتماعية.

ومن منهجية هذه الدراسة تقسيم هذه التقارير واملؤشرات إىل ثالث فئات أو جمموعات عريضة, مع 
 مالحظة أن بعض التقارير واملؤشرات قد تنتمي ألكثر من فئة أو جمموعة واحدة.
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 ألولى: التقارير والمؤشرات االقتصادية.المجموعة ا

هذه اجملموعة تتناول وتقيس قضااي اقتصادية كثرية، وتوفر معلومات عن الوضع االقتصادي للبلد. 
ي نسبة مئوية ينمو, كيف حالنا كمجتمع؟ أفهي تساعدان يف معرفة ما إذا كان االقتصاد انميا، وبـ

ل الفرد ومعدالت االنتاجية, ومستوى ثقة املستهلكني, الناتج القومي, ومتوسط دخ ومن أمثلتها: منو
ومعدل التضخم والبطالة, واالستقرار النقدي واملايل, وخماطر السيادة القطرية, واالنفاق احلكومي، 
ومؤشرات احلرية االقتصادية وسهولة أداء األعمال, وحترير التجارة اخلارجية, واملناخ االستثماري، 

 فافية واملساءلة, وحجم املديونية اخلارجية، وغريها من القضااي االقتصادية.وترويج التنافسية, والش
 

 المجموعة الثانية: التقارير والمؤشرات السياسية.

هذه اجملموعة تقيس قضااي عديدة مثل نوعية إدارة نظم احلكم، وترويج الدميقراطية، واحرتام حقوق 
ة واملساءلة، والسالم ومحاية البلد من األزمات اإلنسان ومستوى الفساد، وحرية الصحافة، والشفافي

 السياسية والصراعات االقليمية.

 المجموعة الثالثة: التقارير والمؤشرات االجتماعية والبيئية.

هذه اجملموعة تشمل وتقيس قضااي متعددة مثل الصحة والتعليم، ومعدالت الفقر، ونوعية اهلواء  
املالية  والسالم, ومحاية البلد من األمراض املعديّة ، واألزماتواملياه، وحقوق املرأة والشيخوخة 

 قليمية.والسياسية والصراعات اإل

 ملاذا التقارير واملؤشرات؟ ملاذا تهمنا؟- 4 
سرتاتيجيات وتصميم اخلطط ووضع الربامج والسياسات للشركات وللدول، املهتمون برسم اإل

يعتمدون اعتمادا رئيسيا على توجيهات وإرشادات املعلومات واحملللون والناشطون املدنيون، أصبحوا 
املوجودة يف التقارير واملؤشرات. وميكن أن نرى أمهية معلومات التقارير واملؤشرات من خالل عرض 

 أهم استخداماهتا اليت ميكن تلخيصها فيما يلي:
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 والبيئية وغريها, اليت يعتمدمتثل إحدى أدوات الدراسات االقتصادية واالجتماعية والسياسية  -1
 سرتاتيجيات املستقبلية وتصميم اخلطط والربامج والسياسات.عليها رسم اإل

 تعترب استجابة لطبيعة عصر املعلومات ومنهجيته العلمية يف اختاذ القرارت. -2

 متثل استجابة ملطالب املؤسسات الدولية بتوسيع القدرات االحصائية للبلدان واملؤسسات. -3

 تساعد على تشخيص وفهم حجم وطبيعة املشكلة املدروسة, والوسائل املطلوبة ملواجهتها. -4

 تساعد على قياس التطور الزمين واملكاين خالل فرتات زمنية أو أماكن حمددة. -5

 تقييم مدى تقدم وجناح البلد يف حتقيق األهداف احمللية والعاملية. -6

 بلد عن االجتاهات املتاحة واحتماالت اخللل.توفري معلومات لصناع السياسات يف ال -7

 متثل موردا اقتصاداي هاما ملن ميلكها على مستوى املوارد التقليدية العمل وراس املال. -8

 تبسيط أو تلخيص قضااي معقدة، وإيضاح التغريات يف تصنيفات البلد عرب الزمن، ومقارنتها. -9

 الشركات واملؤسسات الوطنية والعاملية. متثل وسائل اختاذ قرار لصناع السياسات يف -10

تعترب من الشفافية، ومتثل وسائل إعالم ملستخدمي هذه املعلومات كاملستثمرين األجانب  -11
ومتخذي القرار يف الدولة، ومؤسسات االئتمان، وهيئات اإلغاثة الوطنية والدولية، والصحفيني 

ذه املؤشرات والتقارير لتقييم وتوسيع استثماراهتم جانب مثال، يطلبون هواألكادمييني. فاملستثمرون األ
يف العديد من الدول. كذلك حيتاج هؤالء املستثمرون إىل مؤيد ملؤشراهتم التقليدية ملخاطر البلد 

 املبنية على مؤشرات اقتصادية كلية، واليت أثبتت فشلها يف التنبؤ أبزمات مالية ابهضة التكاليف.

