


 

 1 الدولة في النشاط االقتصادي ردو 

 دور الدولة

 في النشاط الاقتصادي
 عبدهللا ادمحم شامية. أد

 

 :التجربة املاضية

على نسبة كبيرة من ألانشطة الاقتصادية، إن لم يكن  سيطرت الدولة في ليبيا، عن طريق القطاع العام،      

كلها، وامتلكت وسائل إلانتاج عن طريق التأميم، وعن طريق إنشاء مشاريع اقتصادية عامة، ومن هنا أصبحت 

ألانشطة الاقتصادية، من صناعة ومؤسسات مالية، وتجارة داخلية وخارجية، ومقاوالت ونقل ومواصالت 

بينما بلغت نسبة مشاركة %  68العام، حيث بلغت نسبة مشاركة القطاع العام  واتصاالت، في يد القطاع

 .   ، من إجمالي الاستثمارات خالل الفترة املاضية%41القطاع الخاص 

يبدو أن هناك أنه  إال، لقد كان الهدف من سيطرة القطاع العام هو إلاسهام إلايجابي في عملية التنمية     

ال يمكننا إنكار ما أنه  وبالرغم من. ا وبين ما كان معقودا عليه من آمالع العام فعلي  فجوة بين ما حققه القطا

، حيث لم يكن لم يكن فـي مستوى آلامال املرجوةأنه  إال، تحقق مـن قبل القطاع العام في املرحلة املاضية

، التي خصصت تنـمويةإلانجاز الذي تحقق من قبل القطاع العام في مستوى الكم الهائل من الاستثمارات ال

ولقد بينت الدراسات أن جل منشآت هذا القطاع تعاني من خسائر  ، مليار دينار 86والتي تجاوزت  ونفذت،

 .، بل أن بعضها تمت تصفيته ية والكفاءةنتاجوتدني إلا  نتاجوتوقفات في إلا 

، نظرا مللكية الدولة للموارد النفطية ،كان أمرا طبيعيا أن يضطلع القطاع العام بدور رئيس ي في عملية التنمية       

ارات من قبل القطاع نطالق املزيد من الاستثممشاريع البنية التحتية وتوفير القاعدة ال  يستثمار فمن خالل الا 

عتماد على القطاع العام بصورة تامة في أواخر والا  ،تم تجميد هذا القطاع بشكل كليالخاص، غير أنه 

نجد أن القطاع ، ر ألاهمية النسبية لالستثمارات التي قام بها كل من القطاعينوباستخدام مؤش، السبعينيات

ن مساهماته تجاوزت هذا املتوسط في بعض ، بل إمن حجم الاستثمارات الكلية% 68العام استأثر بنحو 

  .في قطاع الخدمات% 466بل بلغت ، في قطاع الزراعة% 89، في قطاع الصناعة% 86فقد بلغت ، القطاعات

قتصادية  في ، عدم قدرة السياسة الاعتماد الكلي على القطاع العام في تنفيذ البرامج الاستثماريةوترتب على إلا 

حيث انعكست تقلبات أسعار  ليبيا تجنيب النشاطات غير النفطية  التقلبات التي تتعرض لها أسعار النفط

 .مو املحققة للقطاعات غير النفطيةالنفط في معدالت الن

وحدها واعتمدت في ذلك سياسة مالية  ةاستخدام السياسة املاليإلى  في إدارة الطلب الكليالدولة  جأتل    

مع التوسع في  ، 4864لسنة   41رقم  قانون الفي إطار ألاجور في القطاع العام املرتبات و انكماشية من خالل تثبيت 

وقد . إدخال بعض إلاصالح في التشريع الضريبيوتكثيف جهود التحصيل الضريبي و  ، الاستقطاعات وتقليص املزايا

ولكن ، لتضخمجزئي لوفي تثبيت سعر الصرف واحتواء  ،ساعدت هذه إلاجراءات بالفعل في خفض عجز املوازنة

تخفيض إلى  اللجوء الدولةأغفلت  حيث، هذه الجهود كانت على حساب النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية
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فتحمل التحصيل الضريبي كل  ، السياسة النقديةإلى  كما لم تلجأ، ةتج في سياستها املاليالحكومي غير املن إلانفاق

