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مقدمـة  

 

يصدر هذا التقرير الوطني الثاني للتنمية البشرية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية 

االشتراكية العظمى في مرحلة تاريخية يمر بها العالم بتحوالت جذرية وحادة تتشكل من 

خاللها الفضاءات والتكتالت االقليمية وتوازنات القوى التي ستقرر شكل وتركيبة النظام 

الدولي القادم . كما ان القوى االقتصادية والثقافية والسياسية للعولمة واالتصال واتاحية 

المعلومات بشكل واسع ، قد بدأت تشكل ضغوطاً جماهيرية هائلة بأتجاه اعادة النظر بنماذج 

التخطيط للتنمية وانماط الحكم .  

 

في مثل هذا السياق ، وفي الوقت الذي عمل فيه التقرير الوطني االول على توفير 

مسح شامل الوضاع التنمية البشرية وتقييماً الداء قطاعاتها ، وتحديداً لمفهومها ضمن المنظور 

الليبي ، ولموقعها في اطار االستراتيجية االوسع للتنمية االقتصادية واالجتماعية ، فان التقرير 

الحالي سيقتصر على المعالجة المعمقة والتقييم الموضوعي لموضوع الالمركزية ونظام 

الشعبيات بأعتباره واحداً من اهم الموضوعات التي تحظى بأهتمام المجتمع الليبي وراسمي 

السياسات في الوقت الحاضر والذي يشكل الرهان المستقبلي للنهوض بالتنمية البشرية وضمان 

استدامة مكاسبها .  

ففي ظل مشروع التحول المجتمعي واالستعداد للقرن الحادي والعشرين ، تتبنى ليبيا نموذج 

الحكم القائم على االدارة الشعبية الالمركزية وتعتبره عصب استراتيجيات وخطط التنمية 

ضمن المنظورين المتوسط والبعيد االمد . 

 

ويشتق هذا التوجه اصوله واهدافه من الفلسفة االجتماعية الجماهيرية القائمة على 

المشاركة الشعبية الشاملة ، ومن القناعة بأن طبيعة التحوالت الجذرية التي تمر بها دول 

وشعوب العالم سوف تقود بالتأكيد الى انماط الحكم القائمة على الديمقراطية المباشرة وتحكم 

المواطنين بمصادر القوة والثروة الوطنية ، ومن ثم تبني الالمركزية والتخطيط من اسفل 

نموذجاً للتنمية البشرية بعيداً عن االجهزة البيرقراطية المركزية . 
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  الفصل االول
  

  الالمركزیة والتنمیة البشریة
  

 – االبعاد واالتجاھات المعاصرة -                                                 
  
  

  الفصل االول 
    

   اصرةاالبعاد واالتجاھات المع: الالمركزیة والتنمیة البشریة 
  
  

  تقديم 
       

في الوقت الذي عمل فیھ التقریر الوطني االول للتنمیة البشریة في لیبیا بحكم البدایة على توفیر االحاطة 

الشاملة لتحلیل االداء التنموي االقتصادي واالجتماعي وتقییم االنجاز الذي تحقق في قطاعات التنمیة البشریة خالل 

ن ھذا التقریر الثاني یركز على معالجة محور محدد ، حیث یناقش بالتفصیل والعمق العقود الثالثة الماضیة  ، فا

  .الالزمین ملف االدارة الشعبیة في لیبیا والتنمیة البشریة القائمة على اساس التخطیط الالمركزي ونظام الشعبیات 

  

نموذج اللیبي للتنمیة وتستدعي ضرورات المنھج الموضوعي من التقریر الحالي ان یبدأ معالجاتھ بوضع ال

المحلیة في سیاقھ العالمي ، االمر الذي یتطلب استعراض التوجھات والرؤى المفاھیمیة التي تتبنى نھج التنمیة 

  .القائمة على المشاركة الشعبیة والمقاربة الالمركزیة للنھوض بالمجتمعات المحلیة 

  

ة ، قد بدات تحتل مكان الصدارة بین البدائل  وتجدر االشارة الى ان مثل ھذه التوجھات التنمویة الجدید

بما فیھا (من البلدان النامیة حالیًا % 80ویكفي القول بھذا الصدد ان . التنمویة المطروحة للقرن الحادي والعشرین 

قد بدات تتبنى نماذج التخطیط الالمركزیة وتمكین المجتمعات المحلیة من المشاركة ) بلدان المعسكر الشرقي السابقة

  .في صنع القرار بدرجة او باخرى

وسیحاول التقریر في ھذا االطار التحلیلي التبصیر بمختلف النماذج الدولیة المطروحة النجاح توجھ 

الالمركزیة ، وبالتطبیقات  التي تتبعھا حالیًا عدید البلدان النامیة في محاولة منھا لتحسین آلیات ادارة وتسییر 

الستقاللیة المحلیة المتمثل في تعزیز الكفاءة في توظیف الموارد والتأكد من االنصاف المصالح العامة وتحقیق مبدأ ا

وعلى ضوء تلك التحلیالت للرؤى والتطبیقات المختلفة  سیقوم التقریر بتحدید . االجتماعي في توزیع عوائد التنمیة 

  .محلیة ضمن نظام الشعبیات خصوصیة المقاربة اللیبیة واالدارة الشعبیة ومنظورھا  للتخطیط والتنمیة ال

بقى ان نذكر بأن االطار المرجعي الرئیسي للتقریر الوطني الثاني للتنمیة البشریة في لیبیا واختیاره 

لمعالجة موضوع الالمركزیة واالدارة الشعبیة المحلیة قد تحدد في احدى جوانبھ ضمن ضرورة المساھمة اللیبیة في 

ھا البلدان النامیة حالیًا الستراتیجیاتھا التنمویة وألعادة النظر بدور الدولة في عملیة المراجعة الشاملة التي تجری
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ادارة وتسییر دفة المجتمع واالقتصاد الوطني بعد ان حصلت القناعة لتلك البلدان بعدم جدارة وجدوى الحكم 

من ثم ضرورة الرجوع المركزي القائم على االمالء من اعلى وبضآلة مردود التخطیط المركزي وعقم اسلوبھ ، و

الذي یتأسس على قاعدة ) الالمركزي(الى الجماھیر صاحبة المصلحة الحقیقیة ، واعتماد منھج التخطیط المحلي 

المشاركة الفاعلة للمجتمع بشرائحھ المختلفة ، والتأكید على دورھا الحاسم في تحدید االھداف والغایات المجتمعیة 

   .والبرامج للتنمیة البشریة المحلیة

  

اما االطار المرجعي االخر للتقریر الحالي فیآتي في سیاق المساھمة الوطنیة في المجھودات الدولیة التي 

الحاكمیة والتنمیة یبذلھا برنامج االمم المتحدة االنمائي في البحث عن البدائل التنمویة التي تربط بین مسألتي 

قة العضویة بین الحكم الصالح في تسییر المصالح العامة حیث یحاول من خاللھا التبصیر بأھمیة العال. البشریة 

وشؤون النفع العام من جانب ، وبین النھوض بالتنمیة البشریة واختیار النماذج واالستراتیجیات التنمویة القائمة على 

  .المشاركة الشعبیة والالمركزیة واالستقاللیة المحلیة وتوسیع خیارات الفرد والمجتمع من جانب اخر

  

د عمل البرنامج بھذا الصدد على بلورة خصائص الرؤیة االستراتیجیة التي تربط بین مقومات الحكم وق

الصالح وادارة المصالح العامة القائمة على الالمركزیة وبین متطلبات التنمیة البشریة المستدامة حیث ان كالھما 

  ) . 1إطار رقم(یشكالن وحدة واحدة التقبل التجزئة 

  

قول بأن مثل ھذه الرؤیة الشاملة التي یوفرھا برنامج االمم المتحدة االنمائي الدارة والخالف في ال

المصالح العامة والالمركزیة ، تشكل صیغة المثال لما یجب ان یكون علیھ االمـر ، والیمكن الحدنـا ان یعثر علیھا 

ا قد تفید في تأسیس المفھوم الجدید الدارة اال انھ. بصورة صافیة في التجارب التخطیطیة التي تطبقھا البلدان النامیة 

المصالح العامة في ظل الالمركزیة وعالقة ذلك بالتنمیة البشریة ، والذي قد یوفر اطار عمل یساعد الدول 

والشعوب على تطویر رؤاھا الخاصة للحكم الصالح وتحدید نسق االولویات لتلك الخصائص بما یتالئم مع واقعھا ، 

  .غة تفاعلیة ممكنة بین الدولة والسوق والمجتمع وبما یحقق افضل صی

  

 الجدیر بالذكر ان مثل ھذه التصورات الجدیدة للحاكمیة وعالقتھا بالتنمیة البشریة وبالتطبیقات التي ومن

تنتصر للمشاركة الشعبیة قد تعززت باالساس من خالل مداوالت واعالنات القمم التنمویة العالمیة التي انعقدت 

ین الماضیین في مختلف حقول التنمیة البشریة حیث ساعدت على بلورة وتدعیم رؤیة التنمیة القائمة على خالل العقد

المشاركة وتحلیل ابعادھا المختلفة من خالل تشخیص االلیات والعملیات والمؤسسات التي یمكن ان یتم عن طریقھا 

یع معھ الجماھیر التاثیر على صیاغة رسم السیاسات واتخاذ القرار وتنفیذه بصورة جماعیة ، وبحیث تستط

التوجھات التنمویة وضمان  مصالحھا  ، وممارسة حقوقھا القانونیة ، في اطار صیغة مجتمعیة تربط بین الحقوق 

والواجبات وتناقش الخالفات بین الرغبات والحاجات في اطار من الشفافیة عند تقریر اھداف وبرامج التنمیة وتقییم 

 .ن خالل المسائلة االداء والمردود م
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 على ابراز منظور التنمیة 1990وكما ھو معروف ، فقد شرع برنامج االمم المتحدة االنمائي منذ عام 

اال ان . البشریة المستدامة وابعادھا المختلفة الجدیرة بالنھوض باالنسان وبالمجتمع واصدار التقاریر السنویة بشأنھا 

غیرات الجذریة الحالیة التي افرزتھا العولمة والفضاءات المصاحبة والتي ذلك المنظور بدأ یتأثر تدریجیًا بالت

فرضت ضرورة تطویر رؤى ومفاھیم جدیدة للحكم تستجیب للتحوالت الجاریة وتحقق اقصى قدر كاف من المرونة 

  .في اشراك الجماھیر بالمشروع المجتمعي وببرامج التنمیة 

   

ھ حكومات البلدان النامیة والمصنعھ على حد سواء من اجل وبدون شك فان ھنالك صعوبات عدیدة ستواج

التكیف مع الواقع الجدید ، وان التحدي الرئیسي كما یراه البرنامج ، ھو في كیفیة تاسیس نظم للحكم ولالدارة تمكن 

لتنمیة الدول من خلق عالقات جدیدة تقوم على المسؤولیة المباشرة للجماھیر في صنع القرار وفي تدعیم مكتسبات ا

  .البشریة وضمان استدامتھا  وتدعیم االمكان المادي والمعنوي لكل مواطن وللمجتمع ككل بعیدًا عن االقصاء 
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  )1(طار رقم ا

  خصائص الحكم واالدارة الفاعلة للمصالح العامة

 وعالقتها بالتنمية البشرية المستدامة
  

اال انھ ال یقود بالضرورة الى التنمیة . انت ام سائرة في طریق النمو ام متقدمة الحكم ھو ظاھرة كونیة تتواجد في جمیع المجتمعات بدائیة ك

وذلك ھو السبب الذي یستدعي تحدید اطار مفھومي یربط بین الحكم الصالح ومقوماتھ وخصائصھ المطلوبة وبین امكانیة تحقیق . البشریة 

یة التي عمل على تطویرھا برنامج االمم المتحدة االنمائي فان خصائصھ ووفق الرؤیة االستراتیج. التنمیة البشریة للجمیع وبدون اقصاء 

  :تتحدد باالتي 

ومثل ھذه المشاركة . جمیع الرجال والنساء على حد سواء لھم الصوت المسموع والمؤثر في اتخاذ القرار : المشاركة الشعبیة الفاعلة 

  .ة التعبیر واالجتماع الواسعة مبنیة على قاعدة شرعة حقوق االنسان التي تضمن حری

تطبیق االطر والنصوص القانونیة بصورة عادلة وبدون اي اقصاء بین افراد المجتمع وبشكل یشتق  : حكم القانون ودولة المؤسسات

  اصولھ من قوانین السالمة العامة واالمن المجتمعي وحقوق االنسان 

لمؤسسات ومعامالتھا وحساباتھا تصبح متاحة بصورة مباشرة لذوي الشأن ضمان التدفق والتبادل الحر للمعلومات وبحیث ان ا : الشفافیة

  .وان یتم توفیر معلومات كافیة وشاملة عن اداء المؤسسات العامة والخاصة كي یمكن متابعتھا ومراقبتھا 

  .واطن المؤسسات والعملیات العامة تخدم المواطنین وان القائمین علیھا ھم في خدمة الم : الجاھزیة واالستجابة

جمیع المصالح الخالفیة یتم التوسط فیھا للوصول الى اجماع واسع حول ماذا یعني النفع العام للوطن وللجماعات  : التوجھ نحو االجماعیة

  .المحلیة ، وماذا تعني السیاسات واالجراءات المتبناه لتحقیق ذلك 

لحیاتیة لتحسین اوضاعھم مع وضع سیاسات ذات اولویة الستھداف لدیھم الفرص ا) رجاًال ونساء(جمیع المواطنین  : العدل االجتماعي

  .تحسین اوضاع الفئات المحرومة من اجل ضمان اشباع حاجاتھم االساسیة وضمان امنھم المجتمعي 

م بتوظیف العملیات والمؤسسات العامة تفرز مخرجات ونتائج لمقابلة حاجات الجماھیر مع االلتزام االكید والصار: الفاعلیة والكفاءه 

  .الموارد الوطنیة بالشكل االمثل وبما یضمن اعادة انتاجھا واستدامتھا 

جمیع متخذي القرار سواء في اطار الدولة او القطاع الخاص او مؤسسات المجتمع یتعرضون للمحاسبة امام الراي العام  :  المسائلة

  .ومؤسساتھ 

مؤسسات المجتمع والدولة من خالل منظور بعید المدى لعملیة التطویر المجتمعي تتحدد الرؤیة التنمویة من قبل  : الرؤیة االستراتیجیة

والحكم الصالح والتنمیة البشریة ، مع توفیر الوضوح في رسم البدائل واختیار االفضل من بینھا الذي یاخذ باالعتبار المتغیرات المحلیة 

  . والدولیة الحالیة ومستقبلھا في المدى المنظور 

مان شرعیة السلطة من خالل اطر مؤسسیة وقانونیة واضحة ومن خالل القرارات المحدده التي تقرر المعاییر المؤسسیة ض : الشرعیة

  .والعملیات واالجراءات المقبولة والمتفق علیھا اجتماعیًا 

فع المستویات المعیشیة ضمان استغالل الموارد وتسییرھا واستخدامھا بالشكل الذي یساعد على ر:  الحرص في التعامل مع الموارد 

  .والرفاه للمواطنین على امتداد اجیال متعاقبة ، واالبتعاد عن االنانیة للجیل الحالي 

  .ضمان حمایة البیئة واعادة احیائھا وتجدیدھا من خالل تحقیق االستدامة في االعتماد على الذات  : البیئة السلیمة

المجتمع یتم تمكینھا من القوة والفعل لتحقیق غایاتھا المشروعة وان یتم ضمان البیئة جمیع القواعد االساسیة في  : التمكین واالقتدار

  .المالئمة لتعظیم نجاحات تلك المبادرات وتحقیق الوضع االفضل للمجتمع 

ائح االجتماعیة الحكم الصالح الیعني بایة حال استئثار الحكومة بادراة شؤون المجتمع حیث ان ذلك ھو من مسؤولیة جمیع الشر : الشراكة

ویتطلب ذلك توفیر اطر والیات مؤسسیة لتحقیق الشراكة بین القطاع العام والقطـاع االھلي ومؤسسات . والفواعل االساسیة في المجتمع 

  .المجتمع 

دد المستویات بطبعھ الحكم الصالح یأخذ باالعتبار التوزیعات المكانیة للجماعات المحلیة ویؤكد على ان النظام االنساني متع : الالمركزیة

ویقترن بمبدأ التنظیم الذاتي وفق تقریر المصیر على كل مستوى ، مما یستوجب االعتراف بذلك ووضع الجماھیر في مركز اتخاذ القرر 

 ةالمحلي من اجل االعتماد على الذات وتحقیق االستقاللیة في رسم السیاسات وتحدید اھداف وبرامج التنمیة  بما یالئم شروط الجماع
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 .محلیة ال
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وبتعبیر ادق فان التحدي 

االساسي للقرن الحادي والعشرین في 

مسألة الحاكمیة سیتجسد في حتمیة 

انشاء عالقات جدیدة بین الجماھیر 

وبین المؤسسات العامة ، التي تؤثر 

  .بصورة مباشرة على مستوى رفاھھا 

  

ویتضح ھذا التحدي من 

خالل تزاید الحركات االجتماعیة 

 االحتجاج وقنوات التعبیر ومظاھر

التي تدعو الى عالقة جدیدة بین 

وتدلل نتائج عدید . المواطن والدولة 

الدراسات المیدانیة الحدیثة التي 

اجریت في البلدان المصنعة والنامیة 

على حد سواء ان ھنالك فجوة قائمة 

بین المواطنین العادیین ، وباالخص 

المحرومین منھم ، وبین المؤسسات 

م بصورة مباشرة التي تؤثر على حیاتھ

وان . ، وخاصة المؤسسات الحكومیة 

تلك الفجوة قد بدأت تزداد اتساعًا حیث 

یعبر المواطنون عن شعورھم مثل ھذه 

بأن المؤسسات سواء كانت منتخبة او 

غیر منتخبة تبقى بعیدة عنھم ، وغیر 

خاضعة للمسائلة  ، ویستشري فیھا 

  .)2اطار رقم . (الفساد 

  

  

  ) 2(اطار رقم 

  ازمات الحكم وتحدیات القرن الحادي والعشرین

 دخول المجتمعات شماًال وجنوبًا الى عصر المعلومات واتساع وعي المواطن مع      
بحقوقھ وزیادة مساحة وقنوات التعبئھ والتواصل لدیھ فقد بدأ یراجع مدى جدوى 

لمتبعة ، وتؤكد دراسة میدانیة موسعة اجریت نماذج الحكم وانماط المشاركة الشكلیة ا
 دولة نامیة ان من وجھة نظر الشرائح االجتماعیة والمھنیة المختلفة لتلك  23على 

الشعوب ھنالك ازمة واضحة في العالقة مع اشكال الحكم إذ تتجلى في شكوى 
المواطنین من عملیات االقصاء االجتماعي والسیاسي وعدم المشاركة وانعدام 

  )1(.سائلة والفساد وعدم توزیع المنافع التنمویة بصورة عادلة الم
 دولة من الدول 40 اظھرت نتائج دراسة میدانیة موسعة اخرى اجریت على  كما     

الكومینولیث ان ھنالك امتعاضًا متزایدًا بین المواطنین وبین حكوماتھم وقلق متنامي 
. اطنین وضعـف المشاركة الشعبیة بشأن الفساد وعدم االستجابة الى احتیاجات المو

)2(  
 مثل ھذه الدالئل االمبریقیھ على البلدان النامیة فقط ، فھنالك دراسات  وال تقتصر    

اخرى اوضحت بان االزمة بین المواطن والدولة تتواجد كذلك في الدیموقراطیات 
ولد عنھا عدم الغربیة حیث بدات المشاركة السیاسیة التقلیدیة تتضائل في مفعولھا مما ت

ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وتراجع عدد الناخبین الذین یدلون بأصواتھم في 
  .صنادیق االقتراع 

 بریطانیا اظھرت دراسة میدانیة حدیثة ان ھنالك عزوفًا متزایدًا بین ففي        
المواطنین عن المشاركة السیاسیة وان انطباعات المواطنین نحو المؤسسات الحكومیة 

لل بانھا تفتقر الى االلتزام بالدیمقراطیة الحقیقیة وال تعكس آراء المواطنین او تد
تستجیب لحاجاتھـم ، علیھ فھم یطالبون ببناء عالقات وآلیات جدیدة بین المواطنین 

  )3(.والدولة تزیل ھذه العزلة وتعكس المصالح المباشرة 
ت المتحدة على نتائج مماثلة  دراسات میدانیة مماثلة اجریت في الوالیاوتدلل       

بنفس االتجاه ، حیث تبین من خالل دراسات الرأي العام وسبر االراء ان ھناك 
  .تراجعًا في المشاركة المدنیة وازدیادًا في الفجوة بین المواطنین ومؤسسات الدولة 
 (1) Clark M and J. Stewart (1998) Community Governable community 

leadership and the new local Government in the U.K, Joseph 
Rowntree Foundation, London . 

(2) Commonwealth Foundation (1999) Citizens and Governance : 
Civil Society in the New Millennium , London . 

(3) Narayan , et al. (2000) Voicies of the poor: Crying out for 
Change , world Bank , Washington ,D.C,  

  ) 3(اطار رقم 
  الالمركزیة والحكم الصالح

  
 مصطلح یرتبط بالحكم القریب من خیارات وافضلیات الالمركزیة

  : الجماعة المحلیة ، وللحكم معنیان 
منظومة المؤسسات والتنظیمات التي تؤطر وتسیر  یحیل الى :اولھما 
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     وبدون شك فإن االوضاع االقتصادیة 

وسیاسات التكییف واعادة الھیكلة في حالة 

البلدان النامیة والتي اتبعتھا بتأثیر من 

المؤسسات المالیة الدولیة قد لعبت دورًا ھامًا 

في تعمیق ھذه العزلة المتزایدة بین المواطن 

سیاسات لم تأت بالنمو والدولة ، حیث ان تلك ال

االقتصادي المنشود والرفاه االجتماعي 

الموعود ، بل أدت الى مضاعفات عدیدة انسحبت بالدرجة االساس على الفئات االجتماعیة العریضة ذات الدخل 

 المحدود نتیجة لالقصاء الذي تعرضت لھ  والرتفاع التكالیف االجتماعیة لتلك االصالحات االقتصادیة التي انحسر

  .نفعھا على القلة 

  

لتعدیل استراتیجیات التنمیة بمفھوم "       الحكم الصالح وتسییر المصالح العامة "      ومن ھنا فقد ارتبط مفھوم 

االدماج االجتماعي الكامل وبالالمركزیة وبالدیمقراطیة المباشرة للجماعات المحلیة ، وبحیث یجري اشتقاق شرعیة 

ا وتطبیقاتھا التنمویة من حاجات وحقوق الناس ، وباالستناد الى حكم القانون والى الدولة واجھزتھا وخیاراتھ

المسائلة في توظیف مـوارد المجتمع بما یوفر االستدامة والتنوع وبما یراعي العدالة االجتماعیة في توزیع تلك 

  .الموارد 

  

ى الى وجود فراغات مؤسسیة والى فشل     من جانب اخر ، ادت تطبیقات برامج إعادة الھیكلة المفروضة من أعل

وعلیھ . في التعبئة الجماھیریة لجھود العون الذاتي واستعادة التكالیف من اجل وضع االقتصاد على أسس صحیحة 

فقد جاء مفھوم الحكم الصالح والالمركزیة في ھذا السیاق كنظیر لمفھوم االدارة الشعبیة التي توظف الجھد الجماعي 

 الموارد الذاتیة المحلیة ، وتنظم الحوار حول السیاسات على المستویات القطاعیة المختلفة من في محاولة تطویر

اجل الخروج بخطط محلیة مالئمة تضمن ادارة القطاع العام والخدمات العامة وفق قواعد تضمن النمو واعادة 

 .االنتاج واالستدامة 

  :  الى اين يتجه العالم ؟ 
  مة ثنائیة الالمركزیة والعول

  ..  تناقض ام توافق 
  
     

لعل من المفارقة القول بان اھم القوى التي ستعید توجھات التنمیة البشریة في القرن الحادي والعشرین ھي 

ففي حین بدات العولمة بخلق فضاءات عمالقة . العولمة من جانب والالمركزیة والتنمیة المحلیة من جانب اخر 

تكامل والتكتل فیما بینھا من خالل التدفق السریع والھائل للتجارة وراس المال جدیدة بین الدول ممھدة بذلك لل

والمعرفة ، فإن الحراك الذي نشھده باتجاه معاكس ھو السیر حثیثًا نحو تعزیز المیزة التنافسیة للفضاءات المحلیة 

القوانین الشكلیة والعرفیة ( ، وتتضمن القواعد حیاة المجتمع المحلي
لیة للتنظیمات ، والضوابط االخالقیة وااللتزمات والضوابط الداخ

  ) .التعاقدیة
االسرة ، المؤسسة (كما تتضمن كذلك الفواعل االجمالیة االجتماعیة 

الدینیة ، الروابط المھنیة ، المؤسسات المصرفیة والتجاریة ، 
  ) الخ...التشاركیات ، الدولة ، المجالس الشعبیة 

والذي تتمثل في الطبیعة التي تم  )حكمفعل ال( الى المعنى االخرویحیل 
على سبیل المثال كي یتم اقتراح التشریعات  (فیھا ارساء المؤسسات

، كیف تسلك التنظیمات وتسیر شؤون الجماھیر ، )والقوانیین واعمالھا
وما ھو دور االخیرة في رسم السیاسات وتصمیم البرامج التي تؤثر 

  . یتجمع مفھوم الحكم الصالح وفي كال المعنیین . على مستوى رفاھھا 
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یم وتنفیذ ومتابعة الخطط الصغیرة كي تساھم مساھمة حقیقیة وفاعلة في رسم السیاسات واالستراتیجیات وفي تصم

  .والبرامج التنمویة 

    وبالرغم مما یبدو من صعوبة في ایجاد عالقة سببیة بین الظاھرتین ، والتي قد تظھر لنا متناقضة الول وھلة ، 

اال ان التحلیل المعمق یرینا بأن كالھما یشكالن ظاھرة متكاملة تغذي احداھما االخرى ، ویجمعھما شأن مشترك 

من جانب اخر یمكن االستدالل بان العولمة قد ساعدت على توفیر قنوات . قالل من الدور المركزي للدولة وھو اال

جدیدة ومغایرة للنمو االقتصادي عززت من خیار الالمركزیة والفضاءات المحلیة ، حیث ان النمو ، تأریخیًا كان 

ارد الطبیعیة والمالیة او وفرة العمل ورخص یختص بعوامل الیمكن التحكم بھا او حیازتھا بسھولة كوجود المو

: مثال (اجوره لتحقیق التنمیة الصناعیة ، في حین ان صناعات النمو الجدیدة قد بدات تعتمد على عوامل مختلفة 

والتي تؤكد في واقع االمر على ) البیئة المناسبة للتعلم والحوافز وقوة العمل ذات االعداد الجید والمھارات العالیة

وقد ثبت بأن التحكم في مثل ھذه العوامل وفي توفیرھا وتطویر اداءھا ومردودھا .  مجتمع واقتصاد المعرفة بناء

  .كمحركات نمو تزداد وتتعاظم في ظل التخطیط المحلي والفضاءات المحلیة اكثر منھ في ظل التخطیط المركزي 

ان ھنالك جملة من االسباب والظروف الموضوعیة      وفي الواقع فان التقریر الحالي یؤید مثل ھذا الربط ویرى ب

العالمیة المستجدة التي اوجبت التفكیر بخیار الفضاءات المحلیة والالمركزیة جنبًا الى جنب مع تنامي فضاءات 

  : ومن بین تلك االسباب والظروف المتسجدة التي اوجبت الربط یمكن ایراد مایلي . العولمة والتكتالت الكبرى 

لقد ادى اتساع الوعي المعرفي الذي وفرتھ ثورة المعلومات الى ان یصبح تشاطر المعرفة وتحلیل االحداث    أوًال

وبالنتیجة فأن الشعوب اصبحت اكثر وعیًا لحقوقھا ، مما زاد . وتبادل الخبرات عبر ثقافات العالم امرًا میسورًا 

ة التاحیة المعلومات للجمیع وعدم احتكارھا من ونتیج. من تبلور الوعي السیاسي واتساع رقعة قنوات التعبیر 

قبل السلطات السیاسیة كما كان علیھ االمر ولعقود طویلة ، فقد تولدت لدى المواطنین قدرات جدیدة لمراجعة 

اوضاع مجتمعاتھم والتمكن من تعبئة الرأي الجماھیري العام بأتجاه طرح بدائل مغایرة للحكم والسیر بأتجاه 

 . دولة التسلطیة وادواتھا المركزیة تضییق مساحة ال

 

ولیس ادل على ذلك من االستشھاد بان نسبة الدول التي بدات تطبق شكًال او اخر من اشكال الدیمقراطیة 

 بلدًا في یومنا ھذا ، بعد 118والمشاركة الشعبیة في الحكم قد تضاعفت خالل السنوات االخیرة حیث تصل الى نحو 

 اضعاف 4 في السبعینات ، وفي افریقیا لوحدھا زاد العدد خالل السنتین الماضیتین بنحو بلدًا40ان كانت التتعدى 

  . بلدًا 20 الى 5لیرتفع عدد بلدان القارة التي تطبق الدیمقراطیة من 

  

 وبالنتیجة ، فان ذلك االنعطاف في الوعي قد عزز من مطالبات الشعوب بتفویض القوة االقتصادیة والسیاسیة 

وذلك ماتؤكده الوقائع حیث ان نحو . ات المحلیة والضغط بأتجاه تطبیق نموذج الالمركزیة في الحكمالى الجماع

  ) 2،1الجدولین . (من الدیمقراطیات في العالم النامي والمصنع لدیھا حالیًا حكومات محلیة منتخبة % 95

  

نظمة الشمولیة ، مما ادى الى وقد ساعد على تعزیز التوجھ نحو الالمركزیة بطبیعة الحال تداعي وسقوط اال

فتح ملف المسائلة للدور المركزي للدولة والمطالبة بعوائد اكثر مردودیة وكفاءة من برامج االنفاق العام وبتقدیم 
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مستویات افضل في توفیر وانتاج الخدمات  العامة وفي وضع الخطط االنمائیة ، بعد ان حصلت القناعة لدى 

روقراطیة المعیقة الجھزة الدولة التؤدي اال الى ھدر الموارد واستنزافھا وعدم ایصالھا الجماھیر بان المركزیة والبی

الى الفئات االجتماعیة المستھدفة ، في حین ان الالمركزیة اذا ماتم احكام تطبیقاتھا واخضاعھا الى الرقابة الشعبیة 

ي الى طموحات المواطنین المحلیین ھي باالطار المقارن الطریق االفضل لتخصیص الموارد وتوظیفھا بشكل یرق

  . ویحقق مردودًا اجتماعیًا وفردیًا مجزیًا

       

ومن اجل وضع كل ھذه التحوالت الجذریة في 

ین سیاق المنطق التأریخي الحالي والربط ب

جدلیة تحرك العالم باتجاھي الفضاءات الكبیرة 

والصغیرة وتبیان العالقة الوثیقة بینھما ، نشیر 

الى انھ في الوقت الذي بدأت فیھ القوى 

السیاسیة في البلدان النامیة والمصنعة على حد 

سواء تضغط بأتجاه خیار الالمركزیة والتنمیة 

المحلیة ، فان مناخ العولمة وماافرزه من 

ثیرعلى عوامل وانماط االنتاج قد وفر بیئة تأ

مالئمة لتطبیق تلك الخیارات وبحیث ساعدت 

الدول على إزاحة عدید المعوقات والمحددات 

التي كانت تحد سابقًا من الحیویة للوحدات 

فقد اصبح . السیاسیة واالقتصادیة الصغیرة 

حالیًا للمدن والمحلیات وبؤر النمو داخل الدول 

 وحیویًا اكثر من ذي قبل ، مما ادى دورًا فاعًال

الى زیادة حصتھا من الناتج االجمالي المحلي 

  .زیادة ملحوظة 

  

ولعل العامل المساعد الذي قدمتھ العولمة وثورة المعلومات بھذا الشأن ھو ان التنمیة لم تعد معتمدة على نمط 

رة على تولي مھامھ عادة ، بل على المعرفة التصنیع الثقیل والذي التقدر الوحدات االقتصادیة والسیاسیة الصغی

  .وعلى تنمیـة رأس المال البشري الذي یمكن تطویره ضمن اصغر الوحدات السیاسیة واالقتصادیة 

  

  

  

  )1(جدول رقم 
  ھیكل الحكومات المحلیة في الدیمقراطیات الكبیرة

 )البلدان الغربیة المصنعة(

 المحلیات التقسیمات البلد

  محافظات10  كندا
   بلدیة4507   مقاطعة2

   اقلیم22  فرنسا
  كومیونھ 36772   ھیئة96

   والیة13  ألمانیا
  دولة/  مدینة 3

   بلدیة14915
   مقاطعة329
   مدینة مستقلة115

   اقلیم22  ایطالیا
   بلدیة8100   حكومة محلیة93

   مدینة كبیرة655   حكومة محلیة17  الیابان
   مدینة صغیرة2586

   حكومة محلیة50   كومیونھ مستقلة17  أسبانیا
   بلدیة8097

  اطعاتمقسمة الى مق  انجلترا
منطقة ریفیة ، منطقة  (540

مدنیة ، والمناطق الصغیرة 
  )التابعة لمدینة لندن

الوالیات المتحدة 
   والیة فیدرالیة50  االمریكیة

   مقاطعة وبلدیة390.000
 سلطات محلیة ذات 44000

  .عرضیة خاصة 

  )2(جدول رقم 
  ھیكل الحكومات المحلیة في الدیمقراطیات الكبیرة

 )بلدان العالم الثالث(
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   في السیاق ذاتھ ، یالحظ بان قوى ثانیًا

مة االقتصادیة والسیاسیة والثقافیة قد العول

شرعت بفرض ضغوط جدیدة على البنى 

االجتماعیة للدول النامیة والمتقدمة على 

حد سواء وبفرز تحدیات جدیدة تجبر 

المجتمعات على اعادة النظر بمشروعاتھا 

المجتمعیة وبدور الفـواعل االساسیـة فـي 

المجتمـع ، وبضرورة تطویر 

تنمویة ورؤاھا المستقبلیة استراتیجیاتھا ال

 .  

     ویحدث ھذا كلھ في إطار بیئة دولیة 

بدأت تتھرأ فیھا التصورات التقلیدیة 

للتنمیة والنمو حیث اصبحت عاجزة عن 

المواكبة وعن تقدیم توجیھات وبدائل 

مالئمة لتكییف المجتمعات للواقع الجدید 

  . والشباع الحاجات المتجددة للجماھیر 

ضاق الفضاء من جانب اخر 

القطري ولم یعد كافیًا لمواجھة القوى 

االقتصادیة والتدابیر الجدیدة لحركة 

روؤس االموال والتقنیات والعمل ، مالم 

تلجأ الدول الى توسیعھ وخلق فضاءات 

  .اقتصادیة اكبر 

  

عدیدة وتتضح تبعات ھذه االزمة المزدوجھ من خالل ماتواجھھ غالبیة البلدان النامیة حالیًا من محن 

تحاول التغلب علیھا متمثلة في تخلف ھیاكلھا االنتاجیة وتزاید وتائر المدیونیة الخارجیة والعجوزات المتفاقمة في 

موازین المدفوعات وعدم القدرة على مقابلة الطلب االجتماعي المتزاید والمسؤولیات الجدیدة التي علیھا ان تتوالھا 

  .شریة النجاز اھداف التنمیة االجتماعیة والب

     ونتیجة لذلك ، نالحظ بأن الوقوع في شباك المدیونیة قد ادى الى مضاعفات بالغة الخطورة تتمثل في فقدان 

عدید الدول لقرارھا المستقل والى تحول مركز الثقل في تصمیم السیاسات االنمائیة وتفویضھ للمؤسسات المالیة 

دین بدًال من متابعة االھداف االجتماعیة ، االمر الذي ادى الى الدولیة التي الیھمھا اال تسدید القروض وخدمة ال

  . تمزق النسیج االجتماعي لتلك الدول وخلق فروق اجتماعیة بالغة التعقید ادت الى مضاعفات سیاسیة 

 المحلیات التقسیمات االداریة االساسیة البلد

   بلدیة1617   حكومة محلیة23  الرجنتینا
   بلدیة4974   والیة فیدرالیة27  البرازیل
   بلدیة1068   ھیئة فیدرالیة32  كولومبیا
   بلدیة282   والیة فیدرالیة23  فنزویال

   سلطة محلیة850   حكومات محلیة9  افریقیا الجنوبیة
   مقاطعة45  اوغندا

   بلدیة13
   مجالي فرعیة للمقاطعات950
   بلدي فرع39
   مجالس مدن صغیرة51

 بلدیة ومدینة صغیرة 52   مجلس مقاطعة39  كینیا
  ومجالس حضریة

   بلدیة32   حكومة محلیة10  موزمبیق
 مدینة ذات إدارة 2 اقالیم ، 9  اثیوبیا

   منطقة66خاصة ، 
   بلدیة550

 مدینة ، بلدیة ، ومجلس 143   والیة13  مالیزیا
  محلي

  اطعة وبلدیة مق720   حكومة محلیة25  إیران
   بلدیة2074   حكومة محلیة74  تركیا

 بلدیة ، 29 مدن جماعیة ، 4    بنغالدیش
   قریة85500 اتحاد یضم 4500

   مجلس بلدي تضامني15   حكومة محلیة4  الباكستان
 40 لجان بلدیة ومحلیة ، 457

 مجلس 4683مجلس مقاطعة ، 
  محلي ریفي

 مناطق 7 والیة ، 25  الھند
  اتحادیة

  ) بلدیة95(ة حضریة  ھیئ3586

   مدن كبرى بادارة خاصة6  كوریا الجنوبیة
   مقاطعات9

 مدینة ، بلدیة ومجلس 143
  محلي

   بلدیة1541 مدینة ، 64   حكومة محلیة76  الفلبین
   مجلس قروي41924

   مجلس قروي4022   مقاطعة ومجلس مدینة75  النیبال
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     من جانب اخر ، فان صعوبات اسواق العمل والتحوالت الجذریة في عالقاتھ وفي مستویات مھاراتھ الجدیدة 

ستحدثة المطلوبة ، مصحوبة بالتغیرات الحادة والمتسارعة في انماط االنتاج والتجارة ، وبمحاولة سد الفجوة والم

التي بدأت تتسع بشكل ھائل في العلوم والتكنولوجیا مع البلدان المصنعة ، قد بدأت تشكل بأجمعھا ظواھر طارئة 

تغییر منظور المؤسسات والعالقات وانماط االنتاج ومستجدة بالغة الخطورة تستوجب من العالم النامي الشروع ب

والسلوك االقتصادي عامة ، االمر الذي یؤدى في غالب الحاالت الى حرج تلك البلدان وحكوماتھا بالذات ، 

ووضعھا في مأزق شدید الصعوبة لضبط وادارة االقتصادات الوطنیة واالزمات والتبعات وتوفیر شرعیة جدیدة 

  . لوجودھا 

  

في غالبیة البلدان النامیة ، فان مجموع تلك االعباء قد بدات تعمل على اضعاف المجھودات المركزیة للدولة      و

من اجل الحد من الفقر وتردي االوضاع المعیشیة لشرائح كبیرة من المجتمع ، والقضاء على الظاھرة المتفاقمة 

، والحفاظ على امكانیة االنظمة التعلیمیة والصحیة في  االجتماعیة والسیاسیة –لبطالة الشباب وتبعاتھا االقتصادیة 

  .مقابلة الحاجات االجتماعیة بعد ان اصبحت الدول غیر قادرة على مقابلة النفقات 

  

     وبطبیعة الحال ، فان ماضاعف من تلك االعباء على الدولة المركزیة ھو الزیادات السكانیة المتسارعة ، والتي 

في الطلب على المزید من الخدمات في الوقت الذي لم تنمو فیھ الموارد لدى الدول بنفس ادت الى خلق تصاعد حاد 

المعدل والسرعة ، االمر الذي جعل خیار الالمركزیة والعمل الجماعي والشراكة مع القطاع االھلي ھو االفضل 

 والموفر للخدمات في آن واحد لتنمیة الموارد المحلیة وتوزیع االعباء واعفاء الدولة من لعب دور الممول والمجھز

.  

  

     ومن خالل ربط التنمیة المحلیة بالمشاركة الشعبیة والدیمقراطیة ، وبالتجارب الناجحة التي اثبتت ان نموذج 

الالمركزیة ھو االوفر حظًا في مقابلة الحاجات االجتماعیة والنھوض بالمستوى المعیشي وخفض معدالت الفقر 

خدام االمثل للموارد وتحقیق التضامن االجتماعي والتنمیة البشریة للجمیع ، فقد بدأ توجھ والبطالة من خالل االست

الفضاءات المحلیة یحظي بأھمیة بالغة ویحتل مكان الصدارة كنموذج للحكم الصالح في القرن الحادي والعشرین 

  .جنبًا الى جنب مع الفضاءات الكبیرة 

قدرتھا على تحقیق ) وباالخص البلدان االفریقیة( في اكثر من بلد نامي          من جانب آخر اثبتت الالمركزیة

ففي البلدان التي . االستقرار والتوازن السیاسي امام ضغط المواطنین بأتجاه المشاركة الفاعلة والتنمیة المحلیة 

ومثال ذلك . توافق تقسمھا بعمق الخطوط الجغرافیة واالثنیة ، تصبح الالمركزیة بمثابة آلیة مؤسسیة لتحقیق ال

  ) 4اطار رقم (ماحدث في جنوب افریقیا واوغندا حیث لعبت الالمركزیة دورًا اساسیًا لتحقیق الوحدة الوطنیة 

  

 ، یمكن القول ، ان جملة االھتمامات المتعلقة بضرورة البحث عن بدائل تنمویة تیسر التوظیف خالصة

 في ادارة المصالح العامـة للجمیع ، وتتغلب على مظاھر سوء الكفؤ للموارد العامة وتضمن الشفافیة والمسائلة
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استغالل القوة والسلطة في الحكم المركزي قد ادت بأجمعھا الى االتفاق بان الالمركزیة والحكم المحلي ھي 

لفرص الخیارات االفضل وھي المرادفة لالدارة الكفؤة للتنمیة البشریة ، وللنمط المالئم للحكم ، والجدیر بمواجھة ا

والمخاطر والتحدیات التي تفرضھا العولمة والفضاءات الكبرى والتغیرات في اشكال العمل االقتصادي التي 

  .افرزتھا 

  

 تلخیص ذلك بنوع ویمكن    

من المفارقة مفادھا ان بدیل 

الالمركزیة والحكم المحلي 

واالدارة الشعبیة قد جاء 

كنتیجة لقناعة حتمیة مفادھا 

ان الدولة المركزیة في الوقت 

 احدى الحالي قد اصبحت في

جوانبھا صغیرة جدًا لتجیب 

على االسئلة الكبیرة للعولمة 

وعلى الجانب االخر فھي  . 

كبیرة جدًا ومترھلة مما 

یجعلھا غیر قادرة على 

االحاطة  بشؤون المواطنین 

الصغیرة والمتشعبة 

واالھتمام بحیاتھم الیومیة 

ومقابلة الحاجات االجتماعیة 

  . المتجددة لالسر المعیشیة 

عت ھذه المفارقة قارات العالم المختلفة ان تصدر اعالنات جماعیة تدعو الى مراجعة دور الدولة وقد د

ووضع الشروط والمتطلبات للتحول نحو الالمركزیة ونحو تحویر سیاساتھا من خالل تفویض السلطة السیاسیة 

  . واالقتصادیة للمجتمعات المحلیة 

  

واالعالن العالمي حول الالمركزیة ) 2001اكرا (فریقي حول الالمركزیة ویستشھد التقریر بھذا الصدد باالعالن اال

  )5،6االطارین ) . (1993تورنتو (والحكم المحلي  

  )4(اطار رقم 
  الوحدة الوطنیة من خالل الالمركزیة في افریقیا

  - مثال اوغندا وافریقیا الجنوبیة -
  
مة في تطبیقات الالمركزیة التي ادت الى تحقیق الوحدة  تجارب جنوب افریقیا واوغندا من النماذج الھا  تعد   

دخل متوسط وغالبیة حضریة بالنسبة : ( وبالرغم من ان النموذجین یعمالن في سیاقین مختلفین . الوطنیة 

  .فأن كالھما استطاع تحقیق ذات الھدف ) الفریقیا الجنوبیة مقابل دخل واطي وغالبیة ریفیة بالنسبة الوغندا 

لقد ادى التمییز العنصري الى تكریس بنیة مزدوجة للحكومة مبنیة على العرق ، فالبنسبة  : لجنوبیةافریقیا ا

للبیض ھنالك نظام للمشاركة السیاسیة والمسائلة وانساق فاعلة لتوفیر الخدمات ، اما السود الذین تم عزلھم 

شیش فلدیھم اتاحیة محدودة للخدمات مكانیًا في معتزالت على تخوم المدن والمناطق الحضریة في مجتمعات الع

  .العامة وسلع النفع العام 

 اجل التغلب على حالة المیز العنصري فان الدستور الجدید قد تبنى سیاسة المركزیة شاملة في ظل   ومن   

 بؤر  والیات وخمسة9القیادة الجدیدة ، وتم ھدم الحواجز المكانیة المبنیة على العنصریة وجرى تقسیم البالد الى 

  . بلدیة یمتزج فیھا البیض بالسود وتتمتع بحكم دیمقراطي انتخابي 80ومراكز نمو اساسیة و

 ھى العمل 1985فإن المھمة التي واجھھا الرئیس موسیفیني عندما تولى مقالید الحكم عام : اما بالنسبة الوغندا 

  .ابات على اعادة توحید البالد بعد سنوات طویلة من الفرقة والتناطح واالضطر

واللجان التي تم تشكیلھا ابان الحرب المدنیة قد ساعدت على تھدئة " مجالس المقاومة " والشك بأن سیاسة 

  .االوضاع في غالبیة االجزاء في البالد 

كي یقوموا ، وبحریة ، ) المجالس(وقد عمل ھذا النظام الوطني الذي یعطي ناحیة القوة الى الجماھیر في القرى 

  .1995على تعزیز تجربة الالمركزیة وتم تضمینھا في دستور عام ) اللجان ( م المحلیین باختیار قادتھ
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  )5(اطار رقم 
  االعالن االفريقي حول الالمركزية

  2001آكرا 
  

ل هذا التحول مازال يواجه صعوبات في الوقت الذي تمر فيه عديد الدول االفريقية باتجاه تبني سياسات الالمركزية ، يالحظ بان مث* 
عديدة ويتطلب عملية معقدة وطويلة لنقل مراكز القوة والمسؤوليات والموارد المالية من المستويات المركزية واالقليمية الى المستويات 

  .المحلية 
كتب لھا النجاح بدون انماط فاعلة من الحكم وبھذا الصدد فان المجتمعون یسلمون بأن الدیمقراطیة والتنمیة في القارة االفریقیة الیمكن ان ی

  .تعتمد الالمركزیة 
  : ومن خالل مراجعتنا لالتجاھات واالوضاع الحالیة نقر بان القارة االفریقیة مطالبة بالتغلب على عدید التحدیات ، ونؤكد بھذا الصدد اننا 

 تعاني من نقائص عدیدة تمتد من فقر الموارد البشریة  بان القدرات المطلوبة لتفعیل الالمركزیة في جمیع قطاعات المجتمعندرك •
 .والتمویلیة الى عدم مالئمة بیئة االقتصاد الكلي 

 بان مستوى الوعي الجماھیري وبناء االجماع الوطني وتحقیق المشاركة الشعبیة الفاعلة للشرائح االجتماعیة المختلفة ونعترف •
 .لمستوى المطلوب واشراكھا في مختلف مراحل التنمیة لم یزل دون ا

 بان الممارسات الحالیة للحكومات المركزیة في البلدان االفریقیة في توفیر التمویالت للمیزانیات الالمركزیة ، قد جعل ونسجل •
 .الحكومات المحلیة اتكالیة بالكامل على الموارد المركزیة 

ریقیة من ضمان االستقاللیة المالیة للحكومات المحلیة  بھذا الصدد ان المبادرات المحدودة التي اتخذتھا الحكومات االفونالحظ •
 .تبعث على التشجیع ، اذ بدون ذلك سوف لن یكون ھنالك تنمیة محلیة وخطط المركزیة ناجحة 

 على ضرورة ربط الالمركزیة والخطط المحلیة ضمن حقیقة االقتصاد العالمي وظواھر العولمة ودورھا في تأكید منافع ونؤكد •
 .الالمركزیة 

 بالصعویات التي تعتري ضمان المشاركة للمجتمعات المحلیة في مختلف مستویات اتخاذ القرار والتي تواجھ تاطیر ونسلم •
 .وتفعیل واستدامة تلك المشاركة 

 بالحاجة الملحة لوجود قیادات سیاسیة وفعالیات اقتصادیة مسؤولة على المستویین المركزي والمحلي في البلدان االفریقیة ونقر •
 .ضمان التطبیق الفاعل لالمركزیة ل

  :  وفق ماجاء اعاله باالتي ونوصي
ان یكون تطبیق وتنفیذ اصالحات الالمركزیة مسؤولیة جماعیة تتعدى االقتصار على الحكومة المركزیة لتشمل الحكومات  -1

  .لمحلیة المحلیة وتنظیمات المجتمع المدني والقطاع الخاص حیث یشارك الجمیع في تصمیم وتنفیذ الخطط ا
ان توفیر القوانین واالطر التشریعیة للحكم المحلي والالمركزیة الیكفي بالرغم من اھمیتھ مالم یقترن باتخاذ اجراءات عملیة  -2

لالصالح المؤسسي وتبسیط المعامالت وتحسین الخدمات وتوفیر الحوافز للعاملین في الحكومات المحلیة ، وتبني سیاسات 
 .للقطاع الخاص وبالذات المؤسسات الصغرى والمتوسطة من اجل ضمان تطبیق ناجح الالمركزیة تمویلیة واقراضیة مالئمة 

ان تقترن تحویالت الالمركزیة السیاسیة بالتزام عملي باتجاه اعمال الالمركزیة االداریة والالمركزیة المالیة وتطویر نظم  -3
 . مركزي التخطیط المالئمة للنھوض بالمحلیات واالسراع بتطبیق الحكم الال

ان یتم اتخاذ الخطوات الضروریة من قبل الحكومات المركزیة لتزوید المحلیات بااللیات والسبل الالزمة الخذ المبادرة ضمن  -4
االطر القانونیة والتشریعات المعمول بھا ، من اجل تطویر مواردھا الذاتیة ، وان تدخل في شراكة مع القطاع الخاص لضمان 

 .ات التنمیة وتحسین تقدیم الخدمات االجتماعیة للجماھیر المحلیة بنوعیة عالیة التنفیذ الناجح لمشروع
اتخاذ الخطوات العاجلة من قبل الحكومات المركزیة لتكریس الشفافیة التشریعیة وتوفیر البیئة التمكینیة الالزمة لتطویر عملیات  -5

 .التنمیة المحلیة والالمركزیة 
المالئمة لمشاركة المجتمعات المحلیة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في جمیع المستویات ارساء االطر والتنظیمات وااللیات  -6

التخطیطیة وذلك من اجل سد الفجوة بین المستوى الفني لالمركزیة وبین تطبیق البرامج التي تدعم الدیمقراطیة والجدیرة بجعل 
 .التنمیة المحلیة متمحورة حول الجماھیر 

 قبل الحكومات المركزیة والمحلیة في مجال التدریب والتأھیل للموارد البشریة واستخدامات التقنیة وضع سیاسات وطنیة من -7
 .الحدیثة وتبادل المعلمومات 

ان تعمل المؤسسات ذات االھتمام بالتنمیة المحلیة واالقلیمیة لدى البلدان االفریقیة على القیام بالبحوث التطویریة والتقویمیة  -8
 نظم فاعلة للتشبیك لنشر النتائج وتشاطر المعلومات بین الحكومات المحلیة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الالزمة وان تنشأ

 .الخاص 
 : مواجھة التحدیات التي تواجھھا الالمركزیة في ظل العولمة من خالل  -9

  .تفعیل نظم البحث والتطویر -
 . التحدیات وضع خطط عمل استباقیھ للمحلیات والبلدیات استعدادا لمواجھة -
 والبلدیات والخارج / تصمیم نظم معلومات وشبكات تواصل بین المحلیات  -

وضع آلیات ونظم تشترك فیھا جمیع الفواعل االساسیة في المجتمع ، مركزیًا ومحلیًا ، اضافة الى مساھمات العون الخارجي من  -10
  .اجل ضمان تمویل الالمركزیة 

  

  ) 6(اطار 
  لمي حول الالمركزیة والحكم المحليمقتبسات من االعالن العا
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وتدلل ھذه الحقیقة المزدوجة على ان 

الحكومات المركزیة كأجھزة مسؤولة قد 

ادارة : عجزت عن مسك طرفي العصا 

االقتصاد الكلي بصورة كفؤة من جانب ، 

واالستجابة لحاجات الجماھیر وتوفیر 

قنوات المشاركة الشعبیة من جانب اخر ، 

ة االمر الذي فرض ضرورة المراجعة واعاد

النظر بالدور المركزي للدولة واعطاءھا 

موقعًا جدیدًا بین الفضاءات الموسعة 

  .والفضاءات المحلیة المصغرة 

  

ولعل إحدى الخالصات 

الهامة التي خرجت بها القناعات 

الجديدة ، والتي جاءت كنتيجة 

لبحوث تقييمية معمقة دامت لفترة 

طويلة ، ان أجهزة الدولة اذا ما 

لمركزية وتقلص ارخت قبضتها ا

حجمها ، فانها ستصبح في الواقع 

اكثر فاعلية واكثر استجابة لطلب 

المواطن المنتج والمواطن المستهلك 

) 1(في آن واحد حيث ستركز على 

ادارة عجلة االقتصاد الوطني 

والحفاظ على تكييفه واستقراره من 

توفير المناخ االستثماري ) 2(خالل السياسات المالية والنقدية والتجارية وسياسات االستخدام 

التأكد من تطوير سياسات وطنية فاعلة لتنمية الموارد البشرية ) 3(ونظم الحوافز للقطاع االهلي 

وفق متطلبات العصر من خالل نظم تعليمية ومناهج وتقنيات متطورة والتدريب المستمر والتعلم 

ي لقطاعات الخدمات االجتماعية  ضمان ادارة فاعلة للخدمة المدنية واداء قو) 4(مدى الحياة 

وتسيير سبل استدامتها واعادة انتاجها من خالل مشاركة القطاع االهلي والمنتفعين من تلك 

  – االتحاد الدولي للسلطات المحلیة -
  1993تورنتو 

  
 بالتغیرات الحادة التي یشھدھا العالم على االصعدة االجتماعیة والسیاسیة وعیًا

واالقتصادیة وتداعي االنظمة الشمولیة وتزاید وعي الشعوب بالتحول نحو صیغ 
  .الدیمقراطیة والمشاركة الشعبیة 

 بان الحكم المحلي كجزء ال یتجزأ من الكیان الوطني ھو المستوى واعترافًا
االقرب للمواطنین والذي یؤھلھم للمشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على 

  . اوضاعھم الحیاتیة وتوظیف معرفتھم وقدراتھم لتطویر التنمیة المحلیة 
الن العالمي لحقوق االنسان  من االع21 للمبادئ التي تتضمنھا المادة واستذكارًا

  . والتي تؤكد على ان إرادة الشعوب ھي االساس للسلطة والحكم 
 بان الالمركزیة ھي الطریق االفضل للسیاسات العامة وتوظیف الموارد واقرارًا

وھي الجدیرة بتوفیر المناخ االبداعي للجماعات . وضمان استدامة عملیة التنمیة 
  . سیة جدیدة تالئم متطلبات العولمة المحلیة واستحداث انماط مؤس

 ھذا االعالن العالمي حول الحكم المحلي كي یخدم كاطار تستلھمھ الشعوب نصدر
المتطلعة الى تحقیق عملیة دیمقراطیة فاعلة تتمكن من تحسین اوضاعھا 

  .االجتماعیة واالقتصادیة 
   

  مبادي الحكم المحلي 
  المادة الثانیة 
حكم المحلي الحقوق والواجبات للجماھیر المحلیة لتسییر  یعطي ال:الفقرة االولى 

وإدارة الشؤون العامة واعتبار ذلك من مسؤولیتھا الخاصة وبالشكل الذي یخدم 
  .مصالح السكان المحلیین 

   
  المادة الثالثة 

ان القوة والسلطة التي تمتع بھا الجماھیر المحلیة كاملة غیر ناقصة ، :  4الفقرة 
ركزي الذي تتیحھ القوانین او التشریعات الیمكن ان یتم بدون وان التدخل الم

االعتراف بحق الجماعات المحلیة الخذ المبادرات والقرارات التي تھم مصالحھا 
  .والوقوف ضد ما یعارض ذلك 

   
  المادة الرابعة 

الیمكن تبدیل حدود الجماعة المحلیة اال بعد التشاور معھا او عن  : 2الفقرة 
  تاء الشعبيطریق االستف

   
  المادة الثامنة 

 للجماعات المحلیة الحق في موارد مالیة مالئمة تتحكم بھا بعیدًا عن  :1الفقرة 
المستویات االخرى للدولة ، وان توزع تلك الموارد بصورة حره ضمن خططھا 

  .المحلیة 
 تخصیص الموارد للجماعات المحلیة یجب ان یتماشى مع طبیعة  :2 الفقرة 
مخولة لھا ، كما یستوجب ضمان التدقیق المنظم لتلك الموارد من اجل المھام ال

  .تجنب التقطع في تقدیم الخدمات والتمكن من وضع تخطیط مالي مالئم 
   

الى جانب ذلك ، فان ایة مسؤولیات جدیدة لالنفاق یجري تحمیلھا لالدارات 
 .   الجدیدة المحلیة یجب ان یصاحبھ تخصیصات للموارد تمكنھا من تنفیذ المھام
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االهتمام بالجوانب التوزيعية ومراعاة اوضاع االسر محدودة الدخل والحد من ) 5(الخدمات 

  . ة التكييف االقتصادي التكاليف االجتماعية التي يمكن ان تتحملها تلك االسر نتيجة عملي

  

 ویعتقد التقریر الحالي ان الدولة في العالم النامي لكي تتمكن من استعاب روح العصر ومن تحدید طبیعـة 

ادوارھا الجدیدة المطلوبة ، ولكي تكون قادرة على ترجمة ذلك الى سیاسات ورؤى مالئمة ، فان علیھا ان تدرك 

بدأ یعتمد اكثر فاكثر على معاییر حیازة وتطبیق وبصورة استباقیھ طبیعة التقسیم الدولي الجدید للعمل ، والذي 

  . وتطویر المعرفة ، ولیس على الموارد الطبیعیة والعمل الرخیص كما كان االمر علیھ لحد قریب 

القطاع (ویستدعي ذلك ، بطبیعة الحال اعادة النظر بتوزیع االدوار بین الفواعل االساسیة في المجتمع 

مھنیة ومؤسسات المجتمع العام واالھلي ، والتنظیمات ال

وتطویر رؤى وسیاسات مطابقة للتنمیة والتخطیط ) المدني

االقتصادي والمكاني باتجاه الالمركزیة والفضاءات المحلیة 

من جانب ، وباتجاه التفاعل المسؤول مع الفضاءات 

  .الموسعة والعولمة واقتصاد المعرفة من جانب آخر 

الجدیدة كما یعتقد التقریر كذلك بأن الحقائق 

والمتسارعة قد ادت الى بروز نظام للقوة االقتصادیة متعدد 

االقطاب داخل فضاءات البلدان المصنعة ذاتھا  ، وكذلك 

الى حدوث تفاوتات حادة في االستعدادات االستباقیة 

ومستویات االداء والتطور االقتصادي والتقني داخل 

موقع قدم فضاءات البلدان النامیة وفقًا لقدرتھا على تحقیق 

فاعل جنبًا الى جنب مع الفضاءات الكبیرة ، وبحیث أدى 

االمر الى ایجاد تصنیفات جدیدة للبلدان النامیة وفقًا المكانیات الربح والخسارة في التقسییم الدولي الجدید للعمل 

  . )7اطار رقم (

  الالمركزية وخيار الفضاءات المحلية 
      المفاهيم ، المقومات والشروط 

  
  
  

من اجل ترجمة جملة التصورات التي تناولھا التقریر اعاله الى واقع عملي ، فإن  خیار الالمركزیة 

والفضاء المحلي كمشروع مجتمعي مستقل قائم على المشاركة الشعبیة یتطلب كما ھو مطروح ، جملة من 

  .یلبالتفص) 1(یوضحھا الشكـل . السیاسات والمقومات السیاسیة والتمویلیة واالداریة 

ومن منظور التنمیة البشریة فإن الفضاء المحلي یؤدي إفتراضًا الى زیادة فرص االرتفاع بمستوى الرفاه 

واالطار المفھومي العام المتداول . وذلك من خالل توسیع خیارات وافضلیات الفرد والجماعة في المجتمع المحلي 

یر سلع النفع العام محلیًا عن طریق االدارة الالمركزیة لذلك ھو اقتصادیات الرفاه والخیار العام التي تقر بأن توف

    )7(إطار رقم 
  البلدان النامیة وموقعھا في التقسیم الدولي الجدید للعمل

یمكن تقسیم البلدان النامیة من حیث وضعھا الحالي في التقسیم الدولي الجدید 
  : للعمل ، كآالتي 

  ) .البلدان المصنعة الناشئة في آسیا(الرابحون القدامى  -1
الصین والھند والمكسیك والبرازیـل نظرًا : لمثا (الرابحون الجدد -2

السواقھا الواسعة ومخزونھا الضخم والمتـطور من راس المـال 
 ) .البشري ذي المھارة العالیة 

البلدان النامیة التي تدخل في فضاءات  (الرابحون المحتملون -3
وتكتالت اقتصادیة وسیاسیة ضمن تحسبات استباقیھ لعصر العولمة 

 ) .رفةواقتصادات المع
البلدان النامیة ذات االنفتاح غیر المحسوب او تلك  ( الخاسرون -4

التي تبقى منغلقة على نفسھا ، وتلك التي التمتلك االمكان التنموي 
 ) .والمثقلة بالمدیونیة االقتصادیة او ماتدعى ببلدان العالم الرابع 

تماًال ، ھو القاسم المشترك لمجموعات البلدان الرابحة واقعًا واح ولعل      
االسراع باعادة ھیكلة اقتصاداتھا وبحیث تستوعب بعد العولمة والفضاءات 
الدولیة الجدیدة من جانب وبعد الالمركزیة وتنمیة المجتمعات المحلیة من جانب 
اخر ، وفي كلتا الحالتین اعادة النظر بالدور المركزي للدولة وتحقیق انماط 

 .جدیدة وفاعلة للمشاركة الشعبیة 
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یحسن من تسییر المصالح العامة ویرفع من كفاءة السوق االجتماعي ویعزز من جاھزیة واستجابة القطاع العام ، 

  : وبحیث یؤدي ذلك كلھ الى 

  . وتحقیق معدالت نمو اقتصادي مرتفعة زیادة الكفاءة التوظیفیة للموارد -1

 . في اطار المشاركة الشعبیة الفاعلة والمسائلة اءة االنتاجیة والتوزیعیةزیادة الكف -2

 ، وبمعنى القدرة على تقدیم الخدمات النوعیة وضمان استدامتھا من خاللھا اخضاعھا زیادة الكفاءة الفنیة -3

 .الى حسابات التكالیف والعوائد وارساء نظم جماعیة وفردیة العادة انتاجھا 

 

 ، من المفترض ان االدارة الالمركزیة قادرة اكثر من نظیرتھا الكفاءة التوظیفیة للمواردع من فیما یتعلق بالرف

االدارة المركزیة على التحكم بتوفیر البیئة وااللیات الالزمة لتعظیم استخدام الموارد المتاحة والحد من ھدرھا ، 

الطلب بصورة ادق مما یقوم بھ التخطیط حیث یتمكن التخطیط المحلي من اجراء تقدیرات حقیقیة لحجم ونوعیة 

ویسود االعتقاد بأن ذلك یؤدي بالتسییر الالمركزي الن یصبح في موقع یؤھلھ من توفیر خدمات مطابقة . المركزي 

  .لخیارات وافضلیات السكان ولالوضاع المحلیة 
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 المسائلة السیاسیة •
 الشفافیة السیاسیة •
 المشاركة السیاسیة •
 المشاركة الواسعة للقطاع •
  . االھلي  •

           السیاسي
 

 الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة  •
 الحریات المدنیة •
 لسیاسیةالحقوق ا •
 النظام الدیمقراطي •
  مستویات السوق االجتماعي  •

  المالي والتمويلي
  

 الموارد التمویلیة •
 االستقاللیة التمویلیة •
 قرار التمویليصنع ال •
  امكانیات االقتراض •

  االداري
  

الھیكل االداري والقدرات  •
 المؤسسیة

  المشاركة في صنع القرار  •

 
روابط اكثر التصاقًا  •
 المواطنین ب
دورة اقتصادیة محلیة  •

 واسعة 
 
خدمات مستجیبة  •

 لحاجات المواطنین
 
خدمات مبنیة على  •

 حساب التكلفة والفاعلیة
 
خدمات مبنیة على  •

 حساب التكلفة والعائد
 
 خدمات مستدیمة •
  
 بیرقراطیة اقل تعقیدًا   •
  
  
  

 
زیادة في معدل دخل  •

الفرد وتوسع فرص 
 العمل 

 
 زیادة في االنتاجیة •
 
 زیادة في التعلم •
 
 نقص في الوفیات •
 
نمو وتطور مؤسسات  •

 .الخ... المجتمع المدني 
   

وعي المواطنین  •
 .بالسیاسات العامة 

  
 
  
  
 
  

  
 تعبئة الموارد •
 توظیف امثل  للموارد •
 القدرة التمویلیة الذاتیة  •
  المدیونیة المحلیة •

 
 القدرة االداریة الفاعلة  •
 المسائلة االداریة •
  الشفافیة االداریة •

االثر التنموي 
 لالمركزية

  
  عوائد الالمركزیة

 

  
  یةمخرجات الالمركز

 

  
  خیارات الالمركزیة

  

   الزمن 

  مقومات الالمركزیة كمشروع مجتمعي )                                                              1(شكل رقم 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                             

  : ن یدعمان مثل ھذا االفتراض وھنالك سببا

  

الن االدارات الالمركزیة اقرب الى الجماھیر المحلیة من نظیرتھا االجھزة المركزیة الفوقیـة ، فان لدیھا عادة  : اولھما

قدرات تحلیلیة ومعلومات اكثر إلتصاقًا لتشخیص االمكان المحلي للتنمیة وفھم طبیعة ونوعیة خیارات وافضلیات 

یین ، ومن ثم فھي قادرة على صیاغة خطط محلیة وبرامج ومشروعات تستجیب للتمایزات في السكان المحل

االفضلیات والخیارات بین المحلیات على السلع والخدمات ، وقادرة كذلك على وضع استراتیجیات متوسطة وبعیدة 

  .المدى لتطویر االمكان التنموي المحلي وضمان استدامة النمو االقتصادي 

  

ان االدارات الالمركزیة اكثر استجابة من االدارات المركزیة كذلك عندما یتعلق االمر بالتمایزات في الطلب :  ثانیھما

وبھذا فان توزیـع المیزانیة ) . البنیة التحتیة االجتماعیة والفنیة وخدمات االمن العام(الفعلي على سلع النفع العام 

الب الى ضمان عنصر النوعیة في توفیر تلك الخدمات لمختلف المركزیة على خطط محلیة المركزیة یؤدي في الغ

المحلیات التابعـة للدولة ، من خالل حوافز ومعاییر وصیغ تنافسیة فیما بینھا ، وكذلك بین الخدمات التي یقدمھا 

  .القطاع العام وتلك التي یتنافس في تقدیمھا القطاع االھلي 

  

رنة لفاعلیة االدارة المحلیة ستسمح لھا بالتغلب على حالة التردي وعلیھ فان مثل ھذه المیزة النسبیة والمقا

كما ستتیح للمواطن حریة . وعلى النقص الفادح في الخدمات العامة والذي غالبًا مایحدث في ظل الخطط المركزیة 

لجماھیر ، واال االنتقاء واالختیار ، ومن ثم ، الضغط على االدارات المحلیة الن تحسن من خدماتھا وفقًا لخیارات ا

  .فقد تفقد ثقة المواطن ، او قد تتعرض الى تراجع مواردھا الضریبیة 

  

  

 زیادة الكفاءة ولعل البعد االكثر اھمیة الرتباط الالمركزیة بالنھوض بالتنمیة البشریة یأتي من خالل

حد من الروتین وتطبیق مبدأ ، ومن التمكن على إعمال آلیات المسائلة والمحاسبیة ، والاالنتاجیة بمعناھا الواسع 

الشفافیة في المعامالت واالقالل من مظاھر الفساد االداري والمالي ، واخضاع البرامج والخدمات الى حسابات 

  .التكلفة والعائد عند وضع الخطط المحلیة 

جم على وبطبیعة الحال ، فان مثل ھذا المنظور للكفاءة االنتاجیة التي قد تحققھا الالمركزیة سوف لن یتر

ارض الواقع  مالم یكن مؤطرًا بالمشاركة الشعبیة الفاعلة ، وبحیث تصبح الجماھیر المحلیة على وعي كامل بكیفیة 

توظیف الموارد واستخدام المال العام ، وعلى درایة بما یتم التخطیط لھ من برامج ومشروعات محلیة ، وبالتالي 

النجاز بصورة اكثر التصاقًا وصدقًا مقارنة بما یجري في الخطط فھى قادرة على مراقبة ومتابعة وتقییم عملیة ا

  )8اطار رقم .( المركزیة المفروضة من اعلى 

  )8(اطار رقم 
  

  الالمركزیة والموقف من استخدام المال العام وتوزیع الموارد 
  والعدل االجتماعي 

  
اخل المحلية      يختلف تأثير الالمركزية على العدل االجتماعي بين المحليات او د

وشرائحها االجتماعية المختلفة ، حيث يعتمد بالدرجة االساس على الفلسفة 
  . السياسية وعلى السياسات المرسومة والتدابير المؤسسية المصاحبة 
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عالوة على ذلك ان االخذ بنموذج 

الالمركزیة والفضاءات المحلیة یفرض 

بطبیعتھ تحدیات ومسؤولیات ضخمة على 

االدارات المحلیة ویتطلب منھا االستعداد 

التنظیمي المالئم والقدرة التسییریة الالزمة 

لكسب رھان التنمیة المحلیة واالستقاللیة في 

ارد واالبتعاد التدریجي عن التمویل المو

المركزي ، وتطویر المقومات واالمكانات 

المحلیة وتوفیر البنیة التحتیة الالزمة للنھوض 

  .باالستثمار المالي والبشري 

وفي حالة التباطؤ في مواجھة تلك 

التحدیات فان اي محلیة ستصبح معرضة الى 

الفقدان التدریجي الصول التنمیة والى تراجع 

واردھا المتاحة ، وبالذات الموارد البشریة م

والمالیة ، وذلك عن طریق التسلل والتسرب 

المنتظم لمخزونھا المالي والبشري والنزوح 

باتجاه المحلیات والمدن االكثر كفاءة وحافزیة 

  .عندھا ستتجرد من االمكان الموضوعي لتحقیق التنمیة لعدم توفر عناصر االنتاج الریئسیة . 