 مييني والباحثني.متثل وسائل حبثية لألكاد -12
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 متثل وسائل تنبؤية مستقبلية )مثل تقييمات خماطر السيادة القطرية(. -13

 تقدم املؤشرات من املعلومات ما يكفي إلختاذ القرار السليم. -14

رئيسية ملن يريد أن يعرف أين يقف البلد اآلن، واىل  Bench marksمتثل نقاط مرجعية  -15
أين يتجه فيما يتعلق ابلتنمية االقتصادية والسياسية واالجتماعية والبيئية.  ابختصار, هذه املؤشرات 
والتقارير حتاول أن تقيس مدى تقدم أو ختلف اجملتمعات يف هذه االجتاهات التنموية االقتصادية 

 البيئية.والسياسية واالجتماعية و 

 متثل وسيلة فّعالة يف أيدي الشعوب ومنظمات اجملتمع املدين ملساءلة حكوماهتا. -16

متثل حقا للموطنني يف احلصول على املعلومات اليت تساعدهم على حتسني أوضاعهم. ليس  -17
 فقط من حقهم أن يكونوا على علم مبا ميس حياهتم حاضر أو مستقبال، ولكن أبحدث املعلومات.

يصف لنا املعهد العاملي للتنمية املستدامة أمهية استخدامات معلومات التقارير واملؤشرات  -18
 The International Institute for Sustainable على النحو التايل:

Development  اجملتمعات تقيس األشياء اليت هتمها، عملية القياس توفر أساسا علميا"
ر أعمالنا على اجملتمع وربط أعمال املاضي ابحلاضر من أجل حتقيق ورقميا لتقييم األداء وتقدير آاث

 أهداف املستقبل"

وهذا كاتب يُقرب لنا أمهية معلومات التقارير واملؤشرات االقتصادية مبقارنتها مبا هو معروف  -19
لدينا مجيعا فيقول : "املؤشرات االقتصادية بتفاصيلها ودقتها تشبه حلد كبري ما جيري يف قياس 
 األحوال اجلوية يوميا، حيث تنتشر ترمومرتات احلرارة وقياس الضغط اجلوي ونسب الرطوبة وكميات

وتصب كلها يف  األمطار وسرعة الرايح يف طول البالد وعرضها جلمع البياانت على مدار الساعة
ت ن مؤشراإاملفصلة، وكذلك ف النهاية عند مركز التحليل الرئيسي لتشكل نشرة األحوال اجلوية

التغريات فيه ما يشبه التقرير األسبوعي والشهري  االقتصاد تقدم من داخل مفاصل االقتصاد ومواقع
احلالة العامة لالقتصاد الوطين وهي ختدم الباحثني ورجال األعمال يف  والربع السنوي والسنوي عن
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، كما ختدم هذه للمشاريع القائمة للمشاريع اجلديدة ووضع أو تعديل خطط اإلنتاج  دراساهتم بناء
املال واألسهم وحميطها، فتعطي االنطباع الصحيح عن  التقارير بشكل مباشر املستثمرين يف أسواق

 ما يدور خارج األسواق"

ب دورا لعتؤكد الدراسات، ويشهد عليه الواقع املعاش، أن معلومات التقارير واملؤشرات ت -20
راد وأداء االسواق وصناعة السياسات اخلاصة رئيسيا يف تشكيل توقعات وتصرفات املسئولني واألف

الء )أو جهلهم( أبحوال البالد له أتثري على صناعة القرارت وجدل ؤ والعامة. فالشك أن معرفة ه
وصياغة السياسات العامة. ومرة أخرى، القاعدة الذهبية تقول  الناس أعداء ما جهلوا، واجلهل قد 

 فيها خري البالد وصالحها.يقف عائقا يف سبيل انفاذ قرارات وسياسات 

يف "املسح العاملي حول ماذا يعرف الناس عن التقدم االجتماعي", الذي تقوم به منظمة  -21
 Organization of Economic Cooperationالتعاون االقتصادي والتنمية 

and Development OECD كان أحد االسئلة هو: هل تفضل االحصاءات أم ,
، OECD Fact bookت متيل إىل تفضيل املؤشرات. ولقد احتوى جااباملؤشرات؟ كانت اإل

مؤشر حول  100، على 2007وهو الكتاب الصادر عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لسنة 
 االقتصادايت املتقدمة يف العامل.

: أن التقارير واملؤشرات متثل وسائل معلوماتية إحصائية رقمية أو نوعية للقياس خالصة القول 
والتقييم واملتابعة واملقارنة والتوقعات والتخطيط ورسم السياسات واملنافسة. فهي شكل من أشكال 
اإلدراك الكيفي, ووسيلة لتحديد األهداف وتصميم الربامج والسياسات, وقياس التغريات عرب الزمان 

 أو املكان, وكذلك تقييم الواقع واملسارات املستقبلية.
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 ملاذا الشمولية يف استخدام التقارير واملؤشرات؟  -5 
مبؤشرات املتغريات أو القضااي غري  ةنقصد ابلشمولية هنا إهتمام القرارات االقتصادية املتزايد

االقتصادية التقليدية، كنظم احلكم، واالستقرار السياسي، والدميقراطية، وجودة السياسات 
للحكومة، وحرية التعبري، والتنمية البشرية، ومحاية البيئة، باط املايل ضاالقتصادية العامة، واإلن

 والشفافية وسيادة القانون ومستوى الفساد اإلداري.