 .السلبية التي يعاني منها الاقتصاد الليبيالنتائج إلى  العبء في سياسة إدارة الطلب مما أدى

واضطلعت الدولة بدور أكبر خصوصا في مجال التنمية الاقتصادية بحجة أن القطاع العام يشكل عنصرا فاعال      

ونتيجة لذلك فقد تدخلت الدولة للقيام بالتنمية تحقيقا للمصلحة العامة، . للتنمية، وذلك إلمكانياته الكبيرة

وعلى الرغم من إلانجازات التي . لتنمية في الاقتصادوالحجة في ذلك أن القطاع الخاص لن يستطيع تحقيق أهداف ا

حققها تدخل الدولة في النشاط إلاقتصادي، عن طريق هيمنة مؤسسات القطاع العام، إال أن برامج وخطوات 

الة إذا ما قورنت بحجم إلانفاق املنفذ ولقد ساعدت أموال النفط على . القطاع العام في عملية التنمية كانت غير فع 

ر هيمنة وصدارة القطاع العام، ولم تقم الدولة بأية محاوالت جدية إلصالحه، مركزة الجهد فقط على إصالح استمرا

إلادارة فيه، وآتية بحلول جزئية في هذا املجال، وتبقى املشاكل ألاخرى ألاساسية التي أفرزها القطاع العام خارج 

طي الذي يرزح تحته، والعمالة الفائضة، وتدني ألاجور، جهود الحل، وأهم تلك املشاكل، التنظيم الهرمي البيروقرا

وارتفاع التكلفة، وانخفاض إلانتاجية وعدم القدرة على التسويق، وإهتراء وتقادم أصوله الرأسمالية، ومركزية 

 .التسعير، وفقدان الحرية في التوظيف والتسريح، وأخيرا الخسائر الكبيرة التي تشكل نزيفا ملالية الدولة

أدت التطورات العاملية واملحلية إلى إعادة النظر في دور الدولة، فبالرغم من أن الدولة حققت في السنوات املاضية        

تحسنا متواضعا في بعض املجاالت، وفي الحد من التفاوت الاجتماعي، إال أن هيمنة الدولة على النشاطات 

 تستطيع أن تتوائم مع مطلب الاقتصاد العاليي املتجه الاقتصادية أدت إلى نتائج غير مشجعة، ويخش ى آلان أنها ال

 .إلى العوملة والانفتاح  وتوسع قاعدة املشاركة

 :تجربة الخصخصة

، وذلــك فــي إطــار تحولهــا نحــو تشــجيع املبــادرات الفرديــة، حاولــت ليبيــا خ خصــة بعــض مؤسســات القطــاع العــام     

مـن القـوانين  دلقـد بـدأ هـذا الاتجـاه بصـدور عـد. قتصـاديةبالقطاع الخاص لزيادة مساهمته فـي ألانشـطة الا والدفع

. التي فتحت العديد من املجاالت للقطاع الخـاص ملمارسـة نشـاطه ف هـا بعـد أن كانـت مقصـورة علـى املنشـآت العامـة

في ولم يطرأ أي تغيير  ،مجموع العاملين بهاإلى  وتميز أسلوب التخصيص املتبع بنقل ملكية بعض املؤسسات العامة

وتجــــدر ، ه اســــتمرار معانــــاة وتــــدني أداء هــــذه املؤسســــات بــــالرغم مــــن خ خصــــتهانــــنمــــط إلادارة ألامــــر الــــذي نجــــم ع

أو غيرهـا مـن  ،أو تزايد مديونية الدولـة ،ختيار لم تفرضه ظروف تزايد عجز ميزان املدفوعاتأن هذا الا  إلى  إلاشارة

 إلـــى  بـــل كــان نتيجــة معطيـــات داخليــة  هــدف ، صــةالخ خإلـــى تبســي سياســة  ألاســباب التــي دفعــت العديـــد مــن الــدول 

القطــاع مؤسســات إلاداريــة واملاليــة وإلانتاجيــة  فــي الكثيــر مــن  خــتالالت، وت ــحيح إلا تعبئــة املزيــد مــن املــوارد املحليــة

           .  العام

 على القطاع العام فبللقطاع الخاص ولقد تركز الدعم      
ً
تم و  ،ي السابقالسماح له بدخول قطاعات كانت حكرا