  

  

 ، فان االمر یختص بالعالقة بین الالمركزیة وبین تكالیف الوحدات من زیادة الكفاءة الفنیةعن اما 

الخدمات ، حیث من المفترض ان تقود الى الحد من التكالیف من خالل االقالل من قیود البیروقراطیة واختزال 

ر القدرات المؤسسیة والمعرفیة والتقنیة الوقت في المعامالت والتركیز على استخدام الموارد المحلیة والتحكم بتطوی

، ووضع نظم لالسترداد الجماعي والفردي لتكالیف الخدمات االجتماعیة والفنیة من اجل التمكن من اعادة انتاجھا 

  .واستدامتھا 

  

والن الالمركزیة قادرة على جعل الخدمات العامة اكثر استجابة للطلب المحلي كما سبق ذكره ، فان ذلك 

 الناحیة النظریة الن یرفع من استعداد ورغبة االسر المعیشیة المحلیة للمساھمة في دعم تلك الخدمات جدیر من

والن تدفع مقابل التمتع بھا ، نوعیًا او نقدیًا ، فردیًا او جماعیًا ، من اجل الحفاظ على مستوى نوعي قادر على 

  .مقابلة طلب الجماعة المحلیة وخیاراتھا بشأن تلك الخدمات 

من جانب اخر ، تزداد الكفاءة الفنیة في ظل الالمركزیة من خالل تحكم االدارة المحلیة في كیفیة استخدام 

وتوظیف الموارد بصورة مستقلة ، وذلك بحد ذاتھ یمكن ان یضاعف من المجھودات التي تبذلھا لتعزیز االعتماد 

دافعیة الجماھیر المحلیة لمراقبة ومتابعة الكیفیة ویرفع ھذا بطبعھ من . على النفس وجمع وتركیم الموارد الذاتیة 

  
     فاذا لم تبذل الحكومة المركزیة جھدًا العادة توزیع الموارد على المناطق الفقیرة 

 تؤدي الى زیادة التفاوتات االقتصادیة واالجحاف ، فإن الالمركزیة التمویلیة سوف
واالمر كذلك حول الجوانب التوزیعیة داخل المحلیات ذاتھا حیث انھا .. االجتماعي 

اذا لم تضع باالعتبار سیاسات العادة توزیع االصول فإن الشرائح الفقیرة سوف 
  .تخسر مساحة وصولھا وتمتعھا بالخدمات العامة في الفضاء المحلي

  
    وتلك بأجمعها مظاهر يتوجب حسابها مسبقاً عن طريق ربط الالمركزية  

بخيارات المواطنين وبمشاركتهم في رسم السياسات ألنجاز مبدأ المساواة االفقية 
بين المحليات كي تتحقق التنمية للجميع وذلك من خالل نظام عادل لتوزيع 

ستويات التفاوت االقتصادي الميزانية المركزية مبني على اساس معايير قياسية لم
  .واالجتماعي بين المحليات 

  
     أما عن كيفية التأكد من تحقيق العدل االجتماعي داخل المحلية ذاتها فإن ذلك 
يمكن ان يتحقق من خالل سياسة االنفاق العام والسياسة الضريبية ، ومن خالل 

رفها على بنود طبيعة التصميم الذي ترسمه الدولة لتوزيع الميزانيات ونسب ص
االنفاق المختلفة ، فإذا ما أدى ذلك الى تخصيص حصة كبيرة من الموارد العامة 
النفاقها على مشروعات استعراضية او خدمات كمالية تتمتع بها الفئات غير الفقيرة 

واالمر ذاته بالنسبة لالعباء . من المجتمع فإن العدل االجتماعي سيتعرض لالساءة 
من خالل فرض ( وقعت غالبية التبعات الضريبية على الفقراء الضريبية حيث اذا 

دون موازنتها بتغييرات ) الرسوم على الخدمات العامة والضرائب المحلية 
  . ضريبية اخرى فان ذلك ايضاً سيضعف من العدل االجتماعي 

  
     ولعل االهم من ذلك كله هو ارتباط الالمركزية بالعدل االجتماعي عن طريق 

ة المحلية القائمة على المشاركة السياسية ، فالحكومات المحلية التي تشتق التنمي
  .شرعيتها من الجماهير ستكون مهتمة بتوفير الخدمات العامة بصورة عادلة 

  
     وقد التكفي انماط الديمقراطية الشكلية في تحقيق ذلك ، مالم تكن هنالك 

  .جتماعية بما فيهم الفقراء مشاركة سياسية حقيقية ومباشرة لجميع الفئات اال
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التي تتم من خاللھا جمع تلك الموارد والتخطیط الوجھ انفاقھا سواء من خالل مشروعات خدمات القطاع العام او 

  .من خالل مشروعات الشراكة بین القطاع العام االھلي لتوفیر نوعیة عالیة تستجیب للطلب المحلي 

   

 التصورات النظریة المذكورة اعاله لنجاعة الالمركزیة واالدارة المحلیة مقارنة بقى ان نذكر بان

والتي تنعكس في خبرة ماھو علیھ االمر، اما صیغة  . مایجب ان یكون علیھ االمربنظیرتھا المركزیة ھي في اطار 

  . تطبیق نماذج الالمركزیة في البلدان النامیة ، فان النتائج تبدو متناقضة 

غم من نجاح البعض من تلك التجارب ، اال ان غالبھا لم یقود الى المرامي والغایات المنشودة ، ولم اذ بالر

یؤدي بالضرورة الى زیادة الكفاءة في توظیف الموارد او في الرفع من مستویات االنتاجیة او في تعزیز الكفاءة 

  . القضاء على الفساد االداري والمالي الفنیة وتقدیم خدمات نوعیة بتكالیف اقل او الحد من ھدر الموارد و

متى تحقق الالمركزیة اذن : ولعل السؤال الذي یمكن ان یثیره التقریر في ھذا العرض المفاھیمي ھو 

  منافع حقیقیة عند التطبیق ، وما ھي شروط انجاح التجربة ؟ 

ى ضرورة اخضاع الالمركزیة الجواب على ذلك یبقى ذو عالقة وطیدة بالقدرة المؤسسیة للبلد المعین ، وبمعن

  .واالدارة المحلیة الى شروط وظوابط مؤسسیة فاعلة في اطار مشاركة مباشرة للجماھیر 

  

وفي ھذا الصدد ھنالك ثالثة انواع من الضبط المؤسسي المطلوب جدیرة بأنجاح خیار الالمركزیة ، یؤكد علیھا 

  )   9إطار رقم (التقریر الحالي وكما ھو موضح في 

  

  ) 9( رقم اطار
  انماط الضبط المؤسسي المطلوبة النجاح الالمركزیة

  
، وبمعنى ضرورة التحكم الفعلي الجماھیر المحلیة سیاسیًا وفنیًا بما یتم التخطیط لھ وبما یجري تنفیذه من برامج وفق الضبط المدني  -1

كلیة الجدیدة للدولة یؤثر بصورة مباشرة على نظم واضحة للمسائلة والمحاسبیة ، حیث ان مسار التحول نحو الالمركزیة ونحو الھی
وبھذا فأن تلك الفئات تسعى الى توظیف قدراتھا الجھاض . مصالح الفئات المستفیدة عادة من الواقع القدیم لمركزیة التحكم بالقرار 

عراقیل وان تبین التوجھ الالمركزي وذلك عن طریق تحریك البیروقراطیة ومؤسساتھا التي تتحكم بھا والتي تحاول ان تضع 
 . للمواطنیین ان المشاركة الشعبیة غیر قادرة على ادارة دفة عملیة التنمیة 

كما یمكن لتلك الفئات ان تضعف من فاعلیة التخطیط الالمركزي والتنمیة المحلیة عن طریق التأثیر على المؤسسات المالیة المركزیة 
واالبقاء على نظام االعتماد على االعانات المركزیة مما یؤثر على االستقاللیة بعدم نقل عوائد االیرادات الى الوحدات الالمركزیة 

 .وفي حالـة النقص في الموارد او ضعف القدرات البشریة المحلیة فمن البدیھي ان ذلك سیؤدي الى فشل الالمركزیة . المحلیة 
شریعي واضح الستقاللیة االدارة المحلیة وتحدید  بین المؤسسات المحلیة والمؤسسات المركزیة مع وضع نظام تالضبط التنظیمي -2

مسسؤولیات ومستویات االنفاق والموارد والصرف على كافة المستویات ، وتوزیع المیزانیة المركریة وفق مؤشرات ومعاییر تراعي 
 .االوضاع السكانیة واالقتصادیة واالجتماعیة لكل محلیة 

 واجھزة الدولة ، وبمعنى التأكد من تأسیس وتطبیق نظم اداریة تتسم بالمرونة في ادارة مؤسسات القطاع العامالضبط التسییري  -3
والشفافیة ، وبالشكل الذي تضمن معھ الرفع من مستوى الكفاءة االنتاجیة للعاملین وتوفیر نظم الحوافز الالزمة لذلك ، والتخلص من 

 . مزودة بالمھارات والموارد االداریة والتنظیمیة البنیة التقلیدیة للبیروقراطیة المعوقة وخلق انساق جدیدة للمحلیات
یصاحب ذلك ضرورة اعمال آلیات دقیقة للتقییم واعادة ھیكلة مؤسسات القطاع العام واخضاعھا الى حسابات التكالیف والربحیة والفاعلیة 

  .لتنافسیة للقطاع العام من اجل التمكن من اعادة انتاج الخدمات العامة والتأكد من استدامتھا عن طریق خلق القدرة ا
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ومن اجل تحقيق تلك االنماط من الضبط المؤسسي ، هنالك مجهودات يتوجب على اي بلد 

  .بذلها على ثالثة مستويات رئيسية من اجل انجاح خيار الالمركزية 

ر الفلسفة  وھو اعلى مستوى في عملیة التنظیر وتأطی االجتماعي والسیاسي–مستوى النظام االقتصادي  -1

االجتماعیة التي تنتصر الزالة الخلل المتمثل في سوء توزیع القوة والثروة مركزیًا ومحلیًا ، ورسم 

السیاسات لالقتصاد الكلي لتنویع مصادر النمو وتوفیر البنیة الالزمة للتمكن من تنفیذ تلك السیاسات على 

 .المستویین الوطني والمحلي 

 اعادة ھیكلة البنیة التنظیمیة واالداریة وبناء القدرات وتقسیم االدوار  ، والذي یشملالمستوى المؤسسي -2

 .بین الفواعل االساسیة في المجتمع ، والتحقق من الشفافیة والمسائلة ، وتفعیل عملیة المشاركة 

 من خالل تنمیة شخصیتھ المستقلة وتعزیز احترام الذات والثقة بالنفس كي یترسخ الحس مستوى الفرد -3

اء ، وتربیتھ على فھم مھارات التواصل والقدرة على حل المشكالت والتسلح بالقدرات التي باالنتم

 .یتطلبھا عصر المعرفة والمعلومات ، ومن ثم ضمان مشاركتھ االبداعیة في عملیة التطویر المحلي 

ؤسسي سواء في ان النجاح االسیوي ھو خیر مثال یمكن ایراده للتأكید على دور بناء الفرد لتحقیق الضبط الم

تجارب التنمیة عمومًا او في تطبیقات التنمیة المحلیة والالمركزیة على وجھ الخصوص ، فقد تمسكت مقاربات 

التنمیة في تلك المجتمعات بالقیم والعقائد الدینیة لخلق الشخصیة العصامیة ، المنضبطة ، والمنسجمة مع المحیط 

  ؤسسات ، وتنظر نظرة عالیة للتعلیم والمتالك المعرفة والمھاراتاالجتماعي ، والتي تحترم مصادر السلطة والم
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                                                          الفصل الثاني

  
  مركزية والحكم المحلي                                                                الال

  - المنظور اللیبي -                                                                                    
  الفصل الثاني  

     

  
  المنظور اللیبي : الالمركزیة والحكم المحلي 

  

مركزیة ورھانات التنمیة القائمة یتضح من الفصل السابق للتقریر والذي اھتم بتحلیل االطر المفھومیة لال

على المشاركة الشعبیة كأساس للحكم الصالح وكسبیل لتحقیق غایات التنمیة البشریة ، ان ھذه البدائل ھي بمثابة 

اطر عامة تحمل في طیاتھا رؤى وتطبیقات مختلفة للحكم المحلي تختلف في عمقھا وجدیتھا طبقًا لطبیعة الفلسفة 

لنظام السیاسي في البلد المعین ، كما تتباین وفقًا لالختالفات في البنى الدیموغرافیة واالقتصادیة السیاسیة المتبناه وا

وللتفاوتات في التشكیالت االجتماعیة والتقالید وفي الجغرافیا ، واخیرًا فھي تخضع لطبیعة انماط الملكیة وقوانینھا 

 والبشري وطبیعة االنتفاع القائم ، واخیرًا لمدى ولحجم المخزون المتوفر من راس المال المؤسسي واالجتماعي

  .التقدم الحاصل في استخدام أسالیب االدارة الحدیثة والتقنیات والنظم المعلوماتیة الحدیثة 

  

) المحلیات(وفي االطار االوسع ، فمن المسلم بھ ان عملیة تبدیل توازن القوة من المركز الى االطراف 

ستعتمد بصورة جوھریة على مدى استعداد القوة المستفیده من واقع المركزیة ورغبتھا لتحقیق الالمركزیة المستقلة 

وكما . في التنازل والتضحیة بالسلطة والنفوذ لصالح الجماعات المحلیة والتخلي عن تلك المواقع بصورة طوعیة 

ول تتباین في استعداداتھا فھنالك في الواقع انماط متعددة من تطبیقات الالمركزیة لدى الد) 10إطار رقم (یوضح 

وفق ھذه المعادلة من عالقات القوة النسبیة بین المركز والمحلیات ، ودرجة تمتع االخیرة باالستقاللیة في اتخاذ 

  .القرار التنموي والسیاسي  

وتحدید وجھة ) 11اطاررقم (وفي مجال توضیح خصوصیة الرؤیة اللیبیة لالمركزیة واالدارة الشعبیة 

نیة لما ھو متداول من اطروحات و رؤى وتطبیقات ، یحاول التقریر ان یقدم مناظرة لتلك االطروحات النظر الوط

في اطار الفلسفة االجتماعیة للمجتمع الجماھیري ، وفي اطار االھداف والغایات التي یھدف لھا نظام الشعبیات 

ة ، اخذین باالعتبار حداثة التجربة ومواجھتھا المطبق حالیًا في لیبیا ، كشكل حي من اشكال التنمیة المحلیة المستقل

  . لعدید المعوقات التي یتوجب ان تتغلب علیھا كي ترقى الى الرؤیة التي توفرھا الفلسفة االجتماعیة المتبناه 
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وفي ھذا الصدد یقدم التقریر للمناقشة الدولیة من اجل تطویر مضمون وقیاس الالمركزیة والتنمیة 

جب ان تتوفر لالمركزیة كي تكون بدیًال البشریة ستة اطروحات اساسیة تعكس المنظور اللیبي للشروط التي ی

  .حقیقیًا یمكن ان یرقي الى مستوى تحدیات العصر والى طموحات الجماھیر 

  

  

  

  )10(اطار رقم 

  نماذج الالمركزیة والحكم المحلي

  من منظور عالقات القوة بین المركز واالطراف 

  داخل البلدان 

  

وفي الواقع هنالك انواع متفاوتة من اعادة .  ايراد تعريف محدد لالمركزية بسهولة ، فهي تأخذ أشكاالً مختلفة وابعاداً متباينة  اليمكن     

.الهيكلة المؤسسية تأتي تحت هذا المسمى   

ونقلھا باتجاه المحلیات ، فان ھنالك العدید من البنى المؤسسیة  ادق ، اذا اخذنا بالتعریف العام لالمركزیة باعتبارھا عملیة تبدیل توازن القوة   وبتعبیر    

  : والتدابیر واستراتیجیات العمل التي تختلف من بلد الخر بشأن التطبیقات المختلفة لالمركزیة في المجاالت السیاسیة واالداریة والمالیة ، ندرجھا كاالتي 

اخل ھرمیة االدارة المركزیة وذلك من خالل نقل بعض االعباء الوظیفیة من االدارة المركزیة في تعني تحویل وظائف ومھام د:   نموذج االدارة المحلیة-1

وتتم الالمركزیة . بعض قطاعات التنمیة الى فروعھا في المحلیات ، حیث تقوم تلك الفروع بنفس وظائف االدارة المركزیة التابعة لھا ضمن صالحیات محددة 

ولذلك فان ھذا . ة توزیع االعباء كاجراء لتطویر فاعلیة االداء والرفع من مستوى تقدیم الخدمات العامة والخفض من التكالیف في ھذا النموذج من منظور اعاد

النوع من الالمركزیة الیؤدي الى تطویر وحدات محلیة مستقلة والیسمح بالتكامل والتشابك االفقي على المستوى المحلي بین القطاعات حیث تبقى كل ادارة 

  .رعیة مرتبطة بصورة عمودیة باالدارة المركزیة ف

ویمكن اعتبار ھذا النموذج ھو الشائع في البلدان النامیة ، حیث الیتضمن تحویل السلطة للمستویات المحلیة ، وعلیھ الینطبق علیھ وصف الالمركزیة ، بالمعنى 

  .یمات شعبیة محلیة ، بل تبقى ادارات تابعة للسلطة المركزیة الحقیقي للمصطلح ، والتوجد سلطات محلیة مستقلة یتم مسائلتھا امام تنظ

 ویتضمن نقل مسؤولیات قطاعات معینة بكاملھا الى المستویات المحلیة ومنح الصالحیات المصاحبة الدارات تشرف علیھا : نموذج التفویض المحلي -2

اعتباره ایضًا وسیلة لتحسین نوعیة الخدمات الرئیسیة وتخلیصھا من معوقات ویجري العمل بمثل ھذا التفویض ب. الدولة بصورة مباشرة او غیر مباشرة 

ادارة وتمویل مشروعات البنیة التحتیة المادیة والطرق السریعة في المحلیات یتم تفویضھا الى شركات عامة او سلطات وھیئات خاصة تھتم : مثال (المركزیة 

  ).بادارتھا واستعادة تكالیفھا وصیانتھا واستدامتھا

تعمل ضمن اطار قانوني وتشریعي ) حكومات محلیة ، بلدیات ، مناطق( تعني نقل سلطة اتخاذ القرار الى ادارات محلیة مستقلة : نموذج الحكم المحلي -3

  . مساند 

الدولة المركزیة مقتصرًا على االشراف  مثل ھذا النموذج تشمل المسؤولیة المحلیة مدًى واسعًا من العملیات عبر القطاعیة المختلفة ، ویكون دور  وفي      

والتاكد بان المحلیات تتمتع بالحریة الكاملة لتصمیم وتنفیذ الخیارات التنمویة ضمن حدودھا وامكانیاتھا المالیة والبشریة والمادیة ، كما تتمتع بسلطة فرض 

  .الضرائب والرسوم لتمویل خدماتھا 

عاملین في االجھزة المحلیة ضمن نموذج الحكم المحلي الیكونون مسؤولین امام اجھزة قطاعیة مركزیة بل امام  االھم من ذلك ھو ان الموظفین والولعل     

  .المجالس والھئیات المحلیة 

 وبسبب تحجر االطر .      وفي الواقع التوجد دالئل على وجود نموذج صافي للحكم المحلي في البلدان النامیة ، حیث ان التدخل المركزي یبقى قویًا عند التنفیذ 

  والھیاكل التنظیمیة یمكن مشاھدة تطبیقات تأخذ بأكثر من نموذج من النماذج المشار لھا اعاله 

)11(اطار   

 فلسفة الالمركزية في ليبيا ونموذج الشعبيات

 لیبیا نظام الشعبیات كنموذج لالمركزیة وھو شكل متكامل  تعتمد   

لتي تقرر اھدافھا وخططھا المؤتمرات للسلطة المستقلة وللتنمیة المحلیة ا
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  :االطروحة االولى 
   الالمركزیة السیاسیة اوًال

  
لیة المطروحة حالیًا  من ان البدائل الدوبالرغم

تروج لالمركزیة كعملیة تبدو في الظاھر فنیة متعلقة بالكفاءة 

تقریب (والفاعلیة ) توظیف الموارد االقتصادیة بشكل افضل(

، كما ) الخدمات بصورة اكثر واقعیة من الجماعة المحلیة

  .سبق االشارة لذلك ، اال انھا في الواقع سیاسیة قبل كل شئ 

 المصداقیة للتنمیة وتوخیًا لتوفیرمن ھذا المنطلق 

المحلیة المستقلة كبدیل یرقي الى التغلب على اخفاقات 

المركزیة والى التحدیات القائمة في اطار العولمة ، البد من 

البدء بالالمركزیة السیاسیـة ، الن الھدف ھو لیس تشكیل 

حكومة محلیة واعادة التوزیع الرأسي للمسؤولیات بل تطویر 

  . محلي مستقل حكم شعبي

 فان وضع االسس والضوابط لالدارة الشعبیة المحلیة یتطلب الضغط باتجاه توفیر الشروط الموضوعیة وعلیھ

  : التالیة 

ان تتحدد االولویة لاللتزام السیاسي وللھویة الوطنیة المتماسكة ولالجماع الجماھیري حول بدیل التنمیة  •

جتماعي المحلي ، وحول البنیة السیاسیة الجدیرة بتشكیل قوة المحلیة النابعة من التنظیم السیاسي واال

 .شعبیة تراھن على الالمركزیة وتضغط باتجاه تطبیقھا بصورة كاملة 

ان ینعكس االلتزام السیاسي في نشر الموارد االقتصادیة والبشریة بصورة عادلة على المحلیات ، وان یتم  •

لتكامل االنمائي على المستوى الوطني ، حیث ان االدارة التحقق من ان بدیل الالمركزیة سوف یقوى من ا

واالدارة الشعبیة ) مركزیًا(الشعبیة المحلیة تجسد الملكیة الشعبیة للثروة والسلطة ، وتوضح بان الدولة 

ھي موجودة باالساس من اجل االستجابة لمصالح الجماھیر المحلیة ، وھي نابعة منھم وخاضعة ) محلیًا(

 .ل مؤتمراتھم للمسائلة من قب

  
  
  
  

  االطروحة الثانیة
  عقد اجتماعي جدید بین: الالمركزیة 

                 المواطن والدولة 
  

من الواضح ان التأكید على الالمركزیة في السنوات االخیرة قد جاء في احد اھم اسبابھ كنتیجة للتوتر 

تقدمة او النامیة منھا والذي تأتي من االحباط المتصاعد في العالقة بین المواطن والدولة سواء في البلدان الم

  .الجماھیري بالوسائل والطرق المتبعة لتنظیم تلك العالقة 

  

  .الشعبیة االساسیة المحلیة ، باعتبارھا المصدر التشریعي 

 اللجان التنفیذیة القطاعیة وامانات الشعبیات فیجري اختیارھا  اما    

وتصعیدھا من خالل المؤتمرات وتكون مسؤولة امامھا والیوجد سلطة 

المؤتمرات الشعبیة االساسیة مركزیة بالمعنى التقلیدي في لیبیا حیث ان 

في الشعبیات تجتمع مركزیًا في اطار مؤتمر الشعب العام الذي یختار 

  .االجھزة والھیئات المركزیة مما یجعلھا خاضعة لسلطة الشعب 

 كل شعبیة وفق نظام الشعبیات مرونة كاملة الختیار وتمتلك     

ان النتیجة السیاسیة استراتجیاتھا التنمویة وتحدید احتیاجاتھا ، وعلیھ ف

لالكرمزیة الكاملة في مثل ھذا النموذج تتجلى في ان قرارات االنفاق یتم 

ھیكلتھا وبرمجتھا بحیث تعكس آراء جمیع مواطني الشعبیة ومؤتمراتھا 

  .االساسیة 

 ھنا تصبح مفاھیم الدیموقراطیة المباشرة والالمركزیة التمویلیة  ومن    

  .تصاد المحلي مرتبطة ببعضھا ارتباطًا وثیقًا وكفاءة القطاع العام واالق

 كانت الالمركزیة الشعبیة ھي عملیة تعلمیة مستمرة ، فان  ولما    

الطریق مازال طویًال امام ھذا النموذج الجماھیري كي یكتمل ویتغلب 

 . على نواقصھ 
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في ظل المقطع التأریخي الحالي یتطلب ) مركزیًا والمركزیًا(وفي نظرنا فان اعادة بناء تلك العالقة 

وتلك في الواقع عملیة ) . واطن والدولةالم(عملیة مراجعة جذریة في المھام والمسؤولیات لدى طرفي المعادلة 

تحولیھ تستدعي التفكیر بمقاربات ومعالجات كلیة جدیدة تتجاوز مسالة التطویر الشكلي للمجتمع المدني او مسألة 

بالرغم من اھمیة كالھما لتؤكد باالساس على ضرورة توفیر صیغ تفاعلیة " تجرید الدولة من صالحیاتھا التقلیدیة"

ى المشاركة الشعبیة الشاملة وعلى المسؤولیة المباشرة للحكم بأعتبار ان مثل ھذه الصیغة ھي وحدھا جدیدة تقوم عل

  الجدیرة بأن تقود الى توفیر مجتمع مدني حي وعضوي ومؤثر ووجود دولة قویة ذات قدرة استجابیة عالیة 

ي اكدت في احد ابعادھا وبدون شك ، فان وصفة اعادة الھیكلة التي شاعت خالل العقدین الماضیین والت

على الالمركزیة قد استغلت تراجع شرعیة المؤسسات العامة لتزید من ھجماتھا على الدولة وان تدعو الى تفكیك 

وبیع القطاع العام والى الحد من نفقات الخدمات االجتماعیة وخفض نفقات برامج االنفاق العام بدًال من ان تطرح 

عو النماط جدیدة من العالقة بین المواطن والدولة تضمن بناء عالقات الثقة ، وتحدد بدائل للمشاركة الحقیقیة وان تد

االطار الدیموقراطي الفاعل للحكم النابع من الجماھیر ، وتؤطر اشكال تدخل الدولة من خالل اعادة ھیكلة شاملة 

  .تتعدى البعد االقتصادي لتدخل االبعاد المجتمعیة بكاملھا 

  

  

عقد اجتماعي جدید بین المواطن والدولة في اطار الحكم المحلي والالمركزیة ، نابع من ان دعوتنا الیجاد 

تحسس االزمة المستفحلة في العالقة بین المواطن والدولة في المقطع التاریخي الحالي والذي بدأت توضحھ نتائج 

 المؤسسیة للیبرالیة الجدیدة العدید من بحوث استطالع الرأي والتقویـم التي تدلل ، وبجالء ، على ان االشكال

ولالدارة البیروقراطیة المصاحبة لوصفات اعادة الھیكلة والدعوة الى الالمركزیة الشكلیة في اطارھا قد فشلت في 

عالوة على ذلك فأن تلك الوصفات اصبحت ال تالئم المشكالت . احداث التغیر االقتصادي واالجتماعي المطلوب 

وذلك امر ادركتھ اخیرًا المؤسسات .  الشعوب مع قدوم القرن الحادي والعشرین  المستجدة التي بدات تواجھھا

التمویلیة الدولیة التي اعتادت على الترویج والدعوة لتلك االشكال المؤسسیة ، مما حداھا بالتراجع وباعادة النظر 

  .في العدید من مسلماتھا وبرامجھا 

  

دعو الى ضرورة ایجاد انماط بنیویة جدیدة لتعمیق وفي مجال طرح البدائل نجد ان ھناك أصواتًا ت

كما ان . المشاركة الشعبیة والتفكیر باشكال جدیًة للتعبئة الجماھیریة الشاملة والوقوف ضد االقصاء االجتماعي 

ھنالك اصواتًا اخرى مغایره تقتصر في تأكیدھا على الجانب الوظیفي الفني ، وتدعو الى التركیز على اعادة تشكیل 

  .مؤسسات العامة القائمة وتقویة جوانب الشفافیة والمسائلة فیھا من اجل توفیر بیئة التمكین للحكم الصالح ال

  

ویعتقد التقریر بان كال التوجھین البدیلین المشار لھما اعاله مطلوبان وبالحاح ، وبأن المقاربة الشاملة 

لیة مشروعًا مجتمعیًا ھي من خالل العمل على جانبي التي یمكن ان تجعل من الالمركزیة ومن االدارة الشعبیة المح

نظام حكم مبني على مشاركة شعبیة فاعلة مقابل اجھزة تنفیذیة ذات كفاءه وجاھزیة وقدرة (المعادلة في آن واحد 

مع التفكیر في ایجاد صیغ توازن الزالة التوتر الذي قد یحصل بینھما ، فكل منھما یفترض ان ) استجابیة عالیة

اي وجود قوة شعبیة محلیة مؤطرة من خالل مؤتمرات شعبیة تمتلك السلطة (االخر وان یعزز من فاعلیتھ یكمل 

وتتحكم بالثروة ومواطنین مسؤولین واعین لمصالحھم ، نشطاء وملتزمین في اطار تنظیمھم الشعبي مقابل وجود 
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الدولة القویة وتضمن الكفاءه في توظیف اجھزة تنفیذیة مصعدة من قبل تلك التنظیمات ومسؤولة امامھا تشكل بنیة 

الموارد والعدل في التوزیع وتلبیة حاجات الجمیع دون اقصاء ، وتتمتع بمستوى اداء عال وبقدره وظیفیة ذات 

  ) .انتاجیة مرتفعة

  

  

 

  
  االطروحة الثالثة 

  دیموقراطیة مباشرة : الالمركزیة 
  

تین السابقتین والتي تدعو الى انماط جدیدة من التشابك ان جملة المفاھیم والمبادئ التي تضمنتھا االطروح

المباشر بین المواطن والدولة یجب ان تتضمن في المنظور اللیبي اعادة تفكیر جذریة حول السبل والوسائل التي 

  .یمكن من خاللھا الصوات الجماھیر المحلیة بجمیع شرائحھا ان تحتل مكانھا الحقیقي في العملیة السیاسیة 

  .عي ذلك ضرورة اعادة مفھمة وتشكیل معنى المشاركة ومعنى المواطنة في عالقتھا بالدولةویستد

من المعروف بھذا الصدد ان الدیمقراطیات التمثیلیة المألوفة تتبنى فرضیة ان المواطنین یمكن ان یعبروا 

 من قبل الجماعة المحلیة یتولون عن افضلیاتھم من خالل سیاسة االنتخاب ، وبالتالي فان الممثلین الذین یتم انتخابھم

مھمة تعریض الدولة واجھزتھا التنفیذیة للمسائلة والتأكد من كفاءة وعدالة التنفیذ وشفافیة التعامل ، وذلك في اطار 

ویأتي معنى المواطنة في ھذا السیاق كمساواة . الحرص على مصالح الجماھیر التي اوصلتھم الى دفة المسؤولیھ 

  .راد تعززھا لوائح ومدونات للحقوق تمنحھا الدولة للمواطنین قانونیة بین االف

  

اال ان المتتبع لما یجري حالیًا من نقد لتلك المسلمات الوضعیة ، یالحظ ، كما تم ذكره سلفًا وجود حركة 

ة جماھیریة ما انفكت تتنامى في بلدان الشمال على االخص تطالب باعادة قراءة معنى المواطنة ضمن الدیموقراطی

  . التمثیلیة وتفكیك معانیھا لیس كمعطى موضوعي مسلم بھ ، بل كما ھو ممارس فعًال على ارض الواقع

  

وتؤكد تلك الحركة على ان الدیمقراطیة التمثیلیة ال یمكن ان تقود بطبیعتھا اال الى المسؤولیة غیر 

ن ثم سلب الجماھیرالواسعة حریتھا المباشرة ، والتي تبین بأنھا تعمل على تكریس استحواذ القلة على القوة وم

وحقھا في تحمل المسؤولیة المباشرة ، حیث ان التمثیلیة تحول المواطن الى ناخب دوري ، ومن ثم تفشل في توفیر 

الممثلین (عالقة مستمرة بینھ وبین الحكومة المحلیة ، وتصبح تلك العالقة ، بدًال من ذلك ، قائمة من خالل الوسطاء 

  ) .یكل االحزاب السیاسیةالمنتخبین او ھ

  

وباختصار ، فان مثل ھذا الربط العضوي والتفاعلي المطالب بھ شعبیًا في الوقت الحاضر بین المواطن 

والدولة قد اھملتھ الدیمقراطیة التمثیلیة وتنكرت لھ االحزاب السیاسیة ، والیمكن ضمانھ اال من خالل الدیمقراطیة 

ویعني االخیر تحقیق نموذج الدیمقراطیة الشعبیة القائمة على تمكین . مل المباشرة واالدماج االجتماعي الشا
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المجتمع المحلي بجمیع شرائحھ من وسائل القوة ، وبالذات الشرائح المحرومة ، والتي غالبًا ما تتعرض للتھمیش 

  . في الدیموقراطیة التمثیلیة

  

ذاتیة مبنیة على مبدأ االجماع الشعبي ، وعلى ان الدیموقراطیة المباشرة ، كما یفھمھا التقریر ، ھي ادارة 

وھي فلسفة ثقافیة وسیاسیة واجتماعیة یتوجب . الالھرمیة بالنسبة للنظام االقتصادي والسیاسي واالجتماعي المحلي 

ومادامت الالمركزیة والتنمیة ھي للجماھیر . النظر لھا كمنھج حیاة ولیس كادیولوجیة سیاسیة منفصلة عن الواقع 

یة ، فھي المخولة بالتسییر الذاتي لشؤون المجتمع المحلي وفق مبدأ التشارك ، وھي التي یجب ان تمتلك القوة المحل

  )12إطار رقم . (السیاسیة والمادیة من اجل استغالل وتطویر الموارد بصورة كفؤه وعادلة 

  

بقى ان نؤكد بان الدیموقراطیة 

المباشرة ھي بطبیعتھا ثقافة مجتمعیة وعملیة 

تعلمیھ یتوجب اكتسابھا والتمرس في اداءھا، 

وتعتمد في نجاحھا على مدى فاعلیة التثقیف 

یات العمل الجماعي ، وعلى والتربیة على آل

حقوق وواجبات المواطنة ، وعلى الرفع من 

مستوى وعي الجماھیر بالسیاسة العامة ، 

واخیرًا على طبیعة االنماط المسؤولة للتعبئة 

السیاسیة ومدى عقالنیة مساراتھا التي تحول 

  ) .الشعبویة(دون السقوط في 

  

  

ومن اجل استكمال الصورة 

ى الدیموقراطیة المباشرة كمشروع مجتمعي محلي متكامل ، فان اقران المشاركة الفاعلة لالمركزیة القائمة عل

بالعملیة السیاسیة یجب ان یصاحبھ التفكیر في كیفیة تطبیق ذلك في المجال االقتصادي واالجتماعي وفي عملیات 

  .وك االقتصادي واالجتماعي التخطیط للتنمیة المحلیة ، فالسیاسة وفق المنھج الجماھیري الیمكن فصلھا عن السل

  

وفي ھذا السیاق فان التنمیة المحلیة ، باعتبارھا مسؤولیة مباشرة للمؤتمرات الشعبیة ، تعمل على اشتقاق 

االھداف والغایات التنمویة من االمكان المحلي ومن الحاجات االساسیة للمواطنین ، مع التأكید على احترام المعرفة 

  .ھا كأسس للنھوض بالمجتمع المحلي وتحدیثھ المحلیة والعمل على تطویر

  

وتضمن العالقة المستمرة بین المواطن والدولة من خالل الدیموقراطیة المباشرة اشتراكھ بجمیع مراحل 

تحدید االحتیاجات ، صیاغة الخطط ، تحدید البرامج ، التنفیذ ، المراقبة (اعداد الخطط والمشروعات المحلیة 

  ) .والمتابعة

  

  ) 12(اطار رقم 

  انماط الحكم والفرق بين الديموقراطية التمثيلية

  ة المباشرةوالدیموقراطی

 ومنه النفعيومنه الشكلي      للحكم انماط ، منه 
االول يولد النفوذ والثاني  . الشعبي ومنه المسؤول

يسمح بالمشاركة والثالث يعتمد على المسائلة اما الرابع 
  .فأساسه االستقاللية 

      وعلى طرفي ھاتھ االنماط تنفرز الدیموقراطیة التمثیلیة ضمن النمط 

النفعي للحكم ، في حین تقع الدیموقراطیة المباشرة في خانة الحكم الشكلي و

  الشعبي المستقل 

ویمكن القول بأن الدیمقراطیة التمثیلیة ھي بمثابة ممارسة القوة على االخرین ، 

  . في حین ان الدیمقراطیة الشعبیة ھي ممارسة القوة بمعیة االخرین 

ممارسة القوة ، حیث انھا تأخذ الشكل      والعالقات االجتماعیة تتبع عادة شكل 

 الھرمي في االولى والشكل االفقي التفاعلي في الثانیة 
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توى الدورة االقتصادیة المحلیة تأخذ المشاركة الشعبیة صیغ العمل التشاركي والتشاطر وتقاسم وعلى مس

االدوار بین القطاع العام المملوك للمجتمع والقطاع االھلي في اطار من المسؤولیة االجتماعیة لتعزیز فاعلیة 

  .السیاسات والمؤسسات والنھوض باالقتصاد المحلي 

  

   

  االطروحة الرابعة 
  شكل جديد من اشكال الدولة : الالمركزية 

  

الن الدیمقراطیة المباشرة ترفض مأسسة اشكال الھیمنة واالستئثار بالسلطة فھذا یعني بان الالمركزیة 

والحكم الشعبي المحلي سیعید تعریف معنى الدولة ، فبدًال من وجود كیان منفصل یقف بحد ذاتھ بموازاة المجتمع 

، فان المشاركة الشعبیة المباشرة تتطلب إنشاء شبكة من المؤتمرات المحلیة كأساس للكیان ویتخذ قرارات بأسمھ 

الذي یأخذ على عاتقھ رسم السیاسات واخذ القرار ، باعتبار ذلك الطریق الصحیح للممارسة ) الدولة(الوطني 

  .الدیمقراطیة المباشرة 

   

في المدن (لمحلیة رجاًال ونساًء وبكل أطیافھم وتضم ھذه المؤتمرات الشعبیة جمیع مواطني المجتمعات ا

وبمختلف مستویاتھم االجتماعیة والثقافیة ، حیث یجتمعون بصورة دوریة لمناقشة ) واالحیاء الحضریة والریفیة

واقرار القضایا المدرجة أمامھم سواء كانت قرارات سیاسیة او اقتصادیة تؤثر على حیاتھم المباشرة او على حیاة 

   . االمة ككل

  

ومثل ھذا النقاش یشجع عادة على وجود حس من المسؤولیة المشتركة واالعتماد المتبادل ، كما یوفر 

فضاًء عامًا لحسم النزعات والخالفات بطریقة عقالنیة بعیدًا عن القسریة ، ویضمن عدم العودة من النافذة الى 

جدیدة من الھرمیة والتسلطیة بعد ان تكون قد اختالفات وتمایزات جدیدة في مستویات القوة واالستئثار وانواع 

  .خرجت من الباب 

  

ومن خالل االقرار بان الجماھیر لھا مصالح وطموحات وقناعات مختلفة ، فان المؤتمر الشعبي االساسي 

  . للجماعة المحلیة یوفر فرصة لتصالح االھداف والغایات ضمن صیغة العمل الجماعي للنھوض بالمجتمع المحلي 

  

 السیاسي المحلي یؤدي الى خلق انماط اجتماعیة تعاونیة تقف ضد –ذا التنظیم االجتماعي مثل ھ

االستغالل ، وتضمن نشأة اقتصاد اخالقي تصبح من خاللھ القرارات حول االنتاج واالستھالك جزء الیتجزء من 

  . الحیاة المدنیة للمجتمع ككل 

  

ل الى نشاط اجتماعي تشاركي حر وان عملیة االنتاج ووفق االطر التي یحددھا ھذا االقتصاد یتحول العم

تصبح بمثابة اشباع الحاجات الفردیة والجماعیة ، وعدم اختزال االنسان الى ادوات لالنتاج واالستھالك ، وان ثمار 

  . العمل الجماعي متاحة للجمیع 
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ي السیاسي المباشر بمعنى اخر ، ان نمط مثل ھذا االقتصاد االخالقي القائم على التنظیم االجتماع

للجماعات المحلیة وتحكمھا بابعاد الثروة والسلطة یشجع المواطنین على مقاربة القرارات االقتصادیة لیس كعمال 

  . ومستھلكین ، ولكن كاعضاء في الجماعة تربطھم اھداف وغایات النھوض بالمجتمع المحلي 

  

 المؤتمرات الشعبیة االساسیة ، فان من یقوم واذا كانت الخطوط العریضة لالنتاج الجماعي محددة من قبل

  .بتنظیمھا ھي التشاركیات التي تمارس عملھا وفق اسس المشاركة والدیمقراطیة 

  

اما القرارات التي تحمل بعدًا وطنیًا ، فان المؤتمر الشعبي العام على مستوى البلد المعین ھو الذي یقرر 

وبمعنى اخر فان ھذه . ة في صنع القرار السیاسي والتنموي ذلك ، كي یضمن مساھمة جمیع التنظیمات المحلی

الشبكة من المؤتمرات الشعبیة توفر طریقة عملیة لجمیع المواطنین كي یواجھوا وبوعي حیاتھم بصورة مشتركة 

ریة وھنا یالحظ بان دمج التكامل مع الح. وان یتابعوا اھدافًا عامةًًًًًً واحدة كجزء من مشروع الحریة االجتماعیة 

  . یعید تعریف معنى السیاسة ومعنى الدولة كنسق للتسییر الذاتي وكشكل راق للفعل المباشر 

  

 االجتماعي والسیاسي –والبد من االشارة وبوضوح الى ان تقسیم العمل في مثل ھذا التنظیم االقتصادي 

مؤسسات البحث والتطویر : مثال ذلك (یؤكد على ان السلع االجتماعیة التي الیمكن اخضاعھا الى الالمركزیة 

والصناعات في القطاعات السیادیة ومراكز البحوث االستراتیجیة التي تخدم االقتصاد الوطني والتطویر المجتمعي 

، یتوجب توفیر كل مقومات االستقاللیة لعملھا ووفق قواعد السوق االجتماعي من جانب والحریة في التعبیر ) ككل

 والتصورات المستقبلیة من جانب أخر ، كما ان التصعید لمناصب المسؤولیة فیھا وطرح البدائل في البحث العلمي

یجب ان یخضع لمعاییر الجدارة التي قد التستطیع ان توفرھا المؤتمرات الشعبیة محلیًا ، اال انھا حتمًا المرجع 

  .االساسي للتقریر بشأنھا على المستوى الوطني

         
  

  االطروحة الخامسة 

  ممارسة شعبية مسؤولة : ية الالمركز

  

لن یكتمل البحث عن رؤى وعملیات دیموقراطیة جدیدة لالمركزیة والحكم المحلي وعن السبل والوسائل 

التي تضمن المسؤولیة المباشرة واالندماج الكامل للجماعة المحلیة في صنع القرار وتنفیذه ، مالم نتعرف على 

ماذا تفعل ممارسة : یص جوانبھا العملیة المتوقعـة ، اي بمعنى آلیات وتطبیقات تلك السبل والوسائل وتشخ

الالمركزیة ؟ لمن تتوجھ ؟ وبمن ؟ وكیف ؟ وما ھي النواتج فیما یتعلق بقدرة االداء والعدل في توزیع االصول 

  والموارد ؟ 

  

 مصداقیة عملیة قد نتفق جمیعًا بانھ كلما اقتربت االدارة المحلیة من الجماھیر ونبعت منھا ، كلما تعززت

المشاركة في صنع القرار ، وزادت حالة تمكین الجماھیر المحلیة من القوة للتاثیر على السیاسات وعلى شكل 
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وتعني ھذه العالقة جدلیة الربط بین . توظیف الموارد وعلى االرتفاع بمستوى الحیاة واستدامة عملیة التنمیة 

  .ممارسات القوة السیاسیة والتنمیة المحلیة 

  

اال ان مایتوجب االنتباه لھ ھو ان المزج العفوي للمشاركة الشعبیة والمسؤولیة المباشرة للجماھیر المحلیة 

المسلمات اعاله وافشال عملیة التنمیة القائمة على  بااللیات التخطیطیة قد ینتج عنھ مضاعفات تؤدي الى دحض

م االھداف وصیاغة الخطط غالبًا مایقترن بارتفاع اذ ان تحكم الجماعة المحلیة بصنع القرار ورسالالمركزیة ، 

كما ان الرأي الشعبي المحلي . مستوى الطلب على البنیة التحتیة االجتماعیة وعلى االعانات والدعم االجتماعي 

یمكن ان یولد ضغطًا اجتماعیًا كبیرًا في توزیع الموارد على مشروعات غیر ذات جدوى ، وعلى رغبات العالقة 

  .معاییر تخطیطیة لھا بایة 

وھنا یتوجب التفكیر بتوفیر آلیات وأطر عمل لترجمة العالقة بین القوة السیاسیة والتنمیة الى قرارات 

عقالنیة والعمل على ازالة التوتر والتداخل الحاصل بین التخطیط المحلي كعملیة سیاسیة وبین التخطیط المحلي 

 االمكان الموضوعي والقائم على حسابات الجدوى واالحتیاجات كعملیة فنیة حیث ان االخیرة تستند الى معاییر

  . والتكالیف والعوائد 

  

وعلیھ فان مایجب ان تواجھھ المؤتمرات الشعبیة المحلیة في ھذه الحالة ھو تغییر القناعات وإرساء 

ر االعتبار ، وكیفیة اخذ كالھما بنظ" السیاسي"و " الفني"قواعد ثقافة تخطیطیة قائمة على اساس الفرز بین 

  .بدًال من التأكید على البعد االخیر واھمال االول ، حیث ان ذلك یؤدي الى ھدر الموارد 

  

وبین الطلب االجتماعي " الرغبات الذاتیة"وبمعنى اخر ، علینا ان نفرق بین الطلب االجتماعي القائم على 

، حیث ان " الحاجة الفعلیة"و " لرغبات المفضلةا"، او بین " حساب االمكان القائم والحالة الموضوعیة "النابع من 

  " .النفع العام"في حین تجد الثانیة مكانھا في خانة " النفع الخاص"االولى تقع في خانة 

  

ان حسم ھذا التناقض ھو امر بالغ االھمیة النجاح الالمركزیة ، وبحیث نضمن أن تؤدي مخرجات عملیة 

لقرار التنموي والنھوض بالمستوى المعیشي للجماھیر المحلیة الى تحقیق الدیموقراطیة المباشرة في صنع وتنقیذ ا

  :المناخ التالي 

   

السماح لعملیة تعلم وتطویر مستمرین لتولي المسؤولیة المباشرة في الممارسة الدیموقراطیة للرفع  -1

دامة من مستوى رفاه المجتمع المحلي وتسییر المصالح العامة واالرتقاء بالمستوى المعیشي واست

  .عملیة التنمیة من خالل انتاج واعادة انتاج الخدمات 

خلق اطر وحوافز تشاركیة وفضاءات تنمویة جدیدة لدى المجتمعات المحلیة تعمل على تنمیة وتطویر  -2

الموارد الذاتیة المحلیة وتوظیفھا بالشكل االمثل وفق حسابات الجدوى والعوائد ، مما یحقق ھامش 

 .تماد على الذات اوسع لالستقاللیة واالع

توفیر حلول ابداعیة للتوتر الذي قد یحصل بین الحاجات والرغبات في تقریر البرامج والمشروعات  -3

 .المحلیة في مداوالت المؤتمرات الشعبیة 
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بناء القدرة على تجسیر فجوة التحكم وفجوة المعرفة بین الخبرة الفنیة والمسؤولیة المباشرة في  -4

 .العملیة الدیموقراطیة 

  

  : االطروحة السادسة 
   الالمركزیة وشرط الوثوقیة وحالة الیقین

  

الیمكن لتجربة الالمركزیة المعتمدة على الدیموقراطیة المباشرة ان تقدم نفسھا كبدیل ناجح مالم ترتبط بأطار 

 الوثوق قانوني فاعل یساعد على تحقیق حالة الیقین والعمل في ظل مستقبل آمن وواضح التوجھات یمكن في اطاره

من وضع الخطط واجراء التوقعات المدروسة بشأن المستقبل سواء بالنسبة الى المواطن العادي او بالنسبة للریادات 

  .االقتصادیة في القطاع االھلي او بقیة الفواعل االجتماعیة 

) 3( یتم إعمالھا وبأن تلك القواعد) 2(منظومة من القواعد المعرفة مسبقًا ) 1(ویتطلب االطار القانوني الفاعل 

) 5(بأن حل االزمات ھو وظیفة یتوالھا القضاء المستقل واخیرًا ) 4(وبان الوسائل إلعمال تلك القواعد موجودة و

ان المرونة موجودة لتغییر القوانین والقواعد اذا ما شعرت القواعد الشعبیة بانھا قد توقفت او فشلت في تحقیق 

  .اغراضھا المقصودة 

  

وبدون ذلك فان النظام االجتماعي . ن یتطلب وجود تعریفات واضحة للحقوق والواجبات ان حكم القانو

والھیاكل المؤسسیة سوف تغرق في المحسوبیة ، ولن تلبي عندھا خیارات وحاجات الناس بالشكل الذي یعكس 

تقرار السیاسي مصالحھا ، ولن تساعد على بناء الثقة العالیة في العالقات االجتماعیـة ، ولن توفر جو االس

  .واالقتصادي او تسویة الخالفات في اطار حیادي 

القطاع االجتماعي غیر ان انعدام حالة الیقین سوف یؤدي الى مضاعفات بالغة الخطورة من بینھا زیادة حجم 

المنظم لدى المجتمع المحلي والذي یتمثل في ضعف بنیة المؤسسات العامة وعدم احترام المال العام والملكیة 

ویؤدي ذلك بدوره الى اتساع مساحة القطاع االقتصادي غیر المنظم القائم على المضاربة . لعامة للمجتمع ا

واالبتزاز وانعدام المسؤولیة االجتماعیة ، والى التاثیر السلبي على المناخ االستثماري بعید االمد ، ومن ثم 

  .تعریض استدامة عملیة النمو والتنمیة الى التراجع 

  

التأكید بھذا الصدد على ان االتساق في السیاسة العامة ، باالضافة الى االطار القانوني الفاعل ، ویتوجب 

یصبحان امرین مطلوبین في مثل ھذه الحالة لضمان سیادة حالة الیقین والوثوقیة ، وبحیث یساعد ذلك الجماھیر 

ستویات المختلفة ، مع الحرص على وضع المحلیة من فھم تقییم مواقع المسؤولیة والصالحیات والموارد على الم

ویدعم ذلك وجود ارادة سیاسیة . اھداف عملیة ومتماسكة للبناء المؤسسي والتنظیمي الجدیر بتطبیق السیاسات 

والتزام من قبل التنظیمات الشعبیة المحلیة في مسائلة من قامت بتصعیدھم لتولي المھام التنفیذیة بالتطبیق الكامل 

  .االلتزام الكامل بحكم القانون للسیاسات في ظل 

  

عالوة على ذلك ، ان حالة الوضوح والیقین التي یوفرھا االتساق في السیاسات العامة ھي شروط جوھریة 

لتأسیس غایات الالمركزیة وتحدید آفاق ومرامي بناء المجتمع المحلي وتوفیر المنطق الذي یدعم ھذا التوجھ والذي 
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ویعني ذلك ان وضوح عملیات الالمركزیة واالدارة الشعبیة . ر الموارد الذاتیة تلتف حولھ االستثمارات لتطوی

ھي امور ھامة وتنطوي على ضرورة ) الخطط لبلوغ الغایات وتحقیق االستقاللیة النسبیة في الموارد(المحلیة 

  .یرة المدى وجود مرامي بعیدة المدى في الوقت الذي یتم فیھ مقابلة واشباع الطلب لمقتضیات العملیات قص

  

من جانب اخر ، یتطلب االتساق والوضوح في السیاسات العامة ضروة توفیر االستمراریة وعدم تعریض 

الالمركزیة والحكم المحلي للتقطع ، ففي حالة تبدل االدارة الشعبیة على سبیل المثال ، فان التنظیمات الجماھیریة 

  .جة ان االدارة المصعدة الجدیدة لھا اولویات جدیدة المحلیة یجب ان التسمح بنسف التراكم التنموي ، بح

  

ولعل االھم من ذلك ، ھو ضرورة ارتباط االتساق في السیاسات العامة وحالة الوضوح والیقین ببعد الشفافیة ، 

وذلك یحیل الى ضرورة اتاحیة المعلومات للجماھیر بصورة واسعة من اجل فھم القواعد العامة ولكي تتمكن من 

  .امش  المحسوبیة الى اقصى قدر ممكن ومن تفعیل جوانب المسائلة والحد من الفساد االداري اضعاف ھ

  

 في عرض الوقائع والبیانات واالحصاءات بصورة الشفافیةوفي السیاق ذاتھ ، تاتي ضرورة وجود 

و بالسلب ، موضوعیة مجردة حول واقع االداء االقتصادي واالجتماعي المحلي من دون تحویر سواء باالیجاب ا

حیث ان ذلك یمكن ان یلعب دورًا حاسمًا في النھوض بالتنمیة المحلیة وفي توسیع رقعة االستثمارات الوطنیة 

والخارجیة وتوسیع عمل القطاع االھلي وزیادة نشاطاتھ وخیاراتھ في ظل حالة الوضوح التي توفرھا الوقائع حول 

  .لمستھلك ولالسر المعیشیة جوانب االقتصاد المحلي او الجوانب االجتماعیة ل

  

 تعني الشفافیة كذلك ضرورة تثبیت عالقات واضحة بین المستویات المحلیة والمركزیة ووضع اسس واخیرًا

عادلة لتوزیع المیزانیة العامة للدولة ، وتمكین المحلیات من االستقاللیة والقوة لتطویر الموارد الذاتیة وتولید الدخل 

  .یر المناخ المالئم النتعاش العمل الفردي والتشاركي والمشروعات الصغرى وفرص العمل المحلیة وتوف
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                                                                الفصل الثالث

   
  الالمركزیة ومؤشرات                                                                                            

         التنمیة البشریة في لیبیا 
  الفصل الثالث 

   
   ؤشرات التنمیة البشریة في لیبیاالالمركزیة وم

  

بع  د ت   وفیر اإلط   ار المفھ   ومي لمقارب   ات الالمركزی  ة وتبی   ان األبع   اد وال   رؤى المختلف   ة    

لم  ضامینھا وتطبیقاتھ  ا وتحلی  ل الفل  سفات ال  سیاسیة الت  ي تحكمھ  ا وع  رض الب  دیل اللیب  ي لمعن  ى   

 التقری ر ف ي ھ ذا الف صل إل ى      وفلسفة الالمركزیة المبنیة على المشاركة الشعبیة المباشرة ، ینتقل        

الم  ستوى العمل  ي حی  ث یح  اول رص  د واق  ع الالمركزی  ة ف  ي لیبی  ا وت  شخیص طبیع  ة أداء التنمی  ة      

الب  شریة عل  ى الم  ستویات المحلی  ة ، وذل  ك م  ن خ  الل قی  اس التفاوت  ات ال  سكانیة واالقت  صادیة           

  . عموم التراب اللیبي  شعبیة في31واالجتماعیة فیما بین الشعبیات والتي یبلغ عددھا حالیًا نحو 

  

  منھج القیاس 
اعتمدت منھجیة البحث في ھذا الفصل على تطویر نماذج قیاسیة عمل فریق التقریر على 

تكییفھا وتصمیمھا لتصنیف الشعبیات وفق مستوى إنجازھا المحقق في التنمیة الب شریة والرف اه           

األساس یة ، وم ن ث م طبیع ة     االجتماعي ، والذي ینعكس على مستویات ال دخول وإش باع الحاج ات       

  .المستوى المعیشي لألسر في كل شعبیة 

  

وف  ي ض  وء تل  ك النم  اذج واألدل  ة القیاس  یة أجری  ت التحل  یالت ال  ضروریة م  ن اج  ل ف  رز       

الشعبیات التي حققت سبقًا تنمویًا وتفریقھا عن تلك التي لم تزل بحاجة إلى مجھودات إض افیة أو       

  .مكثفة للنھوض بمستواھا التنموي 

  

ویفی  د مث  ل ھ  ذا الت  صنیف ، كم  ا س  یالحظ الق  ارئ ، ف  ي وض  ع اولوی  ات الت  دخل وتوزی  ع      

الموارد على أس اس االحتیاج ات الفعلی ة لل شعبیات وف ق مع اییر موض وعیة ، واألخ ذ بی دھا عل ى                

  .طریق تطویر الموارد والقدرات المحلیة واالعتماد على الذات 
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ه األدل ة القیاس یة ت صنیف ال شعبیات ح سب       ویتاح للتقریر من خالل الجداول المنتج ة لھ ذ        

نسبة فجوة التنمیة البشریة ، وحسب التفاوت القائم فیما بینھا ، ومن ثم ترتیب كل شعبیة تنازلیًا      

  .من األكثر إلى األقل تطورًا 
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وف    ي الوق    ت ال    ذي نالح    ظ فی    ھ ان     

ب   شریة بالن   سبة   المقی   اس ال   دولي للتنمی   ة ال   

لم     ستوى البل     دان كك     ل ، وبمعن     ى ح     ساب  

متوسطات ماحدث الجمالي المناطق الجغرافیة     

واالس    ر المعی    شیة ، فق    راء او اغنی    اء ف    إن   

المقی   اس المطل   وب تط   ویره لرص   د التوزی   ع    

الجغرافي واالجتماعي لالنج از الب شري  داخ ل      

  .البلد المعین یجب ان یأخذ بتصورات أوسع 

   

ك ، ان المق  اییس الت  ي ع  الوة عل  ى ذل  

تم تطویرھا ف ي التقری ر الح الي ھ ي الغ راض             

تخطیطیة تتعلق بتوفیر معاییر لتوزیع الموارد       

عل  ى ال  شعبیات ، وم  ن ث  م ف  إن توس  یع دائ  رة    

المؤشرات المستخدمة والقطاعات التي تمثلھا     

  .تصبح أمرًا ضروریًا 

   

المقارب  ة )  13االط  ار رق  م (ویوض  ح 

 الحالي في اختیار مؤشرات التي تبناھا التقریر

التنمیة البشریة لقیاس التفاوت بین ال شعبیات       

، حی    ث ت    م اس    تخدام جمل    ھ م    ن األس    الیب     

القیاسیة والنماذج الت ي حمل ت جوان ب مج ددة          

للمق    اییس الدولی    ة المألوف    ھ ق    د تفی    د منھ    ا 

التق  اریر الوطنی  ة الم  شابھة للتنمی  ة الب  شریة     

ف  اوت والت  ي تھ  تم اساس  ًا بموض  وع قی  اس الت  

ب   ین االق   الیم والمحلی   ات س   واء ف   ي البل   دان     

  .العربیة او في خارجھا 

  

  

  

  ) 13(إطار رقم 

  منھجیة قیاس تفاوت التنمیة البشریة بین الشعبیات

ع داد وتكیی ف النم اذج القیاس یة لتحدی  د         اخ ذ فری ق التقری ر وقت ًا كافی ًا إل     

وق  د اعتم  د عل  ى  . التف  اوت ف  ي مؤش  رات التنمی  ة الب  شریة ب  ین ال  شعبیات    

المكانی    ة  / مقارب    ة متكامل    ة تأخ    ذ باالعتب    ار قی    اس األبع    اد ال    سكانیة       

  : واالقتصادیة واالجتماعیة ، بإتباع النماذج التالیة 

 ، وتشخیص عي للسكاننموذج لقیاس التفاوت السكاني والتوزیع الطبی §

حالة التشتت ومدى الترات ب الموج ود والعالق ات الوظیفی ة للتجمع ات       

ال  سكانیة بأحجامھ  ا المختلف  ة داخ  ل ك  ل ش  عبیة ، وفیم  ا بینھ  ا وب  ین      

كم  ا ج  رى ف  ي ھ  ذا القی  اس تحلی  ل التف  اوت ف  ي    . ال  شعبیات األخ  رى 

تركیب  ة الق  وى العامل  ة لل  شعبیات وف  ق قطاع  ات الن  شاط االقت  صادي      

 .الخلفیة التعلیمیة و

 ، حی  ث ت  م  نم  وذج لقی  اس التف  اوت االقت  صادي الكل  ي ب  ین ال  شعبیات     §