لقد أدرك أخريا االقتصاديون والسياسيون والبنك الدويل واألمم املتحدة على حد سواء أن تنمية 
، ومن مث البد وأن تُعاجل جمتمعة. حياة اجملتمع االقتصادية والسياسية واالجتماعية والبيئية ال تتجزأ

 sustainableهذا االعرتاف بوحدة أوجه حياة اجملتمع أصبح يُعرف مبفهوم "التنمية املستدامة" 
development وظهرت على اكتاف الدعوة إىل اإلصالح السياسي. وأصبح  نظم احلكم ,
Governance بني املتغريات أو  ومدى مشاركة املواطنني فيه )أو املخاطر السياسية(  من

جنبية العوامل الرئيسية اليت ُتؤخذ يف احلسبان عند التعامل بني البلدان أو بني البلدان والشركات األ
جانب فيما يتعلق مبواقع استثماراهتم تتأثر مبدركاهتم ة. الشك أن قرارات املستثمرين األاملستثمر 

هذه املدركات أصبحت تتأثر جدا مبا يُنشر وتصوراهتم ملخاطر األوضاع السياسية يف تلك املواقع، و 
من معلومات يف مؤشرات وتقارير تقيس نظم احلكم واجلدارة االئتمانية. والشك أنه مع سيطرة 

جنبية مبتابعة هذه التقارير واملؤشرات سياسات العوملة واالندماج بني البلدان زاد اهتمام الشركات األ
 عماهلا.وقياس املخاطر السياسية ذات العالقة أب

كذلك نالحظ تغريا أساسيا يف أولوايت البنك الدويل من حيث انتقاله من اإلقراض من أجل 
صالح  أو األداء االقتصادي إىل اإلقراض من أجل التحسن يف نظم احلكم أو األداء السياسي اإل

 يف املائة خالل الفرتة املاضية(. 11)والذي زاد بنسبة سنوية قدرها 

 Governance Indicators forشرات احلكم من أجل التنمية فيوجد ما يسمى مبؤ 
Development  اليت أصبحت هتم وكاالت اإلغاثة العاملية واملستثمرين األجانب، ويوجد

 فئة من هذه املؤشرات متاحة للمستخدمني. 140حوايل 
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ما هي عالقة التقارير واملؤشرات بتنفيذ الربامج   -6  
 والسياسات؟

عبارة  سرتاتيجيات، وهيإوالشركات واملؤسسات املختلفة بوضع برامج وسياسات و تقوم احلكومات 
 عن جمموعة من املشاريع ذات أهداف حمددة، ووسائل معينة لتحقيق تلك األهداف.

ومن املعروف ابلضرورة أن تنفيذ هذه املشاريع بطريقة انجحة يتطلب التقييم واملتابعة املنتظمة خالل 
ملية التقييم واملتابعة تتطلب القياس من خالل مجع البياانت الالزمة إلعداد مراحلها املختلفة. ع

هداف. التقارير وحساب املؤشرات واستخدامها ملعرفة مستوى التقدم حنو توفري الوسائل وحتقيق األ
وميكن أن نرى عالقة التقارير واملؤشرات كمقياس بتنفيذ الربامج والسياسات من خالل التذكري 

لية تقييم املشاريع أو السياسات. والتقييم عملية دائرية مستمرة تشتمل على املراحل مبراحل عم
 التالية:
 الرؤية  •

املشاريع أو السياسات تبدأ برؤية حتدد الوجهة املقصودة، معرفة إىل أين الذهاب، وما هو   
 املُراد إجنازه أو حتقيقه. 

 التخطيط •

 والوسائل الالزمة لتحقيقها.ترسيم خمطط الرؤية، الذي حيدد األهداف، 

 البدء في التنفيذ )الفعل( •

 تنفيذ العمل ابختاذ اخلطوات املخططة الالزمة لتحقيق االهداف.
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 قياس مستوى اإلنجازات •

اجنازه. القياس يرتجم  خطوات العمل, وأتثريها على مدى  تساعد على معرفة مدى فاعلية  
اإلجنازات بطريقة كمية واضحة مفهومة. هذه  اإلجنازات إىل أرقام، فهو جيعلك ترى مستوى 

 اخلطوة تساعد على  تقييم ومتابعة التقدم حنو األهداف املرسومة.

 المراجعة والمتابعة •

تساعد على استخدام املعلومات من عملية القياس لفهم العالقات بني   خطوات العمل )األفعال(    
 واألهداف, وما إذا كانت هناك حاجة إىل  خطوات عمل أخرى لضمان حتقيق األهداف. 

