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 سیاق ال

االقتصادیة مم المتحدة األجنة لبین المشاریع التي تنفذھا وتدیرھا مشروع الحوار االقتصادي االجتماعي اللیبي من یعد 
الوكالة ، عبر وزارة االتحادیة األلمانیة للتعاون االقتصادي والتنمیةممول جزئیاً من الال، آسیا (االسكوا) يغربلواالجتماعیة 

 جتماعیةارؤیة مستقبلیة اقتصادیة وعداد إللیبیین من أجل  منبر توفیرإلى  المشروعیھدف , GIZاأللمانیة للتعاون الدولي (
  االستقرار والتنمیة في لیبیا. في تحقیقأجل المساھمة  منوصیاغتھا  تھامناقشو

 

 المعیاریةواألولیة البحثیة  ةمرحلالفي  األدلة المستخلصةوعلى  علمیة رصینة أبحاث ىعل مناقشاتھفي الحواري  المنبریستند  
. والحوكمة العامة في لیبیا ،المجتمعو ،االقتصاد في مجاالتأساسیة علمیة  ثالث دراسات إعدادعلى التي تقوم  ،من المشروع

 مجموعة واسعة من الخبراء اللیبیین والشركاءبجانب خبرة  ،ودعمھا التنظیمي "سكوااإلوسیستفید البحث من خبرات "
 اإلقلیمیین. والمتعاونین

التحدیات  ورصد لیبیا، فيوالحوكمة االقتصاد والمجتمع عمل آلیة  عن دقیقة لرسم صورة وشاملة،ستكون الدراسات واسعة 
 االجتماعي النسیجوالنقاش الفكري حول بناء المؤسسات  تفعیلھدف إلى ت محوریةأسئلة وطرح  ،البارزة صالفر تحدیدو

 البدیلة للتنمیة المستدامة في لیبیا. ةاالقتصادی واألطر

إلى تحدید الموضوعات ذات األولویة  وستسعى، كمعیار 2030خطة التنمیة المستدامة لعام ادئ بعلى مھذه الدراسات  وتقوم
تحقیق أھداف التنمیة  فيوتساعد لیبیا على التقدم  ،األوسع للتحوالتأو محفزات  مدخالتبمثابة المحتملة التي یمكن أن تكون 

التي تعقد  الخبراء،مجموعات اجتماعات أو  ،االستشاراتمن خالل  الدراسات الثالثمن كل وسیتم اثراء وتطعیم  المستدامة.
 الثالثة. المحاورلكل من 



األسئلة الرئیسیة التي  المتعددةسوف یناقش المشاركون في مجموعات الحوار ،االساسیةالدراسات  صیاغة بمجرد االنتھاء من
 تم تحدیدھا.سی

 
على  فلتعرل والخبراءأعضاء المجموعة االستشاریة و ،GIZوفریق عمل اإلسكوا لتوفیر المجال ھو  الھدف من االجتماع

مناقشة وتبادل اآلراء والتوجیھات ل مجالالللمشاركین و ،إلعمالھماألولیة النتائج  بتقدیم للمستشارینو ،بعضھم البعض
 للدراسات األساسیة. ةالنھائی للنسخللتحضیر 

 
 ،القادمة لمخططةاواألنشطة  المرتقبةوالتحدیات  ،ھالمنجز لحینالتقدم  لخیصوستخصص الجلسة االفتتاحیة لالجتماع لت

 ومراحل المشروع. أھداف حول أوسع لماماإلى التوصل في فیھ  المشاركیناالجتماع  دوسیساع
 

المشاركون محتوى المسودات  سیناقشحیث الخطوط العریضة األولیة لكل دراسة.  عرضتھدف الجلسات التالیة إلى في حین 
كل دراسة بنیة استشاریو الدراسات األساسیة الثالث. ستشمل ھذه الجلسات مناقشات حول  عمل على إنجازھااألولیة التي 

 )،؟إتباعھتم ما ھو التسلسل المنطقي الذي و؟ للدراسة التفصیلي الھیكللبناء  اعتمدتالخیارات التي ما ھي  :(على سبیل المثال
 تحدیاتلا ، والمؤثرة فيعلیھاالمستند ما ھي الدراسات الرئیسیة العملیة والتاریخیة  :القضایا األساسیة (على سبیل المثال

ھل ویتم اإلجابة علیھا؟ سكیف  :المثالیتم تناولھا (على سبیل سأسئلة البحث التي  وما ھي ؟)،یة المتوقعةالمستقبلو الراھنة
تحلیل الدراسات (على سبیل  بھ التي یتمالذي  والمنظور)، البحث؟إطار  ضمنالمطروحة  تساؤالتالفي  فجواتھناك أي 

