
 

 

  :الحوار االجتماعي واالقتصادي في لي�يا

  مسا�ات بديلة للتنمية المستدامة والشاملة للجميع

  

  اإلسكوا ش��ك بد�هي

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) هي في الموقع األنسب الستالم زمام 
فهي قادرة على توفير بحوث شاملة لدعم الجهود االجتماعية واالقتصادية  .هذا المش�وع

الوطنية؛ واستخدام صالحيا�ها لحشد الموارد والخب�ات؛ واالستفادة من المباد�ات الحديثة في 
إطالق حوا�ات كما في تونس، والجمهو��ة العر�ية السو��ة، واليمن؛ واالستفادة من شبكة 

  .لخب�اء داخل المنطقة وخارجهاواسعة من األخصائ�ين وا

  إطار اجتماعي واقتصادي

وهو يشمل، في إطار هذا المش�وع،  .ما من تع��ف واحد لإلطار االجتماعي واالقتصادي
ر المستدامة؛ والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي تد� نمو والتنميةالسياسات التي تع�ز ال

االقتصاد؛ والهياكل التي تحدد تو��ع الموارد، والهبات، والدخل، والث�وة، والفرص وكيفية 
استخدامها؛ وتوّجه األنشطة االقتصادية و�نّوعها؛ والهيئات التي تضمن المشاركة، واإلدماج، 

جتماعية، واإلنصاف، واالستدامة، والتكامل االجتماعي؛ والحماية االجتماعية، والعدالة اال

  .واألهداف التي يسعى اللي�يون إلى تحقيقها من خالل التنمية االجتماعية واالقتصادية

  القديمة مدينة بنغازيإطاللة على 
  UNSMIL/Iason Athanasiadis صورة:

 هدف المش�وع
  

الهدف من المش�وع هو توفير 

منبر للي��ين لصياغة إطار 

اجتماعي واقتصادي يساهم 

في تحقيق االستق�ار والتنمية 

لي�يا، ومناقشته، وتق�يمه في 

  .والدعوة إلى المشاركة فيه

 

 اإلنجا�ات المتوقعة
  

، ُ�تاح 2017بحلول نهاية عام  .1

للجهات المعنية اللي�ية إمكانية 

الوصول إلى البحوث األساسية 

في القضايا الرئيسية واحتياجات 

السياسة العامة لال�تقال من 

 الن�اع إلى التنمية المستدامة. 
  

، 2018منتصف عام بحلول  .2

تصادق الجهات المعنية اللي�ية 

على مقترحات إطار اجتماعي 

واقتصادي وتضع ب�امج 

السياسات وتحدد أولويا�ها 

بشكل مفّصل، وتضع 

 است�ا�يجيات �نفيذية لال�تقال من

 الن�اع إلى التنمية المستدامة.
  

، 2019بحلول منتصف عام  .3

يتمّكن المواطنون اللي�يون من 

ظا�هم بشأن األطر مالح إعطاء

االجتماعية واالقتصادية 

المقترحة بشكٍل منظم، من 

خالل المسوح المنهجية 

  .والحوا�ات العامة

  

المي�انية المقدرة لثالث سنوات: 

  .مال�ين دوالر 4

  

  التنمية المستدامة في لي�ياالتحديات التي تواجه  الخلفية:

و�هدف مش�وع إطالق حوار اجتماعي  .لتوجيه المسار االجتماعي واالقتصادي للبلد
الشمول، بإطار اجتماعي واقتصادي للتنمية، يتسم واقتصادي في لي�يا إلى دعمها في وضع 

ومن شأن هذه الجهود  .واإلنصاف، ويعالج أسباب الشعور بالضعف لدى الفصائلوالشفافية، 
  .أن تساهم في دعم حكومة الوفاق الوطني، وتع��ز السالم، وتحسين حياة جميع اللي��ين

فتونس ومصر  .ويسعى المش�وع أيضا إلى معالجة أ�ر األزمة في لي�يا على البلدان المجاورة
 دية وجيوسياسية قوية مع لي�يا، تعانيان من ت�اجع التبادل التجاريالتي تربطهما عالقات اقتصا

والمعامالت الجا��ة عبر الحدود، وتدفق الالجئين اللي��ين الذي يفرض ضغوطا على مي�انيتهما 
وقد ا�تشرت التهديدات األمنية النا�جة من عدم االستق�ار  .وعلى قد�ا�هما على تقديم الخدمات

  .بأكملها بل إلى خارجها في لي�يا إلى المنطقة

يحتاج المجتمع الل�بي للخ�وج من 
ة، المستدامالن�اع وتحقيق التنمية 

إلى مناقشة عقد اجتماعي جديد 
يتناول ث�وته النفطية الوفيرة، إلى 
جانب قضايا اجتماعية واقتصادية 
وإنمائية أخرى، ال تقل أهمية عن 

وتشمل هذه القضايا  .الث�وة النفطية
للهيكلية السمات األساسية 

 ، والتنويع االقتصادي،يةقتصاداال
والحوكمة، والتحوالت االجتماعية 

وال بد اللتفاف الشعب  .والثقافية
الل�بي حول حكومة الوفاق 

  الوطني، من وضع خطة جديدة 



  

 
  أنشطة المش�وع

  : قاعدة معارف1 المرحلة

�تضّمن المرحلة األولى من المش�وع د�اسات شاملة ومبتكرة �تناول األزمة الحالية وآ�ارها االجتماعية 