االقتصادي أو تشجيع االستثمار بنجاح, حيتاج املسئولون إىل  فمثال، إلنفاذ سياسة التحرر      
الصادر عن البنك  Doing Businessعمال انة ابملؤشرات الواردة يف تقرير ممارسة األستعاإل

مم املتحدة للتنمية األلفية أو ما يسمى أهداف الدويل, كما سنرى الحقا. كذلك برانمج أو سياسة األ
قد  The Millennium Development Goals (MDGs)التنمية األلفية"  

ؤشرا ملتابعة مدى حتقيقها. وميكن أن نرى عالقة التقارير واملؤشرات م 48هدفا  و  18احتو ى على 
 بتنفيذ الربامج والسياسات من املثال التايل:
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 السياسة أو البرنامج:

 تشجيع االستثمار املحلي

 
 الهدف:

 زيادة االستثمار املحلي

 
 الوسيلة:

جراءات إتقديم وتسهيل القروض، تبسيط وتسهيل 

.الخ..التأسيس,   

 

 

 قد توجد أكثر من وسيلة لتحقيق اهلدف، وقد يوجد أكثر من مؤشر لقياس التقدم حنو حتقيقه
 

 كيف تطورت التقارير واملؤشرات كما وكيفا عرب الزمن؟ - 7
منوا كميا متزايدا، خاصة خالل العشر سنوات من املالحظ أن التقارير واملؤشرات العاملية قد شهدت 

املاضية. وميكننا القول أبنه يصعب تعداد عدد التقارير والتقارير واملؤشرات. ويالحظ حول هذه 
 التقارير واملؤشرات ما يلي:

منو متزايد يف عدد التقارير واملؤشرات وعدد املؤسسات العامة أو اخلاصة املنتجة هلا. من هذه   -
 .      2007-2000واملؤشرات خاصة خالل الفرتة التقارير 

 املؤشر:

صدارات الرخص, ... إمثل حجم االنفاق املحلي, عدد   
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أوائل هذه التقارير واملؤشرات أهتمت مبخاطر السيادة القطرية والقضااي االقتصادية. مث ومع   -   
تطبيع سياسة العوملة، اتسعت اهتمامات فكرة التقارير واملؤشرات العاملية لتشمل قضااي الفساد 

 لتنمية البشرية واالنفتاح االقتصادي والتنافسية.ونوعية احلكم والبيئة والعوملة وا

ميكن تقسيم هذه التقارير واملؤشرات إىل ثالث فئات: الفئة األوىل اشتملت على التقارير   -
واملؤشرات االقتصادية، واشتملت الفئة الثانية على التقارير واملؤشرات السياسية، واشتملت الفئة 

جتماعية والبيئية، كما شهدت هذه التقارير واملؤشرات العاملية منوا الثالثة على التقارير واملؤشرات اال
 كيفيا من حيث القضااي واملواضيع اليت اهتمت هبا.

نتاج تقارير إظهور قضااي ومواضيع جديدة يف العامل واليت أدت إىل  2000ولقد شهدت الفرتة منذ  
القضااي واملواضيع اجلديدة ومؤشراهتا ومؤشرات جديدة. وعلى سبيل املثال ال احلصر، من بني هذه 

 ما يلي:

 العالمي     البحار واإلنتاجما وراء  -1
Offshore and global production 

 العاملية    مؤشر تطوير جتارة التجزئة - 
Global Retail Development Index (GRDI)     

 مؤشر ُجود رأس املال   -   
Capital Hospitality Index 

 مؤشر ماكينزي للثقة العاملي -    
McKinsey Global Confidence Index     

 تقييم آفاق االستثمار العاملي   -  
Global Investment Prospects Assessment (GIPA)  
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 مؤشر جاذبية املوقع اخلارجي   - 
Offshore Location Attractiveness Index     

  مقاييس سهولة أداء االعمال   -
Ease of Doing Business Measures     

 مؤشر البؤس واالصالح الضرييب   - 
Tax Misery and Reform Index    

 نتاج العاملي  لوحة نتائج اإل -
Global Production Scoreboard   

 مؤشر العاملية لالقتصادايت املضيفة   - 
Transnationality Index of host economies   

 مؤشر التنافسية العاملي    -  
Global Competitiveness Index 

 اإلبداع وإنتاج المعرفة   -2   
Innovation and knowledge creation 

 مؤشر جمتمعات املعرفة   -
Index of Knowledge Societies   

 رُتب العلم والتقنية   -   
Science and Technology Rankings      
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 جناز التقين  مؤشر اإل -   
Technological Achievement Index (TAI)  

 بداعية  مؤشر الطاقة اإل -  
Innovation Capacity Index     

 وريب  بداع األلوحة نتائج اإل -
European Innovation Scoreboard (EIS)     

 بداع العاملي   لوحة نتائج اإل -
Global Innovation Scoreboard (GIS)     

 وريب  بداع األمؤشر ملخص اإل -   
Summary Innovation Index (SII)   

 بداع العاملي  مؤشر ملخص اإل -  
Global Summary Innovation Index (GSII)    

 مؤشر الوصول إىل احتاد االتصاالت العاملي  -  
ITU Digital Access Index (DAI)    

 اقتصاد املعرفةداء يف مؤشر االستثمار واأل  -     
Investment and Performance in the Knowledge Based 

Economy    

        لكرتوين  مؤشر االستعداد للتجارة اال  -
E-Business Readiness Index-  
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          شبونةلوحة نتائج ل   -
Lisbon Scorecard 

 مؤشر االستعداد االلكرتوين  -
E-Readiness Index      

 مؤشر احلكومة االلكرتونية    -
E-Government Index   

 ترابط السياسات والتقدم في االلتزام بها -3
Policy Coherence and progress on commitment   

 مؤشر التجارة والتنمية -
Trade and Development Index 

 تقييم اجناز أهداف التنمية لاللفية    -
Assessing the achievement of the Millennium 

Development Goals (MDGs)    