تصمیم نم وذج ریاض ي الحت ساب الن اتج اإلجم الي المحل ي للقطاع ات         

) باستثناء قطاع اس تخراج ال نفط  (االقتصادیة على مستوى كل شعبیة    

 ت م  كم ا .  الناتج اإلجمالي المحلي عل ى الم ستوى ال وطني    إلىمنسوبًا  

 .حساب معدل دخل الفرد في كل شعبیة على ضوء ذلك 

نموذج لقیاس التف اوت االجتم اعي عل ى م ستوى األس ر المعی شیة لك ل          §

 مح  سوبًا بن  وع الم  ستوى المعی  شي وم  دى إش  باع الحاج   ات       ش  عبیة 

وتم بھذا . األساسیة أو االفتقار لھا بین األسر والعوائل في الشعبیات    

ة التعلیمی  ة ونوعی  ة ال  سكن وم  دى    ال  صدد اس  تخدام مؤش  رات الحال     

 .التمتع بالمرافق الصحیة والصرف الصحي كمؤشرات لذلك 

     وق  د اعتم  د النم  وذج عل  ى إج  راء تحل  یالت وتق  سیمات معمق  ة لبیان  ات    

 ، 2000المسح االجتم اعي ال شامل   (المسوحات الوطنیة ذات العالقة   

، ) حق    ة ، والتق   دیرات لل   سنوات الال  1995التع   داد  الع   ام لل    سكان   

  .وتصنیف األسر المعیشیة في كل شعبیة وفقًا لذلك 

من اجل توظیف نتائج النماذج القیاسیة وإعطاءھ ا طابع ًا عملی ًا یفی د          §

ف  ي تط  ویر ال  سیاسة الوطنی  ة باتج  اه الالمركزی  ة ، فق  د عم  ل فری  ق       

 ، ال ذي یجم ع ب ین مرتب ة     المعیار الوطني الموحدالتقریر على تطویر   

 الثالث جت التي حصلت علیھا في سلم قیاس النماذالشعبیات والعالما

) المك   اني واالقت   صادي واالجتم   اعي ) ال   سكاني(الم   شار لھ   ا أع   اله  

والخروج بعالمة واحدة لك ل ش عبیة تح دد م ستواھا التنم وي ووزنھ ا         

 .النسبي 

   وكما سیتضح في الفصول القادمة في التقریر أن المعیار الوطني الموحد 

على اس تنتاجھ لت صنیف ال شعبیات ق د ت م اس تخدامھ م ن        الذي عمل التقریر   

قبل راسمي السیاسات في مجلس التخطیط العام لتقری ر توزی ع مخص صات       

التنمی ة عل  ى ال  شعبیات بع  د أن ك  ان معی  ار التوزی  ع فیم  ا س  بق یعتم  د عل  ى    

  .   مؤشر الثقل السكاني لوحده
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  أطر القیاس
یعتق  د فری  ق التقری  ر ان م  ن االف  ضل قب  ل الب  دء بأس  تعراض نم  اذج قی  اس التف  اوت ف  ي        

م  ستویات التنمی  ة الب  شریة ب  ین ال  شعبیات ، ان یج  ري تحدی  د مالم  ح المجتم  ع الم  دروس ، او          

واالطار الطبیع ي  ) الخریطة االداریة(والمتمثلة في االطار المكاني  " قیاساطر ال "باالحرى تحدید   

  ) .خریطة الموارد االرضیة والمائیة(

  

وتحلی ل ابعادھ ا ف ي عملی ة مراجع ة ال سیاسات       " االطر القیاس یة "وتفید االشارة الى ھذه  

ل الالمركزی ة  من جانب وفي تقدیم مادة للباحثیین من اجل تعمیق الدراس ات وتوس یع دائرتھ ا ح و          

  . ونظام الشعبیات من جانب أخر 

   

  )الخریطة االداریة(اإلطار المكاني 
    

عن  د مراجع  ة الت  اریخ القری  ب ، یالح  ظ المتتب  ع أن الالمركزی  ة ف  ي لیبی  ا ق  د ظل  ت م  ن             

الرھان  ات المطروح  ة وبإلح  اح لتحقی  ق التنمی  ة الب  شریة والمكانی  ة المتوازن  ة ، ی  ساعد ف  ي ذل  ك      

وقل  ة ع  دد ال  سكان   ) 2 ك  م 1.774.440(ا ات  ساع الم  ساحة الجغرافی  ة لل  بالد    عوام  ل عدی  دة منھ    

  ) .2003 ملیون نسمة وفق تقدیرات عام 5.7(وانتشارھم األفقي المتشتت 

  

ومن ھنا فقد خضعت نماذج الالمركزیة التي شھدتھا لیبیا في مراحل متعاقبة خالل نصف       

الطبیع  ي وس  د الف  راغ  / ط  یط المك  اني   تح  ویرات عدی  دة بھ  دف تط  ویر التخ  إل  ىالق  رن المن  صرم  

التنم  وي واألمن  ي م  ن جان  ب ، وتح  سین األداء المحل  ي ف  ي تق  دیم الخ  دمات م  ن ج  ـانب أخ  ـر ،          

  .وإعطاء اإلدارات المحلیة تفویضات تتفاوت في عمقھا لتحقیق تلك الغایات 

  

كزیة على مستوى أخر ، عرفت لیبیا تغیرات جغرافیة وسیاسیة عدیدة طبعت أنماط الالمر

الت  ي ج  رى تطبیقھ  ا ف  ي ك  ل حقب  ة ، فق  د ك  ان نم  ط الحك  م المحل  ي بع  د مرحل  ة االس  تقالل ال  وطني     

تجمعھ  ا ) والی  ات ط  رابلس وبرق  ة وف  زان  (یت  شكل م  ن ثالث  ة والی  ات رئی  سیة منف  صلة     ) 1951(

  .حكومة اتحادیة على مستوى عموم التراب الوطني 
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قسط كبیر من االستقالل الذاتي ، ویحكمھ ا  وقد كانت كل والیة من الوالیات الثالث تتمتع ب 

كما یت ولى مھامھ ا التنفیذی ة مجل س إداري     . قانون أساسي یتسق مع مضمون الدستور االتحادي       

مسؤول أمام المجلس التشریعي في الوالی ة وال ذي یترأس ھ ال والي باعتب اره یجم ع ب ین االش راف             

  .على السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في آن واحد 

  

تیجة للضغط الشعبي المتصاعد باتجاه تحقیق وحدة التراب الوطني والتخلص من واقع ون

التقسیم الذي فرضتھ الدول االستعماریة ممن تعاقب ت عل ى اح تالل لیبی ا ، فق د ت م تع دیل الدس تور             

  .لالستعاضة عن النظام االتحادي بنظام الدولة الموحدة ) 1963(عام 

  

 إل ى وعیة مع الواقع الجدید ، إذ ب الرغم م ن تق سیم الدول ة      ولم تأخذ الالمركزیة انعطافة ن    

محافظ  ات ، ف  ان نم  وذج الحك  م المحل  ي بق  ي ش  كلیًا ، فالمح  افظ ، وف  ق ھ  ذا النظ  ام ، ھ  و ممث  ل         

للحكوم  ة المركزی  ة وی  تم تعیین  ھ بق  رار مرك   زي ، واألم  ر ذات  ھ ینطب  ق عل  ى رؤس  اء الوح   دات           

  ) .تالمتصرفیات و المدیریا(الالمركزیة الصغیرة 

  

ج  رت مح  اوالت عدی  دة ف  ي ظ  ل المن  اخ ال  سیاسي واالقت  صادي   ) 1969(بع  د قی  ام الث  ورة 

واالجتماعي الجدید إلیجاد صیغ للحكم المحلي تحقق اقترابًا أكثر م ن واق ع االحتیاج ات المحلی ة ،          

  .وتستجیب لتطلعات الجماھیر المحلیة في التقسیم اإلداري المعین 

  

 تمراحل وتشریعات متعاقبة بقصد ال تخلص م ن االزدواجی ا   وقد حدث ذلك التطویر بشكل    

والت  داخالت الت  ي تح  صل ب  ین التق  سیمات المكانی  ة المختلف  ة ، وبغ  رض ت  وفیر م  ساحات أوس  ع        

  .للتفویض المحلي 

  

تتبعھ ا  ) 1975ع ام  ( بل دیات  إل ى ولعل من أھم المحط ات بھ ذا ال صدد تق سیم الجمھوری ة            

وبھ ذا فق د ت م إلغ اء نظ ام      . عبیة على المستویات الثالث ة  فروع ومحالت تسیرھا وتحكمھا لجان ش    

  .المحافظات المعمول بھ من قبل 

  

وت  أتي المحط  ة األھ  م ف  ي تعزی  ز الم  شاركة ال  شعبیة المباش  رة إلدارة الحك  م المحل  ي بع  د     

، حی ث أص بحت ال سلطة ال شعبیة ھ ي أس اس النظ ام ال سیاسي         ) 1977(إعالن قیام سلطة الشعب    

س  ھا ال  شعب ع  ن طری  ق الم  ؤتمرات ال  شعبیة واللج  ان ف  ي المح  الت والف  روع          ف  ي لیبی  ا ، یمار 
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والبل  دیات عل  ى الم  ستوى المحل  ي ، وع  ن طری  ق م  ؤتمر ال  شعب الع  ام واللجن  ة ال  شعبیة العام  ة      

  .وأماناتھا النوعیة على المستوى الوطني 

     

 ت   م التح   ول نح   و  1998وف   ي الع   ام  

 تحقی ق االس تقاللیة الكامل ة       إل ى صیغة تھ دف    

للق  رار ال  شعبي المحل  ي ولالمركزی  ة ، حی  ث      

) بیة ش ع  31( ش عبیات    إل ى جرى تقسیم ال بالد     

  ) .14إطار رقم (

وتعتب  ر ك  ل ش  عبیة ألغ  راض أحك  ام الق  وانین    

تخطیطی  ة واح  دة ،  / والل  وائح وح  دة إداری  ة   

وتك   ون لھ    ا الشخ    صیة االعتباری    ة والذم    ة  

 .المالیة المستقلة 

وف     ي إط     ار ذل     ك التح     ول باتج     اه   

الالمركزی   ة الكامل    ة فق    د ت   م تقل    یص حج    م   

الت   دخل المرك   زي ، وم   ن ث   م اخت   زال ع   دد      

زة التنفیذی  ة المركزی  ة عل  ى الم  ستوى    األجھ  

الوطني وإلغاء أمان ات عدی دة للج ان ال شعبیة          

ال     صناعة والمع     ادن ، (العام     ة للقطاع     ات 

المواص    الت والنق    ل ، الطاق    ة ، الزراع    ة ،   

الثروة الحیوانیة ، الثروة البحریة ، الصحة والضمان االجتم اعي ، اإلس كان والمراف ق ، ال شباب             

  ) .والتكوینوالریاضة ، التعلیم 

  

االتصال الخارجي والتعاون الدولي ، العدل (من جانب أخر ، ابقي على األمانات السیادیة         

كم ا ج رى ف ي    ) . واألمن العام ، المالیة ، االقتصاد والتجارة ، التخطیط إضافة الى أمانة ال سیاحة         

ة ، االس  كان ، التعل  یم ، ال  صح(تع  دیالت الحق  ة إس  تحداث مفت  شیات عام  ة للقطاع  ات االجتماعی  ة   

  )  .والبیئة ، الثقافة

  

  

  ) 14(إطار رقم 

  التطویر التأریخي للتقسیمات اإلداریة لالمركزیة في لیبیا

كان  ت ك ل والی  ة م  ن الوالی  ات الثالث  ة   ) 1951( مرحل  ة االس  تقالل ال  وطني بع د  §

 ع دد م  ن الوح دات اإلداری  ة   إل  ىمق سمة  ) ط  رابلس ، برق ة ، ف  زان (المنف صلة  

 .یتفاوت عددھا بین والیة وأخرى 

 79 ق   ائم مقامی   ة ،  20 مت   صرفیة ، 16 مقاطع   ات ، 5( والی   ة ط   رابلس  -

  ) . بلدیة21مدیریة ، 

  ) . بلدیات6 مدیریات ، 7 متصرفیات ، 7 ( والیة برقة-

  ) . مدیریة ، بلدیة واحدة28 متصرفیات ، 6(  والیة فزان -

 ع  شرة محافظ  ات  إل  ىتق  سمت ال  بالد  ) 1963(عن  د تحقی  ق الدول  ة الموح  دة     §

طرابلس ، بنغازي ، سبھا ، مصراتة ، البیضاء ، غری ان ، الزاوی ة ، درن ة ،       (

 .ت ومدیریات تتبعھا متصرقیا) الخمس ، اوباري

 ع شرة محافظ ات وف ق توزیع ات     إل ى بعد قیام الثورة أعی د تق سیم الجمھوری ة        §

ط رابلس ، بنغ ازي ، غری ان ، الزاوی ة ،     (مكانی ة ط را علیھ ا بع ض االخ تالف      

تتبعھ    ا ) الخم    س ، م    صراتة ، الجب    ل األخ    ضر ، درن    ة ، س    بھا ، الخل    یج   

 .  متصرفیات ومدیریات 

 بل  دیات وف  روع   إل  ى م تق  سیم الجمھوری  ة   وت   1975ألغی  ت المحافظ  ات ع  ام    §

 .ومحالت تسیرھا اللجان الشعبیة المحلیة 

) 340(منطق ة جغرافی ة ت ضم    ) 13 (إل ى  تق سیم الجماھیری ة     1993جرى عام    §

 .مؤتمر شعبي أساسي 

 حیث تقسمت 1998تم التحول نحو العمل بنظام الشعبیات وإلغاء البلدیات عام  §

 ش  عبیات أخ  رى فیم  ا بع  د لت  صبح  5 لھ  ا  ش  عبیة ، أض  یف26 إل  ىالجماھیری  ة 

.          مؤتمر شعبي أساسي ) 415( نحو إلى 2001شعبیة تتفرع وفق أرقام ) 31(

  

  ) 15(إطار رقم 
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           االطار الطبیعي 

  ) خریطة الموارد االرضیة والمائیة(
الطبیع   ي ف   ي محاول   ة تحدی   د اإلط   ار 

ل   دى ال   شعبیات نالح   ظ ، وكم   ا یت   ضح م   ن      

، أن الن  سبة العالی  ة م  ن    ) 1(ال  شكل البی  اني  

األراض    ـي المروی    ـة تترك    ـز ف    ي م    سـاحـة   

تق     ع ف     ي داخلھ     ا ال     شعبیات  ) 2ك     م1070(

 ، س     ھل الجف     ارة ،  سط     رابل (المتج     اورة 

حی   ث ) ص   براتة وص   رمان والنق   اط الخم   س  

م     ن مجم     وع % 57ت     ستحوذ عل     ى نح     و 

لمروی     ة ل    دى ال     شعبیات نظ     رًا  األراض    ي ا 

. لخ    صوبة الترب    ة واعت    دال المن    اخ ل    دیھا   

لك  ل م  ن ش  عبیات   % 9وت  ضاف ل  ذلك ن  سبة   

  .مصراتة والمرقب 

عل  ى الجان   ب األخ   ر ھنال   ك ش   عبیات  

الجن    وب ذات المخ    زون الع    الي م    ن المی    اه  

سبھا ومرزق ووادي الحی اة ووادي     (الجوفیة  

حی    ث ت    شكل م    ساحة األراض    ي     ) ال    شاطئ 

م ن اإلجم الي الع ـام    % 18 فیھا نحو    المرویة

.  

  نصوص مختارة من القوانین التي تحكم ھیكلة 
  الشعبیات والمؤتمرات الشعبیة األساسیة

  
م  رت الق  وانین الت  ي تحك  م عم  ل ال  شعبیات والم  ؤتمرات ال  شعبیـة بع  ـدة تعدی  ـالت    

)1998 ( ،)2000 ( ،)2001. (  
ب  شأن الم  ؤتمرات ال  شعبیة واللج  ان  ) 2001(سنة ل  ) 1(  ت  ضمن الق  انون رق  م  -

  :  ، نورد أھمھا كاألتي ةالشعبیة أحكاما ونصوص خاصة بالالمركزی
  -:على مستوى المؤتمر الشعبي األساسي 

من )  شعبیة31 مؤتمر شعبي في  415(تختار المؤتمرات الشعبیة األساسیة      .1
 . ھابین أعضاءھا لجانًا شعبیة إلدارة القطاعات الموجودة فی

تتكون اللجنة الشعبیة العام ة للم ؤتمر ال شعبي األساس ي م ن مجم وع أمن اء             .2
  .اللجان الشعبیة للقطاعات ، ویختار المؤتمر الشعبي األساسي أمینًا لھا 

   -:على مستوى الشعبیة 
تتكون لجان شعبیة قطاعیة عل ى م ستوى ال شعبیة كك ل وف ي إط ار الم ؤتمر               )1

ء اللج ان ال شعبیة القطاعی ة ف ي مجم وع      وتتشكل من أمن ا . الشعبي للشعبیة   
المؤتمرات األساسیة في الشعبیة لك ل قط اع عل ى م ستوى ال شعبیة م ن ب ین         

 المختارین شعبیًا 
تتك  ون اللجن  ة ال  شعبیة العام  ة عل  ى م  ستوى ال  شعبیة ، والت  ي ت  ضم جمی  ع       )2

القطاع  ات ، م  ن أمن  اء اللج  ان ال  شعبیة للم  ؤتمرات األساس  یة وم  ن أمن  اء        
 .یة للقطاعات على مستوى الشعبیة اللجان الشعب

. یختار المؤتمر الشعبي لعموم الشعبیة أمینًا لھ ا م ن ب ین المخت ارین ش عبیًا           )3
 .ویكون عضوًا بالمؤتمر الشعبي للشعبیة . ویجوز اختیاره من غیرھم 

تك  ون للجن  ة ال  شعبیة لل  شعبیة أمان  ة تت  شكل م  ن أمینھ  ا وم  ن أمن  اء اللج  ان     )4
لتنسیق بشأن تنفیذ قرارات اللجنة الشعبیة للشعبیة الشعبیة للقطاعات وذلك ل

. 
  : على المستوى الوطني 

ت  دار القطاع  ات العام  ة الت  ي یح  ددھا م  ؤتمر ال  شعب الع  ام      .I المقالة
بلج  ان ش  عبیة عام  ة تتك  ون م  ن أمن  اء اللج  ان ال  شعبیة للقطاع  ات ب  المؤتمرات          

اع م ن ب ین   ویختار مؤتمر الشعب العام أمین اللجنة الشعبیة العامة للقط   . الشعبیة  
 .المختارین شعبیًا أو من غیرھم 

ویكون المختارون كأمناء للجان الشعبیة العامة للقطاعات أع ضاء بم ؤتمر         
  .الشعب العام 

وتك ون للجن ة ال شعبیة العام  ة للقط اع أمان ة تتك ون م  ن امینھ ا وم ن أمن  اء         
  .اللجان الشعبیة للقطاع بالشعبیات للتنسیق بشأن تنفیذ قرارات اللجنة 

ت ضم جمی ع اللج ان ال شعبیة     (كون اللجنة الشعبیة العام ة     تت .II المقالة
م ن أمن اء اللج ان ال شعبیة للم ؤتمرات      ) العام ة للقطاع ات عل ى الم ستوى ال وطني     

ال شعبیة األساس یة وم ن أمن اء اللج ان ال شعبیة لل شعبیات وأمن اء اللج ان ال شعبیة           
 .العامة للقطاعات 

ة العامة واألمناء الم ساعدین للجن ة   ویختار مؤتمر الشعب العام أمینًا للجنة الشعبی  
ویك  ون أم  ین اللجن  ة  . ال  شعبیة العام  ة م  ن ب  ین المخت  ارین ش  عبیًا أو م  ن غی  رھم   

  .الشعبیة العامة واألمناء المساعدون لھا أعضاء في مؤتمر الشعب العام 
  

  )16(إطار رقم 
   

  مساحة الحیازات بأرض في لیبیا
  

ف ي لیبی ا وف ق    ) ب أرض (تبلغ مساحة الحی ازات     
  2.176ما جملت ھ  ) 1995(نتائج المسح األخیر  

 ملیون ھكتار 1.626ملیون ھكتار مقارنة بنحو 
وتشكل نسبة المساحة المرویة من . 1974عام 

حالی   ًا مقارن   ة  % 23ح   الي بنح   و  اإلجم   الي ال
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وتختل   ف ال   صورة عن   دما یتعل   ق األم   ر بتوزی   ع       

األراضي البعلیة ، حیث تتركز في شعبیات الجھ ة ال شرقیة         

بنغ    ازي ، الم    رج ، الجب    ل األخ    ضر ، القب    ة ، الح    زام     (

م ن جمل ة   % 61 نح و  إل ى ، وت صل فیھ ا الن سبة      ) األخضر

وال  ى جان  ب ذل  ك ف  ان ال  شعبیات الم  ذكورة تحت  ل نح  و  . الم  ستوى ال  وطني االارض ي البعلی  ة عل  ى  

  )3 شكل رقم .(من إجمالي مساحة المراعي والغابات % 56

وتفید التقاریر المحلیة للشعبیات التي تم إعدادھا كدراسات خلفیة لھذا التقری ر أن ات ساع      

ي الشعبیات المذكورة یتسم ف ي  األراضي الزراعیة البعلیة والمعتمدة بشكل أساسي على األمطار ف   

غالبھ بإنتاجیة متدنیة لعدم استخدام التقنیة الحدیثة للري وتولید الغیوم والحراث ة بأس لوب علم ي     

 ع دم اس تغالل غالبی ة    إل ى كما إن االعتماد على األمطار یؤدي ع ادة  . یتناسب مع الظروف البیئیة    

م ف صول ال سنة وباإلض افة ل ذلك ف ان      تلك األراض ي ب صورة دائم ة ، وإنم ا یج ري تركھ ا ف ي معظ           

   .ألخرىاستغالل تلك المساحات یتباین من سنة 

  

مط  ار ، فھ  ي  مع  دالت س  قوط األ وبالن  سبة إل  ى  

غی   ر ذات دالل   ة وكفای   ة ل   دعم المجھ   ود الزراع   ي ف   ي  

غالبیة الشعبیات ، حیث إن الحد األدنى المطل ق المتف ق       

ة علی   ھ م   ن من   سوب األمط   ار للتفكی   ر ف   ي بن   اء قاع   د   

 ملم وذل ك ف ي الواق ع ال    100زراعیة في ایة شعبیة ھو      

 إال ف  ي ش  عبیات مح  دودة تق  ع ف  ي داخ  ل م  ساحة    ریت  وف

إال أن ھط ول األمط ار     .  من م ساحة لیبی ا       2 كم 120000

 مل  م ف ي بع  ض المن اطق یبق  ي ذي   100بأق ل م  ن مع دل   

أھمیة في إغناء المائدة المائیة وإع ادة تم وین مخ زون      

  .المیاه الجوفیة 

  

وكم   ا ھ   و مع   روف ف   ي جغرافی   ة لیبی   ا ف   ان       

الكمی   ات المح   دودة م   ن األمط   ار والكافی   ة الس   تدامة      

ھي ف ي ال شعبیات الت ي تق ع      ) البعلیة(الزراعة المطریة   

الجب  ل األخ  ضر ، الم  رج ، القب  ـة ،  (ق  رب ال  ساحل مث  ل 

   .1974عام % 13بنسبة 
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شكل رقم (2) الشعبيات ذات النسبة العالية من اجمالي 
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شكل رقم (3) الشعبيات ذات النسبة العالية من 
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شكل رقم (5 )       هيكلة االراضي القابلة للزراعة بالهكتار على مستوى الشعبيات
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مروية بعلية المراعي والغابات

 اعت ادت  وتلك ھي أھم الشعبیات الت ي ) . سھل الجفارة ، مصراتة والمرقب(وكذلك شعبیات  ) درنة

 450 ملم ، كما ت صل إل ى ح دود    300 – 250على معدل سقوط أمطار سنوي یتجاوز الحد األدنى         

م ن تل ك األمط ار تترك ز     % 75علمًا ب أن   . 1990ملم في شعبیات الشمال الغربي وفق إحصاءات  

، وان متوسط سقوط األمطار یختلف ب شكل واض ح م ن     ) العاشر لغایة الثاني  (في األشھر الخمسة    

  .ة ألخرى ، خاصة في شعبیات الجنوب سن

  

إن ھنال ك تناق صًا ف ي    ) 4ش كل رق م    (2000إال أن المالحظ من خالل مراجعة بیان ات ع ام      

المعدالت طرأت خالل السنوات العشرة األخیرة ، إذ لم یتجاوز في شعبیات شرق البالد على سبیل         

  .م في الشعبیات التي تقع غرب البالد مل125 ملم بالحد األعلى ، كما لم یتعد 260المثال أكثر من 

     

وب نمط توزی ع   ) 5ش كل رق م   (فیما یتعلق بھیكلیة االراضي القابلة للزراع ة ف ي ال شعبیات         

یت  ضح م  ن خ  الل البیان  ات إن الن  سبة العالی  ة م  ن    ) 6ش  كل رق  م (الحی  ازات الزراعی  ة فیم  ا بینھ  ا  

 5(ی  ضمن استدام ـة اإلنت  اج الزراع  ـي  الحی ازات ذات الم  ردود االقت صـادي والم  در لل  دخل وال ذي    

م  ن مجم  وع حی  ازات  % 95(تترك  ز ف  ي ال  شعبیـات الت  ي تعتم  د الزراع  ـة البعلی  ـة   ) ھكت  ار ف  أكثر

  ) .لكل من شعبیتي الجبل األخضر والحزام األخضر% 70بالنسبة للقبة و % 94شعبیة المرج و 

  

  

  

  

 

 

شكل رقم ( 4) معدل سقوط االمطار ( بالمليمتر) حسب الشعبيات لسنة  2000
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أما شعبیات الزراعة المرویة فان نم ط      

 التفت  ت  إل  ى ل فیھ  ا ف  ي الغال  ب    الحی  ازات یمی    

وانع    دام الم     ردود االقت    صادي المج     زي ، إذ   

باستثناء شعبیة الجفارة التي ترتفع فیھا ن سبة       

% 90نح و   (الحیازات لخمسة ھكت ارات ف أكثر       

فان بقیة الشعبیات   ) من مجموع الحیازات فیھا   

 نح   و الن   صف إل   ىتتراج   ع فیھ   ا تل   ك الن   سبة  

 5-1(می   ة وت   زداد فیھ   ا ن   سب الحی   ازات القز  

  ) .ھكتار

  

توزی ع خریط ة الث روة     إل ى وعند النظر  

 ب  ین ال  شعبیات ، یالح  ظ ب  ان ھنال  ك     الحیوانی  ة

ال   بعض م   ن ال   شعبیات یغل   ب علیھ   ا الط   ابع      

الرعوي في حین أن شعبیات أخرى تجم ع ب ین        

 ب     ین أيالحی     ازات ب     أرض وب     دون ارض ،  

  ). 7شكل رقم(الثروتین الزراعیة والحیوانیة 

  

الت ي یرتف ع   ) بني ولید وسرت واجدابیا والبطن ان وم زدة  (لمثال أن الشعبیات   فعلى سبیل ا  

 م  ن ال  سكان بدرج  ة ملحوظ  ة ھ  ي م  ن ال  شعبیات المعتم  دة عل  ى     1000فیھ  ا ع  دد المواش  ي لك  ل  

الرعي وتجارة الحیوانات كنمط إنتاج غالب ، في حین أن ارتف اع تل ك الن سبة ف ي ال شعبیات الت ي               

راع  ي ف  ي آن واح  د ، یعن  ي أنھ  ا تجم  ع ب  ین الزراع  ة والرع  ي بن  سب  ت  ضم األراض  ي البعلی  ة والم

الح زام األخ ضر ، الم رج ، الجب ل     (ویتضح ذلك في مجموع ة ش عبیات الجھ ة ال شرقیة           . متفـاوتة  

  ) .نالوت ویفرن وجادو(، وكذلك بعض شعبیات الجبل الغربي ) األخضر

  

شكل رقم ( 6 )  توزيع الحيازات ونمط الملكية الزراعية في الشعبيات
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جد في غالبیة الشعبیات في وبوجھ العموم فان النمط الرعوي والحیازات بدون ارض تتوا

لیبیا ، وان لم یكن بكمیات اقتصادیة كافیة ، حیث من المالحظ أن أكثر م ن ن صف ع دد ال شعبیات             

  . راس 1200یرتفع فیھا عدد المواشي لكل ألف من السكان ألكثر من )  شعبیة17(

 م   ا أردن   ا إج   راء  إذاأخی   رًا ، 

المقارن   ات ف   ي التف   اوت ب   ین حی   ازة    

نی  ة ب  ین ال  شعبیات م  ن    الث  روة الحیوا

 يناحی  ة الحج  م وكثاف  ة التواج  د الع  دد 

األكثر للماشیة ، نراه یتركز في شعبیة 

ثم ف ي ش عبیة    )  ألف راس  580(سرت  

)  أل     ف راس538(الح     زام األخ     ضر 

 ) . ألف راس442(وشعبیة البطنان 

ولعل االھم من ذلك كلھ ھو 

ماتتمتع بھ غالبیة الشعبیات من 

 تؤدي في حالة موارد معدنیة كامنة ،

استغاللھا بالشكل االمثل الى النھوض 

بالتنمیة المحلیة وباالقتصادات 

الالمركزیة والى تحقیق مبدأ االعتماد 

النسبي على الذات وانجاز مھام 

  . التنوع االقتصادي بعیدُا عن النفط 

  

ویتضح من المسح 

أثر بالحركات االرضیة الجیولوجي للشعبیات ان ھنالك تمایزًا في بیئات الترسیب الذي ت

والنشاطات البركانیة خالل االحقاب الجیولوجیة المتعاقبة ، 

وبالتالي تنوع الرواسب المعدنیة المتواجدة في مختلف 

  .الشعبیات 

  

وتبین الخریطة الموضحة في التقریر عرضًا الھم الخامات 

  : المعدنیة القابلة لالستثمار في الشعبیات وكالتالي 
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شكل رقم (7) تقسيم الشعبيات وفق معدالت حيازة الثروة الحيوانية 
( رأس ماشية لكل 1000 من السكان )

معدالت عالية معدالت متوسطة معدالت متدنية
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شر في شعبیات غریان ویفرن والمرقب وترھونة  وتنت:الطینات  -

 .ومسالتھ وبنغازي ودرنھ ووادي الشاطئ وسبھا 

 حیث تتواجد في شعبیات طرابلس والجبل الغربي ووادي :رمال السیلیكا  -

 . الشاطئ وسبھا 

الصخور الرسوبیة والصخور الناریة  (:صخور الزینة والبالط  -

ت سھل الجفارة ، بني ولید ، التي تنحسر في شعبیا) والمتحولة والجبس

وادي الشاطئ ، المرج ، غریان ، الكفره ، سرت ، بنغازي ، سرت ، 

 ) .الجفرة ، الزاویة

 وتنتشر في شعبیات وادي الشاطئ ، بنغازي ، وادي :خامات االمالح  -

 .الحیاة ، الجفرة

الحدید ، الرصاص والنحاس ، الذھب ، العناصر  (:الخامات الفلزیة  -

، ) العوینات الشرقیة(وتنتشر في شعبیة الكفرة ) نادرةاالرضیة ال

  .   وشعبیة وادي الشاطئ 

 
  نماذج القياس

والتعريف بالخصائص المكانية والطبيعية للشعبيات ، " اطر القياس"بعد استعراض 
السكانية واالقتصادية واالجتماعية وذلك من " نماذج القياس"ينتقل التقرير الى تحديد 

حيث يختار . يات التفاوت في اداء التنمية البشرية فيما بينها اجل تشخيص مستو
  .لذلك ثالثة نماذج رئيسية 

  

         النموذج االول
   قیاس التفاوتات السكانیة 

  
 في القول بأن التباين الشاسع في المساحة وحجم الـسكان وطبيعـة التـشتت               فال خال   

فى بين الشعبيات والمناطق في ليبيا يعبر عن        والتركز في التجمعات السكانية والتوزيع الديموغرا     
  . واقع تأريخي أكثر من كونه تقسيم تخطيطي مقصود 

  
وبدون شك فإن مثل ھذا التباین یضاعف من صعوبة التخطیط المكاني ومن توفیر   

الخدمات والبنیة التحتیة واالستجابة للطلب االجتماعي ، خاصة إذا كانت االستجابة لمقابلة الطلب 

 معاییر قیاسیة ومخطط طبیعي واضح ومحدد ، فالتفاوت الھائل في المساحة بین اصغر دعتمال ت

جدول رقم . ( ضعفًا 604ھو نحو ) 2كم 483510 الكفرة(وأكبر شعبیة )  2كم800بنغازي (شعبیة 

3 (  



  

  

  
 ) 3( رقم جدول

  

   ) ف2001( الشعبیات ومعدالت الكثافة السكانیة مساحة تقدیرات

 إجمالي من النسبة  السكاندعد الشعبیات
 السكانیة الكثافة 2 كمالمساحة السكان

  سكان الریفنسبة 2كم/ شخص 

 19.4 1.65 83860 2.62 138719 البطنان

 5.03 15.90 4908 1.47 78116 درنة

 41 5.57 14722 1.55 82037 القبة

 31.18 23.36 7800 3.44 182271 األخضر الجبل

 29.98 10.98 10,000 2.07 109830 المرج

 34.72 745.99 800 11.26 596792 بنغازي

 2.07 8.00 12800 1.93 102415 األخضر الحزام

 8.59 1.58 91620 2.73 144850 جدابیاأ

 67.7 0.25 108670 0.52 27465 الواحات

 18.74 0.10 483510 0.88 46777 الكفرة

 16.8 1.78 77660 2.62 138964 سرت

 0.6 0.35 117410 0.80 42172 الجفرة

 4.07 113.46 2770 5.93 314305 مصراتھ

 46.69 102.00 3000 5.77 305873 المرقب

 1.6 3.63 19710 1.35 71727  ولیدبن

 14 47.53 5840 5.24 277606  مسالتھترھونة

 2 603.80 1830 20.85 1104972 طرابلس

 6.1 139.25 1940 5.10 270152 الجفارة

 6 122.00 1520 3.51 185842 الزاویة

 19.1 105.58 1370 2.73 144656  صرمانصبراتھ

 11.2 37.00 5250 3.72 197117  الخمسالنقاط

 47.1 32.00 4660 2.85 151162 غریان

 40.7 0.52 72180 0.72 38088 مزدة

 39.71 5.97 13300 1.50 79434 نالوت

 32.6 0.30 51750 0.34 18089 غدامس

 0.1 11.84 9310 2.08 110249  جادویفرن

 6 2.09 31890 1.26 66698  الحیاةوادي

 52.48 0.28 72700 0.40 21002 غات

 45.3 7.64 15330 2.21 117202 سبھا

 38 0.74 97160 1.37 72576  الشاطْىوادي

 0 0.17 349790 1.18 62784 مرزق
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  2.98 1775060 100.00 5299942 المجموع

اس الثقل السكاني فسیوضح لنا ذلك صورة أخرى للخلل الحاصل ، إذ وإذا ما أخذنا بقی

 ھو نحو 2001من المالحظ أن المتوسط الوطني لحجم السكان في الشعبیة الواحدة عام 

إال أن ھنالك تشتتًا حادًا عن ذلك المعدل بین الشعبیات ، فالفرق بین أصغر .  نسمة 170,966

 1.105طرابلس (وبین أكبرھا حجمًا )  نسمة19000غدامس (شعبیة من حیث حجم السكان 

ووجھ المفارقة ھنا ، بطبیعة الحال ، ھو أن طرابلس التي تعد .  ضعفًا 61ھو نحو) ملیون نسمة

 . ثاني أصغر شعبیة من حیث المساحة تضم أعلى نسبة من السكان 

  

وباستخدام معاییر الكثافة السكانیة 

الخلل ، تتبین أبعاد ) كیلو متر مربع/ شخص(

في التوزیع السكاني بصورة أكثر جالء ، حیث 

 746تصل الكثافة في شعبیة بنغازي نحو 

نسمة لكل كیلو متر مربع وفي شعبیة 

 نسمة  ، في حین ال 604طرابلس إلى نحو

 0.1 تلك الكثافة في شعبیة مرزق ىتتعد

 0.2نسمة ، وفي شعبیتي غات والواحات 

 تتعدى ما شعبیتي غدامس ومزده فالأ. نسمة 

  2 نسمة لكل كم0.5 و 0.3فیھا الكثافة السكانیة كذلك أكثر من 
من السكان في % 50من جانب أخر ، يدلل قياس التوزيع السكاني بين الشعبيات أن نحو 
طرابلس ، بنغازي ، مصراتة ، : الجماهيرية يعيشون في خمسة  شعبيات رئيسية وهي على التوالي 

غات ( شعبيات 5في المقابل ، وفي أدنى هرم التوزيع السكاني ، هنالك نحو . المرقب ، وترهونة ومسالته 
 فيها عدد السكان من المجموع الكلي إال نسبة ضئيلة تقع في لال يشك) ، مزدة ، الواحات ، الجفرة ، الكفرة

% .2.76حدود   
 

وإذا ما استخدمنا معاییر التخطیط المكاني فان 

انیة الكبیرة والمدن الرئیسیة في الجماھیریة ، ستبرز لنا أن المقارنة بین نمو التجمعات السك

ھرمیة توزیع حجم السكان على التجمعات المختلفة ، وبالرغم من كل الجھود التي تم بذلھا 

خالل العقود الثالثة الماضیة لتحقیق التوازن السكاني ، مازالت تتصف بدرجة عالیة من 

  .الحاد بین الشعبیات والمناطق ) الطبیعي(وت المكاني التراتیبیة العمودیة والتي تعكس التفا

  

شكل رقم (8)  معدالت الكثافة السكانية بالشعبيات ( حاالت مختارة )
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وتفید المقارنات الدولیة بھذا 

الصدد لتوضیح صورتنا المحلیة ، فمن 

خالل استخدام الدلیل القیاسي المتعارف 

إجمالي (علیھ وتطبیقھ على حالة لیبیا 

السكان في الشعبیات الخمسة ذات 

التجمعات السكانیة الكبرى إلى الذین 

قطنون في الشعبیة ذات التجمع السكاني ی

نستنتج بان درجة ) طرابلس: األكبر

التراتبیة العمودیة لنمط التركز السكاني في 

الجماھیریة ھو عال جدًا بالمعاییر الدولیة 

 بعد 0.74 إلى نحو 2000، حیث یصل عام 

تلك . 0.60 بحدود 1973أن كان عام 

مؤشرات بالغة األھمیة یجب أخذھا 

  . بار عند المخططات الطبیعیة باالعت

 زفي السیاق ذاتھ ، ال یتجاو  

المعدل الوطني لسكنة التجمعات السكانیة القرویة أو المحالت الصغیرة التي تضم أقل من 

  . من مجموع محالت الشعبیات ككل % 6 ساكن أكثر من 1000

التشتت السكاني إال أن ھنالك ابتعادًا حادًا عن ھذا المعدل الوطني لدى الشعبیات ذات 

من مجموع % 25الواضح والتي تصل فیھا نسبة سكنة التجمعات السكانیة الصغرى إلى نحو 

في شعبیتي مرزق والجبل % 19و % 20سكانھا كما ھو الحال في شعبیة اجدابیا والى نحو 

  . األخضر على التوالي 

  

تنعدم في عدید وعلى النقیض من ذلك یالحظ بأن مثل ھذه التجمعات السكانیة الصغرى 

   . الشعبیات األخرى ، وباألخص مجموعة شعبیات طرابلس  والزاویة وصبراتھ وصرمان

  . )9شكل رقم (

  

الكبیرة والتي ) المدن(وإذا نظرنا إلى خریطة التوزیع المكاني للتجمعات السكانیة 

یعًا مكانیًا كفؤًا  توزع االف نسمة  ، یتبین من بینات الشكل ذاتھ بأنھا ال تتوز10یتجاوز سكانھا 

شكل رقم (9) توزيع التجمعات السكانية في الشعبيات حسب الحجم 
لسنة 2001

0% 50% 100%
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من تلك التجمعات السكانیة % 62على الشعبیات بمناطقھا الجغرافیة المختلفة ، حیث أن 

 تجمعًا على مستوى لیبیا تقع في أربعة شعبیات رئیسیة وھي 137الكبیرة البالغ عددھا 

  .طرابـلس ، سھل الجفارة ، بنغازي والمرقب 

  

 

التخطیط المكاني في الشعبیات وأشكال التدرج یتبین من البیانات أعاله ، أن أنماط 

لحجم ووظیفة التجمعات السكانیة بأحجامھا المختلفة وتباعدھا الجغرافي عن البعض األخر عن 

المدینة الرئیسیة ومراكز الخدمات في كل شعبیة یتمایز وتختلف بشكل بالغ التأثیر ، فالخریطة 

وسة في تراتب حجم التجمعات السكانیة في بعض الشعبیات تتشكل من ھرمیة متناسقة ومدر

وعالقاتھا ، وبحیث أن المدینة الرئیسیة في الشعبیة في عالقتھا بالتجمعات السكانیة الكبیرة 

. األخرى وبالقرى والتجمعات الصغیرة تشكل في تسلسلھا وحدات وظیفیة فاعلة ومتعایشـة 

كل المدینة الرئیسیة والمدن والمثال على ذلك شعبیة بنغازي والشعبیات المجاورة حیث تش

والتجمعات األخرى والقرى وحدات متكاملة ، وكما تؤكد على ذلك دراسات التخطیط المكاني 

  .والطبیعي في لیبیا والتي انجزت خالل العقود الثالثة الماضیة 

  

إال أن مثل ھذه البنیة للتخطیط الطبیعي المتوازن غیر موجودة في غالبیة الشعبیات 

 البعض منھا على ھیكل ھرمي متدرج وظیفیًا بین تجمعاتھا السكانیة ، يال یحتواألخرى إذ 

وعلیھ فھي تعتمد ، وبشدة ، على مراكز خدمات رئیسیة من شعبیات أخرى ، كما ھو الحال 

بالنسبة لشعبیات منطقة غریان التي تعتمد باألساس على شعبیة طرابلس بالرغم من بعدھا 

سبة للشعبیات المحیطة بمدینة طرابلس ، وكذلك شعبیات ترھونة واألمر ذاتھ بالن. النسبي 

   .رومسالتھ وبني ولید والمرقب على سبیل المثال ال الحص

      

وبوجھ العموم ، فإن مراجعة سریعة لخریطة توزیع المدن والتجمعات السكانیة الكبیرة 

في المناطق الحضریـة تبین ، وبجالء ، كیفیة تضخم حجم السكان وتركزھم ) القرى(والصغرى 

، وتوضح طبیعة االعوجاج الحاد لمناطق الجذب الحضریة التي تنامت بمعدالت فاقت معدالت 

 ، بعد أن كانت قد تجاوزت معدل النمو 1995-1973النمو السكاني بنحو الضعف خالل الفترة 

   . 1973-1964 أضعاف خالل الفترة 5السكاني بنحو 
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ي حدثت في لیبیا تعد باإلطار المقارن من بین األسرع في وبھذا فان عملیة التحضر الت

إال أن ما یجدر التنبیھ لھ بھذا الصدد أن تلك العملیة لم تحدث في . مجموعة بلدان العالم النامي 

إطار تطویر تدریجي لھیكل االقتصاد الوطني وبحیث یؤدي إلى مردودات ایجابیـة ، بل حدثت 

  .حالة من عدم التوازن المكاني بشكل نزوح داخلي سریع أدى إلى 

  

وفق نتائج ھذا النموذج القیاسي  یمكن التأكید من الناحیة التخطیطیة أن حل إشكالیات 

التنمیة البشریة المتمثلة في التفاوت السكاني بین الشعبیات والتمایز في إتاحیة الخدمات 

یمكن أن تتم إال في ظل وجود والوصول لھا بین الشعبیات والتي أشار إلیھا التقریر بالتفصیل ال

مخطط طبیعي وطني كالذي تعده مصلحة التخطیط العمراني في الوقت الحالي حیث یحدد مناطق 

وبؤرعدیدة للنمو في إطار الشعبیات المتجاورة یتم في إطارھا النظر إلى العالقة بین التجمعات 

كز خدمات لتحقیق التوافق السكانیة للشعبیات واقتراح استحداث أو دمج تجمعات سكانیة ومرا

  .الوظیفي فیما بینھا وتحقیق المساواة في اتاحیة الخدمات العامة 

  

یعني ذلك ، أن التخطیط المحلي على مستوى الشعبیة الواحدة ال یمكن تحمیلھ لوحده 

 التخطیط المكاني ومعالجة مثل ھذه التشوھات في التكامل الوظیفي بین التجمعات ةمسؤولی

 االمكان التنموي الكافي كناھیك عن أن البعض من الشعبیات ال تمتل. ل الشعبیة السكانیة داخ

إلنشاء مراكز تجمعات خدمیة جدیدة قادرة على التطور والتوسع والتمكن من المساھمة في 

تولید الدخل المحلي ، ومن ثم التمتع باالستدامة وبالقدرة على الجذب السكاني وتحقیق التوازن 

  .ب منھا المكاني المطلو

ومن منظور التكامل اإلنمائي یؤكد التقریر وجود فجوة تخطیطیة بالغة الخطورة بین 

المستویین المحلي والوطني ، حیث أن التخطیط المحلي الذي تعتمد لیبیا صیغتھ من خالل خطط 

الشعبیات الیمكن أن یرتبط بالتخطیط المركزي الذي تمثلھ الخطة االقتصادیة الوطنیة إال عن 

عندئذ تكتمل الحلقة التخطیطیة ما بین ماھو محلي ومناطقي . یق وجود خطط مناطقیة طر

ووطني ، وبالشكل الذي یحقق في احد أبعاده الوظائف التعایشیة المطلوبة للتخطیط المكاني 

  .والتوزیع السكاني 

  قیاس التفاوت في تركیبة 

       القوى العاملة 
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 نموذج قياس التفاوتات السكانية بين من بين الجوانب االخرى التي يتضمنها

الشعبيات هي التعرف على هيكلية القوى المنتجة من السكان والنشطة اقتصادياً في 

  . كل شعبية ، بأعتبار ذلك احد اعمدة التنمية البشرية 

 

وقد أفرزت البيانات الميدانية بهذا الصدد أن هنالك ، بوجه العموم ، تشوهاً 

العمل حسب قطاعات النشاط االقتصادي في الشعبيات ، واضحاً في توزيع قوة 

قطاعات التعليم (حيث تتكدس غالبيتها في قطاعات الخدمات االجتماعية والعامة 

 ، وتصل بالمعدل إلى) والصحة بالذات

من إجمالي قوة العمل على % 56نحو

وذلك في الواقع معدل . المستوى الوطني 

ال أن إ. مرتفع بالمقارنة بالدول العربية 

النسب بهذا الشأن تتفاوت بين شعبية 

وأخرى في مدى ابتعادها أو اقترابها من 

  .ذلك المعدل الوطني

، أن الشعبیات التي ) 10الشكل رقم ( ویبدو من خالل مراجعة المؤشرات التي یوفرھا 

خدمات الصیانة والنقل في قطاع الصناعة (ترتفع فیھا فرص العمل في القطاعات اإلنتاجیة 

وفي قطاع تجارة الجملة والتجزئة تتمتع بتوازن معتدل نسبیًا في توزیع ) لتحویلیة بالذاتا

القوى العاملة على بقیة قطاعات النشاط االقتصادي ، وتتراجع بالنتیجة نسبة قوة العمل لدیھا 

في قطاع الخدمات العامة واالجتماعیة بأقل من المعدل الوطني 

 شعبیة مصراتة اكثر من بدرجات واضحة ، حیث التتعدى في

واالمر كذلك ، ولو بدرجات . من اجمالي قوة العمل لدیھا % 35

متفاوتھ دون المعدل الوطني ، بالنسبة لشعبیات طرابلس وبنغازي 

  ) . شعبیات مصراتة ، طرابلس ، بنغازي ،سرت(وسرت 

  

 على بإال أن الملفت للنظر أن مثل ھذا االرتباط ال ینسح

: مثال (فع فیھا بصورة واضحة نسبة قوة العمل في قطاع الزراعة والرعي الشعبیات التي ترت
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، حیث ترتفع بالتوازي مع ذلك نسبة العاملین ) شعبیات مرزق ، یفرن وجادو ، نالوت ، مزدة

في قطاع الخدمات العامة واالجتماعیة الى معدالت عالیة تصل في حالة شعبیة مرزق الى نحو 

72.%  

  

 العمل للخدمات العامة واالجتماعیة تتجسد بمعظمھا في قطاعي بقي ان نذكر ان قوة

التعلیم والصحة ، وھما قطاعان یعتمدان كلیا على مرتبات الدولة ویشكالن حالة واضحة 

  . للتشغیل المنقوص وضعف االنتاجیة ، كما سیتضح ذلك في الفصول القادمة من التقریر 

  

 

 لتركیبة قوة العمل في اوإذا ما نظرن

 ، فان شعبیات من زاویة الخلفیة التعلیمیةال

البیانات توضح لنا بعض الظواھر السلبیة 

التي یتوجب على الخطة الوطنیة والخطط 

المحلیة مواجھتھا وتعدیل اعوجاجھا ، حیث 

أن قوة العمل ذات اإلعداد التعلیمي المتقدم 

تتركز في شعبیات المدن الرئیسیة 

كل رقم ش. (والتجمعات السكانیة الكبرى 

11. (  

  

نالحظ في ھذا المضمار بان شعبیات 

ترتفع ) طرابلس وبنغازي(المدن الكبرى 

فیھما نسبة  حملة الشھادات الجامعیة في 

و % 13ھیكلیة قواھما العاملة إلى نحو 

تلیھما في ذلك شعبیات . على التوالي % 11

و الزاویة %) 10.6(سھـل الجفـارة 

)10.4.(%  

  

  

شكل رقم (11) التوزيع النسبي لقوة العمل حسب الحالة 
التعليمية ( نماذج مختارة )
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 شعبیة تتضائل فیھا قوة العمل من حملة الشھادة الجامعیة بشكل 17 یقابل ذلك نحو 

من إجمالي قواھا العاملة ، وترتفع % 3.13بالغ الخطورة ، حیث التشكل بالمعدل أكثر من 

، وتصل فیھا كذلك نسبة قوة العمل % 16إلى نحو ) األمیة(فیھا قوة العمل غیر الماھرة 

  % . 15إلى نحو ) دون االبتدائیة (المتسربة من التعلیم 

  

على الجانب االخر ، یمكن القول ، وبصورة إجمالیة ، أن ھنالك توزیعًا عادًال نوعًا ما 

من % 28لقوة العمل ذات التحصیل التعلیمي الثانوي بین الشعبیات حیث تشكل بالمعدل نحو 

اء الشعبیات إجمالي قوة العمل  وتتمحور غالبیة الشعبیات حول ھذا المعدل أو تزید عنھ باستثن

وغات % 21والواحات % 18والحزام األخضر  % 17واجدابیا %) 16(النائیة كالكفرة 

21 .%  

  

  النموذج الثاني 

 قياس التفاوت االقتصادي 
  

یسلم االطار النظري للنموذج القیاسي الذي تبناه التقریر في ھذا الحقل والذي تم اختبار 

ان الناتج االجمالي المحلي لكل شعبیة یعتمد بالدرجة عالقاتھ بدقھ للتأكد من صدقیة أفتراضاتھ 

االساس على بنیتھا االقتصادیة وعلى التوزیع النسبي لقواھا العاملة على قطاعات النشاط 

  . االقتصادي غیر النفطي 

  

وتدلل عملیة التحلیل لنتائج النموذج أن ھنالك تمایزًا واضحًا في ھذا المضمار بین 

بان  مجموعة ) 4الجدول رقم (شعبیات ، حیث یالحظ من بیانات المجموعات المختلفة لل

صرمان والى حد ما شعبیة النقاط /طرابلس ، سھل الجفاره ، الزاویة ، صبراتة(شعبیات 

تحظى بأعلى المعدالت للناتج اإلجمالي المحلي ، وعلیھ فان معدل دخل الفرد فیھا ) الخمس

، إضافة ) بنغازي ودرنھ(الترتیب بعد ذلك شعبیتي ویأتي ب. مرتفع بالمقارنة ببقیة الشعبیات 

  ) . إلى شعبیة مصراتة ذات الطابع التجاري

وإذا ما أخذنا بمعیار المعدل الوطني لدخل الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي غیر 

 ، نستنتج بان معدل دخل الفرد في كل من 1999عام )  دینار2047(النفطي والبالغ نحو 

و % 17و% 19تفوق المتوسط الوطني بنسب ) صرمان وبنغازي/براتةطرابلس وص(شعبیات

  على التوالي % 15
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وبوجھ العموم فان مجموعة 

الشعبیات األولى المشار لھا أعاله 

تستأثر بأعلى معدالت لدخل الفرد من 

مقارنة ببقیة الناتج اإلجمالي المحلي 

 2429طرابلس : مثال (الشعبیات 

 2394دینار ، صبراتة وصرمان 

 دینار ، 2254دینار سھل الجفارة 

  ) . دینار 2283الزاویة 

  

أما الشعبیات المتدنیة في 

معدل دخل الفرد من الناتج المحلي ، 

فالقاسم المشترك الذي یجمعھا ھو 

سواد نمط اإلنتاج الرعوي والصبغة 

الة التشتت السكاني الریفیة وح

وارتفاع نسب األمیة بین السكان 

وقوة العمل واالفتقار إلى مراكز 

خدمات واالتكال في الغالب على 

شكل . (الشعبیات الكبیرة المجاورة 

  )12رقم 

ویصل انخفاض معدل الفرد 

في البعض من تلك المجموعة من 

دون % 31الشعبیات إلى نحو 

یة المتوسط الوطني ، ومثال ذلك شعب

 معدل دخل زاجدابیا التي ال یتجاو

.  دینار1417الفرد فیھا أكثر من

وكذلك األمر بالنسبة إلى شعبیة مزدة 

دون % 28دینار أو نحو 1480(

  وشعبیة الشاطئ) المتوسط الوطني

 )4 (جدول
   الفرد نصیب ومتوسطالمحلي غیر النفطي  اإلجمالي الناتج

   الشعبیات مستوى على
)1999( 

 الفرد نصیب )دینار ملیون (الناتج السكان الشعبیة
 )دینار(

 1863.69 238.39 127913 البطنان

 2394.61 179.96 75152 درنة

 1551.11 112.63 72612 القبة

 1681.28 287.23 170840 األخضر الجبل

 1682.83 175.23 104128 المرج

 1700.82 169.09 99417 األخضر الحزام

 2355.95 1324.52 562203 بنغازي

 1417.19 195.95 138267 اجدابیا

 2014.92 51.32 25470 الواحات

 1539.11 65.5 42557 الكفرة

 1629.94 203.36 124765 سرت

 2289.4 90.39 39482 الجفرة

 2012.64 561.14 278808 مصراتھ

 1595.45 106.08 66489 ولید بنى

 1618.48 464.77 287165 المرقب

 1822.87 476.09 261176 مسالتھ / ترھونھ

 2428.53 2589.56 1066308 طرابلس

 2254.3 570.95 253271 الجفارة

 2282.74 401.28 175789 الزاویة

 2386.65 328.52 137649 صرمان/صبراتھ

 1984.75 370.37 186608 الخمس النقاط

 1789.64 257.85 144079 غریان

 1480.19 51.94 35090 مزدة

 1976.86 205.07 103735 جادو/یفرن

 1813.60 128.74 70986 نالوت

 1834.08 31.26 17044 غدامس

 1900.97 207.05 108918 بھاس

 1552.56 105.97 68255 الشاطىء

 1625.57 99.67 61314 الحیاة وادي

 1948.08 115.48 59279  مرزق
 1873.14 36.50 19486 غات

  12شكل رقم 
 الخمسة التي تحصل على الشعبیات
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 1551(وشعبیة القبة ) دون المتوسط الوطني% 24 دینار أو 1553 (

  ) .اقل من المتوسط الوطني% 24دینار أو 

  

 مستویات التفاوت من خالل التصنیف العام النوإذا ما تناو

 شعبیات تتحلق حول المتوسط الوطني 8للشعبیات نالحظ بان ھنالك 

 شعبیات فوق 7لدخل الفرد من الناتج المحلي في الشعبیات ، ویقابلھا 

  . أخرى تقع دون المتوسط 16المتوسط الوطني و 

  

  

القتصـادیة ومن اجل الذھاب خطوة أعمق في تحلیل التفاوتات ا

، نتناول الناتج اإلجمالي المحلي غي النفطي المولد في كل شعبیة وفقًا 

لقطاعات النشاط االقتصادي الرئیسیة ، حیث نستنتج عندئذ جملة 

  .حقائق ھامة أخرى 

   

إذ تدلل االستنتاجات بھذا الصدد أن الشعبیات ذات اإلنجاز العالي في تولید الدخل 

ھي تلك التي تقل فیھا نسبیًا حصة الدخل المتأتي ) وبنغازي بالذاتشعبیتي طرابلس (المحلي 

) اإلنفاق العام على قطاعي التعلیم والصحة ومرتباتھا باألساس(من قطاع الخدمات االجتماعیة 

، وتزداد عندھا بالمقابل نسبة الدخل المحلي المتأتي من النشاطات الخدمیة للقطاع الفردي 

طاعات تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق وقطاعات النقل ق(والتشاركي بدرجة كبیرة 

المال والتأمین وخدمات (، إضافة إلى قطاع الخدمات االقتصادیة ) والتخزین والمواصالت

  )13شكل رقم . () األعمال

  

ولعل الحقیقة الھامة 

األخرى ھي أن معدالت الناتج 

اإلجمالي المحلي في القطاعات 

عة والصناعة الزرا(اإلنتاجیة 

 ، ولم تفلح ، على ما یبد) باألساس

في تحقیق قیمة مضافة تدلل على حدوث وتائر نمو قادرة على زیادة الطلب المحلي وبالتالي 

 من خالل ما طوعلیھ فھي ال ترتب. زیادة االستھالك وتحریك الدورة االقتصادیة في الشعبیات 

 للفردأعلى معدل دخل  

 الترتیب  الشعبیة

 1 طرابلس
 2 درنھ

 3 صبراتھ /صرمان

 4  بنغازي
 5 زاویةال

 الدخل الخمس ذات الشعبیات
  األدنى

 الترتیب  الشعبیة

 1 اجدابیا 
 2 مزدة
 3 الكفرة
 4 القبة

 5 الشاطئ وادي

شكل رقم ( 13 )  الناتج المحلي للشعبيات حسب قطاعات النشاط االقتصادي 
الرئيسية ( حاالت مختارة لتقييم التوازن )
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 دخل الفرد من الناتج اإلجمالي المحلي غیر طردیًا مع زیادة معدل  البیانات ارتباطًاھتوضح

  .المعنیة  النفطي أو إجمالي الناتج في الشعبیة

  

وعلى عكس السمات المشتركة للشعبیات ذات اإلنجاز العالي في تولید الدخل ھنالك 

سمات الشعبیات التي یتدنى فیھا معدل دخل الفرد دون المستوى الوطني بصورة حادة ، حیث 

فاع نسبة الدخل المحلي الناشئ عن قطاع الخدمات االجتماعیة وتتراجع نسبة یالحظ فیھا ارت

الدخل المولد من القطاعات الخدمیة للجملة والتجزئة والخدمات األخرى االقتصادیة التي تعتمد 

والمثال الذي نختاره للتدلیل على ذلك ھو حالة . باألساس على القطاع التشاركي والفردي 

 الشاطئ حیث یصل فیھما الدخل المحلي المتولد من قطاع الخدمات شعبیتي القبة ووادي

من جانب آخر نالحظ أن الشعبیات التي . االجتماعیة والعامة الى نحو نصف اجمالي دخلھا 

تحقق أداءًا عالیًا في تولید الدخل المحلي ومعدل دخل الفرد ھي ذاتھا التي یرتفع فیھا عدد 

  .ي كنسبة من السكان التشاركیات ومنشآت القطاع الفرد

  
  
  

   النموذج الثالث 

   قیاس التفاوت االجتماعي 

  
بعد حساب التفاوت االقتصادي بين الشعبيات مقاساً بمدى قدرة الشعبية على توليد الدخل المحلي 

المتجدد والنهوض بدخل الفرد كحصة من الناتج اإلجمالي المحلي غير النفطي ، تكتمل عملية القياس من 
وفي الوقت الذي يقيس في التفاوت االقتصادي المؤشرات . عرف على درجات التفاوت االجتماعي خالل الت

اإلجمالية لالقتصاد لكل شعبية ، فان التفاوت االجتماعي يعتمد على مؤشرات األحوال المعيشية لألسر 
بط بين اإلنجاز  يتيح لنا الرنوبمعنى أخر فان الجمع بين القياسيي. ودرجات إشباعها ورفاهها محلياً 

.االقتصادي على المستوى الكلي وأثره على واقع أحوال المعيشة في الشعبيات   
  

ويساعدنا مثل هذا القياس  في التعرف على التكوين االجتماعي التقريبي لكل شعبية وتحديد 
 مواصفاتها العامة كمنطقة جغرافية وتخطيطية ، مما يعين الجهات التخطيطية مركزياً 

 
 على تصميم السياسات والبرامج التنموية المحلية والمناطقية للنهوض بالتنمية البشرية وفق ومحلياً

 ، ياالحتياجات الفعلية ، وتوزيع موارد الميزانية العامة طبقاً لمعايير متوازنة يدخل فيها المعيار االجتماع
.إضافة للمعيارين االقتصادي والسكاني   

لألسر ) الحاجات األساسية غير المشبعة(د أسلوب قياس وقد اعتمد فريق العمل بهذا الصد
 وبيانات المسح 1995وهذا األسلوب قابل للتطبيق على بيانات التعداد السكاني . والسكان في كل شعبية 

ويسمح بتصميم تصنيف لالسر المعيشية وللسكان استنادا إلى درجة إشباع ) 2000(االجتماعي الشامل 
. توافر بصددها بيانات كافيةالحاجات األساسية التي ت  
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وقد قام فريق العمل بتطبيق هذه المنهجية وفق خطواتها المطلوبة مستخدماً التحليالت والعالقات 
وقد جرى اختيار ثالثة ميادين إلشباع الحاجات األساسية ذات صلة مباشرة . اإلحصائية الالزمة لكل خطوة 

.عي بين األسر في الشعبيات بتشخيص وقياس أحوال المعيشة والمستوى االجتما  

المسكن ومؤشراته ، حيث تم اختيار قياس حصة الفرد من الغرف لدى األسر : الميدان األول  §

  .المعيشية في الشعبية 

المرافق العامة ،ممثال في قياس وسيلة الصرف الصحي واإلصحاح الذي تعتمده : الميدان الثاني  §

 .األسرة المعيشية  

عليم ومؤشراته ، حيث جرى اختيار مؤشر تصنيف السكان في الشعبية حسب الت: الميدان الثالث  §

مستويات التأهيل الدراسي ، وكذلك مؤشر تصنيف اإلناث في الشعبية حسب مستويات التأهيل 

 .الدراسي

وقد قام فريق العمل بتكييف نموذج قياسي تراتبي ضمن المنهجية المتبعة من أجل تصنيف األسر المعيشية 
 لكل مؤشر من المؤشرات االجتماعية المختارة ، وكما نفي كل شعبية وفق درجات اإلشباع أو الحرماوالسكان 

)  16إطار رقم (هو موضح في   

) 17(إطار رقم   
 النموذج القياسي التراتبي لقياس التفاوت 

 االجتماعي بين الشعبيات 

كان في كل  المعيشية والساألسر   قام فريق العمل بأعتماد سلم قياس لتصنيف 
شعبية وفق درجة اإلشباع أو الحرمان من حاجات السكن والمرافق العامة والتعليم 

وكان من المفترض إدخال مؤشرات أخرى حول الحالة . التي تم اختيار مؤشراتها 
.   الصحية أال أن بيانات ذلك القطاع اليمكن االعتماد عليها بدرجة عالية من الثقة 

قيم كل مؤشر إلى قيم معيارية تقرر العالمة التي تعطي  ولهذا الغرض تم تحويل 
وعليه  . 2وتقع هذه العالمة بين صفر و. للمؤشر وفق درجة اإلشباع أو الحرمان 

فهي تساوي صفر في أقصى حالة ممكنه من الحرمان من الحاجة التي يمثلها 
تساوي  في أعلى حالة ممكنة من اإلشباع للحاجة المختارة ، و2المؤشر ،وتساوى 

" .            عتبة المؤشر" عليه ق عند وقوعها في الوسط أو عند حدود ما نطل1
                 

  وقد تم بهذا الصدد تبني تصنيف أساسي لألسر المعيشية والسكان في كل شعبية 
يقسمها إلى خمس درجات إشباع أو حرمان في المؤشرات المختارة لقياس 

:  التصنيف على النحو التالي وجرى. المستوى االجتماعي   
عندما تنال األسرة المعيشية أو : درجة إشباع منخفضة جداً  

 0.75السكان في الشعبية المعينة عالمة اقل من واحد وتقع بين صفر إلى 
.  