؟ وما ھي مصادر المواد والبیانات المتوفرة دبیاتاألھي ما  :المصادر (على سبیل المثالو ،المثال ما ھي المنھجیة المتبعة؟)
 .باإلضافة إلى أیة جوانب تتطلب االھتمام والتوصیة ).المحتملة األخرى؟

 
 

من مستخلصة ال التعقیبات تجمیعتھدف إلى ، االجتماع أیضا جلسة تنسیق بعنوان "نحو رؤیة لیبیة متكاملة" ویتضمن
. ستساعد ھذه الجلسة أیًضا على ومكوناتھالمشروع  غایةمع  تتوافقوالتأكد من أن البحوث التي أجریت  السابقة،المناقشات 

 .المواضیعتجنب أي ازدواجیة في العمل عند تداخل 
 

 القادمة لمجموعةجتماعات االخالل محور لكل  تناولھاوبعد ذلك یتوقع من المشاركین تحدید القضایا الرئیسیة التي یجب 
 الحوار.

 

 

 

 

 

 

  



 

:اليعلى النحو الت ،جدول أعمال االجتماع  

2019فبرایر  25التاریخ:  -الیوم األول   

والتسجیل الوصول  
 

9:00 - 9:30 

كامل  عرض وإعادة ،GIZوفریق عمل اإلسكوا  عضاءأتھدف ھذه الجلسة إلى تعریف  مقدمة:
 ،سیقوم فریق اإلسكوا بإبالغ بقیة المشاركین بالتقدم المحرز حتى اآلن ذلك،. وعالوة على مشروعلل

  .القادمةوخطة العمل لألشھر 
 

إطالع أعضاء الفریق االستشاري والخبراء على مساھماتھم وأدوارھم المتوقعة خالل  مسیتكما 
 .المراحل المختلفة لالجتماع والمشروع

 ، اإلسكواECRI مدیر العلمي،الدكتور طارق  الترحیب:كلمة 
 اإلسكوا الدولة،رئیس قسم الحوكمة وبناء  ،یوبأ أبود. یونس  :لفریق اإلسكوا كلمة تعریفیة 

  اإلسكوا، باحث،مساعد  العاكوم،جاال  عرض المشروع واالجتماع:
 اإلسكوا استشاري،، قرادهإبراھیم                                         

 
 

     10:30-9:30   

  

 

 استراحة القھوة   11:00 -10:30 
 
 

حول  ساسیةاألدراسة ال"سیتناول العرض األول  :"االقتصاديفي الشق  الدراسة"عرض      13:30 – 11:00
والمراحل  الدراسة األساسیة،الخیارات التي تمت في  بشرح يستشاراال سیقومحیث  ،"االقتصاد
 ھممالحظاتتقدیم الخبراء المشاركین من  ینتظر للدراسة.باعتبارھا المسودة األولى  االن،لحد  المنجزة
 .النسخة النھائیة من الدراسةفي  لتضمینھا الباحثللخبیر  وآرائھم

تم ؟ ما ھو التسلسل المنطقي الذي العریضة للدراسةالخطوط لبناء  اعتمدتما ھي الخیارات التي   -
 ؟اعتماده

 ؟ المستند علیھاما ھي الدراسات الرئیسیة العملیة والتاریخیة   -
 البحث؟ تساؤالتفي  فجواتأي علیھا؟ ھل ھناك  االجابةكیف یتم   -
 ما ھي المنھجیة المتبعة؟  -
والتي ، المقترحةاالقتصادیة االجتماعیة  للتنمیةالخمس  المحوریةالقضایا ما ھي الموضوعات /   -

ً  تناولھا بالتفصیلسیتم بعد ذلك   ؟كجزء أساسي من الدراسة، الحقا
 البیانات المحتملة األخرى؟مصادر المواد و االدبیات الحالیة؟ وما ھي ما ھي مصادر - 

 .والتوصیات االھتمامإلى مزید من  تحتاج ةإضافیمجاالت  ةأی  -
 

 حامد عبد هللا د.  مستشار الدراسات األساسیة:
 عطیة المھدي الفتیوري البرفسور الجلسة:رئیس 

 قرادهابراھیم  :المشرف العام
 

 
 

 استراحة غداء  15:00 – 13:30



 
حول  األساسیةدراسة ال"سوف یعتمد العرض الثاني على : "االجتماعي في الشق الدراسة"عرض    17:30 – 15:00

ومراحل  ،تناولھاالدراسة الخیارات التي المختص بسیقدم االستشاري  العرض،. خالل ھذا "المجتمع
سیقدم المشاركون  العرض،. بعد االساسیة دراسةلل ةأولی كمرحلة -حتى اآلن  المنجزةلبحث ا