 مؤشر االلتزام ابلتنمية    -
Commitment to Development Index (CDI)     

 مؤشر الطاقات االساسية )مؤشر نوعية احلياة سابقا(     -
Basic Capabilities Index  

 مؤشر السياسات املؤيدة للفقري   - 
(BCI Pro-Poor Policy (PPP) Index        
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 استطالعات ُأوكسفام ملمارسة التربع  -
Oxfam Survey of Donor Practice       

 رُتب البلدان يف حساب التحدي                          -
   Millennium Challenge Account country rankings   

    يدزبرانمج األمؤشر جهود    -
AIDS Program Effort Index (API)      

 السياسات البيئية واألداء     -4 
Environmental policy and performance 

 فساد البيئي    مؤشر اإل -    
Environmental Degradation Index (EDI)   

 مؤشر اهلشاشة البيئية     -     
Environmental Vulnerability Index (EVI)       

 مؤشر األداء البيئي   -     
Environmental Performance Index (EPI)  

 مجالية  الثروة اإل -   
Total Wealth   

 مؤشر االستدامة البيئية    -
 Environmental Sustainability Index (ESI)        



 مفهومها وأمهيتها يف صناعة القرارات...التقارير واملؤشرات

91 
 

 حتليل خماطر املناطق الساخنة للكوارث الطبيعية العاملية       -
Global Natural Disasters Risks Hotspots                    

  مؤشر اهلشاشة االجتماعية للتغري املناخي )افريقيا( -
Index of Social Vulnerability to Climate Change (Africa) 

 التنمية البشرية وحساسيتها للتلوث مؤشر   -  
Pollution Sensitive Human Development Index    

                             مؤشر التنوع البيولوجي الوطين   - 
National Biodiversity Index (NBI)     

 مؤشر األثر البيئي     -   
Ecological Footprint           

ما هي اخلصائص املرغوبة يف التقارير واملؤشرات   -8  
 اجليدة؟        

غامضة: مثال، عدد امللتحقني أن تكون التقارير واملؤشرات مقياسا مباشرا للتحسن والتقدم، وغري  -
 ابملدارس سيكون أكثر تعبريا وأوضح عرب الزمن مقارنة ابلتحسن يف نوعية التعليم.

أن تكون التقارير واملؤشرات ذات عالقة نظرية أو تطبيقية مباشرة ابلربامج أو السياسات، مثال،  -
كن هذا التحسن يعتمد هناك من يرى أن التحسن يف مستوى التعليم يعتمد على حجم الفصل, ول

كذلك على عوامل أخرى كثرية كنوعية املدرسني، واملناهج الدراسية، ومدى توفر الوسائل التعليمية، 
 ومن مث فإن حجم الفصل ليس مبؤشر جيد للحكم على النجاح يف حتسني مستوى التعليم.
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استخدم املؤشرات  أن تكون التقارير واملؤشرات مناسبة لصناعة الربامج أو السياسات، مثال، -
املناسبة ملستوى التجزئة، كالتجزئة إىل بلدايت إذا كانت نفقات التعليم خمصصة على مستوى 

 البلدايت. وبعبارة أخرى، جيب استخدام املؤشرات اليت تعكس األهداف.

أن تكون التقارير واملؤشرات متسقة أو منسجمة مع دورة اختاذ القرارات، مثال، اصدار التقارير  -
املؤشرات على فرتات مطابقة لعملية اختاذ القرارات، جتهيز التقارير واملؤشرات يف أوقات مناقشة و 

 امليزانيات.

أن ال تكون سهلة التغيري والتالعب هبا أو تبالغ يف التغيري ألسباب غري مرتبطة ابلسياسات، مثال،  -
ى قد تكون سهلة التغيري بعض التقارير واملؤشرات تكون حساسة جدا للعوامل اخلارجية، وأخر 

 والتالعب هبا.

أن تكون التقارير واملؤشرات ذات مصداقية، مثال، التقارير واملؤشرات العلمية املوضوعية تكون  -
أكثر مصداقية ويُعتمد عليها أكثر مقارنة ابلتقارير واملؤشرات اليت تعتمد على أهواء وتفسريات 

 لة التالعب ابلتقارير واملؤشرات املذكورة أعاله.املستخدمني هلا. وهذه اخلاصية مرتبطة مبسأ

 أن تكون التقارير واملؤشرات سهلة الفهم لكل املهتمني هبا. -

 أن تكون التقارير واملؤشرات سهلة القياس، وغري مكلفة جدا لقياسها. -

والقدرة وأهم من هذا كله, أن تكون التقارير واملؤشرات متسقة أو منسجمة مع البياانت املتوفرة  -
 على مجع البياانت، وذلك لضمان قابلية التقارير واملؤشرات للقياس يف الوقت واملستوى احملددين.
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 التقارير واملؤشرات؟ من يقوم بإنتاج ونشر - 9
فة مؤسسات وهيئات عدة ميكن تصنيفها يف ثالث ليقوم إبنتاج ونشر التقارير واملؤشرات املخت

 جمموعات:

وهي املنظمات حكومية كاملصرف املركزي أو الوازرات املتنوعة، وهيئات مؤسسات عامة:   -
مم املتحدة حول التجارة وبرامج عاملية مثل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الدويل ومؤمتر األ

 والتنمية.