 هذه املحاوالت لـم تتبعها إجراءاتلكن  ، الاستثمارمحاوالت تشجيع  في إطار إلاعفاءات الضريبية بعض همنح

تتالءم مع إلاصالحات التي أدخلتها باتجاه ، ومؤسسات مصرفية متطورة، مالئمة إلقامة بيئة تنظيمية وتشريعية

على البنية التنظيمية استمرار املحافظة  خالل من وذلك، الخاصالدور ألاكبر للقطاع إعطاء و ، نظام السوق 

 . والتي كرست هيمنة القطاع العام وأسلوب إداراتهالقائمة 
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 ، عن الاستثمار، الوطسي وألاجنبي، أحجم القطاع الخاصوعدم الوضوح املتردد ب الوضع املتسم في ظل هذاو     

القطاع الخاص،  وتضررت الفئات  جزئية من بعض مؤسسات وازداد شلل القطاع العام بعد تعرضه ملنافسة

 .، ومن عدم وجود فرص العمل وتدني مستوى املعيشةالفقيرة من سياسة تثبيت ألاجور 

، حيث إنكمش دور الدولة بلل غابت ومؤسسا ها 1644واستمر هذا الوضع خالل العقود املاضية وحتى فبراير     

ة، وتركت املجال مفتوحا لكيانات متعددة وفئات ومجموعات سيطرت على ألاساسية كليا عن الحياة الاقتصادي

بعض املؤسسات والقطاعات املهمة، ومع غياب هيبة الدولة وحكم القانون، بالرغم من استمرار وجود كل القوانين 

رة للنشاط الاقتصادي، إال أنه توقف العمل بالسياسات الاقتصادية ألاساسية وأصبح الشأن الاق تصادي املسي 

سواء املالي أو النقدي أو التجاري رهين تصرفات عشوائية، ويدار بشكل عفوي دون وجود سياسات علمية معلنة 

وواضحة ألاهداف وألادوات وهذا الوضع له تداعياته آلانية واملستقبلية على مستوى ألاداء الاقتصادي وعلى 

 . مليزان التجاري وميزان املدفوعاتمستوى املتغيرات الحيوية في الاقتصاد مثل قيمة العملة وا

 :ةدور جديد للدول 

فالدولــة فــي  ، ال  هــيمن فيــه علــى النشــاط الاقتصــادي بالكامــل، ومؤسســا ها دور جديــد للدولــة يتعــين أن يــتم رســم     

والاقتصـــادية وتهـــيء املنـــاي والبيئـــة القانونيـــة ، تحريـــر الاقتصـــادإلـــى  هـــذه الحالـــة تضـــع السياســـات الكليـــة التـــي تـــؤدي

قبال بكـل طمأنينـة وثقـة علـى خـوض غمـار الاسـتثمار واملشـاركة فـي فراد من إلاوبما يمكن ألا ، املالئمة للقطاع الخاص

تمكـــن مـــن وجـــود منافســـة بـــين املؤسســـات الاقتصـــادية التـــي و هيئـــة الظـــروف ، ئتمـــانظـــل وجـــود سياســـة واضـــحة ل  

كــل ذلــك ، سياسـات واضــحة لتشــجيع الاســتثمار املحلـي والخــار ي مــع وجــود، الــة علـى أي احتكــارورقابــة فع  ، املختلفـة

  . دارة التنميةإالفردية وتفعيل دورها في تنفيذ و يساعد على تشجيع  املبادرات 

ن التنميـــة التـــي أفـــنحن نعلـــم  ،ســـر للتطـــور دولـــة فاعلـــة لتقـــوم بـــدور الحـــافز واملي  إلـــى  ن التنميـــة تحتـــاجأت لقـــد ثبـــف    

فوجـــود الدولـــة الفاعلـــة ، التنميـــة التـــي تـــتم بـــدون مشـــاركة الدولـــة أيضـــاولكـــن فشـــلت ، فشـــلتتســـيطر عل هـــا الدولـــة 

ـــد واملؤسســـــات ، ضـــــروري لتـــــوفير الســـــل  والخـــــدمات ـــق القواعــ ـــة وخلــ ـــمح وألاطـــــر القانونيــ ـــي تســ ، رللســـــوق باالزدهـــــاالتــ