عندما تكون العالمة اقل من واحد ، ولكنھا تقع : درجة إشباع منخفضة  •
  . 0.99 وحتى 0.75بین 

 .1.25 و 1عندما تنال األسرة عالمة تقع بین :  متوسطة إشباعدرجة  •
عندما تنال األسرة أو السكان عالمة عالیة تقع بین : درجة إشباع مرتفعة  •

 1.49 وحتى 1.26
 باعتبارھا أقصى 2 وحتى 1.5حیث تقع بین : درجة إشباع مرتفعة جدًا  •

 .حالة ممكنة من اإلشباع 
ت عتبة اإلشباع في الشعبیات المختلفة ویتناول المقیاس تحدید نسب األسر الواقعة تح

، وتصنیفھا وفقًا لذلك ، وكشف درجة األولویة التي یجب أن تعطى للتنمیة الریفیة في 
الشعبیات ذات التشتت السكاني الحالي ، كما یحدد المقیاس عالوة على ذلك العدد 

دیر الحجم الفعلي لألسر والسكان دون عتبة اإلشباع في مختلف الشعبیات بما یتیح تق
العددي للفئات المستھدفة وأماكن تواجدھا في الشعبیات من اجل التخطیط الدقیق 
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   سمات التفاوت حسب

  دلیل السكن ومؤشراتھ
  

يمثل إشباع حاجة السكن المالئم احد 
األركان األساسية للرفاه األسري وقياس 

وفي السياق الليبي فان . يشي المستوى المع
البيت لساكنه ، وان نوعية حياة األسرة تعتمد 

في أحدى أركانها على خصائص المكان 
. والسكن الذي يتوجب ضمانه لكل أسرة  

وألجل بناء الدلیل القیاسي 

المعدل الوطني لحجم االسرة ( أفراد ، 6للتفاوت السكني ، تم اعتبار األسرة المعیشیة المكونة من 

، التي یقیم أفرادھا في مسكن مكون من )  وفق نتائج المسح االجتماعي الشامل2000اللیبیة عام 

 غرفة للفرد الواحد 0.5وبمعنى أخر فإن معدل ) . 1(ثالثة غرف ، تقع على العتبة وتأخذ عالمة 

  .وان العالمات دون ذلك تشكل الحاالت النسبیة للحرمان . ھو العتبة 

جملة المقاییس التي جرى إتباعھا في قیاس التفاوت السكني بین األسر ) 5الجدول رقم (ویوضح 

 .المعیشیة في الشعبیات 

     

وكما ھو مالحظ ، فقد توزعت األسر المعیشیة في الشعبیات حسب دلیل التفاوت 

والذي یرتب الشعبیات ترتیبًا ) 6الجدول رقم (اإلجتماعى في حالة السكن على النحو المبین في 

من مجموع األسر ) المنخفضة جدًا(لیًا حسب نسبة األسر ذات درجة اإلشباع المتدنیة تناز

 .المعیشیة داخل الشعبیة

وإذا ما نظرنا إلى تسلسل الشعبیات الوارد في الجدول المذكور نالحظ بأن شعبیة مرزق 

ني ، حیث على سبیل المثال لدیھا أعلى نسبة من األسر المعیشیة التي تعیش حالة السـكن المتد

 ان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .للسیاسات االجتماعیة ولتخصیص الموارد المطلوبة 

شكل رقم (14) االختالفات في حجم االسر المعيشية بين الشعبيات (2000)
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من األسر في تلك الشعبية تقع في خانة السكن المنخفض جداً ، تليها في ذلك شعبيات المرج % 42نحو 
لي نحو والجفرة ووادي الحياة وغات حيث تصل نسبة األسر لديها في ذلك المستوى السكنى المتدني إ

.لكل منها % 30  
                                                         

 على الطرف األخر ، تأتى شعبیة     

سرت على رأس القائمة من حیث تضائل 

نسبة األسر التي تعیش في حالة السكن 

تلیھا شعبیات %) 3.4(المنخفض جدًا 

قاط والن%) 7.2(بنى ولید 

وصرمان وصبراتھ %) 8(الخمس

  %) .11.8(والزاویـة %) 10.6(

  
  
  

  
  
  
  

  
  

  )6(                                          جدول 
  في الشعبیات) عدد الغرف(توزیع االسر المعیشیة حسب التفاوت االجتماعي في حالة السكن 

  )ان في درجة الحالة المنخفضة جدًاترتیب تنازلي حسب النسبة لحصة الشعبیة من اجمالي السك      (

  5جدول رقم 

 مقاییس تحدید التفاوت السكني بین األسر في الشعبیات

 العالمة المستحقة )غرفة ( حصة الفرد 

 2  غرف فأكثر3

 1.8  غرفة2 -2.99

 1.6  غرفة1– 1.99
 1.4  غرفة0.76 – 0.99
  1.2   غرفة0.51– 0.75
  )العتبة  (1.0   غرفة0.5

0.8  
0.6  
0.4  

   غرفة0.5أقل من 

0.2  
  0.0  يمسكن كوخ أو متدن

 مرتفعة جدًا    مرتفعة        متوسطة      منخفضة       منخفضة جدًا   الشعبیة

 11.38 7.10 23.12 16.62 41.77 مرزق

 6.48 15.51 31.56 15.97 30.46 المرج

 11.03 19.31 24.16 14.91 30.59 الجفرة

 1.06 8.80 35.52 23.95 29.95 وادي الحیاة

 1.06 8.80 35.52 23.95 29.95 غات

 8.22 7.87 37.48 23.09 23.34 الجبل االخضر

 1.31 14.57 45.92 17.89 22.12 غدامس
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 1.31 14.57 45.92 17.89 22.12 نالوت

 6.57 6.51 30.35 34.53 22.04 سبھا

 3.63 10.4 36.79 27.73 21.27 وادي الشاطئ

 3.86 13.52 37.79 24.48 20.35 طرابلس

 4.74 16.64 42.89 31.57 20.8 الكفرة

 4.85 10.15 37.49 28.47 19.04 اجدابیا

 4.85 10.15 37.49 28.47 19.04 الواحات

 4.69 12.57 46.45 18.74 17.55 الحزام االخضر

 6.57 9.82 33.29 33.17 17.15 بنغازي

 2.29 3.95 55.89 21.51 16.37 یفرن وجادو

 4.57 7.65 45.86 26.59 15.32 درنھ

 4.05 10.29 47.09 26.28 14.21 مصراتھ

 4.91 9.01 41.58 29.29 15.19 القبة

 3.65 10.78 47.1 26.23 14.13 المرقب

 6.18 11.84 47.51 20.95 13.52 الجفارة

 4.18 8.65 47.86 26.13 13.26 ترھونة ومسالتھ

 4.94 5.83 50.11 26.1 13.01 البطنان

 3.8 7.83 56.32 20.79 11.27 غریان

 3.8 7.83 56.32 20.79 11.27 مزدة

 4.52 10.85 54.00 18.83 11.8 الزاویة

 1.6 10.02 54.09 23.68 10.61 صرمان وصبراتة

 4.36 10.3 54.87 22.47 8.0 النقاط الخمس

 19.19 12.48 35.44 25.65 7.25 بني ولید

 13.77 13.55 57.56 11.72 3.39 سرت
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 أساس التوزیع العددي لألسر تصنیف التفاوت السكنى بین الشعبیات على اوإذا ما أردن

وحصر أماكن التواجد لألسر التي تعیش حالة السكن المنخفض جدًا وحصة كل شعبیة من 

إجمالي األسر في لیبیا الواقعة في ذلك المستوى ، فإن ترتیب الشعبیات حسب التواجد الفعلي 

  .ة فیھا سیختلف عن الترتیب السابق بحكم اختالف عدد السكان في كل منھا  للفئات المحروم

وحسب نتائج النموذج القیاسي ، فإن شعبیة طرابلس تضم أكبر عدد من األسر 

  أسرة تشكل مجموع 120621فمن أصل . المعیشیة التي تعیش حالة السكن المنخفض جدًا 

أي ( أسرة منھم 30891لیبیا ، ھنالك نحو من یعیشون ذلك المستوى من السكن المتدني في 

 ألف أسرة 13(یعیشون في تخوم شعبیة طرابلس ، تلیھا في ذلك شعبیة بنغازي %) 26نحو 

وشعبیة الجبل %) 4 و أسرة أو نحف األل5(وشعبیة المرقب )  من اإلجمالي% 11 وأو نح

 .%)3.7 و أسرة أو نح4434(وشعبیة مصراتھ %) 3.9 أسرة أو4790(األخضر 

  

ولعل ما یلفت االنتباه بھذا الصدد ھو أن شدة التفاوت الجغرافي بین الشعبیات لألسر    

المعیشیة المصنفة في درجة إشباع سكني منخفضة جدًا ، أعلى مما علیھ بالنسبة لتفاوت األسر 

ذوي درجة إشباع مرتفعة جدًا ، حیث أن تفاوت نسب الحرمان تقـع بین حـد أعلـى قـدره 

) من مجموع األسر%3.4(في حالة شعبیـة مرزق وبین حـد أدنى ال یتعدى ) ألسرمن ا42%(

وعلى العكس من ذلك فإن تفاوت نسب اإلشباع السكني المرتفع جدًا . في حالة شعبیة سرت 

من مجموع % 14(لألسر في الشعبیات یقع بین مدى أضیق یصل أقصاه في حالة شعبیة سرت 

  ) .من مجموع لألسر لكل منھما% 1( وادي الحیاة وأدناه في شعبیات غات ،) األسر

  

  

  سمات التفاوت حسب دلیل     
      اإلصحاح والصرف الصحي

  
اعتمد فریق العمل في قیاسھ للتفاوت بین اآلسر المعیشیة في الشعبیات فیما یتعلق 

ى بمدى تمتعھا بالمرافق العامة والوسیلة الرئیسیة التي تستعملھا في الصرف الصحي ، عل

 كاستخدام تصنیف ثالثي وبحیث تم اعتبار جمیع المساكن التي ترتبط بخزان خاص أو مشتر

وبالنسبة للمساكن المربوطة بالمجاري العامة ) . 1.0عالمة (بمثابة الحد الذي یشكل العتبة

أما المساكن ) . 1.5(فھي مستوفیھ للشروط بالحد المقبول وعلیھ تقع فوق العتبة أو بعالمة 
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ة الشروط والتي تكون درجة التمتع بخدمات اإلصحاح والصرف الصحي فیھا منعدمة المتدنی

 ).0.0(فان عالمتھا تكون ) بدون مجارى(

  

الجدول رقم (ومقارنتھا بما ورد في ) 7الجدول رقم (ویساعدنا استعراض البیانـات في 

 بشكل ف یختلعلى االستنتاج بأن توزیع الشعبیات حسب دلیل اإلصحاح والصرف الصحي ال) 6

نوعي كبیر عن توزعھا حسب دلیل المسكن ، فالشعبیات التي ترتفع فیھا نسب اآلسر المعیشیة 

 ذات الحرمان المتمثل في السكن المتدني ترتفع كذلك وبصورة طردیة في غالب نسب اآلسر

المعیشیة التي تقطن في مساكن بدون مجارى ، وتصل نسبة تلك اآلسر في حدھا األعلى لدى 

والجبل %) 11(ومرزق %) 12(وغات ) من مجموع اآلسر المعیشیة% 14.5( بیة المرجشع

  %). 12.5(والكفرة ) 11.5(األخضر

  

ولعل من النتائج الواضحة بھذا الصدد إن الشعبیات التي تتضائل فیھا نسبة اآلسر التي 

عبیات تقطن في مساكن تفتقر إلى المجارى أوغیر مرتبطة بشبكة أو بخزان ھي باألساس ش

وعلیھ فإن نسب . المدن الكبیرة ذات التخطیط الحضري الذي یربطھا عادة بشبكة للمجارى 

وكذلك %). 0.32(األسر في ھذا الحقل تتراجع في شعبیة بنغازي إلى معدالت طفیفھ تمامًا   

أما شعبیة طرابلس فترتفع فیھا نسبة اآلسر التي ) . 0.56(اآلسر بالنسبة لشعبیة مصراتـھ 

وذلك لوجود العدید من التجمعات %) 2.5( مساكن بدون مجارى لتصل إلي حدود تقطن

  .السكنیة العشوائیة حول المدینة 

  

 تفاوت حاد دإال أن ما یتوجب لفت النظر إلیھ ھو إنھ على عكس دلیل السكن ، ال یوج

 نسب بین الشعبیات فیما یتعلق بنسبة اسرھا المعیشیة المصنفة بدون مجاري ، فھي بأجمعھا

% 3 ز بصورة بعیدة عن المعدل الوطني الذي ال یتجاوفغیر مرتفعة ارتفاعًا حادًا وال تنحر

  . المعیشیة اللیبیة األسرمن مجموع 

ولكن االنحراف الحاد عن الوسط الوطني بین الشعبیات یبرز بصورة واضحة بین 

، وكذلك بین ) ك مشترأي تلك المرتبطة بخزان خاص أو( التي تقع على العتبة ةاألسر المعیشی

) المرتبطة مساكنھم بشبكة مجاري(األسر المعیشیة ذات اإلشباع المرتفع من ناحیة اإلصحاح 

أن الفرق بین الشعبیات واسع جدُا فیما یتعلق بنسبة ) 7الجدول رقم (حیث نالحظ من بیانات 

  األسر التي لدیھا صرف صحي یرتبط
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وتسجل أعلى نسبة  . كبخزان خاص أو مشتر

في ھذا المستوى المتوسط من  األسرمن 

المرافق الصحیة لدى شعبیة صرمان 

) من األسر في الشعبیة%90نحـو (وصبراتھ 

أما النسبة الدنیا فھي لدى شعبیة درنة . 

في حین أن المعدل الوطني ھو %)8(

  . من مجموع األسر اللیبیة % 48.25

   

واألمر ذاتھ بالنسبة لألسر المعیشیة 

م صرف صحي مالئم وترتبط التي تتمتع بنظا

مساكنھا بشبكة المجاري العامة ، حیث  تصل 

في أعلى نسبة بینھا لدى شعبیة درنة 

أما النسبة ) . من مجموع األسر% 91(

 المستوى المرتفع من االدنیا لتمتع األسر بھذ

المرافق فھي لدى شعبیة ترھونھ ومسالتھ إذ 

من مجموع % 9.5( أكثر من ىال تتعد

ي حین آن المعدل الوطني یبلغ ، ف) األسر

، وھو بذلك یشابھ المعدل الوطني % 48

لنسبة األسر المعیشیة اللیبیة التي تعتمد على 

الخزان الخاص أو المشترك في صرفھا 

 .الصحي 

  

وإذا ما أردنا تصنیف التفاوت في 

حالة االفتقار إلى خدمات اإلصحاح والصرف 

الصحي المالئم بین الشعبیات من خالل 

لتوزیع العددي لآلسر المعیشیة التي ال ا

 مساكنھا بالصرف الصحي وحصة كل طترتب

شعبیة من إجمالي اآلسر في لیبیا التي تعانى 

  ) 7(جدول 
  فاوت االجتماعيتوزیع االسر المعیشیة حسب الت

  في حالة االصحاح والصرف الصحي في الشعبیات
  ترتیب تنازلي حسب النسبة لحصة الشعبیة من اجمالي (

  )  السكان في درجة الحالة المنخفضة جدًا
 

  مرتفعة        متوسطة       منخفضة   الشعبیة

 49.82 35.71 14.47 المرج

 28.87 58.63 12.48 الكفرة

 41.81 46.34 11.85 غات

 67.69 20.75 11.56 الجبل االخضر

 40.8 48.7 10.5 مرزق

 46.61 45.01 8.38 البطنان

 9.57 82.28 8.15 ترھونة ومسالتة

 33.82 58.25 7.93 مزدة

 76.45 15.76 6.55 القبة

 32.78 60.86 6.27 وادي الحیاة

 34.33 59.54 6.13 الحزام االخضر

 73.90 21.34 4.76 اجدابیا

 12.4 83.37 4.23 لنقاط الخمسا

 75.4 20.4 4 سبھا

 50.32 45.98 3.7 سرت

 15.95 80.46 3.59 غریان

 9.79 87.43 2.78 یفرن وجادو

 71.7 25.7 2.5 طرابلس

 49.37 48.26 2.37 غدامس

 23.76 72.86 1.93 الواحات

 21.53 76.80 1.67 المرقب

 42.56 55.96 1.48 وادي الشاطئ

 28.5 70.13 1.37 الجفارة

 10.4 88.35 1.2 نالوت

 26.12 72.86 1.02 الزاویة

 80.26 18.94 0.8 بني ولید

 91.31 7.96 0.73 درنھ

 9.79 89.54 0.67 صرمان وصبراتة

 35.38 64.06 0.56 مصراتة

 35.6 62.5 0.55 الجفرة

 73.07 24.51 0.32 بنغازي
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من ذلك ، نالحظ آن ترتیب الشعبیات حسب التواجد الفعلي لآلسر المفتقرة إلى ھذه الخدمة ال 

كان ، مما یدلل على تفاقم مثل  كثیرٌا عن الترتیب السابق ، بالرغم من اختالف عدد السفیختل

 . ھذه المشكلة 

 

ووفق ما أفرزتھ نتائج النموذج القیاسي ، فإن شعبیة وادي الحیاة تحتوي على أكبر 

 أسرة 21726 مساكنھا بمجارى أو بخزان ، فمن أصل طعدد من اآلسر المعیشیة التي ال ترتب

 أسرة منھا تتواجد في تلك 2655ك في لیبیا تعاني من االفتقار إلى من مرافق اإلصحاح ، ھنال

، یلیھا في ذلك شعبیة الجبل األخضر حیث تضم نحو ) من اإلجمالي% 12.0أي نحو (الشعبیة 

 و أسرة أو نح1823(، وشعبیة طرابـلس )  من اإلجمالي%11نحو ( أسـرة معیشیة 2318

 أو 1642(ومثلھا شعبیة المرج %) . 7.0 أسرة أو 1657(وشعبیة ترھونة ومسالتھ %) 8.0

 أسرة محرومة من تلك الخدمة تبلغ 1532أما شعبیة اجدابیا فھي األخرى تضم نحو  %) . 7.0

  . من إجمالي األسر المعیشیة اللیبیة ضمن ذلك المستوى % 7.0نحو 

  

  

  سمات التفاوت حسب دلیل       
         إشباع حاجة التعلیم 

  
نسانیا وبعدًا اساسیًا من ابعـاد التنمیة تمثل حاجة التعلیم في العصر الراھن حقًا إ      

ویعتبر إشباع تلك الحاجة في الفكر الجماھیري تعبیرًا عن حق الفرد الطبیعي في . البشریة 

ومن اجل قیاس الجوانب المختلفة إلشباع ھذه الحاجة لدى مختلف الشعبیات وتحدید . المعرفـة 

  : ملة مؤشرات لذلك وكاالتي مدى التفاوت النسبي بینھا فقد اعتمد فریق العمل ج

في كل ) ذكور وإناث(سنوات فأكثر 10نسبة السكان بعمر (مؤشر التحصیل التعلیمي  •

 ) .شعبیة حسب المؤھل التعلیمي

ولحساب التفاوت وفق ھذا المؤشر ، فقد تقرر اعتبار الحد األدنى للتحصیل الدراسي 

 وعلیھ فقد تم تقدیر عالمة ).االبتدائیة(للفرد ھو إنھاء مرحلة دراسیة على األقل 

أما إنھاء المرحلة األساسیة فقـد حظي . لھذا المستوى واعتباره بمثابة العتبة ) 1.0(

في  حین یستحق التحصیل الثانوي والجامعي فما فوق عالمة كاملة ) 1.5(بعالمـة 

)2.0. (  
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 ترتیبھم وبالنسبة للسكان ذوى المستوى المتدني من التحصیل التعلیمي وممن یقعون في

دون العتبة ، فإن من لم یكمل المرحلة االبتدائیة ویلم بالقراءة والكتابة فقط یستحق 

  ) . 0.0(أما السكان األمیون تمامًا فعالمتھم تساوي  ) .  0.5(عالمة

   

نظرًا ألھمیة تعلیم اإلناث كتعبیر عن اإلنجاز الحضاري ألي مجتمع وكمعیار أساسي لقیاس  •

 فقد تقرر إضافة مؤشر أخر لقیاس التفاوت في إشباع حاجة التعلیم بین التقدم أو التخلف ،

 .بین السكان )  سنھ فأكثر10(الشعبیات معبرًا عنھ بالتحصیل التعلیمي لإلناث في سن 

 

ویأتي ھذا المؤشر الھام استكماال للمؤشر أعاله الذي رأیناه یتعامل مع التحصیل التعلیمي 

ان مؤشر تحصیل اإلناث یأخذ في تصنیفاتھ بنفس العالمات وعلیھ ف. لسكان الشعبیة ككل 

  .المقرره لذلك المؤشر األوسع 

  

أما وجھ االختالف بینھما ، فھو إن مؤشر التحصیل التعلیمي لإلناث یأخذ وزن الثلث 

عند احتساب الدلیل العام للتعلیم في كل شعبیة واستخراج المتوسط لكال المؤشرین مقابل إعطاء 

  .ن لمؤشر التحصیل التعلیمي للسكان ككل  وزن الثلثی

  

  

 من خالل مراجعة نتائج التحلیل حول التفاوتات بین الشعبیات في مؤشر التحصیل 

التعلیمي للسكان تبرز لدینا حقائق بالغة األھمیة ، إذ یتضح بأن ھنالك خلًال واضحًا في التوازن 

 والدلیل على ذلك آن عددًا كبیرًا من .السكاني بین الشعبیات وفق مستویات التأھیل الدراسي 

الشعبیات تتضائل فیھا إلى حد بعید نسبة حملة الشھادات الجامعیة والعلیا بین سكانھا ، وكما 

ھو األمر في تشكیلة قواھا العاملة كما تم ذكره سلفًا ، حیث تنحدر فیھ تلك النسبة أحیانًا الى 

لظاھرة السلبیة في الشعبیات النائیة وذات وتتركز ھذه ا. دون المعدل الوطني % 70- 60نحو 

النمط الرعوي والزراعي والتي یعاني غالبھا كذلك من التشتت السكاني واالفتقار إلى مراكز 

  .الخدمات الكبیرة ، وفرص العمل والخیارات 

  

یتضح لنا آن ھنالك سبعة ) 8الجدول رقم ( وباالستناد إلى المعطیات التي یوفرھا 

،الحزام % 0.85الكفرة % ( 2 نسبة السكان من ذوي التحصیل الجامعي عن شعبیات تقل فیھا

، ترھونھ ومسالتھ % 1.90، نالوت % 1.80، الواحات % 1.42،مزده % 1.39األخضر 
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إضافة لذلك ھنالك ثمانیة شعبیات أخرى %) . 1.96واجدابیا % 1.96، وادي الحیاة 1.93%

% 2.38المرج % 2.26غات % (3جامعیة حدود  فیھا السكان من حملة الشھادة الزال یتجاو

، بني ولیـد % 2.52، مصراتھ % 2.64، وادي الشاطي % 2.46سرت % 2.46المرقب 

  %) .2.92ویفرن وجـادو % 2.83

  

عالوة على ذلك ، فان ذات الشعبیات المذكورة أعاله ترتفع فیھا بشكل ملحوظ معدالت 

عبرًا عنھ بنسب األمیة ، حیث تبلغ بین السكان الحرمان من التعلیم مقارنة ببقیة الشعبیات م

وفي % 26وفي المرقب % 27وفي الكفرة % 31في شعبیة مزدة نحو ) عشرة سنوات فأكثر(

  % .18، مقارنة بالمعدل الوطني البالغ % 23وفي مصراتة نحو % 25ترھونة ومسالتة نحو 

  

تعلیم بمراحلھ المختلفة   ذلك بطبیعة الحال حرمان سكان الشعبیات من فرص اليوال یعن   

  .  حیث أن مبدأ إتاحة التعلیم للجمیع ھو أحد المبادئ الحاكمة للفلسفة االجتماعیة في لیبیا

  
: إال أن مثل هذه المؤشرات يمكن إيعازها إلي عوامل عديدة من بينها   

 األسر المعیشیة في الشعبیات النائیة والصغیرة تفضل آن ینھي أبناءھا الدراسة في نأ •

المرحلة الثانویة عن طریق دخول المعاھد المھنیة ومعاھد المعلمین والمعلمات لضمان 

تعیینھم في الشعبیات ذاتھا ، والدلیل على ذلك أن نسبة حملة الشھادة الثانویة في تلك 

 .الشعبیات ھي عالیة باإلطار المقارن 

فضل العمل أن األسر المعیشیة في بعض الشعبیات ذات النمط الرعوي والزراعي ت •

األسري على مواصلة التعلیم بالنسبة البناءھا ، وتفضل دخولھم إلى العمل بسن مبكرة 

 .مما یحرمھم من فرص مواصلة التعلیم في المراحل المتقدمة  

 أن تلك الشعبیات الصغیرة والریفیة الطابع ھي طارده بطبیعتھا في حین أن الشعبیات  •

  لحملة الشھادات العالیة ذات الطابع الحضري والمدني ھي جاذبة

أن ارتفاع نسب األمیة في الشعبیات یرجع في احد أسبابھ إلى ضالة نسبة تعلیم اإلناث  •

 .مقارنة ببقیة الشعبیات 

 

وللتدلیل على قوى الجذب والطرد وحركة السكان ذوي المؤھالت العالیة بین الشعبیات        

رابلس ھي مركز االستقطاب والجذب للسكان نستنتج من معطیات الجدول المذكور أن شعبیة ط

  .من سكانھا % 25ذوي التحصیل العالي إذ یشكل حملة الشھادة الثانویة فما فوق نحو 
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      وإذا أضفنا لذلك سكان شعبیة الجفارة المتاخمة التي یصل فیھا نسبة الحاصلین على 

نھا داخل شعبیة طرابلس ، ، وحیث یعمل غالب سكا% 50التعلیم الثانوي فما فوق إلى نحو 

 علیھ شعبیة طرابلس للسكان ذوي ذیتضح عندئذ بصورة أكثر جالء حجم الجذب الذي تستحو

تنتشر فیھا أجھزة الدولة وتتكثف نشاطات قطاعات الخدمات للجملة  التحصیل العالي ، حیث

  .والتجزئة وقطاعات الخدمات العامة بصورة ملحوظة 

  

الشعبیات ذات الكثافة السكانیة العالیة وذات المدن الكبیرة ولعل األكثر من ذلك ، حتى 

لم تفلح ھي األخرى في الحفاظ على نسبة عالیة من حملة المؤھالت الثانویة والجامعیة بین 

سكانھا ، وان شعبیة طرابلس باعتبارھا الشعبیة الجاذبة الرئیسیة قد استقطبت نسبة مرتفعة 

مة لدیھا ، حیث أن نسب السكان المسجلة في تلك الشعبیات حملة الشھادات العالیة والمتقد من

المعدل الوطني لتلك الفئة السكانیة أو دونھ بكثیر   على خطعللمستوى التعلیمي المذكور تق

  %) .12، وترھونة ومسالتة % 15، مصراتة % 14، المرقب % 21بنغازي(

  

 السكاني بین أن مثل ھذه المؤشرات تدلل مرة أخرى على حدة تشتت قوة الدعم

 اعتباره احد عناصر تكوین معیار نالشعبیات وتركزه في شعبیات دون أخرى ، وھو ما یمك

 والشك بان ھذا التوزیع غیر المتكافئ لالمكان. مركب للتفاوت االجتماعي بین الشعبیات 

البشري یؤثر بصورة كبیرة على فرص التنمیة المحلیة في الشعبیات ویحرم العدید منھا من 

تماالت التطویر المستقبلي ، مما یتطلب وجود خطة وطنیة بعیدة المدى إلعادة نشر القوى اح

العاملة وخلق ظروف ومقومات لمناطق وبؤر نمو متعددة بین الشعبیات المتجاوره ووضع 

   .2025- 2000آلیات للھجرة المعاكسة ضمن إطار التخطیط المناطقي والمخطط الطبیعي 

  

  
  الشعبیة
 

     جدًا مرتفعة        مرتفعة       متوسطة                                     منخفضة   جدًا منخفضة

 10.58 16.08 20.38 22.42 30.54 مزدة

 7.41 14.62 20.23 30.43 27.30 الكفرة 

 13.79 15.45 22.49 22.46 25.81 المرقب

 13.17 16.54 21.74 23.01 25.55 سرت

 11.59 17.36 22.23 23.54 25.28  ترھونة ومسالتة

 11.41 14.65 23.59 26.94 23.41 غات 
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  )8(ل رقم جدو
   1995ترتیب الشعبیات تنازلیًا حسب التفاوت في حالة التحصیل التعلیمي في عام 

  ) االمیة(وذلك من حیث حصة الشعبیة من اجمالي السكان في درجة الحالة المنخفضة جدًا 
  

  

ویبرز نمط التفاوت في إشباع الحاجة التعلیمیة بین الشعبیات بشكل أكثر حدة عند 

الحالة التعلیمیة لإلناث ، حیث یتضح بان درجات الحرمان ومعدالت األمیة مراجعة بیانات 

تتصاعد بنسب عالیة ملفتھ لالنتباه في ذات فئة الشعبیات التي تعاني بالدرجة األساس من 

یقابل ذلك تدني ملحوظ في . ارتفاع نسب األمیة  بین سكانھا ككل والتي اشار لھا التقریر

 21.10 19.02 18.88 18.03 22.97 سبھا

 11.70 17.85 25.15 22.37 22.92 اجدابیا

 14.58 16.03 24.93 21.78 22.68 مصراتة

 19.09 19.41 20.54 18.32 22.64 یفرن وجادو 

 20.19 20.67 18.86 18.31 21.96 نالوت

 17.30 19.52 21.19 20.04 21.95 بني ولید

 22.29 20.09 19.64 16.59 21.39 غریان

 16.01 20.04 22.48 20.11 21.35 المرج

 15.46 17.23 22.20 24.44 20.67 وادي الحیاة 

 19.99 22.18 19.52 18.38 19.93  وادي الشاطئ 

 21.79 21.40 20.30 16.63 19.88  النقاط الخمس

 9.77 24.03 25.48 20.96 19.76  نانالبط

 19.22 17.66 23.58 20.20 19.34  مرزق

 20.81 22.89 22.62 14.86 18.82  الزاویة 

 17.49 18.70 20.57 24.40 18.83  الواحات

 24.30 18.59 21.05 17.59 18.46  الجفرة 

 15.99 21.54 25.91 18.50 18.05  القبة 

 22.78 22.66 22.81 13.75 17.99  صرمان وصبراتة 

 25.49 24.18 19.45 13.93 16.95  الجفارة 

 18.27 21.24 25.37 18.37 16.75  الجبل االخضر 

 21.15 20.14 22.96 20.03 15.72  غدامس

 24.62 24.59 20.28 15.70 14.81  طرابلس

 20.83 24.51 24.70 16.66 13.30  بنغازي 

 22.73 23.26 24.89 17.00 12.12  درنھ



 242                                                                                                مستقبل الالمركزية في اطار التحول الشامل 2002-ليبيا–ي للتنمية البشرية التقرير الوطن

بیتي بنغازي ودرنة ، وكذلك في شعبیات طرابلس وسھل الجفارة معدالت أمیة اإلناث في شع

  .وسبھا ومرزق و وداي الشاطئ 

  

أما الصورة المعاكسة لذلك بطبیعة الحال فھي ارتفاع نسب اإلناث من الحاصالت على 

  .تعلیم ثانوي فما فوق  في ھذه الشعبیات بالمقارنة مع الشعبیات األخرى 

، أن ) 9 الجدول رقم( المشتقة من المیدان ، نالحظ من معطیات وللتدلیل على ذلك باإلحصاءات

أما شعبیة %). 45(نسب أمیة اإلناث تسجل معدالت عالیة تمامًا تصل ذروتھا في شعبیة مزدة 

واألمر ذاتھ بالنسبة لشعبیات الكفرة % . 39المرقب فان النسبة فیھا ھي بحدود 

  .على التوالي  % 37و% 38دود مسالتة ، حیث تستقر فیھا النسب في ح/وترھونة

  

وبالمقابل فان نسب اإلناث الحاصالت على تعلیم ثانوي وأكثر في تلك الشعبیات 

من السكان ، في حین أن تلك النسبة ترتفع بشكل % 12 بالمعدل أكثر من زالمذكورة ال یتجاو

واألمر ذاتھ في شعبیات ) على التوالي% 20و%19(واضح في شعبیات بنغازي ودرنة 

  ) .على التوالي% 22.5، % 21، %20(صرمان / طرابلس  والجفارة صبراتة 

  

وتتمیز كذلك شعبیة سبھا بارتفاع نسبة اإلناث الحاصالت على تعلیم ثانوي فأعلى حیث 

  % .22، في حین تنخفض فیھا نسبة أمیة اإلناث لتصل إلى %21تصل إلى حدود 

  
  الشعبیة

 
     جدًا مرتفعة        مرتفعة      متوسطة             منخفضة   جدًا منخفضة

 5.16 10.97 17.11 22.12 44.64 مزدة

 5.32 9.60 20.85 25.18 39.05 المرقب

 4.63 12.98 17.92 26.09 38.38 الكفرة

 4.45 12.40 20.87 25.56 36.72 ترھونة ومسالتة 

 8.99 14.95 19.88 21.54 34.64 سرت 

 12.94 15.36 18.96 18.52 34.22 یفرن وجادو 

 5.55 11.12 25.12 24.06 34.15 مصراتة 

 9.10 13.59 20.18 23.72 33.41 غات

 14.99 17.31 17.83 18.19 31.67 نالوت

 17.06 16.84 18.36 16.09 31.65 غریان

 9.58 17.03 20.99 20.86 31.54 بني ولید 

 9.37 17.02 22.55 20.16 30.91 اجدابیا 

 14.14 18.42 19.14 17.44 30.85 المرج

 6.93 18.08 22.91 22.37 29.70 الواحات

 20.26 20.37 17.59 14.53 27.25 النقاط الخمس

 15.73 20.81 21.04 16.24 26.19 البطنان 

 19.39 21.22 20.00 13.34 26.05 الزاویة

 14.69 20.47 21.94 17.60 25.30 غدامس

 16.11 20.81 22.07 15.36 25.65  القبة

 12.47 18.51 25.63 17.63 25.76 الحزام االخضر 

 23.62 17.80 17.85 14.83 25.90 الجفرة 

 21.17 23.15 18.45 13.11 24.12 الجفارة

 18.19 20.58 21.01 15.29 24.93 الجبل االخضر

 22.52 21.71 19.48 11.33 24.97 صرمان وصبراتة
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  ) 9(جدول رقم 
   1995ترتیب الشعبیات تنازلیًا حسب التفاوت في حالة التحصیل التعلیمي في الشعبیات في عام 

  ) تعلیم المرأة(وذلك من حیث حصة الشعبیة من اجمالي السكان في درجة الحالة المنخفضة جدًا 
  

    الدليل التجميعي  للتفاوت االجتماعي    
   

مؤشرات إشباع الحاجات االجتماعیة ممثلة في عینة مؤشرات بعد استعراض وتحلیل 

مستوى ونوعیة السكن والمرافق العامة واإلصحاح التي تتمتع األسر المعیشیة (الرفاه السكني 

، وكذلك مؤشر التحقق من مخزون رأس المال ) بھا في كل شعبیة والتمایزات فیما بینھا

لدى كل واحدة منھا ، فإن ) كان ككل وبین اإلناثمستویات التحصیل التعلیمي بین الس(البشري 

الدلیل التجمیعي الذي نستعرضھ في ھذه الفقرة لھ مھمة تركیبیة ، وبمعنى تقریر عالمة واحدة 

لكل شعبیة تساوي المتوسط الحسابي البسیط للعالمات التي حصلت علیھا في كل من  دلیل 

ع المرافق العامة وطرق الصرف مؤشري عدد الغرف للفرد الواحد ونو(الوضع السكني 

مؤشري التحصیل التعلیمي للسكان ككل والحالة (وفي دلیل الحالة التعلیمیة ) الصحي للمسكن

  ) .التعلیمیة للمرأة في الشعبیة

ترتیبا تنازلیا للشعبیات وفق مؤشر الدلیل التجمیعي ) 10الجدول رقم (ویوضح 

منھا ، حیث یبدأ الترتیب بالشعبیات ذات لمستوى إشباع الحاجات االجتماعیة أو الحرمان 

المؤشر المتدني ویتدرج حتى ینتھي بالشعبیات ذات المؤشرات المرتفعة في سلم إشباع 

  .الحاجات واالرتفاع بالمستوى المعیشي 

  

ویبدو من خالل تحلیل البیانات الواردة في الجدول المذكور أن میدان التعلیم ومخزون 

عبیات ھو األكثر ارتباطا وتأثیرا في تحدید المستوى االجتماعي ، رأس المال البشري لدى الش

مما یعني أن تحسین أوضاع األسر والمواطنین في ھذا المیدان واحتفاظ الشعبیات بكفاءاتھا ، 

  .یرجح تحسین أوضاعھم االجتماعیة عموما 

  

 21.10 19.02 18.88 18.03 22.97 سبھا

 19.44 23.16 19.83 15.30 22.27 طرابلس

 15.46 17.23 22.20 24.44 20.67 وادي الحیاة 

 19.99 22.18 19.52 18.38 19.93 وادي الشاطئ

 19.22 17.66 23.58 20.20 19.34 مرزق

 19.05 23.30 23.20 15.37 19.08 بنغازي

 20.26 23.33 22.90 15.38 18.13 درنة 
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 ویرتبط بذلك من الناحیة التخطیطیة 

ات  ضرورة تصمیم برامج تدّخل لتمكین الشعبی

المتخلفة في ھذا المضمار من القدرة على تولید 

فرص العمل والحركیة االقتصادیة ونظم الخدمات 

العامة الكفیلة بالحفاظ على سكانھا الحاصلین 

على التعلیم بمستویات عالیة ومنعھم من الھجرة 

ومن المعروف بھذا الصدد . باتجاه المدن الكبیرة 

ناخھ أن راس المال البشري إذا لم یجد م

االستثماري محلیًا فھو معرض للھجرة بشكل 

كما یتطلب األمر من جانب أخر التشجیع . مكثف 

على تعلیم المرأة ومنحھا الفرص الكافیة إلكمال 

المستوى  تعلیمھا ، فذلك جدیر بالرفع من

االجتماعي للشعبیات وزیادة رصیدھا البشري ، 

ومن ثم الرفع من المستوى المادي لألسر 

  .ة لدیھاالمعیشی

ویبلغ ترابط دلیل التعلیم بالدلیل التجمیعي 

حسب معامل  (0,90للمستوى االجتماعي نحو 

، في حین یبلغ ذلك الترابط مع ) *االرتباط الخطي

   .0,74دلیل األوضاع السكنیة نحو 

   

أما الترابط الداخلي بین دلیلي السكن 

) . 11جدول رقم (0,38والتعلیم فھو بحدود 

فسیر العملي لھذا الترابط وبطبیعة الحال فان الت

األخیر ، ھو إمكانیة انتماء أسرة أو فرد إلى درجة 

في میدان ) أو أي درجة أخرى(اإلشباع المتدنیة 

 تنتمي بالضرورة إلى درجة إنمن المیادین دون 

اإلشباع نفسھا بالنسبة إلى الدلیل العام للمستوى 

  .االجتماعي 
  )11(           جدول رقم 

  ) 10(جدول 
  الدلیل التجمیعي للتفاوت االجتماعي بین الشعبیات 

  )ترتیب الشعبیات من االدنى قیاسیًا الى االعلى قیاسیًا(
  

2:0المقیاس یقع بین 

  العامالدلیل
 التجمیعي الدلیل

 الحالةلمؤشرات 
 التعلیمیة

 التجمیعي الدلیل
 الوضعلمؤشرات 

 السكنى
 الشعبیة

 الكفرة 0,92 0,67 0,80
 مزدة 1,07 0,68 0,87
 غات 0,99 0,76 0,87
 المرج 0,86 0,88 0,87
 مسالتھ /ترھونھ 1,00 0,74 0,87
 المرقب 1,05 0,74 0,90
  الحیاةوادي 1,00 0,85 0,92
 األخضر الجبل 0,86 0,97 0,92
 مصراتھ 1,07 0,80 0,94
 مرزق 0,98 0,92 0,94
 نالوت 0,99 0,91 0,95
 جادو / یفرن 1,01 0,88 0,95
 الوحات 1,03 0,87 0,95

  األخضرالحزام 1,04 0,88 0,96
 اجدابیا 1,10 0,82 0,96
 سرت 1,15 0,78 0,97
  ولیدبني 1,09 0,86 0,98
 غریان 1,04 0,94 0,99
 البطنان 1,08 0,9 0,99
 الشاطي وادي 1,08 0,94 1,01
 سبھا 1,12 0,92 1,02
  الخمسنقاطال 1,05 0,98 1,02
 غدامس 1,09 0,96 1,03
 الجفرة 1,07 1,00 1,04
 الزاویة 1,09 1,00 1,05

1,06 1,08 1,04 
 / صبراتھ
 صرمان

 القبة 1,19 0,95 1,07
 الجفارة 1,09 1,07 1,08

 طرابلس 1,15 1,03 1,09
 درنھ 1,22 1,08 1,15
 بنغازي 1,23 1,06 1,15
  الوطنيالمتوسط 1,07 0,90 0,99
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  لدلیل للتفاوت االجتماعي في الشعبیات     ترابط ا

   )        حسب معامل االرتباط الخطي( مع میداني السكن والتعلیم 

  

وبدون شك فان تسلسل الشعبیات على      

ھذا الدلیل العام للمستوى المعیشي یعكس 

شرة التكوین االجتماعي بصورة غیر مبا

الداخلي للشعبیات ، إي أن مؤشرات الدلیل 

 جغرافیة تشیر بالتقریب إلى الخصائص المعیشیة والتنمویة للشعبیات –ھي مؤشرات مناطقیة 

المعینة ، وخاصة عند ربطھا بالمؤشرات االقتصادیة السكانیة الستنتاج الصورة األوسع 

  .للتفاوت التنموي 

 شعبیة تقع دون المعدل 16نالحظ بان ھنالك ) 10الجدول رقم (نات وبالرجوع إلى بیا

مسالتة ، المرقب ، /الكفرة ، مزدة ، غات ، المرج ، ترھونة (الوطني للمستوى المعیشي  

جادو ، الواحات ، الحزام األخضر ، اجدابیا ، /وادي الحیاة ، مصراتة ، مرزق ، نالوت ، یفرن

  ) .غریان والبطنان(بیتان تقعان على خط المعدل الوطني یقابل ذلك شع) . سرت وبني ولید

  

طرابلس ، سھل (أما الشعبیات التي تقع فوق المعدل الوطني فھي مجموعة شعبیات  

بنغازي ، (وكذلك مجموعة شعبیات ) صبراتة ، النقاط الخمس/ الجفارة ، الزاویة ، صرمان 

  . وشعبیة غدامس) سبھا ووادي الشاطئ(، إضافة إلى شعبیات  ) درنـة ، الجبل األخضر والقبة

  

ویبدو بشكل واضح أن التفاوتات االجتماعیة تبدو أكثر حدة في الشعبیات التي تقع فوق 

المعدل الوطني بالنسبة لتشتتھا وابتعادھا عن ذلك المعدل ، في حین الشعبیات التي تقع دون 

 إلى االستنتاج بان ھنالك فجوة ویدفع ذلك مباشرة. المعدل الوطني متقاربة باإلطار المقارن 

  .تنمویة واضحة 

  

لتعزیز االستنتاج أعاله نالحظ أن الشعبیات ذات دلیل القیاس االجتماعي المتدني 

ویتبین ذلك بوضوح في . تشترك في عدد من الخصائص التي تشیر إلى معدالت حرمان مرتفعة 

فسیریة بین الشعبیات الخمس الجدول الذي تم تطویره للمقارنة في جملة من المؤشرات الت

وبین المعدل الوطني ) مسالتة/الكفرة ، مزدة ، غات ، المرج ، ترھونة(المتدنیة القیاس 

  ) .12جدول رقم ) (بنغازي(والشعبیة األعلى قیاسًا 

 التعلیم المسكن 

 - - المسكن

 - 0،38 التعلیم

 0,90 0,74 الدلیل العام
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فمن خالل مراجعة بیانات الجدول المذكور یتبین لنا بان جمیع الشعبیات متدنیة القیاس 

ض معدل دخل الفرد لدیھا وبمستویات اقل بكثیر من المعدل الوطني تشترك في ظاھرة انخفا

 دینار أو 1480(حیث تصل في أدنى حاالتھا لدى شعبیة مزدة )  دینار2047(لدخل الفرد البالغ 

 دینار 1539(، وكذلك األمر بالنسبة لشعبیة الكفرة ) دون المعدل الوطني لدخل الفرد% 28

  ) .دون المعدل الوطني% 25او

  

أما شعبیة بنغازي التي سجلت أعلى قیاس في الدلیل االجتماعي العام فان معدل دخل  

  . دینار 2356، حیث یبلغ % 15الفرد فیھا من الناتج المحلي یفوق المعدل الوطني بنحو 

 من أن الشعبیات األكثر تدنیًا في ھولعل المؤشر األكثر داللة من ذلك ھو ما نالحظ  

 بأجمعھا بارتفاع نسبة األسر التي تتقاضى معاشات أساسیة بین القیاس االجتماعي تتمیز

وفي شعبیة مزدة ) من مجموع األسر%8.5(سكانھا إذ تبلغ ذروتھا في شعبیة غات 

، في حین أن المعدل الوطني لألسر التي تتقاضى المعاش األساسي ) من مجموع األسر8.4%(

 فان نسبة األسر المحتاجة بین سكانھا أما شعبیة بنغازي على الطرف األخر%) . 3.75(ھي   

   % .2.89ممن تعتمد على ذلك المعاش تتراجع إلى حدود 

  

ومما یفاقم من حدة االحتیاج في الشعبیات ذاتھا ھو ارتفاع معدل اإلعالة بین سكانھا 

 في 6.08حیث یبلغ ذلك المعدل ) نسبة السكان المستھلكین إلى السكان النشطین اقتصادیًا(

 في شعبیة الكفرة ، وھي بذلك تفوق المتوسط الوطنـي ، الـذي 5.37یة مزدة ، و حالة شعب

 فرد 8.17وتصل بالمتوسط في حالة شعبیة المرج إلى نحو )  أفراد لألسرة الواحدة3.80(یبلـغ 

في المقابل نالحظ بان ذلك .  في شعبیة ترھونة ومسالتة 7.30لألسرة الواحدة والى نحو 

 فرد لألسرة الواحدة في شعبیة بنغازي وبذلك فھو یقع دون المتوسط 6.7 زالمتوسط ال یتجاو

  .الوطني 

 )12 (جدول

 والمتوسط األعلى قیاسًا بالمقارنة مع الشعبیة االجتماعي القیاس في المتدنیة الخمس الشعبیات خصائص
  الوطني

  األمیة معدل
 اإلعالة ل معد  )قفما فو سنوات 10(

 التي األسر نسبة
 معاشات تتقاضى

 أساسیة
 حجم متوسط  دخل الفردمعدل

 الشــعـبیة األسرة

 الكفرة 7.30 1539 4.60 5.37 27.30

 مزدة 7.01 1480 8.37 6.08 30.54
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وباإلضافة لذلك كلھ ، ھو ما یتبین من اشتراك جمیع الشعبیات المتدنیة في القیاس 

االجتماعي في ظاھرة ارتفاع نسب األمیة بین سكانھا إذ تتجاوز بكثیر المعدل الوطني البالغ 

% 27شعبیة الكفرة إلى نحو وفي % 31، حتى تصل في حالة شعبیة مزدة إلى نحو % 18.7

  % .13 في شعبیة بنغازي أكثر من ىفي حین ال تتعد

 غات 6.77 1873 8.50 4.52 23.41

 المرج 8.17 1683 2.67 4.65 21.35

  ومسالتھترھونة 7.30 1823 6.42 5.10 25.28

  لیبیـا  7.00 2047 3.75 4.66 18.72

 بنغازي 6.76 2356 2.89 4.20 13.30
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  الرابع الفصل
 

 
    

  الشعبیات في القدرات وواقع الالمركزیة
 

 ضخمًا جھدًا ھنالك ان للتقریر السابق الفصل لھا توصل الذي النتائج خالل من یالحظ

 التفاوتات فجوة وردم البشریة التنمیة بمستوى النھوض اجل من الشعبیات امانات غالبیة ینتظر

 الشعبیات في القدرات رصد مھمة سیتولى الحالي الفصل فان التحلیل لعملیة وإستكماًال . القائمة

 المسؤولیات وتسییر ادارة في القائمة التنفیذ وانماط الممارسة لعملیات موضوعي تقییم وتوفیر

  . الالمركزیة تتطلبھا التي

 

 االقتصادي لالداء وعيالموض والتقییم الرصد ھذا خالل من التقریر فریق ویرمي

 تطبیقًا تضمن وبدائل تصورات وطرح والمشكالت المعوقات فرز الى واالداري واالجتماعي

 للبنیة شامل تطویر إطار وذلك في لیبیا في الالمركزي وللتخطیط الشعبیات لنظام حقیقیًا

 ذلك یقتصر وال . والعشرین الحادي القرن نحو اللیبي المجتمع وإعداد واالقتصادیة المؤسسیة

 في االھلي القطاع مساھمة وتوسیع االقتصادیة الھیكلة إعادة على التقریر لھ یطمح الذي التطویر

 اإلنفاق ومسؤولیات مستویات لتوزیع جدیدة آلیات وضع بل ، فحسب المحلیة التنمیة عملیات

 التدریجي االبتعادو للشعبیات الذاتیة التنمیة لتحقیق تمھیدًا ومحلي مركزي ھو ما بین واإلیرادات

 لنشاط الكلي المستوى وإخضاع ، للدولة التقلیدیة باألدوار النظر وإعادة ، النفطي المورد عن

 الفرصة إلتاحة حجمھ من التخفیض على والعمل جذریة مراجعة عملیة إلى العام القطاع

 یتاح اتھذ الوقت وفي . الحر التشاركي العمل في المواطنین من ممكنة شرائح اكبر الشتراك

 ورھان الالمركزیة وغایات أھداف لتحقیق المؤسسیة وقدراتھا البشریة قواھا تبني أن للشعبیات

 . المحلیة التنمیة

 

 المشكالت وطبیعة المتوفرة والخبره القدرات واقع بأن ، البدایة ومنذ ، التسلیم من والبد

 بقیة مشكالت مع كبیر حد إلى تتشابھ لیبیا في  الالمركزي التطبیق عملیة تعیق التي المعقدة

 الدول تلك تضطر التي الصعبة والخیارات الحرجة بالعوامل األمر یتعلق عندما النامیة البلدان
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 الالزمة المتراكمة الخبره امتالك دون آنیة بصورة التنمویة وتطبیقاتھا استراتجیاتھا تعدیل إلى

 . والمالئم مالمحك المؤسسي والبناء المطلوبة المتكاملة والمعلومات

 

 على القائم السیاسي نظامھا بحكم لیبیا  بأن االخر الجانب على نتذكر ان یجب اننا اال

 تتمتع الالمركزي التواجد ذات األساسیة الشعبیة المؤتمرات وعلى المباشرة الشعبیة المشاركة

 بان تؤشر الئلالد وان ، النامیة الدول ببقیة مقارنة والوظائف القوة المركزیة من عالیة بدرجة

 على والمؤسسیة والمادیة والمالیة البشریة القوى من مستلزماتھ توفیر ماتم إذا الشعبیات نظام

 التقسیم ان الى النظر نلفت ولكننا . الموارد لتوظیف أفضل نتائج إلى یؤدي سوف المتوسط المدى

 ، المنطقة ، ،الشعبیة اسياألس الشعبي المؤتمر) المختلفة الفضاءات بین للوظائف االمثل والتحدید

 . الجغرافي التحدید على تقتصر سھلة خیارات لھا ولیست معقدة عملیة ستبقى (المركزیة الجھات

 . القدرات وبناء التخطیط من مكثف جھد إلى سیحتاج االمر فان وعلیھ

 
 

  (18) رقم إطار
 الشعبیات في القدرات واقع لتقییم النوعیة المؤشرات نظام

 
 القیاسیة النماذج والى ، الكمیة اإلحصائیة المؤشرات نظام إلى ضافةباإل      
 ولقیاس للبیانات المعمقة المعالجة اجل من بتصمیمھا العمل فریق قام التي

 فقد ، الشعبیات بین االجتماعي -واالقتصادي الدیموغرافي التفاوت مستویات
 التنموي األداء مشكالت حول اآلراء الستطالع بالعینة میداني مسح تنفیذ تم
 توفیر على والقدرة التمویلیة والقدرة اإلداریة القدرة جوانب من الشعبیات في

 االستقصاءات تلك في جرى كما . التخطیطیة القدرة وأخیرا العامة الخدمات
 ، اإلسكان ، الصحة ، التعلیم) القطاعیة واالمكانات المشكالت معالجة
 العامة بالسیاسات ذلك عالقة ومدى (العامة اإلدارة ، الصناعة ، الزراعة
 . المحلیة وبالسیاسات للدولة
 بالصفة أفراد وشملت ، فرد 500 بنحو تحددت فقد ، بالعینة یتعلق فیما      

 ومن العالقة ذات القطاعیة واللجان ، للشعبیات الشعبیة اللجان من الرسمیة
 وذوي لشخصیةا بالصفة أفراد إلى إضافة ، األساسیة الشعبیة المؤتمرات

 من اختیارھم تم حیث ، الشعبیات وقدرات بمشكالت المام ولھم متمیزة نوعیة
 ذات سابقة مواقع في المسؤولیة ومارسوا التنموي العمل خبروا الذین بین

 المجاالت في اإلسھام ذوي الجامعات وأساتذة الخبراء بین ومن ، عالقة
 . العالقة ذات والحقول

 
 الفصل ھذا سیتناولھا التي الشعبیات في القدرات لواقع والمعالجة لالتحلی عملیة وتتطلب

 نوعیة ببیانات یستعین التقریر فإن ، لذلك وباالضافة . كمیة بیانات من متوفر ھو بما االستعانة

 توضح والتي الشعبیات في العمل فرق اجرتھا التي المیدانیة والمقابالت االستقصاءات لھ وفرتھا

 إطار) . للتطویر المستقبلیة واآلفاق والمحددات المشكالت بشأن المحلي امالع الرأي مواقف

 (18رقم

 اساسیین مدخلین توظیف على الصدد بھذا التقریر عمل فقد المعالجة إطار إلى وبالنسبة

 . الشعبیات في القدرات واقع من والتحقق األداء تقییم عملیة في
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 . العامة السیاسة مدخل : اولھما

 . المؤسسي المدخل : ثانیھما

 كوحدة للشعبیة السیاسي – اإلداري بالنظام یأخذ فھو ، العامـة السیاسة بمدخل یختص فیما

 بالدرجة نابع فھو ، التحلیل لعملیة كنتیجة تبین أن األداء ضعف أن وبمعنى ، أساسیة تحلیل

 . لھا حلول توفیر یتوجب والتي النظام ذلك في الموجودة الثغرات من األساس

 

 فاعلیة على تعتمد ، شعبیة أیة في المحلیة األجھزة أداء طبیعة فان ، أدق وبتعبیر

 وكفاءة العالقة ذات الوطنیة السیاسات تحلیل على التركیز ضرورة إلى یدفعنا وھذا ، مكوناتھا

 اإلداریة / والتسییریة البشریة القدرات واقع تبیان التحلیل یتضمن كما ، التشریعیة األطر

 والمستویات الالمركزیة وظائف على تأثیرھا وطبیعة والمعلومات والتأھیل التوظیف وسیاسات

 . المحلیة

 الشعبیة اإلدارة بین الوظیفیة والصالحیات القوة عالقات تبیان كذلك األمر یتطلب كما

 اإلنفاق مجاالت في بالصالحیات الشعبیات تمتع ومدى ، المركزیة التنفیذیة واإلدارات المحلیة

 . واإلداري المالي االستقالل درجة وتحدید مواردوال

 

 المؤتمرات ودور الشعبیة المشاركة أبعاد تحلیل المدخل ھذا في المعالجات جمیع ویؤطر 

 . المحلي التنموي القرار وتنفیذ صنع في األساسیة الشعبیة
  الشعبیات في القدرات واقع لتحلیل العمل إطار (15) رقم شكل      
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 األساسیة الشعبیة المؤتمرات
 

                                                                    

 

 

 

  القطاع بین الشراكة                                                    

 والخاص العام                                                     

 

  المسائلة -                                                  مكاناتاال -                       

  الشفافیة -                                             والمادیة الطبیعیة                        

  وثوقیةال -               الشعبیة اإلدارة               االجتماعیة البنیة -                      

 والوضوح                                                                                     

  التسییریة البشریة القدرات                                                 

                                                           

  االقتصادیة الفعالیات                                                    

  المحلیة                                                          

 وطبیعة الالمركزیة ربط اجل من تحلیالتھ في التقریر فیعتمده ، المؤسسي المدخل أما

 والتي المتبناة المحلیة التنمیة تاستراتیجیا في المرشدة الخیارات بمعیار الشعبیات في األداء

  .للموارد االمثل التوظیف مبدأ على المعیار ھذا مسلمات وفق تقوم أن یجب

 

 أن باعتبار ، والخدمات العام النفع سلع خاصیات على الصدد بھذا التأكید ویجري

 تختلف مشكالت إلى البدایة في یؤدي سوف الشعبیة اإلدارة طریق عن محلیًا بتسییرھا التفویض

 ، وتكالیفھا ونوعیتھا ، للمواطنین والخدمات السلع تلك إتاحیة مدى) وأخر قطاع بین مداھا في

  . (... تكالیفھا واسترداد محلیًا إنتاجھا وإعادة استدامتھا إمكانیة مدى

 الوصول الیمكن ، مختلفة مؤسسیة وتنظیمات حلوًال المشكالت من النوع ھذا ویتطلب

 المحلي التخطیط بین العضوي التشابك خالل ومن ، المؤسسیة الكفاءة من تثبتال خالل من إال لھا

 وإیجاد والعوائد التكالیف لحساب االمثل الصیغ تحدید یمكن كي والمركزي (اإلقلیمي) والمناطقي

 القطاع بین الحرة الشراكة خیار باالعتبار أخذین للعمل جدید تقسیم خالل من لألداء فاعلة أنماط

 معاییر ضغط تحت الشعبیة في العامة اإلدارة یضع بأن جدیر ذلك كل . األھلي لقطاعوا العام

 . عالیة إنجاز معدالت تحقیق إمكانیة إلى بالنتیجة یؤدي ومما األداء من (األدنى الحد)
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 ستتحكم أساسیة محاور أربعة اختیار على التقریر عمل فقد ، أعاله العمل إطار على اعتمادًا

  (15) رقم شكل . للمعالجة المنطقیة وعالقاتھ سیاقھ وتشكل الفصل ھذا بمعالجات

 . الشعبیات لدى واالنفاق التمویل والیات المالیة القدرة.1

  .عالیة بنوعیة وتوفیرھا تكالیفھا من والحد العامة الخدمات تقدیم في الكفاءة مقدار.2

 التنموي للمشروع والمحددات االمكانات وتشخیص المحلیة التخطیطیة القدرة.3

 .المحلي

 التسییر على قادرة المدنیة للخدمة اجھزة توفیر على والقدرة والتنظیم اإلدارة.4

  . الكفؤ الالمركزي

 

 

 

 
 

 
 

   الشعبیات في المالیة القدرات واقع 
 

 یتجاوز ، أبعادھا وتحلیل للشعبیات المالیة الالمركزیة عملیة إلى النظر بأن التقریر یؤمن

 العامة الخزانة من التمویلیة الموارد توفر مدى من التأكد یحاول الذي یديالتقل الفھم بكثیر

 . اتساعًا أكثر منظورًا یتطلب یجري لما الصحیح التحلیل أن حیث ، الشعبیات على وتوزیعھا

 تتضمن أن یجب المركزیة نظیرتھا من أفضل بدیًال تكون أن لھا أردنا ما إذا المالیة فالالمركزیة

 األمر وكذلك ، والمحلي المركزي بین اإلنفاق ومستویات لمسؤولیات ومدروسًا زیًامتوا تقسیمًا

 . (الضریبیة وغیر الضریبیة) اإلیرادات ومستویات لمسؤولیات بالنسبة

 
  (19) رقم إطار

 لیبیا في المالیة الالمركزیة أھداف

    والتوجھ ادیةاالقتص الھیكلة إعادة إطار في ولالمركزیة للشعبیات الجدید الدور دعم *

 . االجتماعي السوق نحو 

 الموارد وبیت الشعبیات لدى اإلنفاق ومسؤولیات مستویات بین التواصل من التأكد *
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 أن یضمن الذي وبالشكل (المركزیة المیزانیة من التمویالت ذلك متضمنھ) المالیة

 . المطلوبة بالكفاءة تنفیذھا یتم للشعبیات تخویلھا تم التي الوظائف

 لدى النفس على المالي واالعتماد المالیة االستقاللیة مستوى من التدریجي الرفع *

 . الذاتیة بطریقتھا مواردھا لتعبئة لھا حوافر توفیر طریق عن بینھا وفیما الشعبیات

 . الوطني المستوى على الكلي االقتصاد إدارة سیاسات دعم *

 اإلنفاق كفاءة زیادة اجل من عاتالقطا عدید في للشعبیات اإلنفاق مسؤولیات إعطاء *

 الشعبیة المؤتمرات إمام المحلیین المصعدین مسائلة أسالیب معاییر وتفعیل العام

 . اإلنفاق وأوجھ المقدمة الخدمات بنوعیة یتعلق فیما األساسیة

 بالشفافیة یتمیز المركزیة المیزانیة من المالیة للتحویالت موحد وطني نظام إرساء *

 مع ، المساومة أو التوسط أو للتالعب قابلة وغیر موضوعیة اییرمع على وقائم

  نموًا األقل الشعبیات حالة مراعاة

 مشروعات في الموارد ضخ إعادة اجل من اإلداریة والنفقات التكالیف من التقلیل *

 . الشعبیات في المحلیة التنمیة تطویر

 

 على قائم وبشكل التقسیمات ذهھ لمثل معاییر اعتماد الى السیاسات راسمي لجوء وبدون

 على المحتملة اآلثار لطبیعة تشخیص وعلى ، التوزیع في وللعدل والعوائد للتكالیف دقیق حساب

 واإلیرادات اإلنفاق لمسؤولیات التوزیع إعادة عملیة جراء من واستقراره الكلي االقتصاد أوضاع

 فان ، واألفقي الرأسي المالي التوازن من نسبیة حالة إلى الوصول لكیفیة تحدید وبدون .