الشركات االستشارية وشركات اخلدمات املالية واملنظمات غري احلكومية. مؤسسات خاصة:  -
، وكاالت تقييم االئتمان )مثل موديز واستاندرز اند بورز( تصدر تقييمات خماطر السيادة فمثال

 Save the Childrenالقطرية. ومن املنظمات غري احلكومية، مثل مؤسسة رعاية األطفال 
 اليت تصدر مؤشر األم لتقييم أحسن أو أسوأ مكان لألمومة.

تقاريرها  صدارهذه اجلهات تقوم إبون األفراد: اجلامعات العامة ومراكز البحوث واألكادميي -
داء األ معيت ييل وكولومبيا تصدران مؤشرومؤشراهتا اخلاصة يف شكل مقاالت أو كتب. فمثال، جا

 .(ESI)ومؤشر االستدامة البيئية  (EPI)البيئي 

عن  واملالحظ أن أكثر من نصف تقارير ومؤشرات اجملموعة األوىل )ذات الطابع االقتصادي( تصدر
مؤسسات خاصة تسعى إىل الربح.  بينما جند أن معظم التقارير واملؤشرات املتعلقة بقضااي التنمية 
واألمن تصدر عن مؤسسات خاصة ال تسعى إىل الربح. ولقد أعطت املؤسسات العامة اهتماما شبه 

 متساواي جلميع أنواع القضااي الثالثة.

 ما هو عدد البلدان الذي تشمله التقارير واملؤشرات؟ -10  
هذه التقارير واملؤشرات قد تشمل أو تغطي فئة معينة من البلدان أو إقليما، أو قد تكون عاملية. 
وقد يكون جتميع البلدان على أساس جغرايف )أفريقيا، الشرق األوسط،  جنوب شرق آسيا، ... 
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سواق الناشئة، بلدان يف طور التحول، دان الصناعية، األس اقتصادي )البلوهكذا(، أو على أسا
البلدان النامية، ... وهكذا(. ومن أمثلة التقارير أو املؤشرات ذات التغطية احملدودة، أو الطبيعة 

 12الذي يشمل  Ageing Vulnerability Indexاخلاصة، مؤشر ضعف الشيخوخة 
بلدا يف  12يف البنية التحتية والذي يشمل  بلدا صناعيا فقط، ومؤشر جاذبية االستثمار اخلاص

الذي  Democracy Scoreأمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب، ومؤشر درجة الدميقراطية 
بلدا شيوعيا سابقا يف طور التحول. ومن أمثلة التقارير أو املؤشرات ذات التغطية العاملية  27يشمل 

 ، ومؤشر احلرية يف العامل.ICIنافسية العاملية ، ومؤشر التHDIالواسعة، مؤشر التنمية البشرية 

كيف يتم تقييم أو ترتيب البلدان يف التقارير  -11 
 واملؤشرات؟

املؤسسات واالكادمييون يصدرون التقارير واملؤشرات, إما على أساس مؤشر واحد أو عدة مؤشرات 
البلدان أو  rankingالبلدان إما لرتتيب  scoresأو مؤشرات اثنوية, مث تستخدم درجات 

الظهار التقدم )أو التخلف( أو جملرد عرض البياانت بدون ترتيب البلدان. ترتيب البلدان وتقييمها 
 غالبا ما يتم على أساس الطرق التالية:

 إعداد مؤشر مفصل، مؤلف من مؤشرات اثنوية )مثل مؤشر اإللتزام ابلتنمية(. •

 ن املؤشرات )مثل مؤشر التنمية البشرية(.تركيب مؤشر مركب على أساس فئة جزئية م •

 استخدام مؤشر واحد لرتتيب البلدان )مثل مؤشر التعليم أو الصحة(. •

غالبا ما تُعرض تقييمات البلدان يف شكل جدول حيتوي على درجات البلدان يف ترتيب تنازيل )عادة 
ساس فرتات لقيم هذه من األحسن إىل األسوأ(. وقد يكون العرض يف شكل تصنيفات فئوية على أ

ملستوى حترر البلدان إىل "حر", "جزئيا حر",  Freedom Houseاملؤشرات )مثل تصنيف 
شكال البيانية امللونة كاألعمدة واألسهم إلظهار إحراز "غري حر"(. وطريقة أخرى، وهي استخدام األ
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 MDG’sالتقدم أو التقصري يف تطبيق سياسات معينة )مثل تقييمات أهداف التنمية لأللفية  
assessments.) 

ما هي مصادر البيانات املستخدمة يف تركيب التقارير  -12  
 واملؤشرات؟

كما سيتضح لنا الحقا, فإن إعداد هذه التقارير واملؤشرات يستخدم مصادر عديدة. هذه التقارير 
 quantitative dataات تعتمد على استخدام نوعني من البياانت: البياانت الكمية واملؤشر 

كنتائج استطالعات الرأي وتقييمات اخلرباء. فمثال،   qualitative dataوالبياانت النوعية 
تقييمات خماطر السيادة القطرية تعتمد على النوعني من البياانت، بينما يعتمد مؤشر التنمية البشرية 

 لبياانت الكمية.على ا

 ما هو تكرار حتديث التقارير واملؤشرات؟ -13   
نظرا ألمهيتها املعلوماتية، غالبا ما تصدر هذه التقارير واملؤشرات وفق مواعيد اثبتة وجدول زمين 
حمدد ال يتغري مهما كانت الظروف. يتم حتديث بعض التقارير واملؤشرات بطريقة دورية )مثال، كل 

فصل أو سنة أو كل سنتني منذ بداية ظهورها(. فمثال، يتم حتديث مؤشر التنمية  سبوع أو شهر أوأ
. واملؤشرات اليت تصدر بطريقة دورية غالبا ما ختضع 1990البشرية كل عام منذ إنشائه يف عام 

 منهجيتها لتعديالت دقيقة أو إضافة بلدان إىل قوائمها.