 .صحة وسعادةأكثر  ن يعيشوا حياةأوالناس 

 :مهام جوهرية 

ـــي تقــــوم مباشـــــرة ، فــــي التنميـــــة الاقتصــــادية والاجتماعيــــةمحــــوري الدولــــة  لهــــا دور        ـــن لــــي  بوصـــــفها الجهــــة التـ ولكـ

ن هنـاك مهـام جوهريـة إومـن ثـم فـ. تعمل على تيسير الامور داة أأي ، بل بوصفها شريكا وعامال محفزا، بتحقيق النمو

إلـى  الجميـع بمنافعهـا والتـي تـؤديمة التـي يسـتفيد اوبـدونها يتعـذر تحقيـق التنميـة املسـتد، تعتبر محـور رسـالة  الدولـة

 :فيهذه املهام قالل من الفقر والعوز وتتمثل إلا

 واســتحداق قــوانين جديــدة وبمــا يحقــق قيــام بنيــة قانونيــة  ، تعــديل القــوانين الاقتصــادية القائمــة

 .مالئمة للنشاط الاقتصادي

 عالم وألاهدافمرنة ومستقرة وواضحة امل( تجارية -نقدية –مالية )  وضع سياسات اقتصادية. 
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  ـــمن الانضــــباط واملحاســــبة والشــــفافية والاســـــتقرار ـــا يضـ ـــل القــــوانين والتشــــريعات النافــــذة بمــ تفعيـ

 .املؤسس ي

  املســتجدات  واكبــةاملؤسســات الاقتصــادية وإلاداريــة ملدعــم بــرامج البحــث والتطــوير والتحــديث فــي

 .في ألاسواق العاملية

 ملش 
ً
 .اركة ألافراد في برامج التنميةضمان وحماية حقوق امللكية الفردية حافزا

 ـــــادية ــــات الاقتصـ ـــة املؤسســ ــ ـــــب مــــــع طبيعـ ـــذي يتناسـ ـــة الـــ ــ ـــلوب الخ خصـ ـــي أســـ ووضــــــع الحلــــــول   تبســـ

 .والبرامج للمشاكل الناجمة عن عملية الخ خصة

  للقيام باملهام إلادارية  وضع برامج جادة ل صالح إلاداري 
ً
 .مع اعتبار معيار الكفاءة أساسا

  العام بما يحقق الاستخدام ألافضل للموارد العامة إلانفاقتحري الرشد في. 

 وبما يحقق تحسن واضح في نوعية الحياة ألفراد املجتمع حماية البيئة. 

 و هيئة املناي املناسب إلعمالها وتعزيز املنافسة الحد من الاحتكار والاتجاهات الاحتكارية. 

 

ـــى عــــن الدولــــة فــــي ، الســــوق والدولــــةدوار بــــين ه ألامــــور الجوهريــــة تحــــتم تكامــــل ألا إن هــــذ      رســــاء الركــــائز إفــــال غسـ

كمــــا أن مصــــداقية الدولــــة بمــــا تتبعــــه مــــن قواعــــد وسياســــات مــــع تطبيقهــــا بصــــورة ، ســــواقاملؤسســــية الالزمــــة ل  

 .ال تقل أهمية عن محتوى تلك القواعد والسياسات في جذب الاستثمارات الخاصة، مضطردة

 :ألاهداف

داء مـع الحـد عـن طريـق تـوفير الحـوافز لتحسـين ألا واكب مـع زيـادة قـدر ها املؤسسـية ن يتأإن دور الدولة يجب    

 : إلى ومن هنا فإن دور الدولة الجديد ينبغي أن يهدف، من التصرفات التحكمية

   وكــــــذلك املؤسســــــات  ، بمعســــــى أن تكــــــون كــــــل مؤسســــــات الدولــــــة كفــــــؤة فــــــي أدا هــــــا..  تحسييييييفا ال  ييييييا

وذلــك ألن أفضــل معيــار للكفــاءة  ، تخصــيص املــوارد تليــات الســوق عــن طريــق تــرك عمليــة ، الخاصــة