د في هذه المرحلة القطاعات والفئات السكانية األكثر تض��ًا، وُينظر في التدا�ير  .واالقتصادية وتحدَّ

وستشّكل هذه المرحلة حاف�ًا للنقاش  .التي يمكن ا�خاذها لتخفيف آ�ار الن�اع، وفي خطط ما بعد الن�اع

  .ي لي�ياف والبحث في األطر االجتماعية واالقتصادية البديلة من أجل تحقيق التنمية المستدامة

  :وتشمل النوا�ج

 قاعدة �يانات �تضمن ال�يانات والمصادر ذات الصلة حول الوضع االجتماعي واالقتصادي ال�اهن؛
  تحليًال للُنظم االجتماعية واالقتصادية وُنظم ُصنع السياسات في لي�يا؛  
  تحليًال لألسباب الرئيسية للن�اع، يحّدد الجهات المعنّية بالتغ�ير ومحّركا�ه، من وجهة نظر اجتماعية

  واقتصادية؛ 
 تحديدًا ألدوات تق�يم األض�ار والخسائر واالحتياجات والمخاطر؛ 
 تحليًال نوعيًا وكميًا لهيكلية االقتصاد الل�بي؛  
  سات المرتبطة والسيا الجتماعية واالقتصادية البديلةا األطرشبكًة من الخب�اء اللي��ين لمناقشة

  .وسينا��وهات إعادة إعمار البلد بها

  
  لحوار بشأن اإلطار االجتماعي واالقتصادي الجديد :2المرحلة 

المرحلة الثانية من المش�وع هي مرحلة تشاركية، تهدف إلى ضمان قبول الحلول الممكنة للتحديات 

م  .والسينا��وهات المقترحة، وضمان ملكيتها الوطنية، والتصد�ق عليهااالجتماعية واالقتصادية،  وستنظَّ

أنشطة لبناء قدرة الجهات المعنية للمشاركة بشكل مثمر في عملية بناء اإلطار االجتماعي 

  .واالقتصادي

  :وتشمل النوا�ج

 ادية القتصحوا�ًا �ين الجهات المعنية المتعددة بشأن بدائل السياسات واألطر االجتماعية وا
  المستدامة؛ 

  مجموعًة من التدخالت في السياسة العامة واالست�ا�يجيات التي صادق عليها خب�اء لي�ّيون، بما
  في ذلك سينا��وهات وإسقاطات لسياسات مختلفة؛ 

 تقا��ر دو��ة عن التطو�ات في المجال االجتماعي واالقتصادي في لي�يا.  

 
  التوعية والمشاركة :3 المرحلة

المرحلة الثالثة من المش�وع أنشطة في التوعية والتواصل االست�ا�يجي، تهدف إلى تع��ز النوا�ج  �تضمن

وهي  .التي حققتها الجهات المعنّية وضمان الت�امها بالتحّول من الن�اع المسّلح إلى الحوار والتنمية

د التد��ب والدعم  .أيضًا مرحلة لتق�يم مدى ارتباط هذا المش�وع بتدخالت أخرى في لي�يا وخاللها ُيحدَّ

  .الفني الالزمان

  :وتشمل النوا�ج

  تق�يم العالقة �ين السياسات واالست�ا�يجيات االجتماعية واالقتصادية المقترحة والمفاوضات
  السياسية واألمنية األوسع نطاقًا التي �يّسرها المجتمع الدولي؛ 

  ت الجهات المعنّية اللي�ية بشأن بدائل السياساوضع است�ا�يجية للتشاور مع مجموعة واسعة من
  واالست�ا�يجيات االجتماعية واالقتصادية؛

  يا اجتماعيًا مستقبل لي�وضع آلية �نفيذ إلش�اك الجهات السياسية والجمهور في المناقشات حول
  واقتصاديًا؛

 المختار.  إطالق حملة إعالمية حول العقد االجتماعي الجديد واإلطار االجتماعي واالقتصادي  

 

  �نفيذ المش�وع

 
سينّفذ المش�وع في سياق  .1

جهود التخطيط القائمة، وال 

وخطة  2030سيما �ؤية عام 

  .ةالتنمية الوطنية اللي�ية المقبل

 

المش�وع هو عبارة عن  .2

عملية تشاو��ة شاملة للجميع، 

تشارك فيها منظمات المجتمع 

المدني، والسياسيون 

والباحثون واألكاديميون، 

وشيوخ القبائل، والمدافعون 

عن حقوق اإلنسان، 

والمدافعون عن حقوق الم�أة، 

والشباب وممثلو القطاع 

  .الخاص

  

يجب أن يكون للم�أة في  .3

خطة إعادة إعمار لي�يا دو�ًا 

 .فاعًال رئيسيًا في عملية التنمية

والمش�وع يعّ�ز النهوض 

بالم�أة، ويتصّدى للتم�يز 

 .االجتماعي واالقتصادي

  

قد يستمر الن�اع في لي�يا أو  .4

حّتى يتأّجج، ما يستدعي 

لذلك،  :التخطيط للطوارئ

فالجدول الزمني للمش�وع، 

واإلسقاطات ومواضيع 

المناقشات قابلة للتعد�ل 

باستم�ار تماشيًا مع الوضع 

  .المتغير