 أين توجد التقارير واملؤشرات؟ -14   
املؤشرات يف تقارير شاملة واليت تشتمل على قضااي خمتلفة )فمثال، مؤشر التعليم يظهر توجد بعض 

يف تقرير التنمية البشرية السنوي(، بينما تظهر بعض التصنيفات كتقارير يف حد ذاهتا )فمثال، مؤشر 
ية، مدركات الفساد هو تقرير يف حد ذاته(. وهناك بعض املؤشرات اليت تظهر كجزء من ورقة أكادمي

واقع املولكنها ال تتصف ابلتجديد املنتظم. وأخريا، توجد بعض التقارير واملؤشرات املتوفرة من خالل 
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لكرتوين للمشرتكني يف هذه اخلدمات. الشركات اخلاصة تقدم كرتونية أو من خالل الربيد اإللاإل
الشركات االستشارية نرتنت )مثل وكاالت تقييم االئتمان أو خدمات اشرتاكات مدفوعة عرب اإل

 ستهالك العام.اخلاصة(، وأحياان ال تنشر منهجياهتا لإل

 دراسات ومواقع نت تشتمل على قوائم مؤشرات خمتلفة •
http://globaledge.msu.edu/ibrd/busresmain.asp?ResourceCa

tegoryID=44 

• A Survey of Composite Indices Measuring Country 
Performance: 2006 Update, 

A UNDP/ODS Working Paper, by Romina Bandura with 
Carlos Martin Del Campo. 

   http://www.pogar.org/arabic/statsدارة احلكم يف الدول العربية إبرانمج  • 

• Overview Existing Framework of Governance 
Indicators. 

www.undp.org/oslocentre/docsjuly03/ 

االنتقادات حول التقارير  ما هي التحذيرات أو -15 
 واملؤشرات؟

هذه التقارير واملؤشرات من فوائد معلوماتية كبرية، إال أهنا ال تنجو من بعض االنتقادات  ابلرغم ملا
 والتحذيرات. من أهم هذه االنتقادات أوالتحذيرات:

 متيل املؤشرات إىل التبسيط املفرط لواقع معقد جدا ال ميكن تلخيصه يف رقم واحد. -

 شفافية الالزمة.منهجيات تركيب هذه املؤشرات ال تتصف دائما ابل -

http://globaledge.msu.edu/ibrd/busresmain.asp?ResourceCategoryID=44
http://globaledge.msu.edu/ibrd/busresmain.asp?ResourceCategoryID=44
http://www.pogar.org/arabic/stats
http://www.undp.org/oslocentre/docsjuly03/
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لسياسيني ومن مث فهي متارين يف "احملاسبة اخلالقة اقد ختضع هذه املؤشرات للتالعب من قبل  -
 أكثر منها مقاييس موضوعية.

انتقادات موجهة ملنهجيات املؤشرات من حيث عملية اختيار املؤشرات ومسألة االرتباط اخلطي   -
وعية البياانت املستخدمة يف تركيب املؤشر. أضف إىل بني املؤشرات واألوزان املعطاة لكل فئة ون

 ذلك، انتقاد تطبيق نفس املنهجية على البلدان الصناعية والبلدان النامية.

 متيل إىل "متجيد" نفس البلدان, مث تستخدم تغييب وحتقري أخرى بدون إضافة أية قيمة. -

"مرتفع" و "متوسط" و "منخفض", ابلنسبة لتصنيفات البلدان وفق موضوع معني إىل فئات، مثل  -
 أو إىل "جيد" و "ضعيف", فإن مثل هذه التصنيفات تعترب شخصية جدا وغري موضوعية.

ابلنسبة للمؤشرات التنبؤية أو املستقبلية, كمؤشرات خماطر السيادة القطرية, واليت تسعى إىل  -
التنبؤ أبزمات مالية واقتصادية تقييم احتمال عدم الوفاء ابلسداد, فإن هذه املؤشرات قد فشلت يف 

 حادة يف البلدان املتقدمة والنامية.

جيب أن ال نضع أمهية كبرية على هذه املؤشرات قبل أن ندرس أوال كيف مت حساهبا وقياسها، وذلك 
لضمان مالءمتها لالستخدام املقصود. كما جيب أن ال نعطي أمهية للفروقات الصغرية بني املؤشرات 

بري من عدم التأكد يف قاعدة البياانت، وأن بعض هذه املؤشرات  مشتقة من احكام ألن هناك قدر ك
 يدولوجية.شخصية، وتطغى عليها النزعات األ

الشك أن تقييم أو إختزال بعض القضااي أو املتغريات كنظم احلكم واحلرية االقتصادية وبيئة االستثمار 
عترب عمال صعبا جدا. ولكن بديله، وهو ومستوى الفساد اإلداري وحد الفقر يف شكل مؤشرات ي

صرار على اجلهل هبا، األمر الذي يدفع ابلعاقل إىل األخذ ابملنهجية العلمية وحماولة التقدير اإل
 والتقليل من اجلهل والفساد مهما كانت الصعاب.