 في سلبیًا یكن لم أن ، محدود أثر  ذات ستكون حالیًا بھا المعمول للشعبیات المالیة الالمركزیة

 . (19 رقم إطار) لھا المرسومة األھداف بلوغ من تتمكن وال ، األحوال غالب

 

 

 

 معالجة في سلماتم جملة إلى سیستند ، المفھومي اإلطار ھذا ضمن ، التقریر فان ، وعلیھ

 المفترض ومن . تطویرھا بدائل ورسم ، أداءھا واقع وتحلیل للشعبیات المالیة الالمركزیة عملیة

 األفضل التوظیف حالة إلى بالشعبیات للوصول مرحلي عمل إطار تشكل أن المسلمات تلك في

  : المالیة الالمركزیة إطار في للموارد

 واضحة اجابة تحقیق وبمعنى ، التمویل كزیةلالمر وكفؤ متوازن تصمیم وجود ضرورة4

 تكون أن یتوجب والمداخیل لإلیرادات مصادر وأیة لألنفاق وظائف أیة : التالي للسؤال

  ؟ ولماذا ، المركزیة إطار في بھ للعمل یتبقى وماذا ، الشعبیات بعھدة

 ، الشعبیـات توىمس على محلیًا وإدارتھا تسییرھا یتم التي اإلنفاق نواحي بین دقیقة مقابلة5

 من علیھ ومتفق مقبول مستوى عن نتحدث وھنا . محلیة إیرادات من مایوازنھا وبین

 كل في إلیھ الوصول أو إقراره یتوجب والذي تحملھ یمكن الذي الرأسي الالتوازن حالة
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 ودور المسائلة وقوة آلیات تفعیل من الوقت ذات في متأكدین ، المنظور المدى في شعبیة

 . الالتوازن حالة من التدریجي واالقالل العجز من بالحد المحلیة الشعبیة تالمؤتمرا

 ومیزانیات مالي ضبط وجود تضمن التي الفاعلة التدابیر وإتباع المؤسسي البناء توفیر6

 .االحوال من حال بایة تجاوزھا یجوز وال بھا ملتزم قیود وذات ، شعبیة لكل مدروسة

 والتخطیط الكبیر الحجم اقتصادیات إطار في یاتالشعب عبر تمویلیة عالقات وجود7

 االبتعاد تضمن وبحیث ، التكالیف من التقلیل بھدف المتجاورة الشعبیات بین المشترك

 توفیر في الوطنیة الغایات وتقابل ، المركزیة المیزانیة على االعتماد عن التدریجي

 مستوى حول السیاسات تفرضھا التي بالمعاییر وتلتزم ، للجمیع االجتماعیة الخدمات

 . شعبیة كل تقدمھا التي الخدمات ونوعیة

 المحلي اإلیراد تشكیلة وتصمیم ، المحلیة والمداخیل لإلیرادات واضحة أسس إرساء8

 الخدمات على الرسوم وأنماط الضریبیة النواحي) وتطویره جمعھ كفاءة وتعزیز

 .(إنتاجھا إلعادة التكالیف واسترداد

 بین التفریق) الشعبیات وتنفذھا علیھا تنفق التي العامة ماتللخد عمل توصیف وضع9

 بصورة محلیًا تقدیمھا یتم التي تلك وبین مركزیًا تدعم أو تقدم التي العامة الخدمات

 تقدیم من عال مستوى تضمن علیھا متفق أداء ومعاییر مقاییس تصمیم مع . (كاملة

 . والفاعلیة لفةللتك مختلفة وبدائل حسابات وفق ، العامة الخدمات

 ویعمل المالیة المعامالت من الشفافیة یضمن وبحیث ، الالمركزي المالي النظام تحدیث10

 من الحد إلى یؤدي الذي وبالشكل ، دوریة بصورة حساباتھا وكشف بیاناتھا نشر على

 . اإلنفاق أوجھ توظیف في الكفاءه ویضمن ، اإلداري الفساد ومن الموارد إھدار

 

  الواقع رصد

شكل رقم (16 )  االنفاق المحلي كنسبة من االنفاق 

الحكومي العام  ( مقارنة ليبيا بمجموعات البلدان النامية)
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 المحلیة المالیة في اإلصالحات أن ، المالیة الالمركزیة أھداف تحلیل خالل من یبدو

 وترشید محاولة الى األساس بالدرجة توجھت قد الشعبیات بنظام العمل واكبت التي والمركزیة

 تلك من عالیة نسبة تنفذ حالیًا فالشعبیات ، العام القطاع نشاطات ودعم العام اإلنفاق أوجھ

 لتولي المسؤولیات وإعطاءھا المركزي التنفیذ حجم تخفیض بعد وخاصة القطاعیة اتالنشاط

 . العام النفع وسلع الخدمات معظم ادارة

 

شكل رقم (17)  حالة عدم التوازن المالي الرأسي 

( مقارنة ليبيا بمجموعات البلدان النامية )
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لیبیا افریقیا امریكا الالتینیة

 
 من كنسبة مركزیًا ال المنفذة الموارد نسبة بأن لنا سیتبین ، الدولیة بالمقارنات إستعنا ما وإذا

 رقم الشكل) من یتبین وكما . العالمیة المعدالت اعلى بین من تعد لیبیا في للدولة العامة المیزانیة

 عام وصل قد العامة المیزانیة اجمالي من الشعبیات مستوى على الفعلي اإلنفاق نسبة فان ، (16

 . (التنمیة میزانیة من %64و التسییریة المیزانیة من %57) %60 نحو إلى 2000

 المحلیات مستوى على النامیة البلدان تنفقھ ما أضعاف 4 نحو بالمعدل تتجاوز بذلك وھي

 المنظومة بلدان مجموعة لدى المحلي اإلنفاق لمعدل بالنسبة الضعف من أكثر تبلغ كما ، (14%)

 . (%25) السابقة االشتراكیة

 

 عالیة درجة وجود تعني ال الشعبیات مستوى على المحلي لإلنفاق المرتفعة النسبة تلك أن إال

 مقارنة المحلي اإلنفاق عملیة في الذاتیة أصولھا على اعتمادھا أو لدیھا المالیة االستقاللیة من

 بقیاس المعنیة الدولیة المؤشرات من أخر مستوى مراجعة أن حیث ، األخرى الدول بمجموعات

 فیھا تتصاعد التي الدول قائمة راس على تقع لیبیا بان یرینا ، للمحلیات المالي االستقالل درجة

 العامة المیزانیة من التحویالت نسبة تصل حیث ، المركزیة المیزانیة ىعل المحلیات اتكال نسبة

 . 2000 عام %71 یقارب ما إلى الشعبیات مستوى على المحلي اإلنفاق إجمالي إلى

 ، النامي العالم بلدان مجموعات مع الحاد الرأسي الالتوازن من الحالة ھذه مقارنة وفي

 یتعدى ال التي الالتینیة أمریكا وبلدان %58 نحو البالغ اإلفریقي المعدل تفوق لیبیا بأن نالحظ

 . (17 رقم شكل) . %30 من أكثر المركزیة المیزانیة على المحلیات اتكال فیھا
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 لكل الذاتیة الموارد خریطة إلى وبالرجوع الشعبیات بین المحلیة المقارنات  مستوى على

 فیما التفاوت درجة وتحدید ، شعبیة لكل التمویلیة القدرة درجة تشخیص التقریر یحاول ، منھا

 تولده الذي الذاتي المورد حجم ان ، (13 رقم الجدول) بیانات مراجعة خالل من ویتضح . بینھا

  . 2001 عام ارقام وفق (دینار ملیون 20) بحدود ھو الوطني بالمعدل الواحدة الشعبیة

 

 الوطني المعدل اضعاف 10 نحو تولد والتي إیرادًا األكثر الشعبیة بین التباعد درجة ان اال

 المعدل ربع من اقل تولد والتي ، ایرادًا االدنى الشعبیة وبین ، (دینار ملیون 190 ، طرابلس)

 . ضعفًا 40 نحو إلى یصل (دینار ملیون 5 ، االخضر الحزام) الوطني

 
 (20) رقم إطار

 واالستقاللیة الالمركزیة درجة مقیاس
 (2000 عام قامأر) الشعبیات في المالیة

 
 في والالمركزیة المالیة االستقاللیة درجة لتحدید مبسط قیاس باعتماد التقریر فریق قام

  : أساسیة معادالت ثالثة استنباط على القیاس یعمل حیث ، الشعبیات
  اإلنفاق المركزیة معدل : اولھما

      10x 0 = %60.5 ( المحلي اإلنفاق حجم )                                   
  الدولة میزانیة إجمالي                                      

 
  اإلیرادات المركزیة معدل : ثانیھا

    x 100  =2914. ( %للشعبیات الذاتیة اإلیرادات حجم )                               
  لدولةل العامة اإلیرادات إجمالي                                      

 
 للشعبیات المالیة االستقاللیة معدل : ثالثھا

  
   x 100  =8628.( %  للشعبیات المالیة االستقاللیة حجم                               ) 

  الشعبیات على االنفاق إجمالي                                   
 

 اجمالي من للشعبیة المحلي االیراد ھایشكل التي المئویة النسب ناحیة من ذلك إلى النظر وعند

 نحو یتعدى التفاوت ان اال . %28 بحدود ھو الشعبیات عبر الوطني المعدل بان نجد ، میزانیتھا

 (%57 طرابلس) المحلیة مواردھا على االعتماد من العالیة النسبة ذات الشعبیة بین اضعاف 5

 . (%11 ، مرزق) ذاتال على االعتماد سلم ادنى في تقع التي الشعبیة وبین

 

 عملیة في شعبیة كل تصلھ ان یجب كھدف وافتراضھ القائم الوطني بالمعدل االخذ وعند

 اجمالي من الداخلي االیراد نسبة او تولده الذي الذاتي المورد ناحیة من الذاتیة امكاناتھا تطویر

 ، الجفارة ، طرابلس حدیدًات وھي ، منھا 5 بأستثناء) الشعبیات جمیع بأن نجد ، المحلیـة میزانیتھا

 . الوطني المعدل مستوى دون تقع (مصراتة ، المرقب ، الزاویة
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 الوطني الخط دون تقع التي الشعبیات من محدده مجموعة فیھ تحتاج قد الذي الوقت وفي

 او ، (سنوات 5) معقولـة تخطیطیـة مرحـلة خـالل الخط ذلك الى للوصول اضافیة مجھودات الى

 غیر الشعبیات من ثالثة مجموعة تبقى ، اخرى شعبیات مجموعة حالة في ضاعفةم فترة الى

 ضمن مناطقیًا لھا التخطیط تم اذا اال الھدف ذلك الى لوحدھا الوصول من البعید االمد في قادرة

 وسیعمل . منفردة بصورة التنموي لالمكان امتالكھا لعدم نظرًا ، شعبیات عدة تضم تنمویة بؤر

 . الحقة مواقع في الخیارات تلك مناقشة على التقریر

 

 

 توزیع في قریب حد والى طویلة لفترة الدولة اعتمدتھ الذي المعیار أن باالعتبار اخذنا ما واذا

 سنالحظ ، شعبیة لكل السكاني الثقل حساب على استند قد الشعبیات على المالیة الموارد حصص

 حضریًا تحیزًا حمل قد للموارد االفقي التوزیع في لوحده السكاني المعیار ذلك تطبیق بان عندئذ

 من المثال سبیل على یتضح حیث ، الكبرى السكانیة والتجمعات المدن ذات الشعبیات لصالح

 ، المرقب ، الجفارة سھل ، بنغازي ، طرابلس) الشعبیات من (أ) المجموعة ان (14 رقم الجدول)

 (فاكثر نسمة الف 10) الكـبیرة والمدن تجمعاتال سكنة نسبة فیھا ترتفع والتي (سبھا ، مصراتة

 جمیع على الموزعة المالیة الموارد من %43 بنحو تستأثر %60 الى 30 بین تقع حدود الى

 . المعاییر بكل تمامًا مرتفعة نسبة وتلك . الشعبیات

 

 یفرن ، سرت ، االخضر الحزام ، القبة) الشعبیات من (ب) بالمجموعة یتعلق ما اما

 الصغـیرة الریفیـة السكانیة للتجمعات المرتفعة النسبة ذات (الشاطي وادي ، مرزق ، وجادو

 من نصیبھا فان ، سكانھا مجموع من %60 الى 40 حدود الى تصل والتي (فأقل ساكن 3000)

 . %12.8 الیتجاوز الموزعة المركزیة المالیة الموارد اجمالي

 

 (13)جدول 
  (ف2001) للشعبیات والجھات التابعة لھا الموارد الذاتیة ونفقات المیزانیة

 (القیمة بااللف دینار)
 2001تقدیرات المصرفات لسنة 

 المجموع نسبةاألیرادات نسبة المرتبات
 

 الباب الثاني
 الباب االول 

تقدیراتاألیراداتل
 الشعبیات سنة

 البطنان 10.546 52.558 8.103 60.661 17.3 %86

 درنة 9.216 39.527 8.325 47.852 14.2 82%
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 القبة 4.979 29.475 2.636 32.111 15.5 91%

 الجبل االخضر 13.463 72.756 12.410 85.166 15.8 85%

 المرج  6.122 35.214 4.493 39.707 15.4 88%

 بنغازي 76.019 150.896 38.768 189.664 40 88%

 الواحات 18.537 40.821 6.106 46.927 39.5 87%

 الكفرة 2.730 11.016 2.246 13.262 20.5 83%

 سرت 12.697 41.020 6.487 47.507 26.7 86%

 الجفرة 4.454 30.155 4.822 34.977 12.7 86%

 مرزق 4.463 35.035 4.719 39.754 11.2 88%

 سبھا 7.866 39.569 7.804 47.373 16.6 83%

 وادي الحیاة 4.524 32.950 5.036 37.986 11.9 86%

 وادي الشاطىء 5.072 36.982 3.975 40.957 12.3 90%

 غریان 13.314 65.936 8.820 74.756 17.8 88%

 نالوت 6.110 42.788 8.275 51.063 11.9 83%

 بني ولید 4.620 35.088 5.207 40.295 11.4 87%

 یفرن 6.107 41.768 5.220 46.988 12.9 89%

 خمسالنقاط ال 18.385 107.000 9.678 116.678 15.7 91%

 صبراتة وصرمان 12.313 90.998 8.981 99.979 12.3 91%

 الزاویة  21.886 79.665 9.935 89.600 24.4 89%

 الجفارة 19.178 100.647 14.931 115.578 16.5 87%

 طرابلس 189.512 271.592 63.684 335.276 56.5 81%

 ترھونة ومسالتة 10.918 84.732 8.449 93.181 11.7 91%

 مصراتة 26.979 54.074 12.353 66.427 40.6 81%

 المرقب 19.441 92.687 11.162 103.849 18.7 89%

 الحزام االخضر 4.723 27.843 5.396 33.239 14.2 83%

 المجموع  534.174 1.742,792 288.021 2.030,813 19.8  85.82 
 
 

 (14)جدول رقم 
 (ف 2001)لتجمعات السكانیة توزیع المیزانیة العامة على الشعبیات وفق نمط ا

الحصة من المیزانیة 
 (%)العامة 

 التجمعات السكانیة 
%(الف فأكثر 10 )    التصنیف الشعبیة

 طرابلس 62 16.5
 بنغازى 36 10.9
 سھل الجفارة 50 5.2

 المجموعةأ
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 المرقب 35 4.9
 مصراتھ 54 3.38
 سبھا 60 2.57

الحصة من المیزانیة 
 (%)العامة 

تجمعات السكانیة         ال
 التصنیف الشعبیة %(فأقل  3000 )

 القبة 55 1.6
 مرزق 53 1.98
 وادى الشاطىء 58 1.92
 الحزام االخضر 68 1.98
 سرت 42 3.16
 جادو/یفرن  61 2.18

 المجموعةب

 

 تبدو قد المالیة للموارد التوزیعیة الصورة ھذه ان الى كذلك االشارة االنصاف من ان اال

 اجمالي من التسییري االنفاق الى االستثماري االنفاق نسبة مقارنة على عملنا ما اذا عدًال اكثر

 والمدن الكبرى الحضریة التجمعات من العالیة النسبة ذات الشعبیات داخل المیزانیة تخصصیات

 (ب جموعةالم) الصغیرة السكانیة التجمعات صیغة ذات الشعبیات وداخل (أ المجموعة) الرئیسیة

 بمعدالت تحظى (15) رقم جدول یوضح كما ، االخیرة الشعبیات مجموعة غالبیة ان حیث ،

 احدى ان بل . %30 والبالغ للشعبیات االستثماري االنفاق لنسبة الوطني المعدل تفوق استثماریة

 بین ییریةالتس بالمیزانیة مقارنة االستثماریة للمیزانیة نسبة بأعلى تتمتع (ب) المجموعة شعبیات

 . (%49) الشعبیـات

 

 الشعبیات في لالستثمار خاصة اھمیة الدولة ایالء على التوزیعي النمط ھذا مثل ویدلل

 . السكانیة للتجمعات الخدمات مراكز تراتب في والخلل السكاني التوزیع في الخلل من تعاني التي

 

 

 

 

 

 (15 )جـــدول رقم 
 (2001)حسب النفقات التسییریة واألستثماریة للعام المیزانیة التقدیریة للشعبیات موزعة 

المیزانیةاالستثمار  الشعبیة التسییریة االستثماریة المجموع
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 یة
 البطنان 60.661 22.640 83.301 27.18

 درنھ 47.852 19.274 67.126 28.71

 القبة 32.111 15.570 47.681 32.65

 ضرالجبل االخ 85.166 44.916 130.082 34.53

 المرج 39.707 22.000 61.707 35.65

 بنغازي 189.664 109.942 299.606 36.7

 الواحات 46.927 25.200 72.127 34.94

 الكفرة 13.262 10.551 23.813 44.31
 سرت 47.507 45.706 93.213 49.03
 الجفرة 34.977 8.732 43.709 19.98

 مرزق 39.754 18.480 58.234 31.73

 سبھا 47.373 28.416 75.789 37.49

 وادي الحیاة  37.986 24.153 62.139 38.87

 وادي الشاطئ 40.957 15.570 56.527 27.54

 غریان 74.756 26.635 101.391 26.27

 نالوت 51.063 16.793 67.856 24.75

 بنى ولید 40.295 11.090 51.385 21.58

 یفرن وجادو 46.988 17.328 64.316 26.94

 النقاط الخمس 116.678 32.319 148.997 21.69

 صبراتھ وصرمان 99.979 29.828 129.807 22.98

 الزاویة 89.600 41.048 130.648 31.42

 الجفارة 115.578 38.486 154.064 24.98

 طرابلس 335.276 152.085 487.361 31.21

 ترھونة ومسالتھ 93.181 34.790 127.971 27.19

 مصراتھ 66.427 33.085 99.512 33.25

 المرقب 103.849 38.755 142.604 27.18

 الحزام االخضر 33.239 25.028 58.267 42.95

 المجموع 2030.813 908.420 2939.233 30.91
ال تتوفربیانات عن شعبیات غات ، مزدة ، أجدابیا ، غدامس حیث ان ھذه البیانات المستقاة من اللجنة  *

.م نشرھا قبل التقسیمات االخیرة للشعبیات الشعبیة العامة للمالیة قد ت
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 الكلي االقتصاد واستقرار المالیة الالمركزیة
 اخیرًا اعداده من االنتھاء تم الذي الوطنیة االنمائیة للخطة العام االطار یراجع لمن یتضح  

 . تزامنةم بصورة االقتصادي والتحریر االستقرار تحقیق محاولة الى یطمح اللیبي االقتصاد ان

 یزل لم كلي اقتصاد اوضاع ظل في تم قد للشعبیات المالیة الالمركزیة بتطبیقات البدء فان وعلیھ

 على واالتكال المالیة الموارد تنویع على القدرة وعدم الھیكلي التوازن عدم من حادة حالة یعاني

 . العامة المیزانیة لتمویل اساسي كمصدر النفطي المورد

 

 الالمركزیة بتطبیق الدولة علیھ راھنت الذي التوجھ ھذا مثل ان ، جدید نم التذكیر ویفید

 المتوسط المدى على الموارد توظیف في عدیدة منافع الى یؤدي قد اللیبي االقتصاد في المالیة

 االساسیة الدعائم من ذلك باعتبار ، مالئمة نقدیة سیاسة تدعمھا مالیة بسیاسة اقترن ما اذا والبعید

 المالیة الالمركزیة ان الى االخر الجانب على ننبھ ان یمكن اننا اال  .الكلي االقتصاد الستقرار

 اذا المالي والتسییر االقتصادي االستقرار لسیاسات محتملة عدیدة مشكالت تثیر ان یمكن

 التقریر یحاول والتعمق بالمناقشة جدیرة أطروحات وتلك . الكلیة السیاسات ثبات افترضنا

 . بعضھا يف المساھمة

 

 المالیة الالمركزیة نحو التحول طریق نھجت التي البلدان تجارب استعراض خالل ومن

 التكلفة حسابات وفق العام االنفاق من الحد الى تبادر لم اذا الدول بأن یبدو ، الماضي العقد في

 في ارتفاع ىال عادة تتعرض الضریبیة الھیكلة اعادة الى او الموارد توظیف في والعائد والفاعلیة

 االفقي التوزیع طریق عن سواء المحلیات الى المالیة مواردھا لنقل نتیجة وذلك ، العجز معدالت

 بالجبایة االحقیة واعطاءھا المركزیة االیرادات في المحلیات اشراك او المركزیة للمیزانیة

 . المصرفیة والتسھیالت القروض منحھا او ، المحلیة الضریبیة

 

 1999 عام الشعبیات بنظام العمل بدء عند اللیبیة للحالة بالنسبة الفعلب ذلك حدث وقد

 اذا تتضاعف قد العجز من النسبة تلك ان الواقع وفي . %5 نحو الى لیصل العجز تصاعد حیث

 والناتج المذكور العام من بدأ عوائده تجني الدولة بدأت التي للمیزانیة االضافي المورد استثنینا ما
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 ذلك شكل حیث ، المیزانیـة عجز لتمویل واستخدامھ االجنبي للنقد المركزي فالمصر بیع عن

 . المذكور للعام المیزانیة ثلث نحو االضافي المورد

 

 الوقت في المالیة الالمركزیة ظل في العام القطاع في الفعلیة العجوزات بان القول ویمكن

 في المتمثلة السیادیة لالیرادات الحاد التراجع بینھا من عدیدة عوامل حدتھا من فاقم قد الحالي

 الوقت في  القادمة، الصفحات في تفصیًال التقریر لھا سیتطرق كما ، المباشرة غیر الضرائب

 ولعل . تغییر دون قائمة الشعبیات نظام اعتماد قبل لالنفاق القدیمة الممارسات فیھ بقیت الذي

 قبل من متنافرة ضغوط الى تتعرض بدأت حلیةالم الشعبیة واالدارة الشعبیات ان ، ذلك من االھم

 الخدمات بمستوى لالرتفاع االنفاق مخصصات في بالزیادة جھة من تطالب اذ المحلیة الجماھیر

 . اخرى جھة من المباشر المحلي الضریبي التحصیل الحدمن بأتجاه وتضغط االجتماعیة

 

 جوانب ھیكلة إعادة الى دولةال تلجأ لم المالي التوازن عدم من الحالة ھذه على وللتغلب

 یحددھا التي البدیلة الكلیة السیاسات وفق العام القطاع تكالیف من والحد واالیرادات االنفاق

 بل ، افضل عوائد لتحقیق اطارھا في الالمركزیة آلیات وتوظیف ، الوطنیة للخطة العام االطار

 منذ استخدامھ على العادة جرت يالذ لالنفاق القسري التحدید خیار الى 2001 عام العودة تمت

 الالمركزیة نحو التحول عملیة على سلبًا سیؤثر مما المیزانیة في العجز لتالفي 1989 عام

 .المالیة

 واالجتماعي السیاسي االلتزام منطلق من المركزیة المیزانیة یجبر بطبعھ الخیار وذلك

 وبھذا . االستثماریة المصروفات من االقتطاع وتفضیل الخدمات على االنفاق في االستمرار على

 جرى دینار ملیون 367) دینار ملیون 475 قدره فائض تحقیق من المذكور العام خالل التمكن تم

 . (التسییریة المیزانیة من الثاني الباب من دینار ملیون 108 و االستثماریة المیزانیة من اقتطاعھا

 

 بعیدًا ھدفًا مازال كلیبیا بلد في تصادياالق االستقرار بان االقرار في اثنان یختلف وال

 للتقلبات متعرضًا ذلك ظل في وسیبقى ، الدخل مصادر في االقتصادي التنوع حالة الى للوصول

 ان دائمًا سیفرض الذي االمر ، مستمره بصورة االولیة السلع اسعار في العالمیة االقتصادیة

  . والضریبیة واالقراضیة فاقیةواالن المالیة بالسیاسة مركزیًا تحكمًا ھنالك یكون

 

 الوقت ذات في یدركون بمقابلتھم التقریر فریق قام ممن السیاسات راسمي ان اال

 كمسار للشعبیات المستقلة المحلیة التنمیة ونظام المالیة الالمركزیة اھمیة اغفال عدم ضرورة
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 للتغلب القدیمة الدواتا عن التخلي بطبعھ یتطلب نظرنا في ذلك ان غیر . الموارد لتوظیف بدیل

 وآلیات سیاسات على اساسًا قائمة جدیدة تخطیطیة بذھنیة التسلح یتطلب كما .العجز على

 تحقیق على وقادرة ، ومحلیة مركزیة مالیة اصالحات من یطلبھ وما الالمركزي التخطیط

 . المباشرة والدیمقراطیة الشعبیات لنظام المسطرة االھداف

 

 استمزاج تم التي الوطنیة والخبرات المتخصصة النظر وجھات عتجم االخر الجانب على

 ضمن یكون ان یجب الشعبیات في المالیة الالمركزیة لتطویر المطلوب المدخل بأن رأیھا

 اقتصاد نحو التحول وبعملیات العام القطاع بدور النظر اعادة تتضمن متكاملة مرحلیة استراتیجیة

 خالل من العجز على والسیطرة ، الحر الجماھیري المجتمع فلسفة مع المنسجم االجتماعي السوق

 المالیة العالقات ومأسسة ، والفردي التشاركي القطاع دور وتفعیل االقتصادیة الحیویة زیادة

 االجتماعي والعدل البشریة التنمیة مكاسب على الحفاظ ضرورة الى اضافة ، والمركزیة المحلیة

 . االجتماعي االمن مظالت اتوسیاس التوزیعیة السیاسات واعمال

 

 او التقصیر ان من یحذر ، بجدواه ویثق التوجھ ھذا التقریر فیھ یساند الذي الوقت وفي

 بنیة یعرض ان یمكن اعاله الرؤیة تحتویھا التي العناصر من واحدة الیة  التنفیذ في التلكؤ

 . والفشل التصدع الى برمتھا المالیة الالمركزیة

 

 

 التصورات ھذه بمثل المتبعة المالیة للسیاسات الحالي الواقع مقارنة اطار في

 ، بالدولة دفعت قد ، نافذًا اسلوبھا مازال والتي القدیمة السیاسات بأن نالحظ ، البدیلة االستراتیجیة

 . العجز من الحد اجل من بحوزتھا التي االدوات جمیع استخدام الى التمویلیة للضغوط وكنتیجة

 جل تحویل اي اسفل، الى العجز لترحیل امكانیة بھ العمل بدء عند الشعبیات نظام في وجدت وقد

 من ویقلل البیروقراطیة من یحد ان یمكن ذلك بأن منھا اعتقادًا ، الشعبیات الى االنفاق مسؤولیات

 . العام االنفاق حجم

 

 یقود ان نیمك تمھیدیة سیاسات تسبقھ لم اذا التحول ذلك ان ھو بالحسبان یؤخذ مالم ان اال

 یدفع حیث ، حدتھا من التخفیف على یعمل ان من بدًال الكلي االقتصاد على الضغوط زیادة الى

 االداري الھیكل من ورثتھا التي المتدھوره التحتیة البنیة وتركة االنفاق العباء نتیجة ، بالشعبیات

 ، السابقة نمائیةاال والبرامج الخطط من التنمیة مشروعات على المرحلة وااللتزامات السابق
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 تنفیذ على قدرتھا وعدم عجزھا تظھر ان الى ، لھا المخصصة المیزانیات محدودیة وبسبب

 المشروعات انجاز او المطلوبة واالجتماعیة العامة الخدمات وتوفیر الجدیدة االنفاقیة المسؤولیات

 المحدد غیر باالقتراض لھا تسمح ان او ، التخصیصات زیادة الى الدولة تبادر مالم بعھدتھا التي

 ما حال وفي ، المالیة السوق غیاب ظل في العجز من المزید الى االخر ھو یؤدي والذي ،

 . ذلك بتغطیة الدولة وتعھدت السداد عن الشعبیات تراجعت

 

 بدون االنفاق المركزیة نھج واتباع ، الشعبیات باتجاه العجز دفع فان ، وباختصار

 وضغطھ العجز كبت على یعمل سوف ، االقتصادیة الھیكلة العادة اوسع اطار في وضعھا

 من حال بأیة یعمل لن ذلك ان كما . الشفافیة او بالوضوح التتسم جدیدة اشكال الى وتحویلھ

 . فوائض بتحقیق واالنتھاء االنفاق من الحد على االحوال

 

 قتصادلال جدیدة مشكالت تخلق لن سوف لوحدھا منفردة الشعبیات بأن نقر ان ویمكن

 من مفتوحة بصورة تقترض ان تستطیع وال مستقلة نقدیة او مالیة سیاسات التمتلك فھي ، الكلي

 التمویل من التتمكن انھا كما ، االخر بعضھا عن مختلفة ضریبیة نظم بفرض تقوم وال السوق

 على اتللعجوز الكمي التراكم ان ھو لھ واالنتباه إقراره مایتوجب ولكن . النقود وطبع التضخمي

 فتح طریق عن مركزیة نقدیة التزامات الى ، بأخر او بشكل ، یتحول ان یمكن الشعبیات مستوى

 على یؤثر مما ، الشعبیات والمانات المحلیة وللمصارف المحلیة للمنشأت مصرفیة اعتمادات

 . الشفافیة عن بعیدة بطریقة الكلي االقتصاد وضعیة

 

 

 

 

 

 

   الرأسي المالي التوازن
  االنفاق ظمن    

 ان ، للشعبیات المالیة القدرات واقع حول التحلیالت ھذه بعد یستنتج ان الحدنا یمكن  

 القصیر المدى على یؤدیا لن سوف الموارد وعوائد مسؤولیات وتوزیع االنفاق مسؤولیات توزیع
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 تساوي وبمعنى ، شعبیة ایة میزانیة جانبي بین التام التوازن من حالة وجود الى المتوسط او

 . االنفاق احتیاجات مع الذاتیة التمویلیة القدرة

 

 ان یتطلب منھا االقتراب او الحالة ھذه مثل الى الوصول ان الصدد بھذا التقریر ویعتقد

 االخرى واالنشطة االنتاجیة االنشطة نحو باالساس تتوجھ محلیة انفاقیة خطط ھنالك تكون

 النمو من معقولة معدالت تحقیق ثم ومن لشعبیاتا داخل االقتصادیة الحیویة بتفعیل الجدیرة

 الذاتیة الموارد على النسبي واالعتماد العمل وفرص الدخل من المزید وتولید المحلي االقتصادي

 . الرأسي المالي التوازن باتجاه السیر بعدھا یمكن كي ،

 
 (21) رقم إطار

 الشعبیات في الرأسي المالي التوازن
 -المطلوبة الصیغة -

  االنفاق إحتیاجات    =        الذاتیة التمویلیة القدرة           

 المحلي الدخل مصادر االنفاق مسؤولیات

 االخرى والمصادر المحلیة الضرائب -1  ومسؤولیاتھ الذاتي االنفاق -4
  للدخل

 الضرائب عوائد من بحصة التمتع -2
التحویالتواالحقیاتالجدیدةلالنفاقوفقاعاد  المركزیة

ةتقسیمالعملبینمسؤولیاتاالنفاقمحلیًاومرك
 زیًا

  المركزیة المیزانیة من التحویالت -3
  التسییریة المیزانیة ·

  االستثماریة المیزانیة 
 الذي الموارد في التشاطر نموذج ان الحالي الواقع یجسد المطلوب التصور ھذا مقابل في

 تحویالت على عضوي بشكل معتمدة غالبھا يف الشعبیات یجعل اللیبي المالي النظام یعتمده

 (16 رقم جدول) . المركزیة المیزانیة

 

 بلغت والتي 2001 لعام التسییریة المیزانیة بنود تحلیل خالل من نالحظ ذلك على عالوة

 (الخدمیة واالیرادات المباشرة الضرائب) الفعلیة االیرادات حصة ،بأن دینار ملیار 3.7 نحو

 ومن النفطیة الموارد تمویل من تتاتى %53.2 نحو مقابل منھا %36.6 من اكثر التشكل

 . (18 رقم شكل) . االجنبي النقد بیع عوائد مقابل المحصلة االیرادات

 2001 لعام التسییریة التقدیریة المیزانیة في النفطیة الموارد من التمویل نسبة وترتفع

 . 2000 عام میزانیة في %28 تشكل كانت ان بعد ، %40 نحو الى
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شكل رقم (18) مصادر ونسب االيرادات للميزانية التسيرية للعام 

2001

الحصة من 
ة االيرادات  التفطي

%28

مصادر أخرى
%10

الحصة من عوائد 
بيع النقد االجنبي

%26

الضرائب المباشرة 
وااليرادات 
الخدمية 
%36 

 المصروفات من والتحقق ( 16 رقم الجدول) یوضحھا التي البیانات الى النظر وعند

 اما . التسییري االنفاق من %56 بنحو یستأثر الشعبیات في المحلي االنفاق بأن نستنتلللج ، الفعلیة

 (العامة عبیةالش اللجنة) المركزیة التنفیذیة االدارة ان المالحظ فمن ، المركزي لالنفاق بالنسبة

 بمیزانیة اال التتمتع واالنتاجیة الخدمیة االنمائیة القطاعات على وظیفتھا بحكم تشرف التي

 المالیة الالمركزیة نظام وفق مسؤولیاتھا ان اذ ، العام االجمالي من %11 نحو تبلغ محدوده

 ، كاملة بصورة عيالقطا التنفیذ مھام عاتقھا على تقع وال والمتابعة السیاسات تنسیق على تقتصر

  . 1999 عام الشعبیات بنظام البدء قبل االمر علیھ كان كما

 ومركزي ماھومحلي بین االنفاقیة والمسؤولیات المھام تقسیم استعراض خالل من ویبدو

 التحتیة البنیة) العام النفع سلع توفیر وعن االنفاق اوجھ غالبیة عن المسؤولة ھي الشعبیات ان

 والبنیة) االخرى واالوجھ والكھرباء الماء وخدمات والبنیة الصحي صرفوال كالطرق الفنیة

 اوجھ الى إضافة (الخ... واالسكان االولیة الصحیة والرعایة والصحة كالتعلیم االجتماعیة التحتیة

 (17 رقم جدول) . االخرى الخدمات
 

 2000 المالیة للسنة التسییریة للمیزانیة الفعلیة المصروفات (16) رقم جدول
 (دینار الف)                                                                          
 المیزانیة اجمالي من الحصة

(%) 
 المصروفات جملة المبلغ

  لھا التابعة والجھات العام الشعب مؤتمر امانة 49328 1.61

  لھا التابعة والجھات الشعبیات 1726867 56.26

  العامة الشعبیة اللجان امانات 354961 11.56

  البحثیة والمراكز الجامعات 167575 5.46

  حكمھا في وما العامة والمؤسسات الھیئات 400885 13.06

  المتفرقات 140000 4.56

  التموینیة السلع دعم 130000 4.24
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  االستثماریة المحفظة دیون من المستحق القسط 100000 3.26

  وعالمجم 3069616 100

 
 (17) جدول

 مستوى على االنفاق ومسؤولیات مستویات
 المركزي المستوى وعلى الشعبیات

 المؤتمر مستوى
 المسؤولیة المركزي المستوى الشعبیة مستوى االساسي الشعبي

 الدفاع (المسلح الشعب) الوطني الدفاع - -

- - 
 ، الخارجي االتصال مكاتب

 السیاسة ، الدولیة المعاھدات
 ةالخارجی

 الخارجیة الشؤون

 على المحلي االمن
 المؤتمر مستوى
 االساسي الشعبي

 ، الشرطة ، االمنیة الخدمات الشعبیة امن
 العام والنظام االمن السجون

- 
 الطبیعیة الموارد تنمیة
 النفط عدا الشعبیة في

 والغاز
 الطبیعیة الموارد والغاز النفط واستخراج مسح

 الزراعیة التنمیة خطة
 المؤتمر توىمس على

 للتنمیة المحلیة الخطة
 مستوى على الزراعیة

 الشعبیة

 والدعم الزراعیة بالبحوث القیام
 والتشریع

 والثروة الزراعة
 والبحریة الحیوانیة

 التعلیم خدمات توفیر
 مستوى على والصحة

 المؤتمر

 التعلیم خدمات توفیر
 . والثانوي االساسي
 ، الصحیة المؤسسات

 التدریب

  والتعلیم للصحة لوطنیةا السیاسة
 والتعلیم الصحة والجامعات البحوث ومراكز

 . المحلیة الشوارع
 رخص منح

 . البریدیة التشاركیات
 

 للشعبیة التابعة الطرق
 االتصاالت خدمات

 ، والمطارات المدني الطیران
 السریعة الطرق ، الحدیدیة السكك
 الشعبیات بین ، الشعبیات بین

 االتصاالت نظام

 االتصاالت شبكة
 والطرق والمواصالت

 الشعبیة الساحات
 ریاضیة النوادي

 ، المحلیة المكتبات
 المالعب ، المنتزھات

 والراحة اللھو وسائل
 ونوادي المصایف

 الشباب

 والمدن المركزیة المكتبات
 الریاضیة االتحادات ، الریاضیة

 والشباب
 العامة المرافق

- 

 والصرف المیاه شبكات
 ، جةالمعال ، الصحي
 الموارد جبایة ، التحلیة
 الطاقة توزیع ،

 الصناعي النھر
 التحلیة
 المائیة السیاسة

 الكھرباء تولید محطات

 والمجاري المیاه
 والكھرباء الصحیة

 
 

 نحو توجھھا مدى ومعرفة ادق بصورة للشعبیات االنفاقیة المھام ھذه تحلیل ویمكن

 تخصیص تم فقد ، االستثماریة المیزانیة بنود عةمراج عند الرأسي المالي التوازن تحقیق محاولة
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 واالنشطة المشروعات على موزعة (2000) لعام التحول لمیزانیة دینار ملیار 1.765 مبلغ

 (18 رقم جدول) . المركزیة واالنشطة المشروعات وعلى للشعبیات المحلیة

 الدولة ایرادات على ًااعتماد تزداد فھي ، االستثماریة للمیزانیة التمویلیة المصادر عن اما

 تمویل في  االیرادات تلك مساھمة بلغت حیث ، التسییریة بالمیزانیة بالمقارنة النفط من

 .المذكور العام خالل %70 نحو المیزانیة مصروفات

 للمیزانیة المعتمدة الالمركزیة التخصیصات ان البنود مراجعة خالل من جلیًا ویبدو

 المیزانیة اجمالي نصف مایقارب یبلغ (الجامعات مخصصات بعاداست بعد) للشعبیات االستثماریة

 مستوى على انفاقھا تم التي الفعلیة المصروفات ارقام باالعتبار اخذنا ما واذا . (%47) المعتمدة

 المیزانیة اجمالي من %64 نحو الى ارتفعت قد بانھا نجد االستثماریة المیزانیة تلك من الشعبیات

 ، االخرى االنفاق بنود من االستقطاع حساب على كانت قد الزیادة تلك ان الواضح ومن .

 . المركزیة والنشاطات االنفاق بنود وبالذات

 في المحلي االستثماري لالنفاق القطاعي التوزیع طبیعة من التحقق اردنا ما وإذا

 البنیة قطاع ان یتبین ، منھا لكل لالنفاق النسبیة االھمیة تحدید ومحاولة المذكور للعام الشعبیات

 ووفق ، االستثماریة المیزانیة اجمالي من %88 بنحو یستأثر (واالجتماعیة االساسیة) التحتیة

 في یلیھ ، التخصیصات من %45 نحو والنقل والمواصالت والمرافق االسكان قطاع یحتل ذلك

 اما . %43 نحو نصیبھ یبلـغ حیث والریاضة والشباب واالعالم والصحة التعلیم قطاع االھمیة

 رقم جدول) . القطاعي االنفاق اجمالي من %10 من بأكثر یحظ فلم االنتاجیة المشاریع قطاع

19) 
 (دینار الف) 2000 لعام وتوزیعاتھا االستثماریة المیزانیة بنود (18) رقم جدول

 المبلغ من نسبة
  المسیل

 المصروف المبلغ
  العام خالل

 المسیل المبلغ
 مخصصات من

  المیزانیة
 ت  الجھة اسم المعتمد لمبلغا

 الشعبیات مخصصات 832,442 817،329 721،889 88.32
 الجامعات مخصصات 68,770 67،521 38،592 57.16

 

 للشعبیات العام المجموع 901,212 884،850 760،481 85.94
 2  االخرى االنشطة مخصصات

 االساسیة البنیة مخصصات -أ 525,868 517،336 360،189 69.62
 االنتاجیة االنشطة مخصصات -ب 22،650 22،366 13،759 61.52
 الخدمات مخصصات -ج 11،600 10،908 4،132 37.88
 والدراسات البحوث مخصصات -د 25،670 19،949 6،963 34.91

 على اللتزمات تصفیة مخصصات 40،000 40،000 0 100
  اعمال / عقود 

  والصنادیق صارفالم مخصصات -و 150،000 150،000 0 0
  المشروعات احتیاطي مخصصات -ز 88،000 87،955 36،204 0



 270                                                                                                مستقبل الالمركزية في اطار التحول الشامل 2002-ليبيا–ي للتنمية البشرية التقرير الوطن

 االخرى لالنشطة العام المجموع 863،788 848،513 421،250 49.65
 للمیزانیة العام المجموع 1،765،000 1،733،362 1،181،731 68.18

 الشعبیات في المحلي االستثماري االنفاق مخصصات (19) جدول
 (2000) الرئیسیة القطاعات على موزعة 

 
 من الصرف نسبة
 المخصص المبلغ

 للمبلغ نسبة االھمیة
 القطاع المخصص المبلغ للقطاع المخصص

 االنتاجیة المشاریع قطاع 82.735.600 10% 48%
 * االساسیة الخدمات قطاع 372.877.700 44.8% 85.4%
 ** االجتماعیة الخدمات قطاع 356.372.100 42.8% 101.4%
 اخرى خدمیة قطاعات 20.456.600 2.4% 73.1%
 العام المجموع 832.442.000 100% 88.32%

 
  (دینار ملیون 3) المدني الطیران ومصلحة (دینار ملیون 27) والجسور الطرق مصلحة مخصصات یتضمن *

 .دینار ملیون 69 نحو بلغت التي الجامعات مخصصات الیتضمن **
 

 ان وھي ، التعقید بالغة حقائق على الى تشیر شراتالمؤ ھذه مثل فان شك وبدون

 في النقص لسد االستثماریة میزانیاتھا جل تخصص ، بالقصیرة لیست ولفترة ستبقى الشعبیات

 قبل من المتراكمة المركزیة المشروعات تمویل وكذلك واالجتماعیة منھا الفنیة التحتیة البنیة

 عام الشعبیات في المشروعات عدد من %84 نحو تشكل والتي المنتھیة او بھا العمل والجاري

 الرأسي المالي التوازن تحقیق امكان منھا اساس على یقوم والتي االنتاجیة المشاریع اما . 2000

 ، المركزیة المیزانیة على االتكال عن االبتعاد اجل من الذاتیة والموارد المحلي االقتصاد وتطویر

 . االعتبارات بكل متواضعة تبدو االستثماریة انیةالمیز من لھا المخصصة %10 نسبة فان

 ماتم مقارنة عند جالًء اكثر بصورة االستثماریة المیزانیة توزیع في الخلل ھذا ویتضح

 تم حیث المذكور للعام الفعلیة بالمصروفات مقارنة الرئیسیة القطاعات من قطاع لكل تخصیصھ

 لمشاریع الفعلي التنفیذ ان ذلك ومعنى . االنتاجیة للمشاریع مخصص ھو مما %48 نحو اقتطاع

 المخصص بین النسبة ان حین في ، المیزانیة اجمالي من %5 من بأكثر یحظ لم القطاع ھذا

 لقطاع بالنسبة االمر وكذلك ، (%101) متطابقًا جاء االجتماعیة الخدمات قطاع في والمنفذ

 . %85.4 نحو لمخصصھا المبالغ من علیھ الصرف نسبة بلغت حیث االساسیة الخدمات

 التحتیة البنیة على االستثماري االنفاق في التركیز ان الى الصدد بھذا االشارة من والبد

 االنفاق توقف متآكلھ تحتیة بنیة ورثت قد الشعبیات ان حیث ، اسبابھ لھ والفني االجتماعي بشقیھا

 االمر ، الصالحھا لضخمةا التكالیف بتحمل مطالبة نفسھا ووجدت 1986 عام منذ مركزیًا علیھا

 المنشآت) المختلفة مجاالتھا في وتحدیثھا البنیة تلك من الضروري ترمیم في منھمكة یجعلھا الذي

 الطرق شبكة وبناء المتھالكة الصحي والصرف المیاه شبكات واستبدال والصحیة التعلیمیة
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 تكلفة وبأقل وحداثة ورًاتط اكثر بأخرى الحالیة واالتصاالت البرید شبكات واستبدال ، العصریة

 البحري الصید ومرافئ التجاریة والمواني والمطارات الطیران خدمات تطویر الى اضافة ،

 . (االناره وشبكات

 

 مرفقي وصیانة وتشغیل الدارة المتاحة التمویالت بأن الصدد بھذا االستشھاد ویكفي

 الشركة احصلءات وفق ، مطلوب ھو مما %20 الیتعدى الشعبیات في الصحي والصرف المیاه

  . الصحي والصرف للمیاه العامة

 

 تتبعھا التي المیزانیات برمجة انماط وتشخیص االنفاقي االداء واقع تقییم محاولة وفي

 فرص لتعزیز قدرتھا ومدى العام االستثماري باالنفاق والتصرف التحكم واسالیب الشعبیات

 االجھزة خبراء رأي بأستطالع التقریر فریق قام دفق ، الرأسي المالي التوازن حالة من االقتراب

 واالنفاق التنمیة میزانیة لتنفیذ المتابعة تقاریر الى والرجوع والمحلیة المركزیة المالیة

 . الشعبیات في االستثماري

 

 الفعلي والصرف التنفیذ نسبة ان المتابعة تقاریر مراجعة عملیة خالل من تبین وقد

 الحال ھو كما %43 نحو الى االدنى حدھا في تتراجع حیث ، لشعبیاتا بین واضح بشكل تتفاوت

 مجموعة وتقترب ، یفرن شعبیة في (%100) الكامل التنفیذ نسبة الى وترتفع ، مرزق شعبیة في

 . (20) رقم جدول  الكلي التنفیذ نسبة من الشعبیات من اخرى كبیرة

 

 الشعبیة انجاز التعني للتنفیذ عالیةال النسب ان الصدد بھذا لھ االشارة مایتوجب ان اال

 للمالیة العامة الشعبیة للجنة المتابعة تقاریر توضح حیث ، بالكامل المقرره المیزانیة مھام المعینة

 اجل من المالیة السنة نھایة في كبیر بشكل الصرف عملیة بتكثیف تقوم الشعبیات غالبیة ان ،

 . االمثل بالشكل توظیفھا ولیس الموارد ھدر ىال تؤدي وبأشكال ، المالیة االرصدة استنفاذ

 

 

 
 (20) جدول                                                

 (2000) بالشعبیات التنمیة میزانیة مشروعات تنفیذ متابعة                         

 الشعبیة تللشعبیا المعتمد المبلغ المحول المبلغ المبلغ الصرف نسبة
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 التنمیة میزانیة في المالیة من المصروف
 البطنان 26،140 25،665 24،317 94.75
 القبة 16،570 16،269 16،201 99.85
 المرج 25،466 25،004 23،630 94.51
 درنھ 20،274 19،905 19،069 95.8

 االخضر الجبل 35،516 34،871 32،759 93.95
 بنغازي 89،242 87،622 51،839 59.16
 الواحات 29،873 29،330 27،042 92.2

 سرت 33،906 33،290 30،214 90.76
 الجفرة 9،232 9،064 8،365 92.29
 مصراتة 41،185 40،437 40،298 99.66
 المرقب 36،315 35،655 32،550 91.29
 ومسالتھ ترھونة 32،790 32،194 31،741 98.59
 جفارة 38،336 37،639 34،483 91.61
 غریان 26،635 26،151 25،821 98.74
 وصرمان صبراتة 30،828 30،268 30،170 99.68
 الخمس نقاط 33،319 32،714 21،537 65.83
 یفرن 17،328 17،013 17،013 100.0
 نالوت 17،793 17،469 16،707 95.64
 الشاطئ وادي 15،570 15،287 12،388 81.04
 سبھا 18،516 18،179 11،180 61.05
 الحیاة وادي 24،653 24،205 22،530 93.08
 مرزق 18،980 18،635 7،999 42.93
 ولید بني 9،590 9،415 8،328 46 .88
 طرابلس 137،465 134،969 134،118 99.37
 الزاویة 33،368 32،762 31،271 95.45
 الكفرة 13،551 13،304 10،306 77.46
 المجموع    

 

 ، التنمیة میزانیة تنفیذ تعتري تمشكال ھنالك ان التقاریر تلك مراجعة خالل من یبدو كما

  : الحصر ال ، المثال سبیل على منھا

 فیما ، العامة الشعبیة اللجنة الى الرجوع دون مناقالت بأجراء الشعبیات اغلب قیام6

 االستقاللیة مع ویتماشى محمودًا امرًا یكون قد وذلك ، الخر قطاع من المناقالت یخص

 ھو لما التنقیح اطار في كان ما اذا ، الالمركزي طالتخطی عملیة في المطلوبة المالیة

 مصروفات التنمیة میزانیة تحمیل ھو ، یبدو كما ، الواقع ان اال ، بنود من مرسوم

 التخص التي المصروفات من وغیرھا (وأثاث وسیارات آلیات شراء) اداریة

 . علیھا تجاوزًا تشكل بل مشموالتھا

 . للعطاءات لجنة وجود دون لمباشرا والتكلیف بالتعاقد الشعبیات قیام7

 . المصروفات لبعض المستندي التعزیز ضعف8
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 اغلب في التنمیة لمشروعات والتنفیذیة المالیة المتابعة عن البیانات بعض تكامل عدم9

 . الشعبیات

 . الشعبیات من العدید في والمسائلة المالیة الرقابة دور تھمیش10

 

 

 الشعبیات ان ، المیدانیة والمقابالت االستطالعات افرزتھا التي النتائج خالل من ویتضح

 فترة تعط ولم ، المالیة لالمركزیة الجدید للواقع لالعداد الكافي الوقت لھا یتح لم یبدو ما على

 والمالیة البشریة الموارد متطلبات وحساب والمؤسسیة االداریة الھیكلة العادة كافیة تحضیریة

  .الصعوبات عدید تواجھ الماضیة الرابعة السنوات خالل قیتب فلذلك ، 1999 عام انشاؤھا عند

 

 نفسھا للشعبیات المالیة االجھزة وجدت فقد ، قبل من مركزیًا یتم كان المیزانیة تنفیذ والن 

 . لذلك مالئمة نظم وإتباع المركزیة میزانیات لوضع محلیة قدرات تطویر على تعمل بأن مطالبة

 بالكامل المھمة انجاز تستطیع لم ،  الحالیة الممارسة واقع تقییم عواق من اتضح وكما ، انھا اال

 . باالنفاق والتصرف المیزانیة برمجة حول الخبره النعدام وذلك

 

 لن سوف الشعبیات في المالیة الالمركزیة بأن جدید من التقریر یؤكد ، الحالة ھذه مثل وامام

 علیھ متفق نظام اطار في تعمل لم ما ، رأسيال المالي التوازن لتحقیق المطلوبة وظائفھا تؤدي

 الحسابات ونشر المیزانیات وبرمجة المالي للتسییر الالزمة القدرات وبناء المالي للتطویر

 بأجمعھا المتكاملة المتطلبات تلك تشكل حیث ، الشفافیة تضمن معلومات نظم واعتماد الختامیة

 ذلك تطبیق الواجب ومن . فاعل بشكل لعامةا المالیة المصالح وادارة لتسییر الرصینة االسس

 حول المشكالت تفاقم الى یؤدي سوف المتكاملة عناصره تفكك ان حیث جوانبھ بجمیع النظام

 المسائلة عملیات من ویضعف ، مركزي وماھو محلي ھو ما بین االنفاقیة المسؤولیات توزیع

 . العام للمال الكفؤ واالنفاق التوظیف ومن

 

 االجھزة خبراء ابدى فقد المالیة الالمركزیة واقع لتطویر المقترحة البدائل متقدی مجال وفي

  (22 رقم اطار) تفصیًال یوضحھا االصالحیة المقترحات من جملة ، والمحلیة المركزیة المالیة

 

 اطار في بھا القیام بأھمیة الخبراء یعتقد مستویات ثالثة وفق المناقشة لغرض التقریر ویقسمھا

 . ككل العام القطاع الداء اوسع اصالحات
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  المیزانیة اعداد مستوى : أوًال

 التنفیذ مستوى : ثانیًا

   التنفیذ مابعد مستوى : ثالثًا

 
  (22) اطار

 الشعبیات في المالیة الالمركزیة اصالح بدائل

 
  يوكاالت ، التنفیذ ومابعد ، التنفیذ ، المیزانیة اعداد : محاور ثالثة وفق االصالحات تندرج
  : ھو الصدد بھذا المقترح من : المیزانیة اعداد

  المالي والوضح االستقرار لضمان واحدة سنة من بدًال سنتین لمدة الشعبیات میزانیة وضع ·
 المیزانیة برمجة ومستوى المحلي التخطیط ومستوى السیاسات رسم مستوى بین للتنسیق اسس ووضع الفجوة لسد آلیات توفیر 
 من المیزانیات وبرمجة المالیة التخصیصات وبین القرار صنع بین العالقة في ضعف ھنالك ان المالحظ من حیث  5•،

 . آخر جانب
  .والوضوح والوثوقیة بالشفافیة یتمتع مالي نظام لھا شعبیة كل وان  7•، صدقیة وذات واقعیة الشعبیات میزانیات ان من التأكد 
 على االنفاق تخصیص في قیاسیة معاییر واعتماد  9•، بذلك للقیام المحلیة القدرات اءوبن المیزانیات اعداد نمط تبسیط 

 . وطنیًا علیھا االنفاق یتم المحلیة المشروعات
 . القومیة للحسابات الوطني النظام وفق شعبیة لكل مالي احصائي بنظام العمل 10•

 
   : المیزانیة تنفیذ

13•، اعمالھا وضرورة  12•، االساسیة الشعبیة المؤتمرات تشریعیًا علیھا تصادق ان عدب بالمیزانیة االلتزام من التأكید 11•
 . شرعیة غیر اسالیب استخدام او قرارات اتخاذ طریق عن التنفیذ الیتعثر وان  

 . لذلك الحاجة ظھور عند (سنویًا واحدة مرة) المیزانیات وتنقیح لتكییف نظامیة صیغة ایجاد 14•
 كل لدى الفعلیة االنفاق اوجھ االیرادات توضح الشعبیة في المیزانیة حالة حول (شھور ثالثة كل) دوریة تقاریر لكھنا تكون ان 15•

 . شعبیًا لمراجعتھا المعلومات تلك نشر یتم ان على  17•، ومتابعتھا بمراقبتھا العامة الخزانة تقوم  16•، شعبیة
 

  (المالیة السنة انتھاء بعد) التنفیذ مابعد
 . المالیة السنة من االنتھاء بعد شھرین حدود في للتدقیق وتقدیمھا استكمالھا تم قد المالیة والكشوفات التقاریر ان من التأكد 1•
 الذي السنوي التقریر وبأن  20•، المالیة السنة انتھاء بعد شھور 5 حدود في التدقیق عملیة من االنتھاء من التأكد 19•

 . للتدقیق الالحق الشھر خالل جدولتھ تم قد للشعبیات یةالمال الكشوفات على یحتوي
 . بنزاھتھا معترف ھیئات قبل ومن  22•، مستقلة بصورة المحاسبي التدقیق عملیة تتم ان ضرورة 21•
 لمالیةا السنة انتھاء من شھور 6 حدود في االساسیة الشعبیة المؤتمرات الى المالي السنوي التقریر بتقدیم ملزمة قرارات وضع 23•

 . المالي والتسییر التنفیذ عملیة ومسائلة المالي التقریر مناقشة في النھائیة الصالحیة لھا ان حیث  24•،
 
 

 ان ضرورة الى الثالثة المستویات على االصالحات تنفیذ اجل من المقترحات وتذھب

 المیزانیات وضع فیھا یتم التي الكیفیة ھیكلة واعادة المحاسبیة النظم بتحدیث الشروع یتم

 . تعمیمھا قبل الشـعبیات من محدود لعدد تجریبیة عینة اختیار خالل من الشعبیات في وبرمجتھا

 . وبشدة التقریر یسانده بناء مقترح وذلك

 العام القطاع لعمل جدیدة بطرق التفكیر المقترح التجریبي المشروع ھذا مثل ویتطلب

 من للتمكن تكالیفھا واستعادة انتاجھا اعادة قواعدو یقدمھا التي واالجتماعیة العامة والخدمات

 متعددة للمیزانیة نظام وضع كیفیة وكذلك ، عالیة بنوعیة وتوفیرھا علیھا االنفاق في االستمرار

 القطاع مؤسسات عمل تشبھ تسییریة واسس اسالیب وفق المالیة التقاریر نشر على قائم السنوات
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 حساب على قائم فنى وبمستوى ، الشفافیة من عالیة رجةبد العامة المیزانیة تتمتع كي الخاص

 . والعوائد للتكالیف دقیق

 

 جوانب في القدرات وتطویر المالیة االدارة لتحدیث المقترح المشروع لھذا ویمكن

 5 لمدة مرحلیة خطة ضمن یكون ان الشعبیات في ومتابعتھا وتنفیذھا المیزانیات ووضع تصمیم

 العامة الخدمات توفیر ولكیفیة العام القطاع لعمل تحدیثیة جبرام معھ تتزامن ، سنوات

 وامانة الخدمات شؤون امانة – العامة الشعبیة اللجنة تتواله ان على ، انتاجھا واعادة واالجتماعیة

 بقیة على تعمیمھ یجري نجاحھ وعند ، االولین العامین خالل شعبیات 5 في وتطبقھ – الخزانة

 . الشعبیات

 

  داتاالیرا نظم
 ضریبیة قوة یوفر المالیة الالمركزیة اطار في اللیبي التشریع أن المتتبع على الیخفى

 بأستثناء المحلیة الضریبیة الموارد كافة بأستحصال 2000 عام منذ تقوم حیث للشعبیات عالیة

 توزیع ویعاد (21 رقم جدول)  مركزیًا جمعھا یجري التي الجمركیة والموارد الشركات ضریبة

 من العام الدین قسط استقطاع وبعد ، الموارد في التشاطر نموذج وفق الشعبیات على خیرةاأل

  . العامة المیزانیة خالل

  

 من الحد ھو العالیة الضریبیة القوة تلك الشعبیات منح من الغرض ان الواضح ومن

 ان اال . رأسيال المالي التوازن وضع من التدریجى واالقتراب المركزیة التحویالت على اتكالھا

 غالبیة لدى مستمر ارتفاع وضع فى ظلت االتكال حالة ان حیث ، ذلك عكس یرینا االمر واقع

 الضریبي المردود وتراجع لضعف وكنتیجة جانب من االنفاق في للتوسع كنتیجة ترتب الشعبیات

 عام بیاتالشع في الضرائب ایرادات تشكل لم حیث ، اخر جانب من جبایتھ فى الكفاءة وعدم ذاتھ

 . االداریة المیزانیة ایرادات من %14.5 من اكثر 2000
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 لیبیا في الضریبیة االیرادات ومسؤولیات مستویات توزیع (21) جدول

على مستوى المؤتمر 
 االساسي

على مستوى 
 البیان مركزي  الشعبیة

 ضریبة الدخل  م ر ش ع  
 الضرائب على دخول االعمال  م ر ش ع  
 بة الزراعیة الضری   ش ع  
 ضریبة الدمغة  م ر ش ع  
 ضریبة المالھي م ر ش ع  
 الضرائب والرسوم السلعیة  م ر ش ع  
 رسوم االنتاج  م ر   
 الرسوم الخدمیة      
 خدمات النقل البري   ش ع  
 خدمات الطیران المدني واالرصاد الجویة    ش ع  
 ایرادات الخدمات    ش ع  
 دات خدمات االمن ایرا   ش ع  
 ایرادات الخدمات الصحیة    ش ع  

 ایرادات خدمات المرافق      م أ
 رسوم الرخص التجاریة      م أ
 رسوم الرخص الصناعیة      م أ
 عوائد استثمار الوحدات المحلیة      م أ
 عوائد ممتلكات الوحدات المحلیة      م أ
 سواقرسوم استخدام الساحات واال      م أ
 رسوم شھادات البناء والخرائط      م أ
 رسوم  استثمار وخدمات فنیة      م أ
 غرامات ومخالفات الحرس البلدى      م أ
 رسوم خدمات المرافق       م أ
 رسوم خدمات اخرى      م أ
 ایرادات متنوعة      
 مبیعات الصناعات الصغیرة   ش ع  
 جونمبیعات منتجات الس   ش ع  
 غرمات ومصادرات   ش ع  
 غرامات ومخالفات الحرس البلدى   ش ع  
 مصروفات مستردة   ش ع  
 ایرادات سنوات سابقة   ش ع  
 ایرادات بطاقات العمل   ش ع  
 ایرادات المحاسبة والمراجعة   ش ع  
 ایرادات اخرى   ش ع  
 رسوم خدمات متنوعة      
 ھلكةمبیعات اصول مست م ر    
 فائض قطاع االعمال م ر    
 فائض الشركات واالجھزة والجھات العامة م ر    
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 خولھا حیث ، عدیدة مالیة حقوقًا الشعبیات اعطى قد التشریع ان ذلك من االكثر ولعل

 المحلیة القوة تلك تنفیذ عن عازفة ظلت انھا اال ، مناسبة اضافیة ضرائب من ماتراه بفرض

 الیحتمل حالیًا المتبع الضریبي النظام ان بسبب وكذلك ، واجتماعیة اسیةسی السباب نتیجة

 . ترقیعھ من بدًال جدریة نظر اعادة الى ویحتاج ، االضافات

 

 

 مجھودات مع یتوافق ان یجب المطلوب الضریبي االصالح فإن التقریر نظر وجھة ومن

 السیاسة اصالح ضمن الوطنیة للخطة مالعا االطار یقترحھ ما وتنفیذ اللیبي االقتصاد ھیكلة اعادة

 ان اال ، الضریبي التطویر بدائل تتدارس الوطني المستوى على لجنة حالیًا وھنالك . الكلیة المالیة

 الضریبیة والذھنیة االدارة تكییف یمكن كي طویًال وقتًا یستغرق ذلك بأن نعترف تجعلنا الواقعیة

 . الجدید للواقع

 

 سیبقى لیبیا فى الرأسي المالي التوازن تحقیق ان الى االشارة من البد ، اخر جانب من

 واالعانات السلعي للدعم ھامة جوانب على محتویة االنفاق میزانیة زالت فما ، معقدًا اشكاًال

 في المحلي لالنفاق تخصیصھ تم مما %12.3 نحو تقابل حیث ، (االساسي المعاش) االجتماعیة

 جدول) في المبینة 2001 للعام التسییریة المیزانیة نفقات زیعتو بنود توضحھ ما وفق الشعیبات

 والماء الكھرباء لخدمات االسري الدعم نتیجة فوارق من الدولة ماتتحملھ لذلك یضاف . (22 رقم

  . والوقود

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  (22) رقم جدول                                          

 (2001) العامة المیزانیة من الممولة للجھات طبقًا التسییریة یةالمیزان نفقات توزیع               
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 المصروفات االجمالي
 الجھـــة (1) والمرتبات المھایا (2) التسیریة

 : التسییریة النفقات -: اوًال

 ومؤتمر االجتماعیة الشعبیة القیادة- 26،691 25،837 52،528
 . لھ التابعة والجھات العام الشعب 

 التابعة والجھات العامة الشعبیة اللجان 304،152 315،682 619،834
   لھا

  لھا التابعة والجھات الشعبیات - 1.742،792 303،021 2045،813
  الجامعات - 106،945 63،075 170،020
  المتفرقة - - - 140،000

  التسییریة النفقات مجموع 2،180،580 707،615 3028،195
  : االخرى النفقات -: ثانیًا 2،180،580 707،615 3028،195

 (3) واالجھزة والمؤسسات الھیئات دعم -
 المحفظة دیون من المستحق القسط -   224،472

 . االستثماریة

 الكھرباء) العامة الجھات استھالكات -   100.000
 . (والبرید والمیاه

 (4) العـام الدین وفوائد اقساط -   225،000
  المیزانیة نفقات اجمالي 2،180،580 707،615 3737،667

 
 وكذلك دینار ملیون (200) حدود في السنویة مرتباتھم تبلغ الجدد المعینین من شخص ألف (96) لعدد مرتبات تتضمن)1

  . الحالیة الدراسیة السنة خالل أنشأت التي االقسام بجامعات التدریس ھیئة اعضاء مرتبات
 التغذیة ومصروفات التعلیمیة والمستلزمات الطبیة والمعدات االدویة لتورید المطلوبة غالمبال التسییریة المصروفات تتضمن)2

 الدارسین الطلبة ومكآفات العلیا والمعاھد بالجامعات الداخلیة االقسام طلبة ومكآفات المستشفیات وتجھیزات والنظافة
  . االخرى المصرفات من وغیرھا وبالخارج

  . التموینیة السلع لدعم دینار ملیون (140) مبلغ واالجھزة والمؤسسات الھیئات دعم یتضمن)3
 باالضافة العام الدین لقانون طبقًا النفط من المستقطعة العام الدین مخصصات تمثل دینار ملیون (180) المبالغ ھذه تتضمن)4

   . الخزانة واذونات سندات على المستحقة الفوائد الى
  

 تحملھ ما ھو الرأسي المالي التوازن تحقیق سلبًا یؤثر الذى االھم المعوق ان اال

 قانون بتطبیق التزامھا وعدم اضافیة مالیة اعباء من المعتمدة التسییریة للمیزانیة الشعبیات 

 الخدمة بأجھزة التوظیف فى بتجاوزتھا یتعلق ما وخاصة ، المیزانیة وقانون للدولة المالي النظام

 االحتیاجات بتغطیة او الطلب او العرض بمعاییر لھا القةالع اجتماعیة العتبارات وفقًا المدنیة

 استنزف والذي (المرتبات باب) االول الباب تضخم من الحال بطبیعة ذلك ویزید . الفعلیة

 . 2001 عام ارقام وفق للشعبیات التسییریة المیزانیة من (%86)  نحو بالمعدل

 

 بان یتبین إذ الصدد بھذا وفرةالمت بالبیانات االستعانة یمكن ، ذلك توضیح أجل ومن

 مرتباتھم تكن لم شخص الف 25 نحو بتوظیف 1999 عام بھا العمل بدء عند قامت قد الشعبیات

 2001 عام خالل مرات اربع نحو العدد ذلك تضاعف وقد . المذكور العام میزانیة ضمن مدرجة

 سنویًا دینار ملیون 200 من اكثر الى االجمالیة مرتباتھم تصل شخص الف 96 نحو الى لیصل
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 الموالیة السنة میزانیة تقدیرات في اقحامھا تم بل ، فیھا عینوا التي السنة خالل مرتباتھم تسدد ولم

 في الجدد المعینین عدد فان الخزانة امانة تقدیرات فوفق ، 2002 عام على ذلك وینطبق .