شــراك القطــاع الخــاص فــي الاضــطالع بجــزء مــن التنميــة يــنجم عنــه إإلــى  تجــاه الدولــةإإن . هــو الســوق 

 ، حيـث يتميـز القطـاع الخـاص بكفـاءة عاليـة إذا مـا قـورن بالقطـاع العـام ، زيـادة الكفـاءة: مزايا أهمهـا

ـــث إن  ،وتطـــــوير القـــــوى البشـــــرية ــــؤديحيــ ـــاع الخـــــاص يـ إلـــــى تطـــــوير القـــــوى البشـــــرية ويزيـــــد مـــــن  القطــ

تحسـين الخدمـة وزيــادة إلـى  ضـافة،  باإل يتهـا وذلـك المتالكـه وتطبيقـه أنظمـة إداريـة وماليـة مرنـةإنتاج

ـــة فالقطــــاع الخــــاص خصوصــــا ألاجنبــــي يمتلــــك تقنيــــات متطــــورة ، إلانتــــاج ـــين الخدمـ مــــن شــــأنها تحسـ

شــراك القطــاع إ، فعبــاء املاليــة عــن الدولــةتخفيــف الكثيــر مــن ألا وكــذلك  ،نتــاجيــة وإلا نتاجوزيــادة إلا 

ـــإلتــــي تتحملهــــا خزانــــة الدولــــة خصوصــــا تخفيــــف الاعبــــاء املاليــــة اإلــــى  الخــــاص يــــؤدي ت آذا كانــــت منشـ

 .القطاع العام تعاني من خسائر
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 وزيــــادة  لكــــي تعمــــل آليــــة الســــوق بكفــــاءة وتنمــــو وتزدهــــر ألاســــواق البــــد مــــن تطــــوير.. تعزيييييز املةا سيييية

أي سن قوانين تمنع السلوك املضاد للمنافسة مثل التواطؤ ، املنافسة عن طريق التركيزعلى السوق 

وكـل ألامـور الاحتكاريـة التـي تعيـق املنافسـة وبالتـالي ، أو توزيع الحصص فـي ألاسـواق، لتحديد ألاسعار

 ، علــى املنافســـة إن وجــود منافســة فاعلـــة يتطلــب وجــود سياســـات للمحافظــة. تعيــق تحقيــق الكفـــاءة

ـــ والحاجـــة ، ال لسياســـات املنافســـة التـــوازن الـــدقيق بـــين مــــصالح املســـتهلكينويســـتدعي التنفيـــذ الفع 

وتسـتهدف قـوانين وسياسـات املنافسـة منـع السـلوك غيـر . للحفاظ على ثقة واطمئنان قطـاع ألاعمـال

ضـفاء إليمة ل عمـال و زيـز املمارسـات السـوتع، ووقف ألاساليب واملمارسات غير املنصـفة، التنافس ي

 .دارة الاقتصادية الرشيدةالشرعية على استخدام أساليب إلا 

 ذ يجـــب أن تكـــون هنـــاك بيئـــة مناســـبة للسياســـات إ.. خليييي ة جييية جييييد  ومةاسيييبة للسياسيييا  ال ليييية

جنب حدوق أي تشوهات  ، وأن تكون هذه السياسات واضحة ومستقرة ويمكن التنبؤ بها، الكلية
ُ
وت

ذن يجــــب عل هـــا  هيئــــة املنــــاي إفالدولــــة . ات التجــــارة والاســـتثمارتحفــــز هـــذه السياســــ نأ، و ســــعارفـــي ألا 

 .  دوره تأديةاملستقرة لينجح القطاع الخاص في املناسب عن طريق السياسات الواضحة و 

 نقــــص فــــي دوافــــع إلــــى  أي زيــــادة فــــي القــــدرة التنافســــية لالقتصــــاد تــــؤديحيــــث إن .. الحييييد ميييي  ال سيييياد

، تقلـــيص القيــــود علــــى التجـــارة الخارجيــــة والداخليــــةإلــــى  سياســــات التـــي تــــؤديفال ، الســـلوك الفاســــد

إلـــى  مجـــاالت الصـــناعة والخـــدمات تـــؤديإلـــى  زالـــة الحـــوافز التـــي تحـــول دون دخـــول القطـــاع الخـــاصإو 