 وابلرغم من نقاط الضعف هذه، إال أن املؤشرات يف معظم احلاالت، تعطينا فكرة عامة جيدة عند
 تقييم ومراقبة الربامج والسياسات اخلاصة والعامة.
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The literature on composite indices (and their 
methodologies) is vast. See amongst others, Booysen 
(2002); OECD and JRC (2005); Freudenberg (2003); Jacobs, 
Smith and Goddard (2004); McGillivray and Noorbakhsh 
(2004); Nardo and others (2005); and Saisana and Tarantola 
(2002). 
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Economic and Public Policies and                      

the Requirements for Success 

Prof. Abdullah Shamia1 

 

Abstract 

This paper describes the economic environment in Libya 

over the past decades. It shows that there are no clearly 

stated policies and objectives, which is due to the lack of 

clarity on many important issues related to the Libyan 

economy in general. This paper also shows that the Libyan 

economy does not have any specific targets for the past four 

decades. All the programs and policies implemented have 

lacked the appropriate vision and strategy to follow up and 

evaluate the applied economic policies in order to achieve 

the desired economic goals and objectives.  

This paper presents a new general framework for economic 

and public policies that needs to be established based on 

understanding of the reality of the Libyan economy and a 

diagnosis of the problems it suffers. This proposed 

framework is based on an assessment and review of existing 

economic policies adopted by sectors and institutions related 

to economic affairs.  

                                                           
1 Prof. Shamia is working with the faculty of Economics at the University of 

Benghazi. 
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Water Resources Management Policies in Libya: 

 Reality, Challenges and Future Strategies 

 
Reema Ibrahim Ehmidan1 

 

Abstract 

This paper aims at presenting the reality of the water sector 

in Libya, including some technical aspects, and more 

administrative aspects and policy of dealing with the water 

resources sector. This paper also intends to analyze the 

current challenges and problems, anticipating the future 

problems facing the water sector in Libya. This paper 

presents the most important data related to the status of 

water resources in Libya. It should be noted that this 

research is based on reports and official statistics, especially 

those available on the website of local and international 

institutions, as well as some studies carried out by academics 

and researchers specialized in the water resources area.  

Finally the paper presents solutions and future strategies to 

solve the problems related to the water resources sector in 

Libya.  

                                                           
1 Eng. Reema Ehmidan is a Researcher at the Libyan Organization Of Policies & 

Strategies (LOOPS). 
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Challenges Facing the Electricity Sector in Libya 
Prof. Awad Ibrahim1 

 

Abstract 

Libya is experiencing one of its most serious energy crises; with 

outage rates exceed ten hours a day where temperatures and humidity 

are very high. These power shortages have created widespread 

frustration and Libyan citizens complaining about the disruption to 

everyday life.  The power grid in Libya is going through serious 

circumstances due to shortage in generation and the damage happened 

to the transmission lines due to as armed clashes. The main distribution 

networks are also affected by the continuous military conflicts in 

different locations in Libya. 

This paper presents the main challenges facing the power sector in 

Libya such as: 

• The institutional division which is a result of the political Division 

in Libya.  

• Difficulties and challenges facing the power generation and 

transmission network due to the ongoing armed clashes in various 

areas of Libya. 

• The issue of subsidies spent by the government on the electricity 

sector in Libya. 

• The commercial losses. 

• Efficiency of the General Electricity Company and restructuring of 

the power sector in Libya. 

• Renewable energies and their role in solving the electricity crisis in 

Libya. 

                                                           
1 Prof. Ibrahim is working as advisor at the Libyan Authority of Research, Sciences 
and Technology. 
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The Concept of Reports and Indicators  

and its Importance in Decision-Making 

 
Prof. Saleh Al- Mansouri1 

Abstract 

This paper shows that how reports and indicators can measure the 

performance of countries or communities and their institutions such as 

the quality of governance, the level of corruption and human rights, 

social issues (such as health and education), environmental issues (air 

and water pollution), environmental issues (such as economic 

freedom, ease of doing business, competitiveness and the risks of 

national sovereignty), security (protecting the country from infectious 

diseases, financial and political crises and regional conflicts) and 

globalization. The paper also indicates that reports and indicators may 

concern a particular group of countries, a region or the world as a 

whole. It also shows that some indicators may concern the assessment 

of the country in terms of its mandates, regions or cities. There are also 

reports and indicators for evaluating institutions, such as civil society 

organizations, private companies and international organizations in 

terms of accountability, transparency, performance and social 

responsibility. 

The methodology presented in this paper is to divide these reports and 

indicators into three broad categories or groups, noting that some 

reports and indicators may belong to more than one category or group. 

 

 

                                                           
1 Prof. Al- Mansouri is working with the faculty of Economics at University of 
Benghazi. 