  . بكثیر یفوقھ او الماضي العام عداد نفس الى یصل الشعبیات

 

 اوكل التي المحلیة الضریبیة االیرادات في حادًا تراجعًا االنفاقي التوسع ھذا ابلویق

 2000 عام (%34.5) بنحو الخدمیة االیرادات عوائد تراجعت حیث ، جمعھا للشعبیات

 االدارة ضعف الى الرئیسیة اسبابھ احد في ذلك ویعود . السابق العام معدالت مع وبالمقارنة

  . الجبایة عملیة في المحلیة الضریبیة

 

 االقتصادي القطاع ان ھو كذلك المحلیة الضریبیة االیرادات تدني من یضاعف ومما

 تم التي المنشآت من %95) الشعبیات في المنشآت من عالیة نسبة یشكل والذي *المنظم غیر

 تحدیًا یشكل (مشتغلین 5 من اقل وتستخدم منظمة غیر ھي 1999 عام االخیر المسح في حصرھا

 الدفع على تلتف ما غالبًا او دقیقة ضریبیة اقرارات التقدم انھا حیث ، المحلیة الضریبیة للقوة

 . الضریبي

 

 

 االخرى ھي ایراداتھا تعرضت قد الشركات على االنتاج ضریبة فان ، ذاتھ السیاق وفي

 الھیئة تقاریر ماتوضحھ وفق ذلك ویعود . 2000 عام (%57) نحو الى وصل انخفاض الى

 بتسدید لھا التابعة العامة والمصانع االنتاجیة الشركات بعض التزام عدم الى للجمارك لعامةا

 االنتاج لضرائب العامة االدارة لصالح السداد مستحقة الدیون وتراكم ، ضرائب من ماعلیھا

  (23 رقم جدول) . واالستھالك

 انھا الشركات مختلف اجابات تحلیل خالل من تبین فقد السداد في التلكؤ اسباب عن اما

 سعر في التعدیل عقبت التي االقتصادیة بالبیئة متعلقة واخرى ھیكلیة عوامل جملة في تنحصر

 مستوى وانخفاض المخزون وتكدیس االنتاج تكالیف ارتفاع الى ادى مما اللیبي الدینار صرف

  .االنتاجیة الكفاءه

 

  (23) جدول
  االیراد من واالستھالك االنتاج ضریبة نسبة تطویر

  (2000-1994) للسنوات العام
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 النسبة
  المئویة

 االنتاج ضریبة
 واالستھالك

 االیراد ضریبة
  السنة العام

49.37 127.280 257.813 1994 
40.33 133.875 331.960 1995 
45.59 145.000 318019 1996 
48.75 167.770 344.110 1997 
37.95 138.082 363.806 1998 
49.88 181.499 363.862 1999 
26.54 79.025 297.767 2000 
  المجموع 2.277.337 972.531 42.7

 

 التنمیة وبین الضریبي النظام بین العالقة ان عام بوجھ االستنتاج یمكن ، خالصة

 اي تعزز لم الضرائب وان ، مفقودة تكون تكاد تطبیقھ قبل او الشعبیات نظام اطار في االقتصادیة

 المحرك بمثابة النفطیة الصادرات من الموارد بقیت بل ، التنمیة بعملیة النھوض في اساسي دور

 فجوة تضییق في فاعًال دورًا یلعب ان من الحالي بشكلھ الیتمكن النظام ھذا فان وعلیھ . االساسي

 . الرأسي المالي الالتوازن

 

 العقود مر على یھاتبن تم التي الضریبیة السیاسة بطبیعة منھ كبیر جانب في االمر ویتعلق

 ، االدخار وتشجیع االستھالك من للحد مؤثر بشكل الضرائب استخدام من فبدًال ، الماضیة الثالثة

 على التركیز تم ، الھدف ذلك لتحقیق المباشرة غیر الضرائب اسعار بتغییر مایتعلق وخاصة

 . جدواھا عدم ثبت التي المباشرة والضرائب الرسوم عدید استحداث

 

 عملیة الى المستوردة السلع من االستھالك لتخفیض منھا سعیًا الدولة لجأت ، لذلك إضافة

 الموازیة السوق ظھور في تسبب مما االسترادیة الموازنات وتخفیض الكمیة والسیاسة المنع

 اضافیة ایرادات ایة تحصیل من العامة الخزانة تتمكن لم وبھذا ، التعقید بالغة مختنقات وبروز

  . معنى ذات

 

 

 عام منذ العامة للخزانة توفرت التي المالیة الموارد حجم على سریعة نظرة وبألقاء

 دخل اجمالي من (%10) من اكثر اوجھا في تشكل لم الضرائب ایرادات بأن نرى ، 1970

 حین في (%3) یتعد لم المباشرة الضرائب نصیب وان ، 1985-1971 للفترة العام القطاع

 االجمالي المحلي الناتج بأرقام ذلك وبمقارنة . (%7) تبقى بما لمباشرةا غیر الضرائب استأثرت

 . 1980 عام منھ (%8) من اكثر تشكل لم الضریبیة االیرادات بأن نالحظ
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 الى لتصل 1992 عام االنتاج ضریبة قانون صدور بعد الضرائب ایرادات ارتفعت وقد

 (%18) حـدود الى وتراجعت ـادتع ثم 1995 عام خـالل العام القطاع دخل من (%25) نحو

 النسبة تتأتي حین في (%27) الربع نحو منھا المباشرة الضرائب حصة تشكل ، 2001 عام

 للعام االجمالي المحلي الناتج من نسبتھا عن اما . المباشرة غیر الضرائب من (%73) الباقیة

 . (%6.4)بحدود كانت فقد المذكور

 

 ان اال والمنتجات النشاطات من واسع مدى على بيالضری االفقي التوسیع من وبالرغم

 كل من بالرغم الضریبي االمكان التمتلك ، االقتصادیة قاعدتھا لضعف نظرًا ، الشعبیات غالبیة

 اربعة ھنالك ومازالت . اضافیة ضرائب بفرض والتخویل جبائیة صالحیات من مااعطیت

 اجمالي من (%55) نحو اداتھاایر تشكل (مصراتة ، بنغازي ، طرابلس) رئیسیة شعبیات

 رقم جدول) . المباشـرة غیر للضرائب ھامًا مصدرًا الشعبیـات تلك تعـد كما ، الشعبیات ایرادات

24) . 

 

 لیبیا في الضریبي النظام ضعف ان ، وبثقة ، االقرار یمكننا ، الھیكلیة الناحیة من

 یرتكز الذي االساس فقدان الى الولىا بالدرجة یرجع ، الرأسي المالي التوازن تحقیق في واخفاقھ

 الدورة في تنشیطیًا موقعًا یحتل فاعل اھلي قطاع وجود ضرورة وھو ، ضریبي نظـام اي علیھ

 للشعبیات یتسنى حتى القومي الدخل من االكبر الجزء تولید عملیة الیھ وتعود ، االقتصادیة

 . الضریبي النظام من المرجوة یةاالجتماع االھداف تحقیق للدولة العامة وللخزانة وخزاناتھا

 

 یحملھا الضریبي التطویر لسیاسة طرحھ في الوطنیة للخطة العام االطار فان ، ھنا ومن

 . االھلي القطاع في االستثمار وتحفیز االدخار تشجیع على تعمل كلیة اھداف جملة

 

 النظام ان اذ ، الحالي التقریر نظر في وتاریخیة منطقیة تعتبر البدیلة السیاسات ھذه مثل

 موارده استغالل اجل من السبل كل عن ویبحث المصدر احادي مازال الذي اللیبي االقتصادي

 یجب ، الدخل من جدیدة اشكال وتولید النمو مستویات تعظیم على تساعد التي بالطریقة المتاحة

 كأساس (المختلفة مصادره من الدخل ضرائب) المباشرة الضرائب على االعتماد عن یتخلى ان

 . الرأسي المالي التوازن لتحقیق وكآلیة الشعبیات ایرادات لزیادة

 (24)جدول رقم 
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 (2001) الموارد الذاتیة ونفقات المیزانیة للشعبیات والجھات التابعة لھا 
  (القیمة بااللف دینار)

 2001تقدیرات المصرفات لسنة 
 المجموع نسبةاألیرادات نسبةالمرتبات

  
 الباب الثاني

 الباب االول 
تقدیراتاألیراداتل

 بیانال سنة

 البطنان 10.546 52.558 8.103 60.661 17.3 86%

82% 14.2 47.852 
  

 درنة 9.216 39.527 8.325

 القبة 4.979 29.475 2.636 32.111 15.5 91%

85% 15.8 85.166 
  

 الجبل االخضر 13.463 72.756 12.410

 المرج  6.122 35.214 4.493 39.707 15.4 88%

88% 40 189.664 
  

 بنغازي 76.019 150.896 38.768

 الواحات 18.537 40.821 6.106 46.927 39.5 87%

83% 20.5 13.262 
  

 الكفرة 2.730 11.016 2.246

 سرت 12.697 41.020 6.487 47.507 26.7 86%

86% 12.7 34.977 
  

 الجفرة 4.454 30.155 4.822

 مرزق 4.463 35.035 4.719 39.754 11.2 88%

83% 16.6 47.373 
  

 سبھا 7.866 39.569 7.804

 وادي الحیاة 4.524 32.950 5.036 37.986 11.9 86%

90% 12.3 40.957 
  

 وادي الشاطىء 5.072 36.982 3.975

 غریان 13.314 65.936 8.820 74.756 17.8 88%

83% 11.9 51.063 
  

 نالوت 6.110 42.788 8.275

 بني ولید 4.620 35.088 5.207 40.295 11.4 87%

89% 12.9 46.988 
  

 یفرن 6.107 41.768 5.220

 النقاط الخمس 18.385 107.000 9.678 116.678 15.7 91%

91% 12.3 99.979 
  

 صبراتة وصرمان 12.313 90.998 8.981

89% 24.4 89.600 
  

 الزاویة  21.886 79.665 9.935

87% 16.5 115.578 
  

 الجفارة 19.178 100.647 14.931

 طرابلس 189.512 271.592 63.684 335.276 56.5 81%

91% 11.7 93.181 
  

 ترھونة ومسالتة 10.918 84.732 8.449

 مصراتة 26.979 54.074 12.353 66.427 40.6 81%

89% 18.7 103.849 
  

 المرقب 19.441 92.687 11.162

 الحزام االخضر 4.723 27.843 5.396 33.239 14.2 83%
 المجموع  534.174 1.742,792 288.021 2.030813   
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 ، نفسھ على ضرائب العام القطاع فرض فكرة عن االستغناء یتوجب ، آخر بتعبیر

 الشركات على الدخل ضرائب وكذلك ، فیھ للعاملین والمرتبات المھایا على كالضرائب

 للخزانة فوائضھا كامل تحویل على تنص انشاءھا اراتقر مادامت ، للدولة المملوكة والمؤسسات

 . الشعبیات على توزیعھا واعادة العامة

0
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اشكل رقم (19) االيرادات الفعلية التي تم جيبايتها من 

الشعبيات لسنة 2000

 
 جبایتھا تمت التي الفعلیة االیرادات مجموع من ان الى نشیر ان ذلك على للتدلیل ویكفي

 والضرائب للدخل النوعیة الضرائب في تمثلت قد منھا %87 ھنالك ، 2000 عام الشعبیات في

 (19 رقم شكل) . رتباتالم على

 
 
 بالشعبیات         الضرائب مكاتب طریق عن المحصلة للدخل النوعیة الضرائب

  (دینار ملیون 341)
 

 العامة الخزانة من تمویلھا یتم التي بالجھات العاملین مرتبات على الضرائب
   (دینار ملیون 110) بالشعبیات

 
 . بالشعبیات والقطاعتت المحالت وایرادات المستقلة االجھزة ایرادات

 
 
 مصلحة طریق عن جبایتھا تم التي الجمركیة الرسوم على االضافي الرسم حصیلة

  (دینار ملیون 20) الشعبیات الى ووردت الجمارك
 
 

 من الضریبي النظام تطویر ضرورة الوطنیة للخطة العام االطار یقترح ذاتھ السیاق وفي

 فریق نظر في ذلك ان اال .  المضافة القیمة ضریبة لىا النھایة في للوصول المبیعات ضریبة

 االستھالك على الضرائب من النوع ذلك الثر معمقة دراسة اطار في یتم ان یجب التقریر

  : التالیة المحددة العوامل واثر طبیعة من والتاكد ، باالدخار وعالقتھ

  لالفراد والحقیقي النقدي الدخل مستوى11

 .الضریبة فرض قبل واالدخار االستھالك بین وما الدخل توزیع نمابی التناسبیة العالقة12

 الحاجات اشباع بضرورة وعالقتھ الدخول فئات حسب لالستھالك الحدي المیل13

 . االساسیة

 . لالفراد االنفاقي السلوك مستوى14
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 وكمالیة ضروریة وشبھ ضروریة الى السعلي للتصنیف واالجتماعي االقتصادي الھیكل15

. 

 مواجھة في االجتماعیة للسیاسات الالزم والدور التوزیعیة الجوانب تدارس نم كذلك والبد

 تخفیض الى تؤدي سوف المباشرة الضریبة ھذه مثل ان حیث ، الضریبیة التطورات ھذه تبعات

 واالستھالك بشدة االدخار من كل تخفیض) االساس بالدرجة الدخل لمحدودي النقدیة الدخول

 . (الفئات تلك لدى عال ھو لالستھالك الحدي المیل بأن لمناماع اذا خاصة ، اقل بدرجة

 
 االقراض نظم     

  
 المتبعة التطبیقات الى التطرق من كذلك البد الرأسي المالي التوازن تقییم معرض في

 او نصوص ھنالك لیس ان الصدد بھذا التذكیر ویتوجب . االقراض لنظم المطلوبة والتصورات

 االستثمارات اجل من سواء االقتراض حق المالیة الالمركزیة اطار في للشعبیات تتیح تقالید

 . االخرى النامیة البلدان عدید لدى الحال ھو كما ، العجوزات سد لغرض او الراسمالیة

 

 النقاش وكان . الشعبیات بنظام بالعمل البدء بعد تداولھ تم قد الخیار ھذا مثل ان ویبدو

 عملیة في العام القطاع لدعم للشعبیات االمد طویل المباشر االقتراض من كل جدوى حول یدور

 القطاع مشروعات تمویل وبمعنى ، االمد قصیر المباشر غیر االقراض او المحلیة التنمیة

 . المحلیة االقتصادیة الحیویة زیادة على تساعد ان یمكن بدورھا والتي التشاركي

 

 الدولة خطة اطار في یصب ذلك نا بأعتبار المباشر غیر لالقراض الغلبة كانت وقد

 الشعبیات لعدید التنموي واالمكان المالیة القدرة ضعف فان اخر جانب من . االنتاج نحو بالتحول

 االمد طویلة المباشرة القروض من تجعل الالمركزیة سیاسات على تطرأ التي التغیرات واحتمال

 . صعبًا خیارًا االستثماریة المشروعات لتمویل

 

 التنمیة مصرف الى تخصیصات بتحویل 2000 عام في العامة الخزانة تبادر وقد

 للمشروعات التمویلیة احتیاجاتھا ودراسة الشعبیات مع التنسیق اجل من التجاریة والمصارف

 لم التجربة تلك ان اال ، الفردي االسكان مشروعات الى اضافة ، والمتوسطة الصغیرة التشاركیة

  : اساسیین عتبارینال نتیجة عام من الكثر تدم
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 في المعاییر حول بالتمویل القائمة المصارف وبین الشعبیات امانات بین الخالف نشوب)4(

 ، فالشعبیات . والتشاركیة الفردیة للمشروعات المتقدمین بین من تمویلھ یتم من اختیار

 واعتبارات معاییر لدیھا ، التقریر لفریق التنمیة مصرف في المسؤولون ماعكسھ وفق

 وعلى الجدوى دراسات على تقوم التي المصارف معاییر عكس على اقتصادیة یرغ

 النقد الى تحتاج ال والتي المحلیة الخام المواد على تعتمد التي المشروعات تمویل اولویة

 تشخیص عملیة ھنالك تكون ان تود المصارف ان كما . مكثفة بصورة االجنبي

 تدارس وبمعنى شعبیة كل داخل عاوس تنموي اطار ضمن المختاره للمشروعات

 ان وكیف ، المحلیة بالتنمیة للنھوض البدیلة والتصورات والمختنقات االمكانات

 . ذلك في دورًا تلعب ان یمكن المختاره المشروعات

 

  (25) رقم جدول
 الى التنمیة مصرف من الممنوحة القروض اجمالي

 2000 عام حتى الصغیرة المشروعات
 

 القروض عدد القروض قیمة

 العدد النسبة القیمة النسبة
 المنطقة

 طرابلس 1179 42 38.604 73
 الزاویة 250 8.9 8.953 10.1
 الخمس النقاط 84 3.0 3.098 3.5
 الغربي الجبل 261 9.3 8.420 9.5
 المرقب 170 6.2 7.716 8.7
 مصراتة 48 1.7 2.173 2.4
 سرت 50 1.8 1.143 1.3
 غازيبن 228 8.2 6.423 7.2
  االخضر الجبل 70 2.5 2.020 2.3
 طبرق 79 2.8 2.558 2.9
 سبھا 198 7.1 5.141 5.8
 مرزق 123 4.4 0.526 0.6
 الحیاة وادي 16 0.6 0.358 0.4

 + الشاطئ 42 1.5 1.769 2.0
 درنھ+ الواحات

  االجمالي 2798 100 88.900 100
 ذلك مقابلة الشعبیات من االقتراض طلبات من المتعاظم الكم امام المصارف تستطع لم )6(

 طلب 2200 ھنالك ان ذلك على والمثال ، المطلوب االجنبي بالنقد وتغطیھ الطلب

 لھا كافیة تغطیھ وجود دون التنمیة مصرف قبل من تمویلھا على الموافقة تمت قد قرض

 (25 رقم جدول) .
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 المقابالت اثناء برزت ، للشعبیات االقتراض حق لتوفیر الممكنة البدائل طرح اطار وفي

 الراسمالي التمویل لغرض للشعبیات المباشر باالقتراض السماح تقترح التي االراء عدید المیدانیة

 العام خالل للشعبیة المرصدة التحول میزانیة من %5 من أكثر البدایة في التتجاوز بحدود ولكن

 .المعین

 ان حیث مناسبة تحضیرات لھ تجري وان بحذر یؤخذ ان یجب المقترح ذلك ان اال  

 الشعبیات ان كما ، المدى بعیدة المخاطر تقییم في قدراتھا تطور لم لیبیا في المالیة المؤسسات

 بشأنھا للتفاوض واعدادھا المشروعات تحضیر وفي االستثماري التمویل في الخبره لدیھا لیس

   الممولة الجھات مع

 في المشتركة المشروعات لفكرة حماسًا خرىاال المیدانیة االراء بعض أبدت اخر جانب من

 القوانین تتیحھ مما ذلك في مستفیدین ، اجانب او محلیین مستثمرین مع سواء شعبیاتھم اطار

 التنفیذیة والئحتھ 1992 لعام (9) رقم القانون وبالذات ، واسعة حركة مساحة من االستثماریة

  او والخدمیة االنتاجیة طاعاتالق في لنشاطھ الخاص القطاع ممارسة بشأن 1994 عام

 لعام (1) رقـم القانون او االجنبیة االستثمارات تشجیع بشأن 1997 لعام (5) رقم القانون

 رقـم االخیر القانون وكذلك ، الخاصة المصارف بعمل والسماح واالئتمان النقد بشأن 1993

 . االقتصادیة االنشطة مزاولة بشأن 2002 لسنة (21)

 

 التھدد للشعبیات مناسبة تمویلیة وآلیات خیارات تحدید كیفیة في االساسي التحدي ویبقى

 اطار في القروض نظم من عدیدة انماط الدولیة التجارب في وھنالك . الكلي االقتصادي استقرار

 للمجتمع االجتماعیة الفلسفة مع یتالئم تولیفي ببدیل والخروج تدراسھا یمكن المالیة الالمركزیة

 رقم اطار) . الھیكلة اعادة في المستقبلیة وسیاساتھ اللیبي الكلي االقتصاد طبیعة عوم الجماھیري

23)  
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  (23) اطار
 للمحلیات القروض لنظم إتباعًا االكثر الدولیة النماذج

 
 النظام طبیعة مع لخیاراتا تلك وتنسجم ، المحلیات القراض والنامیة المصنعھ الدول تتبعھا القروض لنظم مقاربات اربعة الواقع في ھنالك      

 . الدولة على المحلیات اتكالیة او استقاللیة ومدى المالیة سیاساتھ وطبیعة المعین البلد في المتبع االقتصادي
 

 متطلبات بشأن والمحلیات الدولة بین التفاوض اطارھا في یتم مركزیًا محدده عمل واطر حدود ھنالك تكون حیث:  التضامنیة المقاربة : اوًال
  . االقراض

 یكون وان ، المیزانیة سیاسات صیاغة في الشعبیة والفنیة السیاسیة تنظیماتھا خالل من تشارك ان یجب المحلیات بأن المقاربة ھذه وتؤمن      
 ، اتھممیزانی عملیات حول تفصیلیة توقعات یقدمون حیث ، المحلیات من خبراء فیھ یشارك الوطني المستوى على لالقراض مجلسًا ھنالك

 . االمر اقتضى ان علیھا التصحیحیة االجراءات ومناقشة
 

 بالصیغ والخروج الموارد توظیف لكیفیة المشترك والتبادل التواصل تعزیز في بالذات االسكندنافیة الدول تطبقھ الذي التوجھ ھذا ویفید     
 المالیة االوضاع حول المعلومات ونشر جمع على االقراض جلسم تساعد كما . والمحلیة واالقلیمیة المركزیة المستویات جمیع على االفضل
 الكلي االقتصاد استقرار على المتعدده وخیاراتھ االقراض تأثیر وكیفیة ، الخارج ومع المجاوره المحلیات بین المشتركة والمشروعات للمحلیات

. 
 

 . المالي االنضباط ثقافة وجود ظل في اال نجحالت ، الدولیة التجارب عكستھا كما ، المقاربة ھذه بأن نذكر ان بقى     
 تضع االطار ھذا وفي . التشریع طریق عن للمحلیات االقراض قواعد تحدید خاللھا من یجري حیث : التشریع الى المستندة المقاربة : ثانیًا
 للمشروعات القروض توفیر على اتشریعھ ینص اخرى دوًال ان حین في . المحلیات قبل من واالستدانة للقرض اعلى سقفًا الدول بعض

 تمنع الدول من والبعض ، . العام نھایة في استرجاعھا یتم ان على السیولة الغراض االمد قصیر باالقتراض تسمح ودول فقط االستثماریة
  المركزي المصرف من كاالستالف االقتصادي االستقرار على مباشرة تؤثر التي االقتراض انماط
 حسابیة بمعاییر تتسلح والتي المتطورة المالیة النظم ذات البلدان في تنجح انھا اال ، عالیة   بشفافیة تتمتع كونھا مقاربةال ھذه ایجابیات ومن

 مالیة وبیانات معلومات بقواعد النظم تلك ترتبط كما ، لذلك القروض استخدام وامكانیة المیزانیة خارج النشاطات تحجب واضحة وبرمجیة
 . للمراجعة ضعةخا ودقیقة تفصیلیة

 
 عن وذلك ، المحلیات علیھا تحصل التي القروض على المباشرة السیطرة تحقیق المركزیة الحكومات تستطیع حیث  :المباشر التحكم مقاربة
 . (1988 عام لحد انجلترا) بحالة حالة المحلي االقراض وتخویل بمراجعة والقیام ، لذلك سنویة حدود ورسم معاییر وضع طریق

 توضع الذي االقتراض یقتصر ان وتطلب ، المحلیات میزانیات على وقویًا مباشرًا تأثیًر تمارس المركزیة الحكومة مازالت الیابان وفي     
 وتشترك ، االجانب والمستثمرین المحلیات بین المشتركة والمشروعات االجنبیة القروض تراقب كما . فقط االستثمار على مركزیًا ضوابطھ

 .مركزیًا ادارتھا ویجب عضویًا ترتبط الفائده ومعدالت والنقدیة المالیة والسیاسة الخارجي الدین ان حیث كذل في الھند
 من تجعل قیود او تدابیر بدون) ومفتوحة حره تصبح فالسوق ، وتقلباتھ وآلیاتھ السوق على كلیًا االعتماد یكون حیث:  السوق ضوابط مقاربة
 من االقتراض عروض لتقییم والكافیة الدقیقة المعلومات یمتلكوا ان یجب الممولین ان كما . (منفصل اساسي كمقترض المركزیة الحكومة
 في الفشل حالة في والدعم المساندة بعملیة ستقوم الدولة بان المحلیات من توقعًا ھنالك یكون ال ان على ، السداد على القدرة ومدى المحلیات

 السوق من االقتراض على المحلیات اعتماد على امثلھ اقتصادي انھیار من اخیرًا لھ وماتعرضت رجنتینواال البرازیل وتعتبر . الدین سداد
 . اداریة او قانونیة قیود او سقوف وبدون مفتوحة بصورة

 

  االفقي المالي التوازن

 
 ، لیبیا في الالمركزیة لسیاسات الزاویة حجر الشعبیات بین االفقي المالي التوازن یعد

 میزانیات تمویل قنوات فیھ تفتح الذي الوقت في ، العامة المالیة نظام تنسق ان للدولة تیحی حیث

 . الثروة وتوزیع الشعبیات

 ، القائم الرأسي المالي التوازن طبیعة مع مباشر كترابط االفقي المالي التوازن آلیة وتأتي

 المحدودة امكانیاتھا وبین ، یاتللشعب بھا عھد التي االنفاقیة المسؤولیات بین الخلل ردم وبمعنى

 . العامة الخدمة من مناسب مستوى توفیر على لوحدھا قدرتھا وعدم ، كافیة ذاتیة موارد لخلق
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 : طریقتین خالل من عادة یتم الفجوة تلك على التغلب ان النامیة البلدان تجارب وتعكس      

 واالحتفاظ المحلیة الموارد جمیعوت لجبایة للمحلیات كاملة صالحیات اعطاء خالل من اولھما

 التحویل طریق عن وثانیھما ، الفجوة وتقلیص الذاتیة القدرة زیادة اجل من وتوظیفھا بھا

 . االحتیاجات لسد المحلیات الى المركزیة المیزانیة من المالي

 

 . واحـد آن في الطریقتین تتبع لیبیا في المالیة الالمركزیة سیاسة فان ، مالحظ ھو وكما

 تخویل في والمتمثل لوحده االول الطریق اتباع على االقتصار ان اذ ، واضح لذلك والتبریر

 یعمل ان من بدًال التمویلیة الفجوة من یزید سوف بھا والتصرف المحلیة الموارد جبایة الشعبیات

 قدرة تمتلك الواسعة والحضریة الخدمیة المراكز ذات الكبرى الشعبیات ان حیث ، تضییقھا على

 تخدم المركزیة المیزانیة من المالیة التحویالت فان وعلیھ . متانة اكثر اداریة وبنیة عالیة ضریبیة

 بین البشریة التنمیة مؤشرات في فوارقًا ھنالك ان وخاصة ، للثروة التوزیع عدالة مبدأ اساسًا

 . سابقة فصول في التقریر عكسھا كما الشعبیات

 

 ادبیات في  مایدعي ، االفقي المالي التوازن تقریر في تتبع لیبیا بأن القارئ تعریف ویفید

 ومثل .  Equalization Formula Approachللتوزیع المعیاري بالنموذج العامة المالیة

 االجتماعي الواقع تعكس التي المؤشرات من حزمة یختار الدولیة التطبیقات في النموذج ھذا

 لعدالة توخیًا المالیة الحصص توزیع عملیة تتم نھام ضوء على والتي المحلیات بین واالقتصادي

 . التوزیع

 معیار تعتمد الالمركزیة عمر من االولین العامین خالل بقیت فقد اللیبیة للتجربة وبالنسبة

 من تبین وقد ، الشعبیات على المیزانیة وتوزیع االفقي التوازن تطبیق في لوحده السكاني الثقل

 الكثیف السكاني التواجد ذات الشعبیات لصالح واضحًا حیزًات یحمل بانھ المراجعة خالل

  . لذلك االشارة سبقت كما ، الواسعة والخدمیة الحضریة والمراكز

 
  (24) اطار

 الوطني للمعیار العامة والمبادئ االھداف
 الشعبیات على المیزانیة لتوزیع الموحد

 
 یوفر وان للموارد الشعب ملكیة مبدأ مع المقترح التوزیع نظام ینسجم ان -

 االنمائیة االولویات بین یوازن وبحیث شعبیة لكل للتمویل مالئمًا مصدرًا
 . االساسیة الشعبیة للمؤتمرات المحلیة االستقاللیة وبین الوطنیة

 اضافیة موارد یوفر وبحیث ، الشعبیات بین الموارد توزیع اعادة یضمن ان
 االحتیاجات وذات ، لمواردا تولید في الضعیفة القدرة ذات للشعبیات
 . الملحة المالیة

 الوضوح اطار في المقترح النظام ضمن التمویلیة الموارد توزیع یتم ان
 معاییره اعتماد عند علیھ االبقاء على الحرص مع ، المستقبلي والیقین
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 من ذلك ضوء على للشعبیات تتمكن كي ، معدودة سنوات لفترة التوزیعیة
 . التمویلیة امكاناتھا حدود وتقدیر المدا متوسطة خططھا رسم

 لتعبئة سلبیة حوافز االحوال من حال بایة المعتمد النظام الیخلق ان-
 غیر اتفاقیة خیارات الى الیؤدي وان الشعبیات قبل من المحلیة االیرادات

 . كفؤه
 مشروطة غیر اجمالیة مبالغ بشكل للشعبیات المالیة التحویالت منح یتم ان

 وضوابط نظم اطار وفي ، المحلیة مخططاتھا بنود وفق بھا تتصرف
 . االنفاق عملیة في الشفاقیة تضمن علیھا متفق مالیة

 ، التدرج عامل الموحد الوطني المعیار نظام تصمیم عند باالعتبار یؤخذ ان
 عن وحاد جدري تغییر احداث الى واعتماده تبنیھ الیؤدي ان وبمعنى
 . المتبع السابق النمط

 الوطني المعیار منھا اساس على یتبنى التي والبیانات المعلومات تنبع ان
 قبل من وصدقیة بأحترام موضوعیة وطنیة مصادر من الموحد

 اي قبل من تحریفھا او بھا التالعب والیمكن االساسیة الشعبیة المؤتمرات
 . كان

 واالقتصادیة السكانیة المؤشرات جملة باالعتبار یأخذ بدیل معیار الى الوصول اجل ومن

 مھمة المبكره االعداد مراحل في عاتقھ على التقریر فریق اخذ فقد التوزیع عملیة في واالجتماعیة

 ویراعي التوزیع عدالة یضمن وبحیث ، االفقي المالي للتوزیع موحد وطني معیار تصمیم

  . التوزیع في واالنصاف الشفافیة اطار في الشعبیات بین القائمة التفاوتات

 مسح من اساس على تصمیمھ تم ما اذا الموحد المعیار ھذا مثل بان القناعة كانت وقد

 التي الشعبیات بین البشریة التنمیة في التفاوتات مؤشرات نتائج على وباالعتماد المعیشي الواقع

 للتاویل مجاًال والیترك االساسیة الشعبیة المؤتمرات إرضاء على فسیعمل التقریر بھا خرج

 رقم اطار)  المركزیة المالیة االجھزة على تمارس ان یمكن التي وللضغوط االعتباطیة الحكاموا

 اعتماده وتم العام التخطیط مجلس اجتماعات في واقراره مناقشتھ جرى فقد ، وبالفعل . (24

 . الشعبیات على المركزیة المیزانیة توزیع في رسمي كمعیار

 

 موضوعیة خصائص تحمل الموحد الوطني یارالمع ھذا مثل مؤشرات فان شك وبدون

  : انھا حیث الشعبیات بین الفعلي التفاوت واقع تعكس
 (25)اطار

  وتوظیفھا الشعبیات بین البشریة التنمیة في التفاوت مقاییس
 المیزانیة لتوزیع الموحد الوطني المعیار تصمیم في

 
 الشعبیات ترتیب اجل من (الریفیة التنمیة معیار )باالحرى أو السكاني التشتت معیار
 للتجمعات الخدمیة المراكز توافر ومدى المكانیة التنمیة إنجازات فى القائم التمایز وفق

 عن سكانھا یقل التي (المحالت) في المتمثلة السكاني التشتت بنسبة محسوبًا السكانیة
 فیما فيالجغرا والتباعد ، شعبیة كل في المحالت سكان مجموع من ونسبتھا  نسمة 2000
  . بینھا
 ان اساس على یاتي ، الموحد الوطني المعیار تصمیم في المقیاس ھذا ادخال فان ولذلك
 على اضافیة اعباء بالنتیجة تتحمل ، عالیة سكاني تشتت نسب من تعاني التي الشعبیة
 لتلك المالئمة التحتیة البنیة توفیر في مسؤولیتھا خالل من وذلك الشعبیات من غیرھا
 المعیشیة مستویات لتحسین برامج وضع على والعمل ، المتباعدة السكانیة عاتالتجم

 یتطلب مما ، الخ ... الریفیة الخدمات لمراكز التجمیع عملیة في والتفكیر ، والدخل
 . اضافیة تمویالت

 
 االجمالى الناتج تولید على شعبیة كل قدرة بمدى محسوبًا اآلقتصادي اآلنجاز معیار
 الناتج من ونسبتھ منھ الفرد دخل ومعدل والخدمیة االنتاجیة طاعاتالق في المحلى
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  .  الوطني المستوى على المحلي االجمالي
 على التعرف اجل من الموحد الوطني المعیار حسابات في المقیاس ھذا اھمیة وتأتي
 النمو تحقیق على قدرتھا ومدى ، المعینة الشعبیة في االقتصادیة الحیویة طبیعة
 وطبیعة ، الوطني المستوى على االقتصادیة الدورة في وموقعھا المحلي دياالقتصا
 ثم ومن لمتساكنیھا، توفره الذي الدخل معدل ناحیة من الشعبیات بقیة عن تخلفھا او تقدمھا
 مستوى ضوء على العامة المیزانیة توزیع في بھا تتمتع ان یمكن التي الحوافز طبیعة
 . االقتصادي انجازھا

 
 اوالحرمان اآلساسیھ الحاجات إشباع بمدى محسوبًا المتحقق المعیشي لمستوىا معیار
 والمرافق المالئم السكن توفر مدى مؤشرات في والمتمثلة شعبیة كل في المعیشیة لآلسرة
 لدى البشري المال راس ومخزون للسكان التعلیمیة والحالة العامة الصحیة الشروط وفق
 . والدخل اآلسرة وحجم االعالة تمعدال مع وبالترابط ، شعبیـة كل

 جوانب على تعرفھ خالل من الموحد الوطني المعیار تصمیم في المقیاس ھذا ویفید
 جانب تشخیص على تساعد السكن فمؤشرات ، شعبیة كل في المعیشي للمستوى الحرمان

 ظروف في تعیش التي شعبیة كل في العوائل ونسبة المعیشیة لالسر الحیاة نوعیة من ھام
 على االخرى ھي تدلل الصحي والصرف العامة المرافق مؤشرات ان كما  مالئمة غیر
  . عامة بصورة الشعبیات في االساسیة التحتیة البنیة حالة

 
 من رصیدھا تشخیص على یساعد شعبیة كل في التعلیمي التحصیل مؤشرات فان ًواخیرا
 الرصید ھذا تدھور ثبوت حالة ففي . االقتصادیة التنمیة الحداث الالزمة البشریة الموارد

 من حاجتھا مدى بأعتبار تأخذ العامة المیزانیة توزیع في حصتھا فان المعینة الشعبیة لدى
 المال راس من برصیدھا االحتفاظ على تساعدھا مشروعات على لالنفاق مصروفات
 حیث ، والھجرة التسرب من المتقدم الدراسي التحصیل ذوي ومنع المتطور البشري
 المشروعات قیام وتشجیع عمل َمواطن لخلق محلیة برامج لوضع التخطیط ذلك یتطلب

   . الخ ... والصغرى المتوسطة
 

 تحدیث یمكن (ب) االحصائیة والمعالجة للقیاس قابلة محددة وسمات خصائص عن تعبر )1(

 تعكس (ج) (عامین او عام كل) دوریة بصورة بیاناتھا وتجدید والسمات الخصائص تلك

 . المكانیة التفاوتات وتقیس العام النفع سلع على والطلب حتیاجاتاال

 

 بما تحدیدھا تم فقد ، التفاوت وقیاس البدیل بناء في المؤشرات تلك تمثلھا التي االبعاد اما

 تكالیف الى تعقدھا حالة في تقود والتي الشعبیات وتضاریس الطبیعیة العوامل مؤشرات (أ) : یلي

 االجتماعي الرفاه بمستوى للنھوض العالیة التكالیف تعكس مؤشرات (ب) تالخدما لتوفیر اكثر

 نوعیة على للحكم مؤشرات (ج) االساسیة الحاجات اشباع من الحرمان حالة في المعیشیة لالسر

 لتطویرھا االضافیة االنفاق وتكالیف المعیشي المستوى على اثرھا ومدى المحلیة التحتیة البنیة

 . (25 رقم اطار) المادي الرفاه وزیادة الدخل لتولید المحلیة المالیة القدرة مؤشرات (ء)
 

 

 نسبیة أوزان تقدیر طریق عن الموحد المعیار استخراج الى العمل فریق توصل وقد

 ، (واآلجتماعیة واآلقتصادیة السكانیھ) الثالثة المقاییس من مقیاس كل في وموقعھا للشعبیات

 . السكاني الثقل معیار على یعتمد الذي القدیم المقیاس في يالنسب ووزنھا موقعھا الى إضافة
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 یتمتع بقي فقد داللتھ من اآلقالل عدم وضرورة السكاني الثقل معیار اھمیة باالعتبار واخذًا

 ان ذلك ویعني . %70 بمعدل تقدیره تم نسبي بوزن الموحد الوطني للمعیار الجدید النموذج في

 من ونسبتھا الشعبیة سكان حجم على معتمدًا منھ %70 في یبقى تالشعبیا على المیزانیھ توزیع

  .الجماھیریة في السكان اجمالي

 بین التنموي التفاوت واقع تمثل والتي إستحداثھا تم التي اآلخرى الثالثھ المعاییر أما

 زنو تقدیر تم فقد (اآلجتماعي والتفاوت ، اآلقتصادي التفاوت ، الدیموغرافي التفاوت) الشعبیات

 . المعاییر تلك من معیار لكل %10 قدره نسبى

 

 الجدید النسبي والوزن الموحد الوطني المعیار حساب جرى التقدیرات ھذه ضوء وعلى

 . غیره دون السكاني الثقل حساب یعتمد مضى فیما كان الذي العامة المیزانیة لتوزیع

 (26)                                جدول رقم 

 عبیات حسب الحصة االدنى من الحصة العامة ترتیب الش
 وفق المعیار الوطني الموحد وبمقارنة بمعیار الثقل السكاني 

 الزیادةالنقصان
المعیارالوطنیالمو المعیارالقدیم فیحصةالشعبیة

 الشعبیات حد

 غات 0.009 0.005 0.004
 غدامس 0.009 0.004 0.005
 الواحات 0.010 0.003 0.007
 الكفره 0.013 0.009 0.004
 الجفره 0.014 0.008 0.006
 وادي الحیاة 0.016 0.007 0.009
 بني ولید 0.016 0.010 0.006
 مزده 0.017 0.013 0.004
 مرزق 0.019 0.014 0.005
 درنھ 0.022 0.015 0.007
 المرج 0.022 0.022 0.00

 نالوت 0.023 0.021 0.002
 وادي الشاطيء 0.023 0.014 0.009
 سبھا 0.023 0.019 0.004
 القبھ 0.024 0.016 0.008
 الحزام االخضر 0.024 0.015 0.009
 البطنان 0.027 0.026 0.001
 اجدابیا 0.029 0.027 0.002
 سرت 0.029 0.021 0.008
 صرمان /صبراتھ  0.029 0.026 0.003
 جادو /یفرن  0.032 0.027 0.005
 غریان 0.032 0.029 0.003

 النقاط الخمس 0.034 0.035 (0.001 -)
 الزاویھ 0.034 0.037 (0.003 -)

 الجبل االخضر 0.039 0.034 0.005
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 سھل الجفاره 0.043 0.058 (0.015 -)
 مسالتھ /ترھونھ  0.045 0.051 (0.006 -)
 المرقب 0.046 0.053 (0.007 -)
 مصراتھ 0.050 0.059 (0.009 -)

 بنغازي 0.090 0.113 (0.023 -)
 طرابلس 0.157 0.209 (0.052 -)

 الشعبیات الى اآلقل الحصة ذات الشعبیات من تنازلیًا تسلسًال 26 رقم الجدول  ویوضح

 . المیزانیة مخصصات من االعلى الحصة ذات الشعبیات الى

 للثقل القدیم المعیار وفق علیھ كانت كما العامة المیزانیة من الشعبیة حصة بین ویقارن

 النقصان او الزیادة اوجھ تبیان مع الموحد الوطني المعیار وفق المعدلة حصتھا  بلمقا السكاني

 . التعدیل افرزھا التي

 موارد من حصتھا او تسلسلھا یتغیر لم الشعبیات بعض فان الجدول من مالحظ ھو وكما

 السكانیة یسالمقای في مواقعھا تفاوت بسبب وذلك ، والجدید القدیم المعیارین بین العامة المیزانیة

 امر وھو االخر، بعضھا تلغي والسلبیة االیجابیة الجوانب ان وبحیث ، واالجتماعیة واالقتصادیة

  . الشعبیات لجمیع المستوى بنفس یكون ان الیمكن الثالثة القیاسات بین التفاوت ان حیث ، طبیعي

                                          

 الشعبیات تلك فھي الجدید الموحد المعیار في بالسالب حصتھا تبدلت التي للشعبیات بالنسبة اما    

 المتغیرات اعتبار دون االساس بالدرجة الكثیف السكاني ثقلھا على سابقًا تستند كانت التي

 . الجدید المعیار ادخلھا التي واالقتصادیة االجتماعیة

 

 ھل ھو الموحد الوطني یارالمع ابعاد استعراض بعد اثارتھ یمكن الذي السؤال ولعل

 یعمل وبحیث الرأسي المالي والتوازن االفقي المالي التوازن بین ترابط تحقیق المعیار لھذا یمكن

  ؟ بینھما الفجوة تضییق على

 

 المركزیة التحویالت ان حیث ، كاملة بنعم االجابة تكون ان الیمكن ، الواقع في

 یتبدل النفطیة العوائد من كنسبة یتعین الذي حجمھا تقریر وان ، الخرى سنة من تتباین للشعبیات

 وفقًا سنویًا تتباین ان للتحویالت یمكن كما ، االولیة السلعة لتلك العالمیة االسعار وفق سنویًا

 . المالیة والسیاسة المیزانیة في العجز سد او العام االنفاق الولویات

 

 فریق یجمعھا ان استطاع تلفةمخ نظر ووجھات ، ومساوئ مزایا مایبدو على ذلك وفي

 عدم من حالة لھم یسبب ذلك ان الشعبیة اللجان امانات تعتقد ، للشعبیات فبالنسبة . التقریر
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 زمني مدى خالل علیھ سیحصلون ما حول التقدیرات اجراء من والیمكنھم ، والیقین الوضوح

 لمیزانیة الفاعلة والبرمجة ليالما التخطیط عملیة عن یعیقھم الذي االمر ، (ثالثة او سنتین) معین

 . المحلیة االنمائیة خطتھا وتمویل الشعبیة

 

 للترابط تتنكر للتخصیصات السنوي بالتفاوت تأخذ التي المقاربة ھذه مثل فان ، كذلك

 المالیة الموارد بین وما للشعبیات االنفاقیة المسؤولیات بین باالعتبار یؤخذ ان یجب الذي

 المثال سبیل على الیقابلھا المركزیة الموارد من التخصیصات تخفیض یتم فعندما . المطلوبة

 االثر بالغة مضاعفات الى یؤدي مما ، الشعبیات عاتق على الملقاه االنفاقیة المسؤولیات من اعفاء

 . للمواطنین المقدمة العامة الخدمات نوعیة على

 

 عن لھ حل ایجاد ترجو لتيوا السنوي التباین ھذا مثل بأن تشعر الشعبیات فان ، ًواخیرا

 المالیة الالمركزیة مصداقیة على یؤثر سوف ، االدنى بالحد سنتین لمدة میزانیة اعتماد طریق

 حیث االمد المتوسطة المحلیة الخطط وضع في الشعبیات كفاءة من ویحد االفقي المالي والتوازن

 . استقاللیتھا من بالرغم بمیزایناتھا متحكمة غیر بانھا تشعر

 

 من اساسیًا ركنًا تشكل التي المسائلة عملیة على سلبًا یؤثر ان یمكن ذلك بأن شك الو

 الشعبیة اللجان تلقي حیث ، لیبیا في علیھا الالمركزیة تقوم التي المباشرة الدیمقراطیة اركان

 الذي التمویل نقص على عالیة بنوعیة العامة الخدمات توفیر في الحاصل التقصیر في باللوم

 . المركزیة المالیة الجھات تفرضھ

 

 آراء المركزیة الخزانة في المسؤولون یقدم ، النظر وجھات من االخر الطرف وعلى

 یوفر ان یمكن للشعبیات المالیة التخصیصات في السنوي التباین ھذا مثل ان یعتقدون اذ مختلفة

 تلتزم ان دون المالي اراالستقر برنامج تطبق ان الدولة بأمكان ان حیث ، المالیة للسیاسة مرونة

 اجراءات كاحدى االنفاق من الحد یتحتم وعندما ، الحالة ھذه مثل ففي . سنویة حصص بنظام

 بصورة المیزانیة من التقلص یجري بل ، بذلك قرارات اصدار االمر الیتطلب ، المالي االستقرار

 بالدرجة التسییریة ، الشعبیات میزانیات على التؤثر بنود من االقتطاع مراعاة مع ، ظرفیة

 . االمكان جھد ، االساس
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  الشعبیات في العامة الخدمات قدرات واقع  
   - والتوظیفیة االنتاجیة الجوانب -       

 

 االنتاجیة القدرة طبیعة على ثقلھ بكل ینعكس المالیة القدرات واقع ان القول في خالف ال

 الشعبیات تقدمھا التي الرئیسیة والمھام الواجبات من ذلك رباعتبا ، العامة للخدمات والتوظیفیة

 العامة الخدمات ونوعیة لعوائد المتعاقبة للتقییمات نتیجة الواضح من اصبح وقد . مواطنیھا تجاه

 العقود خالل القطاعات تلك بتخصیصھ قامت الذي الضخم االنفاق حجم مقابل الدولة تقدمھا التي

 الى بحاجة انھا ، دینار ملیار (15) نحو الى وصل والذي ، لثورةا عمر من الماضیة الثالثة

 . الشعبیات ونظام الالمركزیة ظل في افضل تخطیط والى ، شاملة مراجعة

 

 القطاع ھیكلة العادة االوسع االطار ضمن مكانھا تأخذ ان یجب المراجعة عملیة ان كما 

 الشعبیة المؤتمرات في لجماھیرا وخیارات حاجات الى ، وبكفاءة ، یستجیب وبحیث العام

 آن في العامة للخدمات ومنتج وموفر كممول المركزي االحتكاري دوره عن ویتخلى ، االساسیة

  . تكالیفھا من وزاد الخدمات تلك نوعیة من اضعف الذي االمر ، واحد

 

 االساسي االقتصادي الدور ان ، والتنفیذ التخطیط المركزیة منظور من ، ذلك ویعني

 الخدمات تلك وان ، العام النفع وسلع العامة الخدمات تقدیم على باالشراف سیتحدد عبیاتللش

 توفر ان على قادرة بانھا التأكد ماتم اذا ، اداریة حلقة اصغر في مكانھا تأخذ ان یمكن والسلع

 . مالئمة وتوظیفیة انتاجیة بقدرة المعینة الخدمة
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 مستوى) العامة الخدمات لتنفیذ والتخطیطي رياالدا المستوى تقریر ان ذلك على وینبني

 من یجري ، (االساسي المؤتمر ، الشعبیة مستوى ، المتجاورة الشعبیات عبر–مناطقي ، مركزي

  . المعینة الخدمة من "االنتفاع حیز" تحدید خالل

 

 العامة المالیة ادبیات تدعوه كما ، الالمركزي التنفیذ من النمط ھذا على نطلق ان ویمكن

 الحیز في تنفیذھا یتم التي الخدمات تحدد الدولة ان وبمعنى ، "التكالیف تعویض" بنموذج ،

 النفقات لتغطیة المالیة التحویالت خالل من تكالیفھا بمقابلة تتعھد ثم ومن ، للشعبیات االنتفاعي

 والمرافق الطرق صیانة ، المدرسیة المعدات ، االدویة ، واالطباء المدرسین مرتبات : ذلك مثال)

 . (الخ... العامة

  

 المألوف التوجھ ان على لنتعرف الصدد بھذا الدولیة التجارب استعراض ویساعدنا

 المقاییس توحید اجل من عادة استخدامھ یتم المحلیة التكالیف لتعویض المركزیة للتحویالت

 العوائد حساب على قائمة جدیدة آلیات وتوظیف ، المحلیات بین االداء لمستوى والمعاییر

  .العامة الخدمات تقدیم في تكلفة واقل كفاءة اكثر المركزي تطبیق لضمان والفاعلیة والتكالیف

 المحلیة العامة للخدمات المركزیة التغطیھ بان كذلك تذكرنا الدولیة التجارب تلك ان اال

 بل ، عبیاتللش المركزیة التحویالت في حالیًا الحاصل ھو كما ، الطرف مفتوحة تكون ان الیمكن

 الوافر النصیب بتغطیة المحلیات بعدھا تتعھد زمني سقف اطار وفي بالتدریج تتناقص ان یجب

 ، فردیًا او جماعیًا تكالیفھا واستعادة التمویلیة المصادر تنویع طریق عن الخدمات تلك نفقات من

 طریق عن او ، االھلي للقطاع انتاجھا مھمة عن والتخلي توفیرھا بعنصر االكتفاء طریق عن او

 . بالكامل لالخیر تخویلھا

 

 مراجعة الى التقریر من الجزء ھذا في الوارد التحلیل یھدف ، اعاله على اعتمادًا

 البدیلة التصورات ورسم ، العامة الخدمات تقدیم في للشعبیات الحالي االداء واقع ورصد

 استدامتھـا وضمان مستویاتھا تطویر في افضل كفاءة لتحقیق الالزمة وااللیات المعاییر وتحدید

  : اساسیین سؤالین على االجابة توفیر خالل من وذلك ،

 

 تحقیق في تشرع ان المحلي والتخطیط الالمركزیة ظل تحت الشعبیات استطاعت ھل : اوًال

 ھي وما ؟ المركزیة ظل في االمر علیھ كان بما مقارنة الموارد توظیف في اعلى انتاجیة كفاءة

 للطلب واالستجابة الخدمات تقدیم ناحیة من تتبعھا التي وااللیات الشعبیات قدرات طبیعة
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 تنویع خالل من الخدمات تلك انتاج اعادة في واالفالح التكالیف من الحد من والتمكن المحلي

  ؟ التمویلیة الموارد

 لقطاعات بالمدخالت متعلقة مؤشرات بعدة االستعانة السؤال ھذا على االجابة وتحتاج

 . وبنوده االنفاق حجم تقریر في المستخدمة وبالمعاییر ، العامة خدماتال

 

 ناحیة من العامة للخدمات التوظیفیة الكفاءة بمستوى االرتفاع من الشعبیات تمكنت ھل : ثانیًا

 ؟ الموروثة مشكالتھا على التغلب من والتمكن نوعیًا بمستواھا والنھوض كمیًا اتاحتھا توسیع

 الرضى ومدى االثر قیاس یمكن وكیف ؟ المنتفعین على المحلیة الخدمات تلك انعكاس مدى وما

  ؟ الخدمات تلك عن المحلي

 والنوعیة الحجم) بالمخرجات تتعلق مؤشرات جملة على االعتماد الى ھنا االجابة وتحتاج

 . (منھا المستفیدین رضا ومدى الخدمات تلك اتاحیة ومدى

 تتعلق التقریر من الجزء ھذا في التحلیل یتناولھا لن سوف اخرى مؤشرات الى عادة تحتاج كما

 االسر تمتع وبمدى ، (المدارس في القبول ومعدالت واالمیة المراضة مؤشرات) بالعوائد

 من جزء الى بالتفصیل التطرق تم حیث ، (والمرافق االصحاح) التحتیة البنیة بخدمات المعیشیة

 التي البشریة التنمیة قیاسات في االخر والجزء السابق الوطني التقریر في المؤشرات تلك

 . الحالي التقریر تضمنھا

 

  االنتاجیة الكفاءة
   العامة للخدمات 

 

 والحد العامة الخدمات تقدیم في االنتاجیة الكفاءة مبدأ إعمال بأن القول في جمیعًا نتفق قد

 رھانات من ًأساسیًا رھانا ىسیبق المیزانیة تخصیصات من عالیة بنسبة تستأثر التي تكالیفھا من

 أوضحھا التى الرأسى المالى الخلل لحالة النسبي التوازن وإعادة ، االقتصادیة الھیكلة  إعادة

  . التقریر من السابق الجزء

 

 حالة على مباشرة بصورة و كذلك تؤثر ان یمكن االصالحیة العملیة تلك نتائج ان كما 

 المركزیة المالیة التحویالت حجم من االقالل وعلى ، الشعبیات بین االفقى المالى التوازن

  .الكلى االقتصاد فى االستقرار حالة على ، ثم ومن ، العامة الخدمات قطاعات لتمویل المطلوبة
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 المنشود، التوزان وضع من لالقتراب الصحیح التخطیطي التصور بأن التقریر ویعتقد

 األیرادات بین الفرق حسـاب وبمعنى ، لحاصلا الرأسى الخلل حجم بتقریر أوُال البدء تستوجب

  . العامة الخدمات قطاعات على االنفاق من المطلوبة االحتیاجات مقابل ، للشعبیات المتاحة

 .معاییر بدون تركھ ماقررنا إذا ذاتیًا أمرًا یبقى االنفاقیة االحتیاجات حجم تحدید ان اال

 ضبطھا یتعذر وعلیھ ، لذلك مرسومة حدود وجدالت ، الشعبیات فى حالیُا بھ المعمول وبالشكل 

 واقع وعن الجدوى عن بعیدة بأعتبارات أو بالرغبات ماتختلط وغالبًا ، موضوعى بشكل

 بدًال (االول الباب على االدارى االنفاق) المدخالت تكلفة بزیادة تستمر انھا أو ، الفعلى االحتیاج

 الخدمات بمستوى للنھوض محددة مستھدفات ووضع ، والعوائد المخرجات بتحسین االھتمام من

.  

 یؤدى لن سوف األنفاق وأوجھ حجم تحدید فى (الالمعیاریة) حالة فإن شك وبدون

 األحوال غالب فى منھا األقالل الى بل ، الخدمات تقدیم فى االنتاجیة الكفاءة تعظیم الى بالشعبیات

.  

 والتى ، بینھا من واالفریقیة ، نامیةال البلدان لعدید المماثلة التجارب مراجعة خالل ومن

 مستوى لتحدید معتمدة مقاییس دائما ھنالك بأن نالحظ ، (التكالیف تعویض) بنموذج كذلك تأخد

 لتقریر إعتمادھا یجرى ، للمواطنین توفیرھا یفترض التى الخدمات ومخرجات مدخالت من أدنى

 تقدیر ، معاییرھا من ضوء على ، میت والتى ، القطاعات تلك على المحلیة األنفاق إحتیاجات

  .الرأسى المالى التوازن تحقیق مساعي ضمن المطلوبة المركزیة التحویالت

 

 والمساندة الخلفیة الدراسات لتوفیر التحضیریة نشاطاتھ اطار فى التقریر فریق عمل وقد

 متكامل يقیاس نظام تصمیم على فیھا التنمیة خریطة ومسح واالجتماعي القتصادي االداء حول

 االنفاق إحتیاجات تحدید منھا أساس على یتقرر العامة الخدمات لقطاعات متعددة معاییر یحدد

 ذلك تطویر تم وقد . (أعلى ، متوسط ، أدنى) مستویات ثالثة خالل من ذلك تكالیف وحساب

 قةدقی مراجعة وبعد ، المتبعة الدولیة والمقاربات المقاییس من العدید استعراض بعد النظام

 . المشابھة البلدان وفي لیبیا في المتعاقبة الطبیعیة للمخططات

 

 التخطیط مجلس بعد فیما اعتمده والذى المطور القیاسى النظام ھذا مثل فإن ، شك وبدون 

 الخدمات لقطاعات األنفاقیة االحتیاجات تحدید فى حالیًا بتجریبھ العامة الشعبیة اللجنة وبدأت العام

 الكفاءة تعزیز الى بالتأكید یقود سوف ، المستقبلیة التوقعات حساب وفى اتالشعبی فى العامة

 االنفاق فى المبررة غیر الزیادات جراء من عادة المتأتى الموارد ھدر من الحد والى االنتاجیة
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 أو األستیعابیة الطاقة أحیانًا تفوق مدروسة غیر محلیة مشاریع تنفیذ جراء من أو األدارى

 وجود لعدم نظرًا المفترض وحجمھا مستواھا دون بالعكس تكون قد أو ، مطلوبةال األستعمالیة

  . وإعتمادھا حسابھا عن موحدة مقایسس

 

 بین موضوعیة عالقة ینشئ سوف القیاسى النظام ذلك تبني ان ، ذلك من األھم ولعل 

 في لمخططینا وبین وبینھم ، الشعبیة مستوى على المخططین وبین االساسیة الشعبیة المؤتمرات

 تتضمن معاییر جملة على االجماع خالل من وذلك ، المركزیة والتنفیذیة المالیة االجھزة

 لتحقیق مستھدفات وضع تتضمن كما . االداء مقاییس وتحدد واالجتماعیة المكانیة الخصائص

 اتاولوی وفق والتخطیط ، الشعبیات في واالجتماعیة الفنیة القطاعیة الخدمات من متطور مستوى

 . علیھا متفق

 

 یلزم كما ، االجتھادیة االحكام من یعفي سوف لمعاییرالنظام االحتكام فان ، أدق وبتعبیر

 التخفیض احتماالت من یقلل ثم ومن ، العلیا او الدنیا حدوده تجاوز امكانیة بعدم االطراف جمیع

 من او ، المركزیة ةالمالی الجھات قبل من العامة للخدمات االنفاقیة االحتیاجات من التعسفي

 . الشعبیات قبل من االحتیاجات لتلك المالیة التقدیرات زیادة في المدروسة غیر التجاوزات

 

 كافة في االحتیاجات لتقدیر المعاییر من واسعة مجامیع المقترح القیاسي النظام یتضمن

 المناطق ، تجاریةال المناطق ، االسكان ، الصحة ، التعلیم) االجتماعیة التحتیة البنیة قطاعات

 وفي . (الطرق ، الكھربائیة الطاقة ، المیاه) الفنیة التحتیة البنیة قطاعات في وكذلك (... الصناعیة

 . (2) رقم الملحق یوضحھا عدیدة قیاسیة جداول ذلك

 

 لذلك الممكنة التطبیقات حول توضیحي مثال بأیراد نكتفي التقریر من الجزء ھذا في

 الكفاءة وتقریر االنفاقیة االحتیاجات تحدید في المقترحة معاییره بین ةمقارن ونجري ، النظام

  . الشعبیات في الكفاءة لتلك الحالي الفعلي الواقع وبین االنتاجیة

 

 تستأثر التي القطاعات اكبر بین من بأعتباره التعلیمیة الخدمات قطاع اختیار ارتأینا وقد

 . بالذات االول الباب تلنفقا مستنزف واكبر ، التسـییري باالنفاق

 الموارد ھدر في القائمة الحالة تبیان الى التوضیحي المثال ھذا خالل من التقریر وسیتعرض

  : من كل في الحاصل التوازن / الخلل مدى وتشخیص متبع قیاسي نظام لغیاب نتیجة
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  القائم الرصید مقابل المدرسین من االحتیاجات1

 . الفعلي المخزون قابلم الدراسیة الفصول من االحتیاجات2

 

  المدرسین مخزون
 مراحل مختلف في المتواجد التدریسي لالطار االنتاجیة الكفاءة من للتحقق محاولتنا في

  : التالي السؤال نطرح ان االقتصادیة المعالجة تتطلب ، الشعبیات في العام التعلیم

 ھو أم الكامل االنتفاع مستوى یقابل الشعبیات فى حالیًا الموجودین عددالمدرسین إن ھل

 . القیاسى؟ النظام بمعاییر مقارنة ( المنقوص التشغیل ) االنتفاع مستوى دون

  

 واضح تشوه حالة وجود المیدان من جمعھا تم التى البیانات توضح ، ذلك على لألجابة

 لتىا اآلراء جملة البیانات تلك وتعزز . إستثناء دون الشعبیات جمیع لدى المدرسین مخزون فى

 الظواھر عدید ھنالك بأن أبرزت حیث ، الشخصیة والمقابالت األستقصاءات نتائج عكستھا

 تقوم االحتیاجات لحساب التخضع والتى القطاع ھذا فى التوظیف وقرارات معاییر بشأن السلبیة

 البطالة إمتصاص أجل من االساسیة الشعبیة المؤتمرات ضغط تحت الشعبیات أمانات بھا

 أكثر مقنعة بطالة الى المكشوفة البطالة تحول اذ الخطورة بالغة عملیة الواقع في وتلك . المكشوفھ

 لھذا والتربوى المعرفى المردود على أثرًا وأبلغ ، الحل على وإستعصاء وضررًا مضاعفة

 . الحساس القطاع

  

 یتوجب الظواھر ھذه مثل بأن  المركزي المستوى على السیاسات راسمي آراء وتجمع 

 وفى ، السیاسیة االرادة لھا تخطط التى الجدیدة التعلیمیة البنیة توجھ ظل فى ، وبحزم ، جھتھاموا

 قطاع عن بعیدة للشغل جدیدة مواطن وتوفیر االنتاج نحو للتحول األوسع الوطنیة الخطة اطار

 یفھاتكال وتعویض العامة للخدمات االنتاجیة القدرة تعزیز مع جنب الى جنبًا ، المدنیة الخدمة

  . الوطنى القیاسى النظام یحددھا علیھا متفق مقاییس على وقائمة سلیمة أسس وفق للشعبیات

 

 في المدرسین مخزون في الحاصل التشوه لتبیان للقارئ تقدیمھ یمكن مؤشر أھم ولعل 

 (والثانوى األساسى) العام التعلیم مرحلتى فى (مدرس / تلمیذ) الحالى الفعلي المعدل ھو الشعبیات

 التقریر فریق طوره الذي المقترح اللیبي القیاسى النظام معاییر في المثبت المثالي بالمعدل مقارنة

 طالب 20 ، األساسى التعلیم فى مدرس لكل تلمیذ 25) وھو الیونسكو معاییر من أساسًا والمشتق

  . (الثانوى التعلیم فى مدرس لكل
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شكل رقم (20)  تطور معدل طالب/ مدرس خالل المراحل المتعاقبة 
( 2001 - 1970)

تعليم أساسي

تعليم ثانوي

 
 بأن ترینا 2000/2001 الدراسي لعاما لبیانات سریعة مراجعة فان ، الصدد وبھذا 

 التالمیذ عدد مقابل مدرس (182.164) نحو یبلغ الشعبیات فى األساسى التعلیم مدرسى مخزون

 6.5 ھو الوطنى المعدل ان یتبین بسیطة وبقسمة . (تلمیذ 1.176.843) الیتعدى الذي المسجلین

 ، تاریخیًا ، ذلك ویعنى . 1970 امع 1/ 26 كانت ان بعد ، الذكور العام خالل مدرس لكل /تلمیذ

 ، المذكورة للفترة التالمیذ أعداد نمو بكثیر فاقت قد المدرسین أعداد لتطور السنویة المعدالت أن

 . (20 رقم شكل) . أضعافھا 4 نحو الى وصلت قد الجاریة باالسعار األنفاق تكالیف وإن

 ناحیة من سواء تبریره الیمكن مالقائ المعدل ھذا مثل بأن االقرار في إثنان یختلف وال 

 تھدف التى التوظیفیة الكفاءة ناحیة من أو والعوائد التكالیف بحساب تعتنى التى االنتاجیة الكفاءة

 االحوال في یحاول تعلیمي نظام اي ان شك وبدون . التعلیمیة العملیة بنوعیة األرتقاء الى

 المقرر القیاسي الرقم عن االساسى تعلیمال مرحلة فى مدرس / تلمیذ نسبة من یقلل ان الطبیعیة

  :  منھا محددة شروط وفق ولكن ، (25/1)

 وتقنیاتھ ومستلزماتھ عملیاتھ وتحدیث التعلیم بنوعیة باالرتفاع ذلك یقترن ان)2(

 بطریقة االنخفاض یتم ال ان (2) تربویة معاییر وفق التدریسي الكادر بتعیین وااللتزام

 والخلل االنتاجیة الكفاءة وضعف المنقوص التشغیل لةحا ظھور الى تؤدى بحیث حادة

  . الشعبیات حالة في ھو كما ، والثانى األول البابین بین التسییریة المیزانیة توزیع فى

 في 15/1 حدود الى یصل المعدل ذلك بأن المثال سبیل على لنالحظ الدولیة المقارنات وتفیدنا

 تحسین مع بالتأكید یتماشى ھناك انخفاضھ ان اال ، (لذاتبا االسكندنافیة) المتقدمة البلدان حالة

 المستوى یواكب تدریجي تطویر لعملیة نتیجة ویحدث . التعلیمیة العملیة فى األخرى المدخالت

 . المتحقق واالجتماعي االقتصادي
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 (27)جدول رقم 
 في مرحلتي التعلیم العام حسب الشعبیات  (مدرس/تلمیذ)معدل 

  (2000/2001)العام الدراسي 
التعلیم 
الثانوي 
 التخصصي

التعلیم الثانوي 
 الشعبیات التعلیم االساسي العام

 البطنان 5.23 8.93 5.68
 درنة 5.86 3.84 24.57
 القبة 6.68 5.55 13.17
 الجبل االخضر 6.19 6.69 5.88

 المرج 4.44 - -
 الحزام االخضر 9.95 4.48 -

 بنغازى 7.95 11.94 17.61
 اجدابیا 7.13 3.04 7.15

 الوحات 10.73 6.63 14.54
 الكفرة 11.83 17.01 20.65
 سرت 13.83 2.20 1.21

 الجفرة 5.82 3.41 -
 مصراتھ 11.13 7.54 25.61
 بني ولید 6.92 4.26 20.70
 المرقب 18.36 13.48 3.59