 الســـوق ســـعار إن أســـعار فـــالضـــوابط علـــى ألا ذا رفعـــت إفمـــثال . الفســـاد وربمـــا القضـــاء عليـــه محاربـــة

 .ستكون انعكاسا للقيم الفعلية لندرة السلع والخدمات

  الدولــة الكفــؤة أن تــوفر حاجــات قطاعــات كبيــرة علــى يجــب .. ساسييية للاييوا ةفاتيييمفا الحاجييا  ألا

وقـد ال تسـتطيع الدولـة تحقيـق الحاجـات الجماعيـة بكفـاءة . من سـكانها عنـد وضـع سياسـا ها العامـة

النـــاس فــي صـــنع السياســـة بفـــتح الطريـــق  شـــركلدولـــة أن تولــذلك علـــى ا. بــدون معرفـــة هـــذه الحاجـــات

ـــن ألا أمــــا فــــي  فــــراد ومؤسســــات القطــــاع الخــــاص والجماعــــات ألاخــــرى م املســــتعملين لهــــذه الحاجــــات مـ

ساسية فضل للدولة تقديم هذه السلع والخدمات ألا وربما من ألا . را همآاملجتمع املدني للتعبيبر عن 

وهــذا قــد ، القطــاع الخــاص ومؤسســات املجتمــع املــدنينشــطة عــن طريــق الشــراكة بــين مؤسســا ها وأ

 .يزيد من توافر هذه الخدمات بكفاءة
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 :  الخالصة

ن الدولـة ، خصوصـا فـي ليبيـا أل لغـاء دور الدولـة فـي النشـاط الاقتصـاديإن هـذا ال يعسـي أإلـى  أن ننوه هنا يتعين     

فالدولــة مسـؤولة بالتأكيـد عــن تحقيـق أهـداف معينــة . هنـا يـي املالـك ألهــم مـورد للـدخل فــي املجتمـع وهـو الـنفط

ضــمان حســن اســتخدام املــوارد الاقتصــادية، وضــمان العدالــة، وتوزيــع الــدخل، و هيئــة املنــاي الاقتصــادي مثــل 

ـــة نشـــــاطه ـــاع الخـــــاص مــــن تأديــ ـــا ف هـــــا مؤسســـــات القطـ ـــن املؤسســـــات املختلفـــــة بمـ ـــم الـــــذي يمكـ ـــن  ااملالئـ فــــي جـــــو مــ

ترك لها توفير بعض الخـدمات العامـة كالرعايـة ال ـحية والتعلـيم واملرافـق العامـة،  الاطمئنان والاستقرار، وأن ي

وأي نشـــاطات أخـــرى يقجـــز القطـــاع الخـــاص عـــن ارتيادهـــا ألســـباب اقتصـــادية أو فنيـــة،  وذلـــك لتحقيـــق العدالـــة 

ه بكفــاءة تتركــه ي ال تســتطيع أن تقدمــذالاجتماعيــة، واملهــم فــي ألامــر أن الدولــة هنــا  هــتم بالكفــاءة،  فالنشــاط الــ

 .الاشراف والتوجيه والرقابةاستمرار دورها في ملؤسسات القطاع الخاص مع 
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 :من إصدارات املنظمة

  . أولويات حكومة الوفاق الوطسي .1

 .مسودة الاتفاق السيساس ي،قراءة في املضمون  .2

 .وترشيد إلانفاق الحكومي 1641تقرير ديوان املحاسية  .3

 .للتحوالت الشاملةإطار  .4

 .آلاثار إلاجتماعية ل نقسام السياس ي في ليبيا .5

 .رؤية تحليلية استشرافية... املشهد السياس ي و ألامسي في ليبيا .6

 .ألاثار إلاقتصادية ل نقسام السياس ي في ليبيا .7

 هل إحالل السالم ممكن في ليبيا؟ .8

 .سياسات الدعم السلعي في ليبيا .9

 .1641حصاد عام : ليبيا  .11

 .1641تقييم ألاداء الحكومي خالل عام  .11

 .املسار واملخرجات والتعقيبات،الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي .12