 النسخة النھائیة من الدراسة. لتضمینھا في حثاالب للخبیر وآرائھم ھممالحظات
 
 ؟استخدامھتم ؟ ما ھو التسلسل المنطقي الذي االساسیةلبناء الخطوط  اتخذتما ھي الخیارات التي   -

 ؟ المستند علیھاما ھي الدراسات الرئیسیة العملیة والتاریخیة   -
 البحث؟ تساؤالتفي  فجواتأي علیھا؟ ھل ھناك  االجابةكیف یتم   -
 ما ھي المنھجیة المتبعة؟  -
والتي ، المقترحةاالقتصادیة االجتماعیة  للتنمیةالخمس  المحوریةالقضایا ما ھي الموضوعات /   -

 ؟كجزء أساسي من الدراسةتناولھا بالتفصیل الحقاً، سیتم بعد ذلك 
 البیانات المحتملة األخرى؟مصادر المواد و االدبیات الحالیة؟ وما ھي ما ھي مصادر - 

 .والتوصیات االھتمامإلى مزید من  تحتاج ةإضافیمجاالت  ةأی  -
 
 

 علي عبد اللطیف احمیدة  البرفسور  األساسیة:مستشار الدراسات 
 مصطفى التیر البرفسور الجلسة:رئیس 

 قرداهابراھیم  :المشرف العام
 

 

 2019فبرایر  26التاریخ:  -الیوم الثاني 

 دراسةلسیتم تخصیص العرض الثالث ل والحوكمة":في الشق المؤسساتي  الدراسة" عرض    12:00 – 9:30
وماھیة ، األساسیةالخطوط المستشار القرارات المتخذة في  حیث یشرح . الحوكمة حول االساسیة

والتي  ،المشاركینتعلیقات واراء  راسة حتى اآلن. سیتلقى االستشاريللدالمنجزة المسودة األولى 
  النسخة النھائیة من الدراسة األساسیة. صیاغة لمتابعة مسارات توفرس
 
 

 استخدامھ؟تم ؟ ما ھو التسلسل المنطقي الذي االساسیةلبناء الخطوط  اتخذتما ھي الخیارات التي 
 ؟ المستند علیھاما ھي الدراسات الرئیسیة العملیة والتاریخیة   -
 البحث؟ تساؤالتفي  فجواتأي علیھا؟ ھل ھناك  االجابةكیف یتم   -
 ما ھي المنھجیة المتبعة؟  -
والتي ، المقترحةاالقتصادیة االجتماعیة  للتنمیةالخمس  المحوریةالقضایا ما ھي الموضوعات /   -

 ؟كجزء أساسي من الدراسةتناولھا بالتفصیل الحقاً، سیتم بعد ذلك 
 البیانات المحتملة األخرى؟مصادر المواد و االدبیات الحالیة؟ وما ھي ما ھي مصادر - 

 .والتوصیات االھتمامإلى مزید من  تحتاج ةإضافیمجاالت  ةأی  -
 
 

 امال العبیدي د. األساسیة:مستشار الدراسات 
 البرفسور زاھي بشیر المغیربي - رئیس الجلسة:
 قرادهابراھیم  :المشرف العام

 
 

12:00 – 12:30 
 

 اإلحصاء والتعداد في لیبیا.مصلحة  اإلدارة،، رئیس مجلس عالق هللا عبدالدكتور  مداخلة
 



 
 

12:30-14:00 

 
 

 استراحة غداء
 

 السابقة،من المناقشات  المستخلصةالتعلیقات سیقوم المشاركون بتلخیص نحو رؤیة لیبیة متكاملة:  15:30 – 14:00
 تؤكدأن مع مراعاة المقدمة والموضوعات التي تحتاج إلى بحث أعمق.  المقترحات وتحدیداً 

ستساعد كما . قدر االمكان یة الثالثاألساسدراسات البین  والتكامل التناسقعلى أھمیة التوصیات 
سیتم  ،كما . المواضیعتداخل  في حال االعمال، فيوتكرار  ةازدواجیأي  تفاديھذه الجلسة على 

 .خالل اجتماعات مجموعة الحوار ستطرحالتي  ،تحدید األسئلة الرئیسیة
 

 ربيیمغالد. زاھي بشیر  ،التیرد. مصطفى  الفتیوري،د. عطیة المھدي  :للجلسة الرؤساء الثالثة
 

 قرادهابراھیم  :العامالمشرف 
 

 استراحة لتناول القھوة 16:00 – 15:30
 

 

 القادمة االستحقاقاتعلى االستشاریون والمشاركون  سیتوافق :القادمة واالفاقالختامیة الجلسة  17:00 – 16:00
نماذج  :المثالعلى سبیل منھا  الجلسة،إداریة في نھایة تناول أمور  سیتم . كماالمستقبلیةوالخطوات 

 التقییم.
 

  
 

 