 /ترھونة  6.94 6.51 -
 مسالتة

 طرابلس 7.86 8.50 4.80
 ارةالجف 3.41 5.25 4.39
 الزاویة 4.71 4.49 5.05

 /صبراتھ  2.48 2.13 2.62
 صرمان

 النقاط الخمس 3.35 3.29 3.65
 غریان 5.26 3.31 -

 مزدة 6.09 5.69 7.69
 جادو /یفرن  4.73 4.44 -

 نالوت 5.87 7.21 2.69
 غدامس 7.38 6.35 -

 سبھا 8.84 7.19 11.83
 الشاطي 4.45 4.76 2.07
 ادي الحیاةو 8.87 4.37 5.58

 مرزق 6.83 5.73 -
 غات 10.77 8.07 8.86
 المجموع 6.46 5.94 5.90

 

 عن أما .15/1 عن المعدل لدیھا یقل المتقدمة البلدان بین بلد من ھنالك لیس االحوال وبكل

 . 25/1 القیاسي المعدل من أكثر مازال غالبیتھا فى المعدل فإن النامیة البلدان
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 الواضح والضعف العامة الخدمات تقدیم كیفیة في بھ المبالغ الھدر تضحی ، المعاییر ھذه أمام

  . المعاییر لغیاب نتیجة االنتاجیة للكفاءة

 المعدل عن مدرس / تلمیذ معدالت فیھا تقل شعبیة 11 نحو ان فیھ نالحظ الذي الوقت وفي

 بعض فى األمر یصل حیث ، بسھولة تفسیرھا الیمكن حاالت ھنالك فان (6.5/1) الوطني

 / صبراتھ شعبیة فى الحال ھو كما  ثالثة او تلمیذین لكل واحد مدرس ھنالك یكون ان الشعبیات

 شعبیة وفي 3.3/1) الخمس النقاط وشعبیة (1/ 2.4) الى المعدل یصل اذ صرمان

   (27 رقم جدول) (3.4/1)الجفارة

 

 إذ ، العامة لثانویةا المرحلة فى مدرس/طالب نصیب الى بالنسبة كثیرًا األمر والیختلف

 (مدرس 39,158) ھـو المدرسـین مخزون إن ذاتھ الدراسى العام بیانات توضح

 . (طالب 232,506)مقـابـل

 / 11 كان ان بعد ، (6/1) الى یصل مدرس /طالب لنسبة الوطنى المعدل ان یعنى وذلك

  . 1970 عام 1

 (28)جدول رقم 
 االساسي في معاھد التریب المھني (مدرس/تلمیذ)معدل 

  2001 \ 2000بالشعبیات  للعام الدراسي 
 \معدل طالب
 الشعبیة  الطالب  المدرسون مدرس 

 الجبل االخضر 81 151 0.54
 الحزام االخضر 120 16 7.50
 بنغازي 453 138 3.28
 الوحات 94 18 5.22
 الكفرة 34 8 4.25
 سرت 60 40 1.50
 مصراتھ 333 64 5.20
 یدبني ول 31 46 0.67
 المرقب 101 30 3.37
 مسالتھ /ترھونة  180 92 1.96
 طرابلس 357 45 7.93
 الزاویة 100 34 2.94
 صرمان /صبراتھ  420 128 3.28
 النقاط الخمس 39 238 0.16
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 غریان 341 1077 0.32
 مزدة 120 30 4.00
 جادو /یفرن  75 186 0.40
 نالوت 415 353 1.18

 ةوادي الحیا 148 11 13.45
 مرزق 17 13 1.31
 المجموع 3519 2718 1.29

 ، الشعبیـات بین المعدل ذلك فى حادة تفاوتات ھنالك فإن األساسى التعلیم فى الحال ھو وكما

 سرت شعبیتى حالة فى ویصل الوطنى المعدل دون ما الى منھا البعض فى ینحدر حیث

 مدرس والى (التوالى على 2.1/1) طالبین لكـل واحد مدرس مایقـارب الى صرمان /وصبراتھ

 3.0،3.2،3.3) والجفرة وغریان الخمس والنقـاط اجدابیا شعبیات فى طالب ثالثة لكل واحد

                       . ( التوالى على1/ 3.4،

                              

 أحیانًا وقتف قد المدرسین اعداد بأن بالحظ حیث التدریبیة المعاھد فى الھدر حدة وتتفاقم

 معاھد إحصائیات مراجعة خالل من یتبین ذلك على والمثال . الشعبیات بعض فى الطلبھ أعداد

 أن اال . (1/1) ھو فیھا مدرس/طالب لنسبة الوطنى المعدل إن حیث ، األساسى المھنى التدریب

 نالحظ المثال سبیل على الخمس النقاط شعبیة ففى ، المعدل ھذا دون تنحدر شعبیات 5 ھنالك

  (28 رقم جدول) . طالب لكل مدرسین 3  غریان شعبیة وفى ، طالب لكل مدرسین 6 وجود

 

 اغلقت قد الدولة ان ھو المخلة الظاھرة ھذه وراء االساسیة االسباب أھم احدى من ولعل

 دون حالھ على التدریسي االطار بقى حین فى المستوى ھذا فى التدریبیة التخصصات عدید

 في تعمل المراكز فھذه ، بالمعلومات االدالء اسلوب عن ناتجًا یكون قد االخر بوالسب . تخفیض

 االدالء وعند ، فقط اسبوع لمدة بعضھا ان بل ، فاقل اشھر 6 القصیرة الدورات نظام اطار

 الذین كل بحساب تقوم وال المعلومة طلب لحظة المتواجدین المتدربین عدد تقدم فھي بالمعلومات

  . السنة طیلة دوراتال في انخرطوا

 

 الواضحة الحالة ھذه من بالرغم العام التعلیمى النظام بان  علمنا ما اذا المقارقة وتتجلى

 نقص من یعانى مازال ، المدرسین من الحاجة عن الزائدة الضخمة والفوائض المنقوص للتشغیل

 یضطره مما ( الفیزیاء ، الریاضیات ، العربیة اللغة) التخصصات بعض فى المدرسین فى

 عموم في حالیًا نسبتھم تقدر والذي ، اللیبیین غیر المدرسین مع للتعاقد اللجوء الى الشعبیات
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 فى (%14) ونحـو الثانـوى التعـلیم مرحلة فى المدرسین مجموع من (%11) بنحو الشعبیات

  .لماتوالمع المعلمین معاھد فى %19 ونحو المھنیة الثانویات فى %20و التخصصیة الثانویات

 

 بأنھا ذكرنا كما والتي المستحدثة التعیینات بأن ندرك عندما االخرى المفارقة وتتضح

 بل التقریر ھذا كتابة لحد التعلیم قطاع فى تتوقف لم والتخصصات االحتیاجات لمعاییر التخضع

 الدور حول أساسیة تساؤالت مایثیر 1999 عام الشعبیات نظام تطبیق منذ باالزدیاد أخذت

  . للموارد االمثل التوظیف فى لالمركزیة وكولالم

 الشعبیات قبل من تعیینھم تم شخص ألف 96 بین من ان الى الشعبیات من الوارده التقاریر وتشیر

 . التعلیم قطاع فى منھم %70 ادخال تم قد ، 2001 عام

  

 ىالعظمـ الغالبیـة أن إذ ، 2002 عام جرت التي التعیینات على ایضًا ذلك وینطبق

 غیر ودرجاتھم مرتباتھم أن من بالرغم ، التعلیم قطاع الى ادخلوا قد (الجدد المتعینین من 80%)

 جرى التى السنة فى الشھرى المرتب تسدید الیجرى وبالتالى ، األعوام لتلك المیزانیة فى مدرجة

 تقدیرات فى لسدادھا الالزمة المبالغ تخصیص الى العامة الخزانة معھ تضطر مما ، فیھا تعیینھم

  . الالحق العام میزانیة

 

 السلبیة بالغ بشكل اثرت قد انشاءھا منذ الشعبیات أن االرقام ھذه مثل من االستنتاج یمكن خالصة

 دون البطالة ألمتصاص خزانًا أو مصبًا منھ جعلت فقد ، التعلیمى للنظام األنتاجیة الكفاءة على

 فسنالحظ (20) رقم الشكل اوضحھا التي البیانات الى رجعنا ما واذا . قیاسیة معاییر ألیة مراعاة

 ،وان الالمركزیة تطبیق منذ حدتھ فى یتفاقم بدًا  مدرس/ طالب معدل فى الخلل ھذا مثل بان

 فان الواقع وفى       .الشعبیات بنظام البدء بعد تعیینھم تم قد للمدرسین الحالى العدد نصف حوالى

 منھج اتباع عن آنذاك تخلت حیث 1986 عام بعد التعلیمي نظامال الى تسللت قد الخلل ذلك خیوط

 . االنمائیة الخطط

 (29)جدول رقم 
 معدل تكلفة الطالب في المراحل التعلیمیة

 ف 2001 / 2000 المختلفة في الشعبیات لسنة 

متوسط االنفاق 
 عدد الطالب  بالدینار

اجمالي االنفا ق 
على التعلیم 
 بااللف دینار

 الشعبیة 

 البطنان 34351 50657 678.11
 درنة 30145 29392 1025.62
 القبة 31024 26119 1187.79
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 الجبل االخضر 22251 68811 323.36
 المرج 23936 40736 587.59
 الحزام االخضر  28188 32735 861.10
 بنغازى 95871 218000 439.78
 اجدابیا 5035 32991 152.62
 الوحات  398 9504 41.88
 الكفرة 3853 13798 279.24
 سرت  27390 61022 448.85
 الجفرة 3271 16775 194.99
 مصراتھ 47524 90061 527.69
 بني ولید 18546 36317 510.67
 المرقب 50108 101922 491.63
 مسالتة /ترھونة  44299 94133 470.60
 طرابلس  221025 401738 550.17

 الجفارة 89812 85842 1046.25
 الزاویة 27794 59003 471.06

 صرمان /صبراتھ  70857 46601 1520.50
 النقاط الخمس 80478 67878 1185.63
 غریان  44255 51293 862.79
 مزدة 7272 13046 557.41
 جادو /یفرن  16366 34358 476.34
 نالوت 16653 23971 694.71
 غدامس 6492 7320 886.89
 سبھا 15746 45799 343.81
 الشاطي 1840 30529 60.27

 وادي الحیاة  29413 23858 1232.84
 مرزق  18430 25500 722.75
 غات  2218 6971 318.18
 المجموع 1114841 1846680 603.70

 القیاسیة بالمعاییر االلتزام عدم ظل وفى ، التجاوزات لھذه نتیجة بانھ ، نذكر ان بقى

 الطالب تكلفة فأن والطلبة التالمیذ الى ونسبتھم درسینالم من األعلى والسقف األحتیاجات لتحدید

  . وأخرى شعبیة بین للنظر وملفت حاد بشكل تختلف بدات التعلیمیة المراحل مختلف فى الواحد

 یتحدد الشعبیات عبر الوطنى بالمعدل الواحد الطالب تكلفة ان بالحسبان اخذنا ما فاذا

 الواحد للطالب االنفاق معدل فى شعبیة أعلى ینب الفرق بان لنا سیتبین ، دینار 604 بنحو

 36 نحو الى یصل (دینار 42 الواحات) معدل أدنى وبین (دینار 1521 صرمان / صبراتھ)

  (29 رقم جدول) . ضعفًا

 

 االول الباب نفقات لتغطیة األعم غالبھا فى تذھب  المرتفعة التكالیف ھذه والن

 التعلیمیة العملیة مستلزمات على االنفاق حساب على الحال بطبیعة یكون ذلك فإن (المرتبات)
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 حیث ، للشعبیات المحلیة والتقاریر ، المیدانیة المقابالت نتائج عكستھ الذى االمر ، (الثانى الباب)

 فى النقص او المدرسیة االبنیة لصیانة كافیة تخصیصات وجود عدم حول إجماعًا ھنالك ان

 منعدمة او الغالب االعم فى صالحة غیر تكون تكاد التى عاملوالم والمختبرات التعلیمیة الوسائل

  . التعلیمیة للعملیة العملیة الجوانب على سلبًا یؤثر مما ، الشعبیات بعض فى

   

 

 

 الكفاءة بمعاییر الشعبیات قبل من قائم التزام وجود بفرضیة ناخذ ان مااردنا واذا ، أخیرًا

 والثانویة االساسیة المرحلتین فى مدرس/تلمیذ لمعدل اسىالقی النظام یبینھا وكما ، االنتاجیة

 من توفر أن عندھا الدولة بأمكان ان اذ ، لنا تتبدى مذھلة حقائق ھنالك فان ، (20/1و 25/1)

 . 2001 عام میزانیة أرقام وفق دینار ملیون 679 نحو للشعبیات التسیریة المیزانیة تخصیصات

 عوائد على االعتماد من التسیریة المیزانیة یعفى ان بأمكانھ االفتراضي الواقع ذلك ان بمعنى أى

  . (دینار  ملیون 628) نحو المذكور العام خالل المیزانیة في حصتھا بلغت التى النفط

 یرقى الذى االفتراضي الواقع ھذا مثل الى الوصول ان الحال بطبیعة التقریر والیقترح

 من الضخمة األعداد لتلك التعسفى التسریح خالل من میت ان یمكن االنتاجیة الكفاءة معاییر الى

 وفلسفتھ اللیبي المجتمع واقع مع الیتماشى فذلك ، التعلیم قطاع فى الحاجة عن الفائضة العمالة

 برنامج ضمن حتمًا یتم ان یمكن ولكن ، یتبعھ الذى المباشرة الشعبیة المشاركة ونظام االجتماعیة

 بوجھ العام والقطاع خاصة بصورة المدنیة الخدمة قطاعات فى العاملین واقع لمسح أوسع وطنى

 القطاع خارج االنتاجیة المواقع على العاملة القوى نشر العادة الالزمة اآللیات وتحدید ، أعم

 شروط لذلك ان غیر . االقتصادیة الھیكلة وإعادة االنتاج مجتمع نحو التحول اطار وفى ، العام

  .تفصیًال لمعالجتھا آخرى مواقع فى التقریر سیعود وسیاسات

 تخصیص فى االستمرار من بدًال انھ الى التقریر من الجزء ھذا فى نشیر أن یمكن اننا اال

 المرتبط غیر المنقوص التشغیل حالة وتمویل المدرسین مرتبات على الضخمة المبالغ ھذه مثل

 التشغیل حالة تمویل او ، التعلیمیة یةالعمل عائد على سلبًا والمؤثر التوظیفیة او االنتاجیة بالكفاءة

 والمزایا المرتبات یتقاضون التدریسي الكادر من %25 او احتیاط مدرس ألف 55 نحو) المنعدم

 القطاع خارج مھام الى والمعارین المنتدبین من الكبیرة االعداد على االنفاق أو (مقابل عمل دون

 ألعادة سنویًا المبالغ تلك من جزء أقتطاع باالمكان ، مردود دون مرتباتھم یتقاضون والذین

 وطنى برنامج خالل من الحاجة عن والفائضین المؤھلین غیر المدرسین من نسبة ونشر تأھیل
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 منھم البعض تأھیل أو . والتشأركیة الفردیة والمتوسطة الصغرى بالمشروعات للنھوض

 . النقص نم تعاني التي التخصصات في اللیبیین غیر المدرسین محل الحاللھم

   
 
 

 (26) رقم اطار
 المدرسین تأھیل مستوى تقییم مقیاس       

 
 والتعلیمیة التربویة المعاییر مع یتفق استخداما البیانات استخدام سبیل فى     
 التعلیم لمراحل المدرسین أعداد بمستوى لالرتفاع حالیًا لیبیا تعتمدھا التى
 التصنبف التقریر فریق یعتمد ، الدولیة التربویة المعاییر مع تتفق والتى العام
 التالى

التربویة المعاھد أو التربیة كلیات خریجو بھم والمقصود 2.، المؤھلون المدرسون 
  أقسام وھم  4.، المؤھلون نصف المدرسون 3.

 مختصون في موضوعات دراسیة مطلوبة     (2-1) 
 .       ولكن بدون إعداد تربوي 

  ومن    الكامل غیر التربوي اإلعداد ذوي ( 2-2) 
  وحاملي القدیمة المعاھد خریجي          

 . خاصةال التدریس إجازة  -                       
 . معلمین دبلــــوم -              

  بعیدة وحقول موضوعات في مختصون ( 3- 2 ) 
 . ( زراعة …ھندسة ) التعلیم عن الصلة           

 

 التأھیل مستویات
 تحلیل خالل من الشعبیات في التعلیمیة للخدمات االنتاجیة الكفاءة اختبار كذلك بأمكاننا

 التقریر قام الذي القیاسي النظام ویقدم . لدیھا العامل التدریسي االطار تأھیل ومستوى طبیعة

 وكما ، التدریسیة والمؤھالت المھارات مخزون على الحكم في تساعدنا محدده معاییر بتطویره

 . (26 رقم االطار) في موضح ھو

 العاملـة للقوى االخیر الوطني الحصـر افرزھا التي البیانات استعراض خالل ومن

 في العاملین المدرسین بین التأھیل مستویات في الفادح النقص جلیة بصورة لنا یتضح (2001)

 الشھادة حملة ان (30 رقم جدول) یوضحھا التي البیانات وفق یبدو حیث ، العام التعلیم قطاع

 التعلیم مرحلتي في العاملین المدرسین اجمالي من %22.4 نسبة اال الیشكلون فوق فما الجامعیة

 الشھادة بمستوى المعلمین معاھد خریجي من ھم العظمى الغالبیة ان حین في ، والثانوي ياالساس

  . (%52) الثانویة

 

 الجامعة دون ومعاھد (%18) المتوسطـة المعاھد شھـادة مستویات لذلك اضفنا واذا

 ھذا ضمن ھم العام التعلیم مراحل في العاملین المدرسین من %75 نحو ان یعني فذلك ، (5%)

 . المؤھلین نصف المدرسین عداد في حسابھم ویمكن ، االعداد من المدى
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 االكادیمیة للخلفیة بالعینة مسحیة دراسة بنتائج االستعانة یمكن ، التحلیل من وللمزید

 نحو  ھنالك ان یتبین ، بنغازى شعبیة فى والثانویة االساسیة المرحلتین فى للمدرسین والتأھیلیة

 ودبلوم الخاصة التدریس اجازة یحملون المدروسة العینة فى االساسي یمالتعل مدرسي من 72%

 اآلداب خریجى من المؤھلین عدد ان حین فى ، مؤھلین نصف اعتبارھم یمكن والذین ، المعلمین

  . الصلة بعیدة لالختصاصات %9 والباقى %19 حدود فى یقع والتربیة

 (30) رقم جدول
 

 التعلیم قطاع في ملینالعا للمدرسین العلمیة المؤھالت
 (2001 العاملة القوى لحصر الوطني المسح نتائج وفق)

نسبة 
 االناث 

النسبة 
 المؤھل العلمى  ذكــــور  أنــــاث  المجموع  االجمالیة 

 شھادة أبتدائیة  418 2186 2604 1.03 83.95
 شھادة أعدادیة  563 3013 3576 1.42 84.26
 *شھادة معاھد متوسطة  15956 28642 44598 17.67 64.22

شھادة معاھد معلمین بمستوى  40923 92148 133071 52.72 69.25
 **الشھادة الثانویة 

  ***شھادة معاھد دون الجامعة  4872 7127 11999 4.75 59.40
 شھادة جامعیة فمافوق  22310 34260 56570 22.41 60.56
 كلى المجموع ال 85042 167376 252418 100.00 66.31

 . سنتین لمدة االساسیة بالشھادة المعاھد الى الدخول *
 . سنوات 5 الى تصل قد اكثر او سنوات 3 لمدة االساسیة بالشھادة المعاھد الى الدخول **

 . دبلوم على وحصولھ الجامعة اكمال عدم او ، سنتین لمدة الثانویة بالشھادة المعاھد الى الدخول ***

 

 الحاسب إستخدام على القدرة مدى للمدرسین الكامل التأھیل اسمقی الى أضفنا أذا أما

 ھذه فى التدریسي االطار عموم من %95 نحو الى لتصل ترتفع المؤھلین نصف حصة فإن اآللى

 . المرحلة

 

 اإلطار نسبة بأن كذلك نالحظ الثانویة، المرحلة لمدرسي التأھیلیة بالخلفیة یتعلق وفیما

 والعلوم واآلداب التربیة كلیات خریجي ومن ، المؤھلین المدرسین ةخان في یقع الذي التدریسي

 إلى تصل منھم أعلى نسبة ان حین في ، %40 من اكثر التتعدى تربوي أعداد على الحاصلین

 االختصاصات مختلف في الجامعیة الشھادات حملة المؤھلین نصف المدرسین من ھم %42 نحو

 الذي الوقت في ذلك ویحدث . الفائض وذات لمطلوبةا غیر االختصاصات بین من أو ، البحتھ

  . (ریاضیات ، كیمیاء ، فیزیاء) أخرى تخصصات في نقصًا الثانوي التعلیم منھ یعاني
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 ودبلوم الخاصة التدریس إجازة حاملى حصة من فھي (%18 ) الباقیة النسبة یخص ما

 االحیان غالب فى یشغلون وھم ، األساسي التعلیم مرحلة في للتدریس أساسًا المعدین المعلمین

 . الثانوي التعلیم إطار في والفنون الریاضة واختصاصات تسییریھ وظائف

  

 التربویة العملیة في وتوظیفھ اآللي الحاسب الستخدام التأھیل معیار بتطبیق قمنا ما واذا

 . %90 لنحو ترتفع التعلیمیة المرحلة ھذه في المؤھلین نصف المدرسین نسبة فإن

 

 في الخلل من المواطن لھذه واعیة اللیبیة التعلیمیة اإلدارة أن بالذكر الجدیر نوم

 رفع إلى 1996 عام أدى الذي األمر ، والثانویة األساسیة المرحلتین مدرسي تأھیل مستویات

 الحصول ،یشترط جدید قبول نظام ،واستحداث األساسي التعلیم لمرحلة المدرسین أعداد مستوى

 . دراسیة سنوات 4 ولمدة العلیا المعاھد إلى للدخول األدنى الحد كمتطلبات ثانویةال الشھادة على

 إنھاء بعد الطلبة تقبل سابقًا كانت التي األساسي التعلیم معاھد محل الجدید النظام ھذا حل وقد

  . الخاصة التدریس إجازة وتمنحھم سنوات 5 ولمدة األساسي التعلیم مرحلة

 

 المدرسین إعداد سیاسات مراجعة ومنذ ،  اللیبي التعلیمي النظام یعمل ، ألعاله إضافة

 األساسي التعلیم مرحلة في المعلمین تأھیل إلعادة مرحلي برنامج وضع على (1995 / 94)

 للتدریب مراكز 7 فتح  تم حیث ، الخاصة التدریس أجازه وحملة القدیمة المعاھد خریجي ومن

  . والخارج الداخل يف التدریبیة لألنشطة نسق على تعتمد

 

 المراكز تلك في متدربًا 2231 ھنالك كان فقد 1996 /95 الدراسي العام أرقام ووفق

 بأن علمًا ، والتربویة الفنیة المعلم كفاءة رفع أجل من شھرًا 16 أمده تدریبي لبرنامج یخضعون

 الدراسي عامال وفي . ومتدرب معلم آالف 6 حد إلى تصل المعاھد لتلك االستیعابیة القدرة

 تتولى ومدرسة مدرس الف 15 نحو تأھیل مستوى ورفع لتدریب خطة وضع تم 2002/2003

                 . التدریبیة ومتطلباتھا الحتیاجاتھا وفق حالیًا انجازھا الشعبیات

 

 المستمر التطویر إلى تخضع التدریبیة المؤسسات تلك في البرامج أن ذلك من األھم ولعل

 وتحسین والمواد المناھج وضع في أنفسھم المعلمین إشراك كیفیة في حالیًا التفكیر یجرى حیث ،

 جوانبھ إحدى في التدریب یتركز وبحیث ، الخدمة إثناء التدریبیة العملیة من التربویة الجوانب
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 مع تفاعلیة صیغ إلى المتدرب المعلم یتعلمھا التي الجدیدة واألسالیب المناھج نقل كیفیة على
  . میذالتال

 

 الخدمة أثناء التدریبیة البرامج بأن المیدانى للتحسس كنتیجة المقترح التطویر ھذا ویأتي
  . والتربوي التدریسي أداءه تحسین على كثیرًا المتدرب المعلم تساعد ال

 

 لتحسین بتنفیذھا التفكیر یجرى مرنھ مقترحات عدة ھنالك ، أعاله التطویر إلى باإلضافة
 وبحیث , للمعلمین المستمر والتعلیمي التدریبي للنشاط بالنسبة والفاعلیة لفةوالتك المردود

 (المتنقل المدرب) نموذج اتباع المقترحات تلك بین من . المعاھد فى المقـرره البرامج تستكمـل

 یتواجد حیث ، للیبیا المشابھة الطبیعة ذات البلدان عدید في عالیة فاعلیة تطبیقاتھ أثبتت والذي
 النموذج ویتطلب . النائیة المناطق في المعلمین لخدمة األساس، بالدرجة المدرب، ھذا مثل

 حیث محدودة أسابیع لفترة القرى من متقاربة مجموعة أو قریة نطاق في المدرب بقاء المذكور
  . مدارسھم في المعلمین توجیھ على ذاتھ الوقت في ویعمل ، منتظمة تدریبیة حلقات بتقدیم یقوم

 
 بین والتباعد الجغرافي، االتساع ،حیث لیبیا حالة في األسلوب ھذا مثل تطبیق دویفی

 الدورات حضور من یتمكن ال ،ممن اإلناث المعلمات األساس بالدرجة ویساعد . المناطق

 والمنزل األسرة عن والغیاب االبتعاد تتطلب مركزیة أماكن في المعاھد إلى ،واالنضمام التدریبیة

.  

 الموجھ یأخذ ،وبحیث التربوي التوجیھ نظام تطویر في التفكیر أعاله وذجبالنم ویتصل

 أكادیمي، مستشار إلى یتحول ،كي لمھامھ بالنسبة مغایر عمل توصیف التربوي المشرف أو

 ومدارس النائیة المناطق في ،وخاصة للمعلمین والتربوي الفني الدعم تقدیم على یعمل ومدرب

  . الواحد الفصل

 
  الدراسیة صولالف مخزون

 توفیر خالل من التعلیمیة للعملیة االنتاجیة الكفاءة تحقق مدى على الحكم معرض في

 فى الدراسیة الفصول مخزون بأن تبین واضحة مؤشرات ھنالك ، لذلك الالزمة المدرسیة البیئة

 في ةالدول سیاسة اطار في وذلك الماضیة الثالثة العقود خالل عالیة بمعدالت ارتفع قد لیبیا

 . للجمیع وإتاحتھ للتعلیم االفقى التوسع
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 االبتدائى) األساسى التعلیم مرحلة فى الفصول عدد ان نالحظ ، ذلك على وللتدلیل

 عام فصل الف 55000 نحو الى 1970 عام فصل الف 12 نحو من أرتفع قد ( واالعدادى

 من األول العقد خالل ءھابنا تم قد الفصول تلك غالبیة وان ، أضعاف 5 من مایقترب اى ، 2001

 . الثورة عمر

 العادل التوزیع وتحقیق آنذاك سائدًا كان الذي الحضري التحیز من الحد اطار وفى

 األنشاءات مشروعات فإن ، المختلفة السكانیة والتجمعات المناطق على العامة للخدمات

 الكفاءة فى القائمة الفجوة ردم ضرورة باالعتبار أخذت قد المذكورة الفترة خالل المدرسیة

 التوزان عدم حالة على والتغلب ، سواء حد على والریفیة الحضریة التعلیمیة للمؤسسات االنتاجیة

 بشأن بینھا فیما التكافؤ من ممكن قدر أقصى وتحقیق ، المتباینة الجغرافیة المناطق بین القائمة

 . التعلیمیة الخدمات توفر

 

 حجم ان حیث آنذاك لیبیا فى المناطق مستوى على حةالمتا البیانات الحقیقة تلك وتعزز

 البناء من المتدنى والمستوى الصحرواى او الریفى الطابع ذات المناطق فى الدراسیة الفصول

-1970 األولین العقدین خالل ارتفع قد التعلیمیة الخدمات فى النقص من تعاني والتى ، المدرسى

 السكانیة والتجمعات الحضرى الطابع ذات اطقبالمن مقارنة بكثیر أعلى بمعدالت ، 1990

  . والمدن الكبرى
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حجم التضاعف 

بالمرات

سرت سبها غريان طرابلس بنغازي

شكل رقم (21) تضاعف حجم الفصول الدراسية في الشعبيات ذات الطابع الحضري 

مقابل الشعبيات ذات الطابع الريفي والصحراوي (1970 - 1990 )

 
 12 بمعدل الدراسیة الفصول عدد فى إرتفاعًا شھدت قد سرت شعبیة أن ذلك ومثال

 فى االرتفاع فیھا فاق حیث وغریان سبھا لمنطقتي بالنسبة كذلك واألمر ، الفترة تلك خالل ضعفًا

 ذلك یقابل . (التوالى على أضعاف 5.5و 5.4) للزیادة نىالوط المعدل عن الدراسیة الفصول عدد

 حیث (وطرابلس بنغازى) الكبرى المدن لمنطقتي بالنسبة الوطنى المستوى من أقل معدالت

 على أضعاف 4 و أضعاف 3) أقل بمعدالت الفترة نفس خالل الدارسیة الفصول عدد فیھا ارتفع

 . (21 رقم شكل) . ( التوالى
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 حیث وتیرتھا على المحافظة یجري لم االنتاجیة الكفاءة تلك ان لھ التنبیھ مایتوجب ان اال

 وفصولھا المدرسیة المبانى من كبیرة نسبة وجود اوضح التقریر فریق اجراه الذي المسح ان

 وفق  الحاضر الوقت فى كلیًا او جزئیًا صالحة غیر السبعینات عقد خالل تشیدھا تم التى الدارسیة

 األنفاقیة االحتیاجات لتحدید قیاسیة معاییر وجود وعدم  الصیانة النعدام وذلك یةالتربو المعاییر

 . القادمة الصفحات فى التقریر سیتناولھا حسابات وتلك . العامة الخدمات میزانیة من للصیانة

 

 وقدرتھ المدرسى للفصل المطلوب للحجم القیاسى النظام معاییر تطبیق خالل ومن

 للمرحلة تلمیذ 25 ، االبتدائیة للمرحلة تلمیذ 30) التربویة الشروط فرتو التى االستیعابیة

 للعام المیدان من جمعھا تم التى البیانات وفق یالحظ (الثانویة لمرحلة طالب 20 و االعدادیة

 مرحلة فى الدراسیة الفصول من الشعبیات واحتیاجات مخزون حول 2000/2001 الدراسي

 لھذه المدرسیة المبانى فى نقص من التعانى (منھا %75 نحو) غالبیتھا أن االساسى التعلیم

 أو الواحد للفصل (تلمیذ 25) القیاسى المعدل حول تقع فیھا الدراسى الفصل كثافة وأن ، المرحلة

 ھو وكما ، المدرسي للبناء القیاسیة المعدالت مع یتطابق كذلك الوطنى المعدل وان بكثیر أقل

 (31 رقم جدول) في موضح
 (31) لجدو

  ومعاییرالموقع الدراسي الفصل كثافة تحدید مقاییس

  المدرسي البناء إنشاء في والمسافة السكاني التجمع وحجم

 

 المستھــدف السكــاني التجمــع محجـــ

 

الوقتالمستغرقللوصولللمدرسةبالحدا
 القصىمشیًااوركوبًا

 االدنى بالحد االقصى بالحد المثالي بالشكل

 نــوعالمدرســة

 (3-1) 500 (30) 5000 ( 20-6) 2500  (كم8-4) ساعة ¼
 ( الفصول عدد)ابتدائي

 30 = فصل /تلمیذ كثافة

 (3) 1000 (40) 10000 (20-6) 5000 (كم1.2-0.8) ساعة ½
 ( عددالفصول) اعدادي

 25 = فصل /تلمیذ كثافة

 (6) 3000 (80) 20000 (30-10) 10000 (كم 1.6 – 1.2) ساعة 1
 ( الفصول عدد) ثانوي

 20 = فصل /طالب كثافة

 

 التشتت طابع علیھا یغلب التى تلك او النائیة الشعبیات فى یتجسد الواضح النقص ان اال

 نمو معدالت أن الواضح ومن . احیانًا علیھا القیاسیة المعدالت تطبیق یصعب حیث ، السكانى
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 لذلك المطلوبة المدرسیة األنشاءات نمو معدل بكثیر تجاوز قد لدیھا المدرسى والقید التالمیذ تدفق

.  

 ما ھو الشعبیات تلك فى الفصول من االحتیاجات فى النقص على الواضحة االمثلة ومن

 الفصل كثافة تصل حیث (32 رقم الجدول) بیانات خالل من المثال سبیل على مالحظتھ یمكن

 تلمیذ 67  نحو الى مثالال سبیل على الشاطئ وادي شعبیة في االساسى التعلیم لمرحلة الدراسى

  الواحد للفصل

 (32)جدول رقم 
 معدل كثافة الفصل للتعلیم االساسي 

  ف2001 / 2000لسنة 
 الشعبیة التالمیذ الفصول معدل كثافة الفصل

 البطنان 33672 1410 23.88
       درنة 18865 792 23.82
 القبة 18138 724 25.05
 الجبل االخضر 42835 1841 23.27
 المرج 26892 1160 23.18
 الحزام االخضر  25288 1065 23.74
 بنغازى 124699 5036 24.76
 اجدابیا 23486 580 40.49
 الوحات  6135 192 31.95
 الكفرة 11219 401 27.98
 سرت  37448 888 42.17
 الجفرة 11150 486 22.94
 مصراتھ 64733 2536 25.53
 بني ولید 22462 437 51.40
 المرقب 75302 3015 24.98
 مسالتة / ترھونة 65722 3268 20.11
 طرابلس  227584 8777 25.93
 الجفارة 55582 2740 20.29
 الزاویة 38883 1972 19.72
صرمان /صبراتھ  29956 1500 19.97
 النقاط الخمس 39934 2163 18.46
 غریان  33786 1850 18.26
 مزدة 10351 430 24.07
 جادو /یفرن  22945 896 25.61
 نالوت 15482 760 20.37
 غدامس 4962 216 22.97
 سبھا 29560 492 60.08
 الشاطي 19350 289 66.96
 وادي الحیاة  17879 634 28.20
 مرزق  17493 392 44.63
 غات  5050 131 38.55
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 المجموع 1176843 47073 25.00
 ولید بني شعبیات وكذلك ، (للفصل تلمیذ 57) سبھا شعبیة حالة كثیرًا ذلك عن والتبتعد 

 شعبیة لدى ذلك ومثل  .التوالى على تلمیذ 45و 51 الى فیھما الفصل كثافة ترتفع حیث ، مرزق

   . (23و 22 الشكلین) . (للفصل تلمیذ 41) جدابیا وشعبیة (للفصل تلمیذ 42) سرت

 

 مرحلة فى الدراسیة الفصول من باالحتیاجات یتعلق فیما كثیرًا المعدالت والتختلف

 كثافة فیھا الترتفع  (االجمالى العدد ثلثى مایعادل اى) شعبیة 21 نحو بان یبدو اذ ، الثانوى التعلیم

  . ( الواحد للفصل طالب 30) القیاسى النظام معیار عن الدراسى الفصل

 

 تىال الشعبیات ان (33)و (32) الجدولین من كل فى البیانات مقارنة خالل من ونستنتج

 المراكز ذات االساس بالدرجة ھي الثانوي التعلیم لمرحلة الدراسیة الفصول فى النقص من تعانى

 التسرب معدالت لضعف وذلك (1/35 وطرابلس ، 1/41 بنغازي) الكبرى والمدن الحضاریة

 اخرى شعبیات ھنالك ان اال . السكان وكثافة التعلیمي المستوى ھذا على الطلب وزیادة الدراسي

 البطنان ، 1/37 االخضر الجبل : مثال) الفصول كثافة ارتفاع من تعاني تزل ولم السكان لةقلی

  . (1/35 والواحات ، 1/36

 

 الشعبیات جمیع بأن یالحظ آخر جانب من
شكل رقم  (22)  الشعبيات الخمسة التي تشكل كثافة معدل لكثافة 

الفصل والشعبيات الخمسة األدنى في مرحلة التعليم الثانوي العام 

( 2001 / 2000 )

ترھونة ومسالتھ

راتھ وصرمان صب

لزاویة ا
النقاط الخمس

غریان

ابلسالوحات طر
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 بوضع تتمتع االساسي للتعلیم الدراسي الفصل كثافة ارتفاع من تعاني وجدناھا التي

 سرت ، 1/19 الشاطئ وادي : مثال) القیاسي النظام رمعیا دون وتقع المستوى ھذا في افضل

 . (1/29 ولید وبني ، 1/29 سبھا ، 1/27 مرزق ، 1/18
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شكل رقم (23)  الشعبيات الخمسة التي تشكل أعلى معدل لكثافة 

الفصل والشعبيات الخمسة التى تشكل األدنى كثافة فى التعليم األساسي

راتھ وصرمان صب

وادي الشاطي

سبھا

لید بني و

مرزق
سرت

غریان
لخمس لنقاط ا ا
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 في االنتاجیة الكفاءة معاییر انعدام على للتدلیل ایرادھا یمكن التي المؤشرات من ولعل

 صولالف حجم یتوافق التى الشعبیات عدید ان ھو الدراسیة الفصول من الرصید حجم تقریر

 وبدون ، جدیدة مدرسیة أبنیة بتشیید تطالب مازالت القیاسیة المعاییر مع لدیھا المتواجدة الدراسیة

 المثال سبیل على مزدة فشعبیة ، القیاسي النظام في الموضحة المدرسى البناء بمعاییر االلتزام

 الفصل كثافة معدل ان حین فى أضافى دراسى فصل 380 لبناء حاجة وجود خطتھا فى تقدر

  . التوالى على تلمیذ 15 و 24 ھي والثانوى االساسى التعلیم فى لدیھا

 

  

 یتجلى التعلیمیة والمبانى الدراسیة الفصول فى الفادح النقص إن الى نشیر ان بقى

 (االطفال ریاض) المدرسى قبل التعلیم مستوى على إستثناء دون الشعبیات جمیع فى بوضوح

 نحو الى تصل ضخمة اعداد احتیاجات لمقابلة فصًال 561 من ثراك الفصول عدد الیتعدى حیث

 ھذا بین من المدرسى قبل التعلیم تحت ینضوى ولم المدرسى العمر بھذا وطفلة طفل ألف 334

 من %5 من اكثر والتتعـدى المعاییر بكل ضئیلة نسبة وھى طفًال 17232 نحو اال المجموع

  . االجمالي

 

 (33)جدول رقم 
 الفصل للتعلیم الثانوي العام  معدل كثافة 

  2001 / 2000لسنة 
معدل كثافة 

 الشعبیة الطالب الفصول الفصل

 البطنان 7718 212 36.41
       درنة 2456 91 26.99
 القبة 4697 167 28.13
 الجبل االخضر 8573 231 37.11
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 المرج 5667 170 33.30
 الحزام االخضر  4769 177 26.94
 بنغازى 25678 623 41.22
 اجدابیا 3990 116 34.40
 الوحات  1061 30 35.37
 الكفرة 1140 52 21.92
 سرت  4475 240 18.65
 الجفرة 1464 72 20.33
 مصراتھ 7582 268 28.29
 بني ولید 3856 131 29.44
 المرقب 11712 646 18.13
 مسالتة / ترھونة 11448 363 31.35
 طرابلس  35488 1524 35.10
 الجفارة 15764 497 31.72
 الزاویة 9594 374 25.65
صرمان /صبراتھ  6918 318 21.75
 النقاط الخمس 9073 312 29.08
 غریان  6036 253 23.86
 مزدة 1150 75 15.33
 جادو /یفرن  4933 254 19.42
 نالوت 3404 120 28.37
 غدامس 933 38 24.55
 سبھا 6000 202 29.70
 الشاطي 3359 176 19.09
 وادي الحیاة  1749 72 24.29
 مرزق  3278 119 27.55
 غات  541 19 28.47
 المجموع 232506 7942 29.28

 القیاسى النظام فیھ یدلل الذى الوقت وفى

 ریاض لمدارس االجمالى العدد فإن ، ابتدائیـة مدرسة لكل روضتین وجود ضرورة

  . مدرسة 41 نحو لذلك االھلى القطاع ویضیف مدرسة 190 الیتجاوز حالیًا المتوفر االطفال

 

 ألعداد المدرسى ماقبل التعلیم اھمیة التربویة النظریة ناحیة من باألعتبار أخذنا واذا

 عندئد یتضح الدراسى التحصیل فى االنتاجیة كفاءتھ وزیادة الالحقة للمراحل الطفل وتحضیر

 وبدون عمومًا للشعبیات التعلیمیة جھزةاال فى الحساسة المرحلة ھذه لھ تتعرض الذى االھمال

  . استنثاء

 على المرحلة لھذه المدرسیة التسھیالت توفیر فى التقصیر أثر الحال بطبیعة یقتصر وال

 للعمل وتفرغھا العاملة المرأة انتاجیة على كذلك ینسحب بل ، فحسب التربوى واعدادھم االطفال

 باالطفال واالھتمام العمل بین الجمع صعوبة ھى الحاضر الوقت فى الغالبة الظاھرة ان حیث ،
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 الى ثم ومن المستمر للغیاب یدفعھن مما العامالت األمھات لغالبیة العمریة المرحلة ھذه فى

  . العمل انتاجیة تدھور

 ان االطفال ریاض عدد في المخل النقص على التغلب ان ، ھذا تحلیلنا في نوحي وال

 من أكثر ھنالك ان بل ، المدرسیة االبنیة من الضخم العدد ذلك اءبن كاملة بصورة الشعبیات تتعھد

 ووفق لذلك التدریبیة والبرامج المواصفات وتھیئة التشأركى القطاع لدعم تبنیھ یمكن أسلوب

 . محددة معاییر

 
 

 الدراسیة المراحل فى الدراسیة الفصول لمخزون االنتاجیة الكفاءة لتحدید ھذه محاولتنا ان

 منھا الصالح غیر نسبة وتقدیر  التعلیمیة المبانى عدد على كذلك نتعرف مالم تكتمل نل المختلفة

  . كاملة صیانة او إحالل الى یحتاج الذى أو

 

 شعبیة 17 لنحو القطاعیة الشعبیة اللجان بھا تقدمت بیانات من ماتوفر تحلیل خالل ومن

 النظام معاییر مستوى دون یقع الذى وأ الصالح غیر المدرسى البناء ظاھرة بأن االستنتاج یمكن ،

 على واالمثلة  الشعبیات بعض فى عالیة معدالت الى الحاالت بعض في تصل المقترح القیاسى

 جزئیة او كاملة صیانة الى یحتاج والذي الصالح غیر المدرسى البناء نسبة تصل حیث عدیدة ذلك

 شعبیة فى كذلك واالمر %69 صرمان / صبراتھ شعبیة وفى %70 نحو الى غات شعبیة فى

 البطنان فى %18 و %30 الخمس والنقاط %31 والمرج %35 االخضر والحزام ، %51 مزدة

.  

 

 حد الى آخرى شعبیات فى الصالح غیر المدرسى البناء نسبة تتضائل الثانى الجانب على

 والجبل مصراتھ شعبیات فى %2 نسبة دون ووقوعھا %0.03 غدامس شعبیة فى إختفاءھا

 . خضراال

 شعبیة : مثال) الصفیح من مدرسیة أبنیة وجود عن بیانات الشعبیات بعض وتورد

 ، الظاھرة ھذه ومثل . الذاتى بالمجھود بناءھا تم (النوع ھذا من مدرسة 40 لدیھا البطنان

 فى إنشاءھا جرى وقد ، االخرى الشعبیات عدید لدى موجودة البناء ونوعیة مستویات بأختالف

  . وطنى قیاسى نظام الى الرجوع او التربوى للبناء معاییر الیة تام غیاب ظل
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 مشروعاتھا تصمیم في النظم تلك مثل على الشعبیات اعتماد بضرورة جدید من ونذكر

 المسافات وقیاس المدرسیة المنشآت من االحتیاجات تقدیر عند بمعاییرھا وااللتزام ، التعلیمیة

 (1) علـى التعرف في وبدقة ستساعدھم والتي االخرى لمقاییسوا التالمیذ وحجم المقررة الزمنیة

 تصلھا التى السكان نسبة (2) مالئم بشكل التعلیمیة خدمات تصلھا التى الشعبیة فى السكان نسبة

 المعاییر السكانیة تجمعاتھا تتجاوز التى السكان نسبة (3)و فقط االساسى التعلیم الخدمات

 بالبیئة عالقتھ في المدرسي البناء  مواصفات (4) . تخطیط دةاعا الى تحتاج والتى التخطیطیة

 . التعلیمي وبالمستوى التربویة وبالوظیفة المحیطة

 الكفاءة واقع وتقییم االحتیاجات حساب في التحدید ھذا مثل فیھ یفید الذى الوقت وفى

 اسقاطات وضع دبع المستقبلیة التوقعات تقدیر فى كذلك ھام فھو التعلیمیة للمنشآت االنتاجیة

 الوضع نوعیة تقییم على والعمل ، المختلفة العام التعلیم لمراحل العمرالمدرسي فى السكان

 سنویًا %1) المدرسى للبناء االندثار معدالت حساب ذلك ضوء وعلى ، التعلیمیة للمنشآت الحالى

 فى دةمحد أنفاق ومیزانیات واضح بتصور الخروج أجل من ، الصیانة وتكالیف (بالمعدل

 المدرسى القید معدل ألسقاطات وفقًا تتقرر التى الدراسیة الفصول من المحلیة الخطة احتیاجات

  . المختلفة للمراحل الشعبیة فى

 

 
 

  التوظیفیة الكفاءه
  العامة للخدمات 

 
 الشعبیات قدرات لتقییم والتوظیفیة االنتاجیة الجوانب معادلة من الثاني الجانب ھذا في

 المعین المجتمع في المواطنین تمتع بان تقر التي بالمسلمة التقریر یأخذ العامة لخدماتا تقدیم في

 مااردنا اذا باننا خالف وال . وللمجتمع للفرد االجتماعي الدخل بمثابة یعد الخدمات من النوع بذلك

 للفرد ياالجتماع الدخل معدل بان عندئد نحكم بان نستطیع اللیبي الواقع على المسلمة تلك تطبیق

 المباشر غیر الدخل ذلك ارتفاع نالحظ وان ، الدولي المستوى على المعدالت اعلى من یعد

 االجتماعیة السیاسات بھا حظیت التي لالولویة نتیجة الماضیة الثالثة العقود خالل سریعة بوتیرة

 المادیةو االجتماعیة التحتیة للبنیة عریضة قاعدة تطویر اجل من التنمیة برامج في الشاملة

 الشاسع االفقي االتساع فرضھا التي الضخمة نفقاتھا وتحمل المواطنین جمیع لتشمل وتوسیعھا

 . السكاني التشتت وحالة الوطني والتراب الجغرافیة للرقعة
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 المجانیة الخدمات توفیر الى قیاسیة زمنیة فترة خالل االفقي التوسع ھذا مثل ادى وقد

 اسرة لكل الالئق المسكن واتاحة السكنیة االوضاع تطویر الىو ، للجمیع والصحیة التعلیمیة

 للرعایة ضخم برنامج تطبیق الى ادى كما . منھا المعوزة وباالخص ، االجتماعیة الشرائح ولكافة

 . الشعبیات عموم في لھم العائل وممن للمعوزین مرتبات وتخصیص االجتماعیة

 

 الى لوحده التسعینات عقد خالل وصل الذي السلعي االستھالكي الدعم ذلك الى یضاف

 الشباع تتوجھ المدعومة السلع من واسعة غذائیة سلة یتضمن والذي ، دینار ملیون 800نحو

 . المعیشیة لالسر الغذاء في االساسیة الحاجات
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 باسعار البترولیة والمنتجات والكھرباء الماء خدمات تقدیم جرى فقد السیاق نفس وفي

 المعبدة الطرق فیھا تنعدم والتي والمشتتھ البعیدة المناطق لتنمیة طرق شبكة وتطویر ، مدعمة

 تقترب للبالد كلیة مساحة في الطرق من حدیثة شبكة خالل من اللیبي التراب عموم وربط ، كلیًا

 . 2كم ملیون 2 من

 

 

 ھذه كل تحلیل بالتفصیل البشریة للتنمیة االول التقریر فیھ تناول الذي الوقت وفي

 التقریر ھذا في اشارتنا فان ، والجداول باالرقام معززه العامة للخدمات القطاعیة المؤشرات

 التوظیفیة الكفاءة سؤال على االجابة توضیح في مایساعد وبقدر ، محدودة ستكون الثاني

 . االجتماعي للطلب واالستجابة والتوسع االتاحیة منظور من للخدمات

 االنمائیة والبرامج الخطط في االستثماري االنفاق ارقام مراجعةب الغرض لھذا ونستعین

 من %11 بنحو استأثر قد (والتعلیم الصحة) االجتماعیة الخدمات قطاع ان على لنتعرف المتعاقبة
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 عام ولحد 1986 عام منذ %19وبنحو ، 1985-1973 الفترة خالل التنمیة میزانیة اجمالي

2000 . 

 االرتقاء على البشریة للتنمیة واالساسیة الحیویة القطاعات في االستثمار ذلك انعكس وقد

 الوالدة عند الحیاة توقع معدل ارتفع حیث ، السكان بین والتعلیمي الصحي الرصید بمستویات

 عشیة علیھ كان الذي المتدني بالمعدل مقارنة سنة 70 نحو الى 2000 عام احصاءات وفق لیصل

 . 1970 عام سنة 46 بنحو والمقدر الثورة

 

 الرضع االطفال وفیات معدالت في مشھود انخفاض من ماحدث ھو ذلك من االھم ولعل

 الغذائي الصحي المستوى في اللیبیة التجربة جعل الذي االمر ، الماضیة الثالثة العقود خالل

 118 من المعدل انخفض فقد ، النامیة البلدان في الممیزة التجارب من االمراض ضد والتحصین

 العربیة المعدالت اوطأ من یعد بذلك وھو ، 1995 عام بااللف 24 الى 1973 عام لفباال

 . واالفریقیة

 

 ، الصحیة للبنیة تحقق الذي الواسع االفقي االنتشار الى ابعاده احد في ، ذلك ویعود

 ومن . النائیة والصحراویة والریفیة الحضریة المناطق جمیع في للسكان خدماتھا واتاحة

 %95 بـأن اثبت قد (1995) اللیبي العربي الطفل لصحة المیداني المسح ان ذلك على المؤشرات

 التي للتغطیة المتدنیة بالنسبة مقارنة الصحیة الخدمات لھا تتاح المناطق شتى في السكان من

  . السكان من %45 نحو في تنحصر والتي 1973 احصاء افرزھا

 

 الى وصل قد الصحیة للمنشأت العریض فقياال االنتشار ان الصدد بھذا التذكیر ویكفي

 تتعلق اسئلة النظام ذلك وفي . ساكن 1000 عن یقل سكاني تجمع لكل صحیة وحدة تخصیص حد

 االمداد بمستلزمات وتزویده استدامتھ على والشعبیات الدولة قدرة ومدى التوظیفیة بالكفاءة

 . ادمةالق الصفحات في علیھا واالجابة لمناقشتھا التقریر سیعود

 

 التعلیم تعمیم مبدأ بتحقیق الكمي التوسع نجح فقد التعلیمیة بالخدمات یختص وفیما

 واالطر االساسیة البنیة وتوفیر التعلیمیة للقاعدة االفقي االنتشار خالل من وذلك للجمیع وتوفیره

 . واناثًا ذكورًا ، وحضرًا ریفًا ، الجغرافیة المناطق على التعلیمیة الفرص وتوزیع التدریسیة
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 التعلیمي الرصید بتطور للتعریف بھا االستشھاد یمكن التي العامة المؤشرات بین ومن

 كانت ان بعد %14من اكثر 2001 عام احصاءات وفق التتعدى حیث االمیة معدالت تراجع ھو

 . 1973 عام %61نحو تتجاوز

 

 االلتحاق معدالت في تصاعد من مانالحظھ ھو السیاق ھذا في االھم الدالئل ولعل

 %64 من ارتفعت حیث ، (سنة 24-6) المدرسـي السن في العمریة الفئة بین الصافي المدرسي

 . 2001 عام %77نحو الى 1973 عام

 الذكور بین الفجوة زاویة من االلتحاق مستویات الى مانظرنا اذا ، الداللة مستوى ویتزاید

 معدالت حالیًا تتساوى إذ ، بالكامل وةالفج تلك اغالق في التعلیمي التوسع افلح حیث واالناث

 . 1973 عام الذكور لصالح %21.5 بحدود كانت ان بعد للجنسین الاللتحاق

 

 بالتعلیم االناث التحاق معدالت وصلت فقد العام للتعلیم المختلفة المراحل على اما

 %23 لمقابـ %11 التتعدى كانت ان بعد للذكور %80.4 مقابل عام %78.5 نحو الى االساسي

 .1973 عام التوالي على منھما لكل

00.00

20.00

40.00

60.00

80.00

19731995

حضر حوشريف

 

0

5

10

15

19731995

حضر ريف

 



 323                                                                                                مستقبل الالمركزية في اطار التحول الشامل 2002-ليبيا–ي للتنمية البشرية التقرير الوطن

0

5

10

15

20

19731995

حضر شقةريف

 

0

10

20

30

40

19731995

حضر ريف

 أماكن هامشية
 

 معدالت كانت فقد ، الثانوي المستوى على للوضع بالنسبة كثیرًا االمر والیختلف

  لتصبح حالیًا وتغیرت ، التوالي على %5و %10 نحو 1973 عام واالناث للذكور االلتحاق

 . للذكور %77.3مقابل االناث لصالح 84.9%

 

 في باالولویة حظى قد الحیوي القطاع ھذا بان نالحظ ، االسكان خدمات الى النظر وعند

 ببقیة مقارنة الثابت المال راس تكوین نسب تصدر فقد وبھذا ، السبعینات منذ االستثماریة السیاسة

 بلغت حیث (1975-1973) الثورة بعد االولى التنمیة خطة في واالنتاجیة الخدمیة القطاعات

  . %23 نحو تخصیصاتھ نسبة

 

 والمتمثلة ، الثورة عشیة السكنیة البنیة وتخلف البشري الحرمان حالة الى ذلك ویرجع

 سواء حد على والحضریة الریفیة المناطق في االكواخ وتجمعات الھامشیة المساكن انتشار في

 . انذاك السكنیة البنیة جملة من %45 نحو الى تصل عالیة نسبة تشكل كانت حیث

 

 القضاء من التنمیة وبرامج خطط من المتعاقب المدى على االسكانیة اسةالسی تمكنت وقد

 المساكن ظاھرة اختفاء الى وادت ، االنسان لكرامة الالئق وغیر المتدني النمط ذلك على

 وبحیث ، والبوادي االریاف في بعید حد الى وانحسارھا الحضري القطاع في تام بشكل الھامشیة

  . المساكن مجموع من %2.8 من اكثر 1995 عام والمساكن السكان تعداد اجراء عند تتجاوز لم
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 الخدمات بمستوى النھوض تكلفة من عالیة نسبة تمویل في العامة الخزانة وساھمت

 ومشروعات المحدود الدخل ذوي اسكان لمشروعات الكاملة التغطیة حد الى تصل السكنیة

  . العام االسكان

 

 السكني الوضع في نوعیة قفزه حدوث عن االسكانیة ةالسیاس اسفرت فقد العموم وبوجھ

 عام %18 نحو الى 1973 عام %1.7 من (الشقق) العمودیة الحدیثة المساكن نسبة ارتفعت حیث

 االفقیة الحدیثة المساكن اما . %22 نحو الى الحضریة المناطق في النسبة تلك ووصلت ، 2000

 ، المذكورة الفترة خالل %20 نحو الى %1.4 من االخرى ھي نسبھا ارتفعت فقد (الفیال)

 . %62 الى %52 من ارتفع فقد (الحوش) االفقي للسكن بالنسبة ذاتھ واالمر

 

 مربوطة منھا %76 نحو حالیًا فھنالك ، للمساكن النوعیة الحالة لذلك نتیجة تطورت وقد

 %61 سبةبن مقارنة الصحي الصرف بشبكات متصلة %48 ونحو للشراب الصالح الماء بشبكات

 المساكن من %99 لنحـو تغطیھ ھنالك ان كما . 1973 عام التوالي على المؤشرین لكال %17و

 . الكھربائي بالنور

 

 

 الكفاءة افالح مدى على للتعرف القیاسیة المؤشرات من العینة تلك استعراض بعد

 وایصالھا تاحیتھاا ضمان على والقدرة االفقي الكمي التوسع تحقیق في العامة للخدمات التوظیفیة

 ، اقصاء بدون االجتماعیة الشرائح ولكافة ، النائیة المناطق والى وحضرًا ریفًا ، الجمیع الى

 التقریر یطرحھا التوظیفیة للكفاءة االخرى االبعاد من التحقق حول اخرى اسئلة جملة ھنالك

 المنتشرة العامة للخدمات النوعیة المستویات من والتحقق والكیف الكم بین الربط خالل من

 تراجعًا ، النفط اسعـار انخفاض وبعد ، الثمانینات عقد من الثاني النصف منذ تشھد والتي افقیًا

 . تدریجیًا

 قادرة الالمركزیة اطار في الشعبیات ان ھل : باالتي الصدد بھذا التقریر اسئلة تتحدد

 انتاجھا اعادة من مكنوالت العامة الخدمات لتلك المستقل والتسییر النوعي علىالتطویر

  ؟ الشعبیة مواطني من منھا المستفیدین بین عنھا الرضا وتحقیق

 والموفر الممول دور لعب في االستمرار الشعبیات بأمكان سیكون ھل ، ذلك على عالوة

 عدم من تعاني التي المركزیة المیزانیة على االعتماد من بمزید الخدمات لتلك والمنتج والمجھز

  ؟ التمویلیة المصادر لتنویع ببدائل تفكر ان علیھا ان ام ، ادالح التوازن
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 البنیة من ضخمة شبكة ورثت قد الشعبیات بأن القول في الخالف ، الكمیة الناحیة من

 ورثت قد انھا اال ، للجمیع تتاح كي عادًال توزیعًا موزعة العامة للخدمات والمؤسسیة التحتیة

 الخدمات تلك مستویات على الحفاظ یعبأ المتعلقة المشكالت نم تركة النوعیة الناحیة من كذلك

 . نوعیتھا بتحسین التفكیر قبل تدھورھا إستمرار من والحد

 

 الصرف لتراجع فنتیجة ، بالصیانة المتعلقة الصعبة المشكالت ، المثال سبیل على فھنالك

 العامة لالبنیة االفتراضي رالعم فان ، العقدین تقارب لفترة العامة المیزانیة من البند ذلك على

 . ذلك جراء من سلبیًا تأثر قد النقل ووسائل والطرق والمنشآت الصحي والصرف المیاه وشبكات

 یخصص ما عدیدة بأضعاف تفوق البنیة تلك الصالح ضخمة میزانیات الى حالیًا االمر ویحتاج

 الصحي والصرف میاهلل العامة الشركة قبل من المقدرة فالمبالغ ، تمویالت من للشعبیات

 تصل الشعبیات في الصحي والصرف المیاه شبكات واستكمال واستبدال استحداث لمشروعات

  . دینار ملیار 5.5 نحو الى المثال سبیل على

 

 على االنفاق بتضخیم حالیًا الشعبیات غالبیة تتبعھا التي المدروسة غیر السیاسات وامام

 الي المنافذ تغلق بذلك فھي ، االجتماعي التوظیف زیادة على واالصرار (المرتبات) االول الباب

 التوازن والعادة ، النوعیة الناحیة من العامة للخدمات التوظیفیة الكفاءة مستوى لتحسین احتمال

 بناھا تطویر على لالنفاق المطلوبة المبالغ تخصیص من تتمكن كي التسییریة المیزانیة الى

 . بالتدني االخذ اداءھا ثوتحدی امداداتھا وتوفیر التحتیة

 

 الشعبیات في االساسیة الشعبیة المؤتمرات جماھیر بین رضا عدم ھنالك فان لذلك ونتیجة

 العام الشعب مؤتمر مداوالت تعكسھ (والمادیة االجتماعیة) العامة للخدمات النوعي المستوى من

 والمقابالت االستقصاءات جنتائ بجالء اوضحتھ كما ، الشعبیة الرقابة الجھزة المتابعة وتقاریر

 . الحالي التقریر لكتابة تحضیرًا الشعبیات في المیداني العمل فرق اجرتھا التي الشخصیة
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  الرأي استطالع نتائج

شكل رقم (31) المشكالت التعليمية األهم من وجهة نظر المستجبين
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عدم مواكبة المناهج

ضعف توفر الكتاب المدرسي

 
 الشعبیات في العامة الخدمات من الرضا عدم اوجھ لتشخیص التقریر من محاولة في

 احتكاك ذات اساسیة خدمیة قطاعات ةثالث اختیار تم فقد ذلك بخصوص المحلي الرأي واستطالع

 االسباب تشخیص اجل من میدانیًا مسحھا وجرى (االسكان ، الصحة ، التعلیم) بالمواطن مباشر

  . مستویاتھا ضعف وراء تقف التي

 

 المشكالت وترتیب االجابات تفریغ خالل من لنا یبدو ، التعلیمیة الخدمات مجال ففي

 وقیادات محلیین وخبراء امور اولیاء من المسح عینة تراه حسبما القطاع ھذا تواجھ التي الرئیسیة

 النوعیة المستویات في التدھور حالة تسبب والتي نظرھم في اھمیة االكثر المشكلة ان ، اجتماعیة

 التقییم وسائل جدیة وعدم االستسھال ظاھرة وتفشي التعلیمیة االدارة انحالل ھي المدرسیة

 على خطورتھ والى ذلك مضاعفات الى اشار حیث ، االمتحانات في الغش واستشراء المدرسي

 . العینة افراد من %89 نحو التربوي ومردودھا التعلیمیة العملیة

 المخلة باالسالیب المتعلقة المشكالت المستجیبین لدى االھمیة تسلسل في ذلك تلت وقد

 ظھرت فقد االسالیب ھذه مثل لتفشي ونتیجة . لذلك التربویة المعاییر وانعدام المدرسین لتعیین

 تحصیل مستوى على السلبي وتاثیرھم المدرسین اداء مستوى من واضحة شكوى المستجیبین بین

 (31 رقم شكل) . المستجیبین من %87 نحو لذلك اشار حیث التالمیذ

 

 توفر بعدم المتعلقة المشكالت حول االستجابات ابدتھ ما ذلك عن اھمیة والیقل

 الثالثة المشكالت اما . العینة افراد من %84 نحو علیھا اكد حیث االساسیة یمیةالتعل التجھیزات

 الكتاب توفر وبضعف المناھج مواكبة وبعدم المدرسي البناء صالحیة بمدى تتصل التي االخرى
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 مجموع %52و %53و %71 قبل من بالتوالي اھمیة ذات مشكالت اعتبارھا تم فقد المدرسي

  . المستجیبین

 المستجیبین غالبیة اعتبرھا فقد المدارس في والحاسوب الحدیثة البرامج توفر عدم الى ةوبالنسب

 من %89 نحو ذلك على اكد حیث ، االنیة المواجھة تتطلب والتي حدة المشاكل أكثر بین من

 . العینة افراد

 

شكل رقم (32) المشكالت الصحية األهم من وجهة  نظر المستجبين
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ضعف الصيانة

عدم توفر االطباء

عدم كفاية االنفاق

 
 في ةالصحی الخدمات اداء واقع عن السائد باالنطباع یتعلق فیما كثیرًا االمر والیختلف

 التي المشكالت اھم من بأن لھا والممارسون الخدمات تلك من المستفیدون یعتقد إذ ، الشعبیات

 ذلك على اجمع حیث ، الخدمات نوعیة وتدني الصحي التخطیط انعدام ھي القطاع منھا یعاني

 داالمدا بمستلزمات متعلقة بأجمعھا فھي ذلك تلي التي المشكالت اما ، المستجیبین من %91نحو

 واالجھزة المعدات في النقص مشكلة الى (%89) العینة افراد من عالیة نسبة أشارت فقد ، الطبي

 مشكلة الى اضافة ، (%86) المعدات تلك لصیانة واضحة خطة وجود عدم الى وكذلك الطبیة

 . (%82) التخصیین وبالذات االطباء توفیر في النقص

 

 على االنفاق مخصصات كفایة بعدم عتقدونی العینة افراد من %71 ھنالك فان واخیرًا

 مستوى تحسین بأتجاه والسیر ، اعاله المشكالت على التغلب اجل من الشعبیات في الصحة قطاع

 .  (32 رقم شكل) . المحلیة الصحیة الخدمات

  

 

 المیداني االستقصاء یفرز العامة والمرافق االسكان خدمات عن السائد لالنطباع وبالنسبة

 امانات تبني عدم مشكلة في حدة اكثرھا وتتجلى االستجابات حددتھا نوعیة تمشكال جملة

 ونظم العامة والمرافق الطرق تحدیث وعدم والخاص العام لالسكان محلیة خططًا الشعبیات
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 التوسع عدم مشكلة ذلك في یلیھا . المختارة العینة من %91 نحو ذلك الى المح حیث االصحاح

 مخططات واستحداث العمرانیة المخططات تحدیث وعدم (%89) العقاریة القروض منح في

 استكمال عدم واخیرًا ، (%70) للبناء مالئمة مواقع توفیر وعدم (%81) لالراضي جدیدة

 .  العینة افراد من (%70) نحو ذلك الى اشار حیث المتوقف العام االسكان

 

شكل رقم (33) مشكالت األسكان األهم في نظر المستجبين
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بناء عدم توفير مواقع مالئمة لل

عدم استكمال مشاريع االسكان العام

 
 بتمویل االستمرار مبعد تتعلق ، تكرارًا اقل بنسب جاءت مشكالت ذلك الى یضاف

 تزداد والتي النائیة الشعبیات دعم عدم وكذلك الزراعي واالسكان المحدود الدخل ذوي اسكان