 .واقع الاتفاق السياس ي بين املأمول و املمكن .13

 .تطبيقات الحوكمة في إلادارة الليبية .14

 .ومسارات خيار بناء الدولة في ليبيا، تفكيك مستويات الصراع  محليا .15

 .إنجازات و إخفاقات.. فبراير بعد خم  سنوات  41ثورة  .16

 .الواقع والتحديات.. قطاع ال حة في ليبيا  .17

 .ألاسباب وآلاثار والحلول  -أزمة الدينار الليبي  .18

 .املختنقات والتحديات وسبل املعالجة -التعليم العام في ليبيا  .19

 .العدالة الانتقالية طريق إلى املصالحة الوطنية .21

 .ولة في ليبيا  من بوابة الوفاقالحرب على تنظيم الد .21

 .تحديات ومآالت وفرص: التحول الديمقراطي في ليبيا .22

 .قراءة تحليلية ل سباب وآلاثار واستعراض للحلول . .. الفساد املالي في الاقتصاد الليبي .23

 . 1641وفق تقرير ديوان املحاسبة   -السياسات الجمركية الليبية   .24

 .طلبات النجاحالسياسات الاقتصادية والعامة ومت .25

 هل الديمقراطية التوافقية سبيل للتعايش السياس ي في ليبيا؟ .26

 .التقارير و املؤشرات مفهومها وأهميتها في صناعة القرارات .27
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 .القدرة التنافسية لالقتصاد الليبي ومتطلبات الارتقاء .28

 .أسباب أزمة السيولة في الاقتصاد الليبي .29

 .ع على السلطة في ليبيادور الجماعات الاجتماعية والدين في الصرا .31

 .ألاداء الحوكيي الليبي ومدى انحرافه عن تطبيق الحكم الرشيد .31

 .مالحظات و ردود  -العالقة بين ديوان املحاسبة ومصرف ليبيا املركزي  .32

 .تقييم نظام التوظيف واملرتبات في الدولة الليبية .33

 .إلدارة التنمية املستدامة....التنمية إلادارة .34

 .والديمغرافيا في الصراع و الحل في ليبياأثر الجغرافيا  .35

 .العقود  و املشروعات في الدولة الليبية .36

 الحرب ضد تنظيم الدولة في ليبيا الى أين؟ .37

 .مسارات الحرب في بنغازي  .38

 . التفاوض  –الانقسام  –الحرب  –التفرد  :احتماالت القضية الليبية .39

  .ومؤشرات تقييمه 1641دالالت تقرير ديوان املحاسبة الليبي لسنة  .41

.إلاصالحتحدي الواقع ومتطلبات  :النظام الضريبي الليبي .41
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 نبذة عن املنظمة الليبية للسياسات و إلاستراتيجيات
 املنظمة الليبية للسياسات وإلاستراتيجيات يي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية تأسست

تقوم .  1641و تم افتتاح مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير، في طرابل  ليبيا 1641ديسمبر في 

املنظمة  بإجراء ألابحاق و  الدراسات التي تخص قضايا السياسات وإلاستراتيجيات الحالية والناشئة 

و . ارمن أجل الوصول إلى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من أجل تقديم الدعم لصانعي القر 

تكرس املنظمة   جهدها من أجل تحسين أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية إلاقتصادية 

 هدف املنظمة كذلك إلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط . وإلاجتماعية للشعب الليبي

 . إلاستراتيجي و ثقافة التميزة من أجل تطوير أداء املؤسسات الليبية
ً
إلى تعزيز  و  هدف املنظمة أيضا

ونشر املعرفة حول السياسات العامة وإلاستراتيجيات للحكومة من خالل نشر إلاحصاءات 

تقوم املنظمة كذلك بتنظيم مؤتمرات و ورش عمل و منتديات من . والدراسات والتقارير الدورية

 .أجل النقاش و تبادل ألاراء و ألافكار و نشر املعرفة

 م تب  راةلس

      ليبيا -  راةلس – الةو ليفا

   : 43 01 340 21 00218:هاتف

 

 م تب إسطةبول 

Yenibosna Merkez MAH.29  

    Istanbul Vizyon Park 

   Ofis Plaz.A3 BLK K:3/D28 

                     Bahçelievler  -  İstanbul – Türkiye  

  92 25 603 212 0090                  : هاتف  

  48 27 603 212 0090:  اكس

 

 

 

 