 . العام االسكان مشاریع من حصتھا وزیادة المتدني السكن نسبة فیھا

 

 المصرفیة التسھیالت منح بعدم تتعلق العینة لھا اشارت مشكالت ھنالك اخر جانب من

  .(33 رقم شكل) للتحرك لھا الضمانات وتوفیر العقاري االستثمار مجال في ةالخاص للشركات

 

 اداء تحسین بدائل

  العامة الخدمات 

 البد التقریر من الجزء ھذا بھا سیھتم التي البدیلة للسیاسات التصورات برسم البدء قبل

 والمادیة االجتماعیة ةالعام للخدمات واالنتاجیة التوظیفیة الكفاءة تحسین بان بدایة االتفاق من

 في االمر یتعلق وال . الشعبیات في المحلیة بالتنمیة للنھوض ھامة عوامل ھي (التحتیة البنیة)

 التي االستھالكیة المنافع طریق عن المعیشي بالمستوى واالرتقاء البشري الرفاه نوعیة تقریر

 تقدیم مستوى تحسین ان حیث ، المحلیة االقتصادیة التنمیة لتحقیق ، الخدمات تلك تفرزھا

 نمو معدالت تحقیق على القدرة ومن واالسر االفراد دخول من یزید ان یمكن العامة الخدمات

 الفرصة واتاحة العمل انتاجیة زیادة طریق عن جدیدة عمل فرص خلق ثم ومن مرتفعة اقتصادي

 . كفاءة اكثر بشكل بوظائفھ یقوم كي العمل لسوق
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 الشعبیات في العامة الخدمات تدھور استمرار بأن القول في نختلف ال ذلك عكس وعلى

 على یشجع ولن والوطني المحلي االقتصاد انتعاش فرص یحجب سوف القائم النحو على

 للنمو ایجابیة معدالت تحقیق امكانیة على سلبًا ویؤثر والخارجي المحلي االستثمار استقطاب

 وعلى المحلیة المعامالت تكلفة على ؤثرت الخدمات نوعیة  ان المعروف من اذ . االقتصادي

 المنشآت مستویات لجمیع واالستخدام والعوائد الربحیة مستوى وعلى المعلومات الى الوصول

 في المنشآت مجموع من %95 من اكثر تشكل التي الصغرى المنشآت وباالخص والشركات

 . الشعبیات

 ان یجب الذي المتطورة اتالخدم على الجدید الطلب ھذا ھو كلھ ذلك من االكثر ولعل

 المعرفة اقتصادات عصر یفرضھا بدء التي التغیرات من والناتج الشعبیات تحدیاتھ تواجھ

 تتشكل ماانفكت التي االقتصادیة والفضاءات العالمي االقتصادي النظام یشھدھا التي والتحوالت

 كلھ یستدعى مما ، الميالع االقتصاد في المال راس وحراك التجارة بین التكامل من تنبع والتي

 عالیة بشریة قدرات في المتمثل المعرفي المال راس لتكوین الخدمیة القطاعات واقع تطویر

 من متطورة تحتیة بنیة في المتمثل المادي المال برأس والنھوض المعارف ومتعددة التكوین

 . والمعلومات االتصاالت

 الخدمات وصیانة توسیع مابین تتراوح مضاعفة مھام ستواجھ الشعبیات فان وبأختصار

 . العالمیة للمقاییس وفقًا بھا واالرتقاء تحدیثھا ومابین ، القائمة العامة

 

 مرتبطًا الالمركزي التخطیط النجاح الرھان یصبح ، الصعبة المھام ھذه مثل امام

 ةالقدر في والقصور ، الشعبیات لدى المؤسسیة القدرة في القائم الضعف على التغلب بضرورة

 بتكالیف افضل مردود لتحقیق وتوظیفھا الالمركزي التخطیط آلیات استخدام بكیفیة المتعلقة الفنیة

 من تقرب حالة الى الوصول ثم ومن ، المركزي التخطیط ظل في علیھ كانت بما مقارنة اقل

 . الرأسي المالي التوازن ھدف

 

 الى ومدھا الحالیة ممارساتال في االستمرار سیناریو ان تحلیالتھ في التقریر اثبت وقد

 الموارد توظیف سوء والى العامة الخدمات في التدھور من المزید الى یؤدي سوف المستقبل

 محلیة خطط آیة على مبنیة غیر الشعبیات بنظام البدء بعد طرأت إنفاقیة ممارسات ھنالك ان حیث

 تكالیف في الزیادة الى دائمًا سیؤدى مما ، للطلب حقیقیة حسابات او قیاسیة ونظم معاییر او

 . مردودھا في تحسین اي یحصل ان دون ومن نقصانھا من بدًال العامة الخدمات
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 الشعبیات في التنفیذیة لالجھزة والمصعدین السیاسات راسمي بأن كذلك الواقع ویوضح

 مقابلة وعلى بدیلة مستقبلیة تصورات ایة رسم على الحالي بالوضع قادرین غیر بانھم یسلمون

 نظرًا الحالیة بمستویاتھا والمادیة االجتماعیة الخدمات توفیر استدامة وضمان المتنامي لطلبا

 المیزانیة من المحدودة التخصیصات مقابل لذلك المطلوبة العالیة واالستثماریة التسییریة للتكالیف

 التحتیة یةللبن مالئمة صیانة لتحقیق االمكانات الیوفر مما ، سنویًا المستقرة وغیر المركزیة

  . العصر روح مع تتناسب تحدییثھ بمشروعات والتفكیر اداءھا وتطویر القائمة

 نتیجة النوعي للتراجع تتعرض ماانفكت الخدمات تلك وتسییر اداء فان ، ذلك على عالوة

 تقدر كي التكالیف من معقولة نسبة واسترداد التمویلیة المصادر تنویع من الشعبیات تمكن لعدم

 . المركزیة المیزانیة تحویالت على الكلي االعتماد دون انتاجھا ةاعاد على

 

 البلدان لدى التكالیف استعادة معدل ان على للتدلیل الصدد بھذا الدولیة المقارنات وتفید

 اخذت التي البلدان في ویصل ، %10 ھو المثال سبیل على الصحیة الخدمات قطاع في النامیة

 ذلك الیشكل حین في ، القطاع لذلك التسییریة النفقات من %40-35 نحو الى الھیكلة اعادة بتوجھ

 . 1998 للعام الختامیة الحسابات احصاءات وفق %1 من اكثر لیبیا في المعدل

 

 

 العام وقطاعھا الشعبیات تستطع لم اذا : ھذا بعد یثار ان یمكن الذي السؤال ولعل

 وتقدیمھا المحلیة العامة الخدمات متطلبات لتوفیر المصادر وتنویع التكالیف من الحد واجھزتھا

 الخدمي للقطاع الحالي والوظیفي المؤسسي الشكل ان فھل ، وفاعلة كفؤة بطریقة المواطنین الى

  ؟ التحویر یتطلب ام لالستمرار مقومات ایة یمتلك العام

 

 بھا شھودم كفاءة ذات عدیدة وبدائل طرق مراجعة على الشأن بھذا االتفاق یمكن ، الواقع في

 االھلي القطاع مع الشراكة خالل من الشعبیات في االجتماعیة العامة الخدمات لتوفیر

 لالختبار (33 رقم جدول) في تفصیًال ویوضحھا الجزء ھذا في التقریر یطرحھا والخوصصة

 والتوظیفیة االنتاجیة الكفاءة لتحقیق ضمانا واالكثر جدوى االكثر الصیغ لتدارس والمناقشة

 ومع ، الجماھیري للمجتمع السیاسیة الثقافة مع مالئمة واالكثر ، االجتماعي لالنصاف اةومراع

 . للشعبیات المحلي االقتصاد في الفاعلة القوى واقع

 او تشاركیة منشآت مع التعاقد بدون او مع) العام القطاع طریق عن الخدمة تقدیم)1(

 . (الخدمة تلك النتاج االھلي القطاع من مساھمة شركات
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 . بالتوازي االھلي والقطاع العام القطاع طریق عن الخدمة تقدیم )2(

 . االھلي والقطاع العام القطاع بین الشراكة طریق عن تقدیمھا )3(

 اجل من العام للقطاع مباشر اشراف تحت ولكن االھلي القطاع طریق عن تقدیمھا)4(

 . بالنوعیة والتحكم التنافس وضبط ترتیب

 الذاتي العون اسلوب ذلك متضمنًا) كاملة بصورة لياالھ القطاع طریق عن تقدیمھا)5(

 . العام القطاع تدخل دون (االساسیة الشعبیة المؤتمرات في المحلي

 واقع لتحسین تطبیقھا ویمكن ، جدوى ذات اعاله المطروحة البدائل حمیع فان ، نظرنا وفي

 طبیعة على یعتمد بینھا من االفضل تقریر ان اال ، الشعبیات في واالجتماعیة العامة الخدمات اداء

  المعنیة الخدمة

 
  من الشعبیات تتبعھا ان یمكن التي المحلیة العامة الخدمات لتقدیم البدیلة االنماط (34) جدول

 االھلي القطاع مع والشراكة الخوصصة خالل

 الخوصصة نمط خصائصھ المالئمة العامة الخدمة نوع العوائد

 مؤقتة خوصصة
الترخیص مدة تدوم

 الموانئ وتسییر ادارة *
 السریعة الطرق ادارة *
 العامة المستشفیات ادارة *

 متفق المخرجات في تقاسم او رسوم مقابل یتم تعاقدي اجراء
 او (مساھمة شركة ، تشاركیة) اھلیة منشأة منح . نسبھا على
 ملكیة . محددة لفترة عامة خدمة لتوفیر اجنبیة شركة

 : المكلیة) (*) االھلیة منشأةلل عائدة تبقى الرئیسیة االصول
  (وخاصة عامة البشریة الموارد ، خاصة االدارة ، عامة

 الترخیص
Concession 

 مؤقتة خوصصة

 المواني وتسییر ادارة *
 العامة والحدائق الساحات *
 المستشفیات ادارة *
 المجاري *

 تحت العاملة وقواھا واوصولھا المعنیة العامة الخدمة وضع
 زمنیة لفترة اجنبیة لشركة او االھلي للقطاع تابعة ادارة
 یكون الذي المتعھد للمقاول مقابل دفع خاللھا یتم ، محددة
 لحجم ویمكن . التعاقد مایوضحھ وفق كاملة لستقاللیة لدیھ
 ، عامة : الملكیة) االداء بنوعیة یرتبط ان بمقابل الدفع

   وخاصة عامة البشریة الموارد ، خاصة االدارة

 وادارة یرتسی عقد
 خدمة

 والماء الكھرباء * جزئیة خوصصة
 االتصاالت *

 غالبیة تمتلك شركة بأنشاء للشعبیة الشعبیة اللجنة تقوم
 عینة بنیة یضم ادارة مجلس لھا ویكون . البدایة في اسھمھا
 تقریر ویتم . منھا والمستفیدین الخدمة مستھلكي من مختارة
  السوق قواعد وفق عیةبالنو والتحكم الخدمة مقابل التعریفة

 ربحیة عامة منشأة

 جرئیة خوصصة
 ورفع الصلبة النفایات ادارة *

 . القمامة
 السیارات موافق *

 في اھلیة لمنشأة التصرف حق للشعبیة الشعبیة اللجنة تمنح
 مؤتمرات عدة او اساسي شعبي مؤتمر او معین اداري تقسیم
 عروض جةنتی االختیار ویكون ، معینة عامة خدمة لتقدیم
 یكفي بما الرخصة رسوم االھلیة المنشأة وتدفع تنافسیة
 االھلیة المنشأة وتستلم ، للشعبیة االشرافیھ النفقات لتغطیة
 المستفیدة والمؤسسات المعیشیة االسر من وارباحھا معالمھا

 . الخدمة من

 االمتیاز
Franchise 

 العامة المواصالت * خوصصة
 المدارس الصحیة الخدمات *

 القطاع منشأت عمل حریة للشعبیة الشعبیة اللجنة یحتت
 اطار وفي . الخدمة تقدیم على تتنافس ان المؤھلة الخاص
 الخدمة على االقبال واالفراد االسر تستطیع الحر التنافس
 حین في ، ذلك مقابل تدفع وان الخاص القطاع یوفرھا التي
 عللقطا المماثلة الخدمات على االعتماد اخرى اسر تقرر
  العام

 خاصة منشأت
 اقتصادیة وریادات
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 ستوفر التي للمنشأة وااللتزامات الحقوق یوضح الترخیص واتفاق . تنافسیة عروض عملیة نتیجة عادة منحھا یتم : الترخیصات (*)
 االقتصادیة القیمة ذات الخدمات وتسییر ادارة على قدرتھا من التأكد یتم علیھا االختیار یقع التي المنشأة فان وعادة . الخدمة

 الحقل ذلك في متمیزة وسمعة كافیة وخبرة كاف استثماري مال راس لھا یكون وان ، جوھري تحسین الى تحتاج والتي واالجتماعیة
. 

 
 
 

 

 بالقطاع واالستعانة العامة الخدمات تقدیم لخوصصة الخیارات ھذه ان من وبالرغم

 عوائد وتحقیق الموارد توظیف في الكفاءة دةلزیا بھا معترفًا بدیلة نماذج اصبحت قد االھلي

 جلیًا ذلك یوضح كما الدولیة التجارب عدید في نجحت وبانھا ، والخدمات العام النفع لسلع افضل

 انھا حیث ، الشعبیات على تطبیقھا عند بحذر یؤخذ ان یجب االمر ان اال . (27 رقم االطار)

 ، االخر من افضل یلبد من ھنالك ولیس الجاھزة الوصفة صیغة التحمل
  (27) رقم اطار

 

 العامة الخدمات لخوصصة الناجحة التجارب من نماذج

 فوائده لھ الخاصة المنشأت مع التعاقد بأن الدولیة التجارب تدلل *
 الطرق لصیانة التعاقد ان البرازبل تجربة من تبین فقد ، الملموسة
 فإن مالیزیاو السعودیة وفي العام االنفاق من %25 وفر قد العامة
 قد خاصة لمنشأة بھا والعھدة العامة للمواني leasing المالي التأجیر

 بشأن التعاقد ان حیث ، غینیا في وكذلك ، العملیاتیھ الكفاءه من زاد
 وفي . المیاه وتوفر لعرض الفنیة الكفاءة من زاد قد المیاه تجھیز

 ، الشوارع تنظیف بشأن الخاص القطاع مع التعاقد بأن تبین زمبابوي
 قد المؤسسات وحراسة وامن والخدمیة االنتاجیة القطاعات في والصیانة

  . التكالیف في ملحوظ تراجع الى ادى
 فان وعلیھ ، اخرى بلدان في فشلت حین في البلدان بعض في ونجحت ، بأجمعھا تجربتھا تم فقد

 . العملیة الحقیقة ھو غیره دون بدیل اي اختیار على مایحكم

 

 مدى على االساس بالدرجة سیعتمد البدائل تلك نجاح بأن التقریر یؤكد للشعبیات سبةوبالن

 وفي الراسمالیة البنیة في لالستثمار وقابلیة وممارسة قدرة ذو اھلي وقطاع فاعلة سوق وجود

 المسؤولیة ومن النضج من یكون وان ، الحرجة المھام ھذه لمثل المطلوبة البشریة الموارد

 واسعة خیارات یحقق مما المعنیة الخدمة من للعرض حقیقي تنافس یوفر حیثب االجتماعیة

 . وعرضھا الخدمة لتوفیر مصدر من واكثر للمستھلك

 

 وسواد الشعبیات في العام للقطاع الراھن المؤسسي الضعف حالة فان لذلك اضافة

 ، التعاقدیة السیاسة ومن الخوصصة من اشتقاقھا المفروض المنافع تقوض ان یمكن المحسوبیة

 . والمالي االداري والفساد الموارد ھدر من المزید الى ذلك یؤدي قد بل
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 باالعتبار یؤخذ ان یجب قطاعیة خدمة لكل ومستواه المؤسسي السیاق فان ، وبأختصار

 ، البدیلة الحلول بین من مالئمة اكثر ماھو اختیار وفي الخدمة تلك خوصصة في التفكیر عند

 . لھا التحضیر یجري التي الوطنیة للخطة الكلي االطار حةصرا مایقره وذلك

 

 

 

 

 التي الكلیة والسیاسات االستراتیجیة التصورات ان الصدد بھذا االعتراف من والبد

 البدائل مراجعة مرحلة في لیبیا في مازالت وخوصصتھ الخدمات قطاع ھیكلة اعادة الى تھدف

 لمناقشة اخضاعھا قبل برامجھا ورسم اغتھاصی قبل كاف وقت الى وستحتاج السیاسات ورسم

  . اقرارھا في والنظر االساسیة الشعبیة المؤتمرات

 

 توسیع باتجاه تسعى الشعبیات في محدودة تزل لم تجارب وجود عدم الیعني ذلك ان اال

 وجمع النظافة خدمات وبعض والصحیة التعلیمیة الخدمات تقدیم في االھلي القطاع مساھمة

 . االخرى المتفرقة والخدمات العامة والمرافق صلبةال النفایات

 

 ھنالك ان التقریر فریق اجراھا التي المقابالت اوضحت فقد ، التوجھ ھذا لحداثة ونظرًا

 واحتماالت بدائل حول الشعبیات في والمسؤولین الخبراء بین المخلتفة النظر وجھات من العدید

 فالبعض  .العامة الخدمات تقدیم في الممكنة ةالخوصص واشكال االھلي للقطاع الممكن الدور

 بالمھام االھلي القطاع منشآت الى العھده بمعني اي ، التعاقد من نوع بأعتباره لذلك ینظر

 االشرافیة بالوظائف متحكمة الشعبیة امانة تبقى حین في المعنیة الخدمة لتقدیم والمسؤولیات

 . النوعي والضبط

 

 الشاملة الھیكلة العادة االوسع التصور اطار في لتحولا ذلك فیضع االخر البعض اما

 وادخالھ واالرباح التكالیف حساب الى واخضاعھ ، واالنتاجي الخدمي بشقیھ العام للقطاع

 . الخدمات تقدیم في االھلي القطاع مع كمتنافس
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 وتحویل كلیًا العام القطاع تنحي بمعنى الخوصصة عملیة فھم الى ثالث فریق ویذھب

 االسعار لتقریر الحریة واعطاءه االھلي القطاع الى بالكامل العامة الخدمات توفیر لیةمسؤو

 . بنفسھ التعریفھ ومستوى

 

 رھان خوض ضرورة ھو االراء ھذه كل حولھ تجتمع الذي المشترك القاسم ولعل

 ورةبضر تطالب القوة بنفس انھا اال ، العامة الخدمات تقدیم في االھلي القطاع على االعتماد

 شعار وتبني الرائدة التجارب من وجعلھ الشعبیة االدارة نظام وتطویر الالمركزیة رھان إنجاح

 والتخلي الید رفع خالل من نظرھم في یتم لن وذلك . البعض علیھا اطلق كما "الفاعلة الشعبیة"

 عملي مردود ذات جدیدة ادوار تحدید خالل من بل ، العامة الخدمات تقدیم في المسؤولیات عن

 . شعبیة لكل

 

 نظر وجھة من یتم لن الفاعلة الالمركزیة لالدارة المطروح التصور ھذا ومثل

  : اساسیتین استراتجیتن اتباع خالل من ان اال المستجیبین

 العام القطاع اخطاء من ان حیث ، الفعلیة لقدراتھا الشعبیة دور مطابقة ضرورة : اولھما

 األدوار بجمیع القیام محاولة ھو الماضیة الثالثة العقود اللخ المركزي التخطیط ظل فى والدولة

 وموارد محدودة إداریة قدرات ظل فى ( العامة للخدمات والمنتج والموفر والمجھز الممول )

 . كافیة غیر بشریة وامكانات متجددة غیر مالیة

 

 الشعبیة اإلدارة ویروتط الشعبیات أمانات لدى القدرات بناء أولویة على التأكید أھمیة : ثانیھا

 سیفرض األھلي القطاع على االعتماد ان حیث الالمركزیة إطار فى الجدیدة ألدوارھا وإعدادھا

 نواحي من سواء الشعبیات على جدیدة تسییریة إداریة مسؤولیات ، ھیكلي كتغییر ، بطبعھ

 وتقییم لمعامالتوا اإلجرائیة والتدابیر والمراقبة والتمویل القیاس نظم نواحي اومن التخطیط

  . مغایر عمل وتقسیم جدیدة أجھزة وجود سیستدعى مما ، الخ .. التعاقدات

 

 الخدمة قطاع فى العمل قوة من ھائل كم تكدیس یعنى ال ذلك فإن ، الحال وبطبیعة 

 فنیة بصورة والمدربة المؤھلة العاملة القوى من طاقم توفیر بل ، حالیًا اآلمر ھو كما ، المدنیة

   . المھام تلك لتولى عالیة
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 من األعم الغالب بأن لنتبین التصورات تلك تحلیل في ابعد خطوة الذھاب ویساعدنا 

 أمرًا یبقى العامة الخدمات لتقدیم الشعبیات فى العام القطاع تدخل أن على اجمع قد المستجبیین

 بین یفصل ان ودی الجمیع إن إال . الشعبیة اإلدارة مقومات صلب في ویقع وضروریًا حتمیًا

  . إنتاجھا وبین العامة الخدمة توفیر مسألة

 

 ونظمھا علیھا المحلي الطلب وطبیعة الخدمة ونوع كم بتقریر الشعبیة تھتم ان یعنى فالتوفیر

 تنفیذھا یتم وبأن ، تمویلي بمصدر تتمتع إنھا من والتأكد بالنوعیة للتحكم المطلوبة القیاسیة

   . الشعبیة امانة عاتق على تقع سؤولیاتم وتلك ، للمواطن وتقدیمھا

 
 (28) رقم اطار

 
 وانتاج بتوفیر الشعبیات في العام القطاع فیھا یتعھد التي الحاالت

 العامة الخدمات
 من شاملة بصورة التكالیف استرداد مالئمة عدم یتقرر حین 1§

  2§، والشرطة العام االمن : مثال) العام النفع سلع بعض
  (الخ... المطافئ  3§، الداخلیة الطرق

 مواز وانتاج توفیر وجود الجماعیة المنافع درجة تتطلب عندما 4§
 الصحیة الرعایة  5§، التعلیم : مثال) العام لبقطاع قبل من
 النفایات جمع  7§، الدخل لمحدودي االسكان  6§،

  (الخ... الصلبة
 للخدمة والشامل الكفؤ واالنتاج التوفیر بأن التیقن عدم حالة في 8§

 ظروف تحت االھلي القطاع قبل من ضمانھ یمكن المعینة العامة
 . (الصحي الصرف وشبكات الماء تزوید : مثال) احتكاریة

 مصلحة تحمل خدمة انتاج توفیر في االھلي القطاع عجز حالة في 9§
 االستثماریة تكالیفھا ان حیث  10§، ابعادھا في عامة
 . المحتملة العائد التومعد بالمخاطر مقارنة جدًا عالیة

 من ضخم حجم إدارة فى إنھاكھا سیعني كذلك الخدمات انتاج لمھمة تولیھا أن حین فى 

 والجاھزیة االستجابیة القدرة ذات البیروقراطیة ومن العامة الخدمة قطاعات في العاملة القوى

  .المتدنیة واإلنتاجیة الضعیفة
  (29) رقم اطار

 
  التعھد عن فیھا األھلى عالقطا یعجز التى الحاالت

  العامة الخدمات بتقدیم
q1 المستمر لإلمداد وإجرائیة إداریة أو قانونیة عوائق وجود 

 . االستثمار عوائد وضمان التشغیل لمستلزمات
q2 الخدمة الن المستھلك من التكالیف الستعادة وسائل من ھنالك لیس 

 حجم وإن  q3، جماعیة منفعة ذات المعینة العامة
 . وتقییمھ تقدیره یمكن ال الفردي الستھالكا
q4 االستھالك حجم قیاس المعینة الخدمة فى الممكن من یكون قد 

 المنفعة عنصر تتضمن بطبیعتھا إنھا إال  q5، الفردى
 اساس على والتى  q6، الفردیة المنفعة من بدًال الجماعیة

 . الخدمة مقابل یدفع إن المستھلك یرغب ال منھا
q7 ایجاد الى یؤدي المستھلك على الكاملة التكالیف فرض ان ةحال في 

 وتحجب االستثمار على تؤثر مضاعفات الى یؤدي اجتماعي خلل
 . المختلفة االجتماعیة الفئات بین الخدمة لتلك المتوازنة االتاحیة

 من مصاحب برنامج وجود االھلي القطاع یفضل الحالة ھذه في
 . اجتماعیة امان شبكة لتوفیر العام القطاع
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q8 العامة الخدمة بانتاج یجازف ان كذلك االھلي للقطاع الیمكن 
 في قدراتھ تفوق االستثماریة االحتیاجات كانت ما اذا المعنیة
 وعدم التقطع ھامش تحمل او ضئیلة تكون ان یمكن الذي الوقت
 . الیقین

q9 العامة الخدمة ینتج ان االھلي القطاع معھا یستطیع وضعیة ھنالك 
 التنافس یعیق قد الضخم االستثماري والحجم الفنیة طبیعتھا لكنو
،q10  مالم التعاقد منح في یتردد العام القطاع یجعل مما 

 ممارسة من المحلیة الجماھیر لحمایة الضوابط وضع من یتمكن
   االحتكاریة القوة

 

 ، معینة عامة مةخد بتوفیر تتعھد عندما الشعبیة ان على یؤكد المغایر التوجھ ھذا مثل ان

 الدول تتبعھا عدیدة بدائل ھنالك حیث ، الوقت بنفس الخدمة بإنتاج التعھد بالضرورة یعنى ال

 ھیكلة اعادة طریق عن او ، االھلى القطاع منشآت مع التعاقد إمكانیة بینھا من الخدمات النتاج

 والعوائد التكالیف عدقوا الى واالحتكام باالستقاللیة وتمتیعھا ذاتھا العامة الخدمات منشأت

 من ھنالك لیس الحال وبطبیعة . االھلي القطاع مؤسسات بھا تعمل التي االلیات وبنفس والربحیة

 متجانسة غیر والمادیة االجتماعیة الخدمات قطاعات ان حیث الحاالت لجمیع یصلح بدیل

  . المالئمة المؤسسیة والخیارات المطلوبة بالسیاسات یتعلق فیما بطبیعتھا

 العام القطاع مھمة ان أعاله والمقترحات اآلراء جملة من نستنتج ان بامكاننا ، خالصة

 لن سوف الشعبیات في المحلي المستوى على واحد أن فى العامة الخدمات وإنتاج توفیر فى

 وبالشكل .المعینة الخدمة توفیر على قدرتھ وعدم األھلى القطاع فشل حالة فى اال ضروریًا یصبح

 فى العامة الخدمات لتقدیم التدخل عن یتردد أو عادة یعجز األھلى القطاع فإن التقریر هیرا الذي

 . التوالي على (29) و (28) االطارین بالتفصیل یوضحھا وظروف حاالت جملة

 

 

 االھلي بالقطاع االستعانة ضرورة الى تمیل التي البدائل ھذه بمبررات یتعلق وفیما

 أراء جملة كذلك المیدانیة المقابالت افرزت فقد ، العامة دماتالخ وانتاج تقدیم في للتشاطر

 اعمال من تتمكن سوف المساھمة والشركات التشاركیة المنشآت ان البعض یرى حیث متضاربة

 من افضل خدمات تقدیم على قدرة اكثر وبالتالي وكفاءة تنظیمًا اكثر بشكل والجودة االداء معاییر

 : باالتي تلخیصھا یمكن عوامل جملة الى ذلك ویرجعون . العام القطاع

  

 المباردة روح تشجیع على تعمل ان یمكن والتي الخاص المشروع في المتآصلة الجدوى2

 واستثارة اقتصادیة حیویة خلق على العالیة قدرتھ وكذلك شعبیة لكل المحلي المجتمع في
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 تقدیم في العالیة  والجاھزیة المرونة والى التكالیف من الحد الى یؤدي الذي التنافس

 . الخدمات

 الخبره ومن المال راس من للشعبیة محلیة اضافیة موارد تعبئة في االھلي القطاع امكانیة3

 . العام وللشأن للشعبیات المباشرة الخدمة في یضعھ مما

 الحتماالت التحسب من تتأتي ان یمكن والتي الخاص للمشروع الفائقة الكفاءة4

 وكذلك . الخدمات من عال مستوى تقدیم یستوجب مما ارواالخط المنافسة ومضاعفات

 منھا االمثل واالنتفاع العمل قوة لعقلنة الخاص المشروع بھا یتمتع التي االوسع الحریة

 . االداء ولمستویات لالنتاجیة وفقًا واالثابة للحوافز نظم ووضع

 . لعاما القطاع منشآت مع الحال ھو كما البیروقراطیة تمركز قیود من التحرر5

 الشركات ماتعھدت اذا وخاصة ، الحجم وفورات اقتصادیات تحقیق على القدرة6

 . مجاورة شعبیة من اكثر في عامة خدمات انتاج بتولي المساھمة

 

 لجدوى التصورات ھذا مثل ان ویعتقد الواقعیة الى فیمیل االراء من االخر البعض اما

 البیئة او االھلي القطاع واقع على حالیًا تنطبق ال وقد مثالیة ھي االھلي القطاع على االعتماد

 وعدم القطاع لذلك التنظیمیة القدرات محدودیة الى الفریق ھذا ویشیر . الشعبیات في االقتصادیة

 عنھا ینتج والتي لدیھ المالیة القدرة ضعف الى اضافة ، بھا والتزامھ االجتماعیة بالمسؤولیة تمتعھ

  . الخوصصة في عملیاتھ لدعم الالزمة الراسمالیة تالمدخال تعبئة على قابلیتھ عدم

 

 بعض في اجنبیة شركات مع الخارجي بالتعاقد التفكیر امكانیة لیقترح بعیدًا البعض ویذھب

 االھلي القطاع فیھا یعجز التي (الكبیرة الطبیة والمراكز المستشفیات) الكبیرة الخدمیة القطاعات

 . والمالیة میةالتنظی متطلباتھا مواجھة عن المحلي

 

 العامة الخدمات خوصصة لممارسات الحالي الفعلي بالواقع المتحفظة االراء ھذه وتستشھد

 ان یمكن االھلي القطاع بأن واضح ضمان وجود عدم التجربة واقع من ولتؤكد الشعبیات في

 عقطا في وباالخص ، التنافسي التعاقد ظروف تحت العام القطاع من ارفع اداء معدالت یفرز

 حالة وفي . یومیًا بالمواطنین ممارساتھا تحتك التي (والصحة التعلیم) االجتماعیة الخدمات

 فشل  احتمال فان االھلي القطاع طریق عند الخدمات ھذه مثل لتقدیم وطنیة سیاسة باتباع التسلیم

 في وضوح ھنالك یكن لم وما النوعیة على محكمة رقابة ھنالك تكن مالم عالیًا سیصبح السوق

 . المقدمة الخدمات ومستویات والمھام االھداف
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 تقدیم في تفلح لم التشاركیات تدیرھا التي المدارس ان حالیًا الملحوظ فمن ذلك على وللتدلیل

 الصحي القطاع في االھلي العمل ومازال . الرسمي العام التعلیم في علیھ ھي مما ارفع خدمات

 الى واللجوء بالخارج العالج على االعتماد ان بدلیل ، مطلوبة عالیة مستویات الى یصل لم كذلك

 الصحیة بالخدمة المستھلك ثقة عدم یعكس مما ، مرتفعًا یبقى واالوربیـة العربیة الدول مستشفیات

 . بالخارج مقارنة النسبي اسعارھا رخص من بالرغم الداخل في

 

 التعلیمیة الخدمات نتاجا في التشاركیة للمنشأت السماح مضاعفات من فان ، اخر وبتعبیر

 في بالتدني اتسمت الخدمات تلك توفیر في النوعیة ان محددة واھداف ضوابط دون والصحیة

 البحتھ الربحیة معاییر ان الى یعود ذلك في والسبب . الصحة قطاع في وبالتراجع التعلیم قطاع

 المقاییس محل حلت قد یعالسر العائد وتحقیق النفقات في واالقتصاد االدنى بالحد الخدمة وتقدیم

  . المھنیة

 االعتبار بعین تأخذھا ان الشعبیات في المحلیة االدارة على یجب الخطورة بالغة قضایا وتلك

 السیطرة عن وخارجة كبیره تكون قد مستقبًال تفرزھا ان یمكن التي االستقرار عدم اثار الن

 . العامة الخدمات توفیر على بسھولة اضرارھا تجاوز والیمكن

 

)  االراء بخصوص المشكالت االهم التي تؤدي الى تدني مستوى  شكل رقم (34
الخدمات العامة في قطاع التعليم االهلي

0 20 40 60 80 100

غياب سيساسة وطنية للتعليم
االهلي

انعدام االشراف التربوي

ضعف االطار التدريسى

عدم مالئمة البناء المدرسي

عدم وجود تسهيالت لتوفير
الكتاب المدرسي

 
 خالل من الشخصیة المقابالت افرزتھا والتي اعاله واالستنتاجات االراء جملة وتتعزز

 في والخاص التشاركي التعلیم ممارسة واقع حول المیدانیة االستقصاءات نتائج مع ربطھا

 افرزھا التي المؤشرات تبین حیث ، تعترضھ التي المشكالت وتشخیص اداءه وتقییم الشعبیات

 تجاه واضحة وطنیة سیاسة وجود عدم ھي االداء مستویات تدني في االساسیة المشكلة بأن المسح
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 ذلك على اكد وقد . واضحة بمعاییر االلتزام وعدم التالعب على یشجع مما التعلیم من النوع ھذا

  . المستجیبین من %83 نحو

 االشراف دامانع في كذلك تكمن االساسیة العلة بأن منھم %78 نحو اكد ذاتھ السیاق وفي

 البناء مالئمة بعدم فتتعلق االخرى االسباب اما . المدرسیة االدارة استقرار وعدم والفني التربوي

 على  العینة افراد من %75 نحو لذلك اشار حیث ، التدریسي االطار نوعیة وضعف المدرسي

 . التوالي

 %68 اجمـاع على حصلت اذ المدرسي الكتاب لتوفیر تسھیالت وجود عدم مشكلة تأتي واخیرًا 

 (34 رقم شكل) . االجابات من

 

 

 والخاص التشاركي الصحي القطاع اداء  تقییم بشأن المیداني االستقصاء نتائج عن اما

 بشأن الرأي ماھو : سؤال على االجابة خالل من یتضح حیث ، ما حد الى مختلفًا االمر فیبدو

 ، الصدد بھذا الشعبیات بین متباینة االراء  ان ؟ شعبیتك في االھلي القطاع في الطبیة الممارسة

 االخر الطرف على . لدیھا مالئمة الخاصة الطبیة الخدمات بأن ترى النائیة وبالذات منھا فالبعض

 . مالئمة غیر بأنھا ترى منھا الكبیرة وباالخص الشعبیات غالبیة ان یالحظ

 

 التي الصغرى الشعبیات ان تاالجابا في االختالف حول العام االنطباع خالل من ویبدو

 على لھا معینًا االھلي القطاع في وجدت قد العام للقطاع الصحیة الخدمات مراكز فیھا تتضائل

  . الكبیرة الشعبیات عكس على وذلك ، المحلي الطلب مقابلة

 القطاع ممارسة مالئمة بعدم تقر الشعبیات مجموع في االراء من %63 فان العموم وبوجھ

 . الخاص اركيالتش الصحي

 

 القطاع في والممارسة العام القطاع في الصحیة الممارسة بین العالقة لبدائل بالنسبة أما

 نمط حول المستجیبین بین واضح اتفاق عدم ھنالك ان المیداني التحقیق خالل من فیالحظ الخاص

 فان ، القطاعین بین التام الفصل ضرورة %35 نسبة فیھ تؤید الذي الوقت ففي ، المطلوبة العالقة

 . الحاضر الوقت في ممكن غیر الفصل ھذا مثل بأن تعتقد (%11)  أقل نسبة
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شكل رقم (35) االراء بخصوص البدائل المقترحة للعالقة المطلوبة بين القطاعين العام والتشاركي 
في الممارسة الطبية

0 5 10 15 20 25 30 35 40

تام بين القطاعين ضرورة الفصل ال

الفصل غير ممكن حاليا

العامة والخاصة لممارسة  الجمع بين ا
اخل المستشفيات العامة د

الخاصة غير مطلوبة في لممارسة  ا
مجتمعا

 
 

 والخاصة العامة الممارسة بین الجمع تفضل االراء من %27 ھنالك االخر الجانب على 

 في ذلك یساعد حیث ، االخرى الدول بعض في بھ معمول ھو كما ، العامة المستشفیات داخل

 تعتقد حین في ، مشتركة بصورة واالطباء المعدات استخدام خالل من التكالیف لتقلی على نظرھا

 استبدالھا ویمكن الجماھیري النظام في مطلوبة غیر الخاصة الممارسة ان %22 الباقیة النسبة

  (35 رقم شكل) .الشامل الصحي للتأمین وطني نظام على یعتمد عام صحي بقطاع

 

 یخرج ، الدولیة بالتجارب االستعانة خالل ومن ، بدائل من عرضھ مر لما خالصة

 من اكثر معینة خدمیة قطاعات وتقدیم تسییر في ینجح قد االھلي القطاع ان مفادھا بنتیجة التقریر

 تقنیًا بعدًا منھا البعض یمتلك متعددة نشاطات على عادة تحتوي العامة الخدمات ان حیث ، غیرھا

 القطاع وان ، (البیئة نظافة مثال) واطئ تقني بعد ذو خراال والبعض (االتصاالت مثال) عالیًا

 یصعب اخرى خدمیة قطاعات ھنالك حین في ، الخدمات ھذه مثل تقدیم في تمامًا ینجح قد االھلي

 مباشرًة بھ وتحتك الفرد حول تتمحوراساسًا نشاطاتھا الن النجاح مستویات بنفس تنفیذھا علیھ

  . (والتعلیم الصحة مثال)

 

 في تنافسي طابع ذات تكون قد الخدمیة القطاعات تلك من العدید ان نالحظ لذلك إضافة

 كل تتدارس ان الشعبیات على فان وعلیھ ، تنافسیة لصیغ اخرى قطاعات اخضاع الیمكن حین

 او تزید قد النھا ، والبدائل السیاسات رسم عند االعتبار بنظر وتأخذھا والفروق التمایزات ھذه

 توظیف لتعظیم كبدیل المعنیة العامة الخدمة انتاج في االھلي القطاع على العتمادا خیار من تقلل

 . الموارد
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 لخیار واسع بحیز كذلك محتفظة تظل ، والبدائل المراجعات ھذه مثل بأن نذكر ان بقى

 فرض وسائل من وتمكینھا ذاتھا العام للقطاع الخدمیة المؤسسات دور وتفعیل ھیكلة اعادة

 انتاج في قوي كمنافس والدخول الفاعل بدورھا القیام من تتمكن كي التكالیف ادةواستع الرسوم

 . منھا االجتماعیة وباالخص ، الخدمات بعض

 

 على الرسوم فرض جانب الى تقف التي المبررات بعض الصدد بھذا التقریر ویورد

 اختبار (2) محدودةال الموارد ترشید (1) : على تساعد فھي ، المواطن منھا ینتفع التي الخدمات

 اعطاء (5) واستدامتھا الخدمة انتاج اعادة ضمان (4) الطلب لمقابلة موارد خلق (3) الطلب

 والضغط استغاللھا في المبالغة وعدم العام للقطاع التابعة الخدمیة للمؤسسات واحترام اھمیة

 تتمتع الخدمة توفر التي العامة المنشأة جعل (6) و التكلفة لحساب واعیًا المواطن وجعل علیھا

 بنوع خدمات تقدیم على الحرص وبالنتیجة ، علیھا تحصل التي الحوافز طریق عن اعلى بكفاءة

 . افضل

 

 في الرسوم فرض اھمیة من تقلل التي الحجج بعض االخر الطرف على ھنالك ان اال

 الجبایة يف عملیة صعوبات توجد حیث ، العام للقطاع التابعة للمنشأت الخدمات نوعیة تطویر

 صعوبات ھنالك لذلك اضافة . ذلك في االدارة وتساھل الدفع عن اللیبي المواطن المتناع نظرًا

 التي الدخل محدودة االجتماعیة الفئات وتحدید المعنیة الخدمة من االستھالك قیاس في اخرى

 . المقابل دفع من واالعفاء الدعم تستوجب

 (بالذات والتعلیمیة الصحیة) العامة لخدماتا رسوم بفرض البدء یتم ان البعض ویقترح

 . المجتمع قبل من الموارد ملكیة التشملھم حیث ، اللیبین غیر من االجانب على

 مقابل للتكالیف الكامل الدفع تعمیم تحتمل التي العام النفع سلع بعض ھنالك كانت ما واذا

 سلع ھنالك فإن ، (تصاالتواال الھاتف ، الكھرباء ، البنزین) تمییز ودون دعم دون الخدمة

  .(...االسكان ، الصحة ، التعلیم) للرسوم واضحة اجتماعیة سیاسة تتطلب اخرى وخدمات

  

 كفاءتھا وتعزیز العامة الخدمات انتاج بان التسلیم من البد الفصل ھذا نھایة وفي ، ًختاما

 ھنالك فإن العام القطاع بواسطة او االھلي القطاع طریق عن ذلك اكان سواء واالنتاجیة الوظیفیة

 . بھا التقید الشعبیات وعلى التنفیذ بشأن ایرادھا یمكن التعمیمات بعض
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 العامة الخدمة واداء تصمیم بمقاییس والدقیق الواضح االلتزام ضرورة اوًال فھنالك

 . والكفاءة والتغطیھ الضبط على یساعد ذلك ان حیث المطلوب االدنى الحد وتعریف المعنیة

 ومن ، التسییریة او االستثماریة النفقات في سواء كتكالیف تدخل ان یجب المقاییس ھذه ومثل

 ان كما . االندثار لتعویض سنویة میزانیة وتوفیر ، للصیانة محددة دورة تقریر یتم ایضًا خاللھا

 عمل اعباء الى ترجمتھا تتم ان یجب الملحق في منھا نماذج التقریر یوفر التي المقاییس تلك

 وتوصیف التعیین آلیات تحسین الى ذلك یقود حیث عمل وبرنامج محددة مھاریة مستویاتو

 . العمل

 

 الحالي الوضع ان التقریر اوردھا التي المعالجات خالل من للقارئ واضحًا اصبح وقد

 على واالھلي العام القطاع من كل في الشعبیات في العامة الخدمات انتاج فیھا یتم التي للطریقة

 المطلوب االخرى االداء لمقایسس وال المشارلھ القیاسي النظام معاییر بمقابلة الیسمح اءالسو

  . للخدمات النوعي المستوى لتحدید تطویرھا

 

 االمد متوسطة خطة ھنالك تكون ان ھو لذلك نقترحھ الذي العملي الحل فإن ھنا ومن

 والعوائد التكالیف معاییر حول المقاییس تلك تحددھا التي للمستویات المرحلي الوصول اجل من

 الجاریة التكالیف في تعدیالت اجراء یتطلب وھذا الثابتة باالسعار سنویة مقارنات وجود مع

 مستویات وتشخیص استخدامھا في الھدر او االنتفاع وبشكل العاملة القوى توزیع ونسب

 اضافة ، التحتیة یةللبن مواصفات ووضع تأھیل واعادة تسریح من ومایتطلبھ المھاري تأھیلھا

 الجوانب ومراعاة والعوائد التكالیف حسابت وفق التكالیف الستعادة التعریفة تسعیر تقریر الى

 ممارسة معاییر ورسم ، وتحدیثھا استخدامھا یتم التي التكنولوجیا طبیعة وتحدید ، االجتماعیة

 المتفق المقاییس قوف الخدمة نوعیة توفیر اجل من والتأمین والتعویضات والمخاطر المھن

 وخطة المالیة والمتطلبات والطلب النمو توقعات اجراء اطار في كلھ ذلك یتم ان على . علیھا

 . العامة الخدمات لتطویر

 

 التحتیة البنیة مخزون حول ودوریة تفصیلیة بیانات توفیر یتوجب ، اخر جانب من

 في للتعطل قصوى حدود ووضع ، الشأن بھذا توفیرھا یجب التي والخدمات صیانتھا المطلوب

 التقنیات او الطبیة المعدات من %80 االحوال بكل تكون ان یجب : مثال) والمعدات اآلالت

 . (دونھ والنزول ذلك تجاوز والیمكن ، للعمل صالحة التعلیمیة
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 للشعبیات التخطیطیة القدرات واقع           
 

 برز والذي المحلیة الموارد وتوظیف بأدارة التحكم ماطان في القائم الضعف یوضح

 التخطیط أن الشعبیات في والخدمیة التمویلیة القدرات وقیاس االداء تقییم  خالل من

 معدوده سنوات اال تطبیقھ على یمضي ولم التشكل مرحلة في مازال والذي الالمركزي

 المختلفة المستویات وفق لیاتالمسؤو ویوزع المھام یحدد وعملي مفھومي اطار الى بحاجة



 344                                                                                                مستقبل الالمركزية في اطار التحول الشامل 2002-ليبيا–ي للتنمية البشرية التقرير الوطن

 في السیر قابلیة المحلیة وللتنمیة الحقیقي معناھا الشعبیة لالدارة یعطي ان من یتمكن كي

 ضرورة الى تدعو الحاحًا اكثر حاجة ھنالك نفسھ وباالتجاه . الذات على االعتماد طریق

 في دورھا وتقویة والفني المؤسسي بناءھا تطویر على والعمل التخطیطیة القدرات مراجعة

 . المحلي االقتصاد تسییر

 

 حالیًا بھ المعمول بالشكل " الالتخطیط" حالة استمرار بان یبدو ، أخر وبتعبیر

 كسب على تساعد لن سوف العامة الخدمات وانتاج وتوفیر والبشریة المالیة الموارد الستخدام

  . الموارد لتوظیف افضل كبدیل الالمركزیة رھان

 

 عوامل جملة الى تعود القائمة االداء ضعف حالة بأن جدید من تذكیرال یفید وقد

 لالدارة والتنظیمیة المؤسسیة الخبرة بمحدودیة یتعلق ذاتي او داخلي منھا البعض موضوعیة

 التنموي االمكان بقصور یتحدد خارجي االخر والبعض الشعبیات، نظام یتطلبھا التي الالمركزیة

 التخطیط على وقدرتھا استقاللیتھا من یضعف مما المركزیة مواردال على الشعبیات وبأتكالیة

 . (30 رقم اطار) . المستقبلي

 

 یمكن میدانیة استنتاجات عدة ھنالك بأن التقریر یعتقد ، الواقع ھذا مثل اطار وفي

  . الفصل ھذا في معالجاتھ محاور لتحدید بھا الخروج

 بھ تقوم ان یمكن الذي ما : التالیة االسئلة حول تاجابا توفیر الى بالحاجة االول المحور یتعلق

 ان الیمكن ومالذي ؟ الفاعلة المحلیة االقتصادیة والخطط السیاسات رسم مجال في الشعبیات

 وكیف ؟ أساسًا المحدود فضاءھا داخل في او المحدودة وقدراتھا امكانیاتھا ظل في بھ تقوم

  ؟ والمالیة البشریة مواردھا من االفضل تفاعاالن تحقیق المحلي التخطیط خالل من لھا یمكن
 (30) رقم اطار

 
 الشعبیات في االداء ضعف ومسببات ابعاد واھم لالتخطیط حالة

 
v1 لالرتقاء الشعبیات امانات تلعبھ ان یمكن الذي المستقل للدور النسبیة المحدودیة 

 في عثرة جركح تقف التي المحددات الن وذلك  v2، المحلیة االقتصادیة بالتنمیة
 بالسیاسات وتتصل الشعبیة حدود خارج مازالت عوامل غالبھا في ھي النمو طریق
 كذلك المحددات تلك تتصل كما . المحلي االقتصادي المناخ تؤطر والتي المتبعة الكلیة

 یوثر مما العالمیة االسواق في بالتقلبات وتتعلق ذاتھا الوظیفیة الحدود تتجاوز بعوامل
 . الشعبیات موارد  v4، وبالتبعیة  v3، ولةالد موارد على
 تؤدیھا ان یمكن عدیدة ادوار امام المنافذ تغلق ان الیمكن المحددات ھذه مثل ان اال

 تطویر اجل من والخطط واالسترتیجیات السیاسات لرسم الحاضر الوقت في الشعبیات
 من مستفیدة ، المحلیة الموارد على القائم المحلي االقتصادي للنشاط جدیدة اشكال
 الكلیة االقتصادیة السیاسات اصالح في الدولة قبل من تحقیقھ تم الذي المعقول الھامش
 .2007-2003 الوطنیة الخطة استكمالھ على تعمل والذي
  v6، المحلیة التنمیة عملیة الدارة الخاطئ والفھم التقلیدي الدور استمرایة 
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 االقتصادیة الفعالیات قدرة غالبھم في الیمتلكون الشعبیات في المسؤولین ان حیث
 واستحالة جدواه عدم اثبت والذي المألوف الدور ممارسة على یؤكدون ومازالوا

 التفكیر محاولة من بدًال والخدمات للسلع الرأسي واالنتاج التوفیر في استمراریتھ
v8، االدنى الحد في او  v7، المحلي االقتصادي بالنمو النھوض ببدائل
 . البطالة معدالت زیادة ومن االقتصادي التدھور من الحد على العمل  
v9 المركزیة التحویالت من المزید طلب ھو اتباعھ مایجري فان وعلیھ 
،v10  دائرة توسیع على المحلیة التنمیة خطط تتمحور ان من بدًال 

  . ذاتیة مالیة مصادر لتولید االھلي للقطاع االفقیة المشاركة
v11 الشعبیات عدید لدى التنموي كاناالم محدودیة ،v12  وضعف 

 مناسبة بنوعیة وتقدیمھا والخدمات التحتیة البنیة وتطویر تسییر اجل من الموارد
 جانب من المحلیة االقتصادیة التنمیة القالع الالزمة االرضیة توفیر على تساعد

،v13  اخر جانب من االجتماعي الرفاه بمستوى والنھوض .    
 في والمتمثل الذاتي الداخلي العامل ولھماا اساسیین عاملین الى ، تبین كما ، یعود وذلك
 وعدم العوائد افضل لتحقیق والفاعلیة التكلفة حسابات وفق الموارد لتوظیف الخبره ضعف
 توفیر بعدم مصحوبة ، بذلك للقیام الشعبیات امانات في المدربة البشریة الموارد توفر

 . الكافیة المالیة الموارد
 لدى والمكانیة والمادیة الطبیعیة باالمكانات یتعلق خارجي فھو المحددة العوامل تلك ثاني اما

 عدم الى اضافة ، عالیة قیمة ذات محلیة موارد تولید على تساعد والتي الشعبیات بعض
 وعدم التقطع لحالة نتیجة وبعید متوسط زمني افق ذات تطویریة خطط وضع على قدرتھا
 عام من الكلي االقتصادي التوازن ومعاییر سیاسات وتغییر المركزیة تحویالتال من الیقین
 . الخر
 في الرئیسیة االقتصادیة الفواعل واقع مراجعة الى بالحاجة فیختص الثاني المحور اما -2

 الشعبیات في المحلیة الموارد تولید مستوى من الرفع في تساھم ان یمكن والتي الشعبیات

 الصغرى بالمشروعات والنھوض االھلي القطاع مشاركة توسیع خالل من وباالخص

 العمل سوق وتوسیع المحلیة االقتصادیة الحركیة تنشیط اجل من الذاتي والعمل والمتوسطة

 تحمل في المساھمة من لتمكینھ الفرد دخل معدل وزیادة لالستخدام الجدیدة الفرص واستحداث

  . االجتماعي ھرفاھ مستوى وتطویر العامة الخدمات نفقات

 الكلیة االقتصادیة السیاسات تفرضھا التي المحددات بتشخیص الثالث المحور ویھتم -3

 في والنظر الشعبیات في المحلیة االقتصادیة للتنمیة التخطیط امكانات على والوسطیة

 المشكالت على التغلب اجل من الوطني المستوى على تطبیقھا یمكن التي البدیلة السیاسات

 ان یمكن حیث ، والخاصة العامة ومنشآتھا االنتاجیة القطاعات اداء على تؤثر والتي ئمةالقا

 التنمیة بأمكانات االرتقاء على الصحیح بالشكل إعمالھا حالة في السیاسات تلك تعمل

  . وتحجیمھا خنقھا من بدًال المحلیة االقتصادیة

 

 التنمیة امكانات بتعزیز االمر لقیتع عندما متكاملة الثالثة المحاور ھذه فان شك وبدون

 بواقع اھمھا ان اال ، المحلیة الخطط لنجاح الالزم المناخ وتوفیر الشعبیات في المحلیة االقتصادیة

 فتوفیر . االخرى المحاور لتفعیل االقالع ارضیة یشكل ان یمكن الذي الثالث المحور ھو الحال

 االقتصاد على المضاعف االثر یحدث ان نیمك االنتاجي بالقطاع والنھوض االقتصادي المناخ

 متضمنة القطاعات جمیع في العمل فرص توسیع على ویعمل االستخدام ویستثیر المحلي
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 جدیدة منتجات اضافة الى آخر جانب من یؤدي كما . والخدمات والتجارة والصناعة الزراعة

 .تباعھا على ویشجع الحجم وفورات اقتصاد من االستفادة على ویساعد ، للسوق

 اطار في مجتمعة او منفردة) للشعبیات االقتصادیة الحیویة من بدوره یزید سوف ذلك كل

 وانتاج توفیر من سیتمكن كما ، جدیدة ذاتیة محلیة موارد خلق طریق عن (مناطقي تخطیط

 في االجتماعیة الجوانب مراعاة مع والعوائد التكالیف حسابات تعتمد عقالنیة بطریقة الخدمات

 . یعالتوز

 

 للمحاور وتحلیالتھ معالجاتھ في التقریر سیحاول ، المسلمات ھذه مثل على اعتمادًا

 ابعادھا مراجعة خالل من الشعبیات في التخطیطیة القدرات لواقع افضل فھم توفیر على الثالثة

  . أثارھا بشأن الرأي واستطالع ، القائمة المشكالت وتشخیص اداءھا وتقییم المختلفة ومقوماتھا

 تصمیم في المستخدمة وااللیات المعاییر طبیعة تحدید على نفسھ الوقت في سیعمل كما

 وتنفیذ رسم في االساسیة الشعبیة المؤتمرات دور على والتعرف المشروعات واختیار الخطط

 .التنموي القرار صنع وفي المحلیة السیاسات

  

 القطاع وخصائص حجم اختبار على آخر بعد في التقریر سیعمل ، ذاتھ السیاق وفي

 آراء من المیداني والتحقق والفردي التشاركي العمل واقع على والتعرف االھلي االقتصادي

 امانات تلعبھ ان یمكن الذي الدور وطبیعة تواجھھم التي والمعوقات المشكالت حول فیھ العاملین

  . االھلي القطاع عمل تیسیر في الشعبیات

 

 اداء واقع على والوسیطة الكلیة السیاسات اثر ثالث عدب في التحلیل سیتضمن واخیرًا

 االستقصاءات نتائج تحلیل خالل من الشعبیات في (والصناعة الزراعة) االنتاجیة القطاعات

 المطلوبة البدیلة السیاسات بشأن النظر وجھات وتبیان ، الشأن بھذا المستجیبین واراء المیدانیة

 . المحلیة التنمیة خطط في االنتاج نحو للتوجھ

 

 تحلیلیًا اطارًا توفر بان جدیرة االسئلة ھذه مثل على الوافیة االجابة فان شك وبدون

 اجھزة ان إذ ، والمحلي الوطني المستویین على السیاسات راسمي یساعد ان یمكن مطلوبًا

 فھمل كافیة بمجھودات تقم لم (للتخطیط العامة والھیئة العام التخطیط مجلس) المركزیة التخطیط

 ركزت بل ، الشعبیات في (المحلي) الوحدي المستوى على االقتصادیة والمضامین الدینامیات

 من ضخمًا كمًا حالیًا لدینا ویتوفر . الكلي االقتصاد مستوى وتحلیل فھم على ذلك من بدًال جھودھا
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 الكامل بھش الغیاب مقابل ، المستوى لذلك المرسومة والسیاسات والدراسات والتحلیالت البیانات

  . الشعبیات حول ودراسات لبیانات

 نظام تبني ظل في حتى المسیطرة ھي مازالت المركزي التخطیط ذھنیة فان وبأختصار

 . المحلیة االقتصادیة والخطط الالمركزیة

    

 

  المحلي االقتصادي التحطیط واقع
 

 رسم ثم ومن تالشعبیا في المحلي التخطیطي الواقع لتقییم مرجعي اطار توفیر اجل من

 التخطیط واھداف لمبادئ عام اطار بتحدید البدء ضرورة التقریر یرى ، التطویریة البدائل

 في السیاسي – االجتماعي والتنظیم المباشرة الدیمقراطیة اطار في خصوصیتھ وتبیان الشعبي

 . لیبیا

 

 في المحلي التخطیط بان التسلیم ھي الداللة اطار تحدید عملیة في البدایة نقطة ولعل

 المشروعات واختیار ومتابعتھا الخطط تصمیم في او السیاسات رسم مستوى في سواء الشعبیات

 ذلك وفي االساسیة الشعبیة المؤتمرات مناقشات من یبدأ والذي ، الصاعد باالتجاه یكون ان یجب

 ، لشعبیةا واللجان الشعبیة المؤتمرات بشأن 2001 لسنة (1) رقم قانون علیھ ینص ما مع تطابق

 المؤتمر امكانات وتشخیص والمعوقات االحتیاجات تحدید على المحلیة الجماھیر تعمل حیث

 البرامج طبیعة وتشخیص التحتیة والبنیة الخدمات لمقابلة الشعبیة وامكانات االساسي الشعبي

 والرفاه المعیشي المستوى وتطویر المحلي باالقتصاد للنھوض المطلوبة والمشروعات

  . العموم بوجھ وللشعبیة الخصوص بوجھ االساسي الشعبي المؤتمر لسكان عياالجتما

 

 وللحكم لالمركزیة فریدة تجربة قواعد بارساء الجدیر الھدف ھذا مثل فان الحال وبطبیعة

 یتم مالم ، السابقة تحلیالتھ في التقریر ذلك اوضح كما ، المطلوب بالوجھ یتحقق لن الشعبي

 اسس لتوفیر بھا االلتزام یجري قیاسیة ونظم شعبیة كل لدى وفنیة یةتنظیم قدرات وجود ضمان

 . المحلي للتخطیط والصحیح العقالني المنھج
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 الشعبیات وامانات االساسیة الشعبیة المؤتمرات بحوزة تكون ان بالتاكید ذلك ویتطلب

 التخطیطیة ییروالمعا المرحلیة التقویمیة والتقاریر والدراسات المعلومات من متكاملة منظومة

 االحتیاجات بین تفرق دقة اكثر بنتائج الخروج على وتعینھا مناقشاتھا تأطیر على تساعدھا التي

 على وتعمل القائمة االمكانات حدود وتفھم المشروعات واختیار الخطط وضع في والرغبات

 . علیھ والحرص العام المال احترام

 

 االداء لتحدید القیاسیة النظم وتوفیر والفنیة التنظیمیة القدرات فان ادق وبتعبیر

 كعملیة المحلي التخطیط بین التفریق على تساعد ان یمكن ماتوفرت اذا الشعبي للتخطیط

 في یحدث كما االولى العملیة على االقتصار وعدم فنیة كعملیة المحلي التخطیط وبین سیاسیة

 . االحوال غالب

 

 التخطیطیة العملیة عقلنة الى یؤدي بأن دیرج البعدین بین التوازن تحقیق فان شك وبدون

  : مایلي وانجاز المحلیة

 التنمیة اوضاع تحلیل على الشعبیات وامانات االساسیة المؤتمرات قدرة من الرفع2

 بصورة واالمكانات المعوقات وتشخیص والبشریة والمادیة الطبیعیة الموارد وتحدید

 وفق ، الشعبیة تضمھا التي االساسیة ةالشعبی المؤتمرات في االداء وتقییم انتظامیة

 . محددة وآلیات ونظم معاییر

 للشعبیة المحلیة للخطة التوجھ عملیة واھداف غایات صیاغة على القدرة زیادة3

 تشخیص من نابعة المطلوبة التنمویة وسیاساتھا المختلفة االساسیة بمؤتمراتھا

 . للمحددات وواعیة لالولویات موضوعي

 المحلیة للتنمیة الممكنة لالستراتیجیات واضح اطار وضع من لتنظیميوا الفني التمكن4

 التشاركي القطاع مشاركة وتفعیل للشعبیة المحلیة الموارد لزیادة والبدائل الحلول ولتقدیم

 كل لدى االقتصادیة الدورة ومشروعات برامج في الشعبي الجماعي والعمل واالھلي

 . ككل وللشعبیة اساسي شعبي مؤتمر

 في ومشاریع خطط الى وتحویلھا المتبناه االستراتیجیات تلك تنفیذ امكانیة من اكدالت5

 . ومركزیًا محلیًا المتاحة الموارد اطار

 

 جانبي بین التناقض وازالة الرؤیة في الوضوح ھذا مثل تحقق ان ، الشك الى الیرقي ومما

 المؤتمرات لمناقشات افضل یجابیًاا مردودًا بالتأكید سیضمن ، والفني السیاسي التخطیطیة العملیة
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 اصبحت قد تكون ان بعد المحلیة الخطط مشروعات واقتراح السیاسات رسم في االساسیة الشعبیة

 كل احتیاجات بین التنسیق على بدوره یعمل ومما ، واالمكانات االحتیاجات بحدود  داریھ على

 . ككل الشعبیة اطار وداخل ، واخر اساسي شعبي مؤتمر

 

 افرزتھ ما ومقابل ، الشعبي التخطیط علیھ یكون ان یجب لما المرجعي االطار ذاھ ضمن

 یبدو ، القائمة التطبیقات في سلبیات من الشعبیات في المحلي التخطیط لواقع المیداني التقییم نتائج

 الشعبیة المؤتمرات جماھیر لدى متزایدًا وعیًا ھنالك ان الرأي استطالعات افرزتھ ما خالل من

 تجربة وتطویر الخاطئة والممارسات العقبات وتجاوز القائمة الفجوة ردم بضرورة ساسیةاال

 المؤتمرات اطار في المناقشات وتفعیل ، والمسائلة الشفافیة اطار في الالمركزي التخطیط

  . المردود تحسین على تعمل وقواعد اسس وفق وتنظیمھا االساسیة

 

 خالل العام الشعب مؤتمر مناقشات مراجعة دعن واضحة بصورة الوعي ھذا ینعكس كما

 آلیات في الكفاءة من المزید لتحقیق بتنفیذھا البدء تم التي الجدیدة وااللیات الماضیین العامین

 . والتطویر المسائلة

 وبصوت مطالبة ابدت قد المحلیین المواطنین من مختلفة شرائح بأن یالحظ ، اخر جانب من 

 ، الالمركزیة رھان كسب وحتمیة المصعدة لالمانات االداء ىمستو من الرفع بضرورة عال

 . االساسیة المؤتمرات مناقشات في ذلك یتضح وكما

 

 ذلك لتلبیة سعیھا في الشعبیات امانات بین متفاوتة تبدو وتطبیقات استجابات ھنالك ذلك مقابل

  .االداء بمستوى واالرتقاء المتصاعد الجماھیري الطلب 

 

 بأن كذلك یبدو حالیًا بھ المعمول بالشكل المحلي للتخطیط الفنیة الجوانب تقییم معرض وفي

 عدم ومن المتوفرة التخطیطیة الخبرة ضآلة من المحلیین المسؤولین بین واسعة شكوى ھنالك

 للتخطیط العمل قواعد في الالزمة االطر لتكوین وتأھیلیة تدریبیة الیات او عمل ادلة وجود

 العامة والھیئة العام التخطیط مجلس لتطالب الصدد بھذا المقترحات دعدی وترد . الالمركزي

 الفني النقص وسد المحلیة التخطیطیة بالقدرات للنھوض الجھود بذل الى یبادرا بان للتخطیط

 . القائم

 على القائم الالمركزي التخطیط لمبادئ المتسق والتنفیذ التطویر عملیة ان فیھ الشك ومما

 التجارب في ببساطة علیھا العثور والیمكن السھل باالمر لیست ھي الكاملة الشعبیة المشاركة
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 تحدید خالل من مواجھتھا یتحتم ابداعیة ومضامین مھام جملة تتطلب فھي وعلیھ . الدولیة

 تنظیمي وتطویر مرحلیة مؤسسیة ھیكلة اعادة خالل ومن والثقافي التفاعلي اطارھا مقومات

 تنفرد التي الرائدة التجربة ھذه مثل وانجاح ، المدروس التدریجي ییرالتغ تحقیق یمكن كي متكامل

 . بممارستھا لیبیا

 

 من لالحتیاجات وطنیًا حصرًا ھنالك یكون ان ابتداء االمر یستدعي ، الفنیة الناحیة من

 مجلس : المركزي المستوى) المستویات كافة على المطلوبة التخطیطیة واالمكانات القدرات

 المحلیة التخطیط مجالس) المحلي المستوى وعلى ، (للتخطیط العامة والھیئة عامال التخطیط

 الشعبیات بین) المناطقي المستوى وعلى ، (االساسیة الشعبیة والمؤتمرات الشعبیات وامانات

 والموارد الالزمة المؤسسیة العالقات ورسم العمل تقسیم یتم ذلك ضوء وعلى . (المتجاورة

  . المطلوبة البشریة

 

 التحدید عملیة ان میدانیًا مقابلتھم تمت ممن الشعبیات في المستجیبین من العدید بحق ویؤید

 الوظائف وتوزیع المحلیة التخطیطیة للخبرات التأھیل واعادة التأھیل بنشاطات والقیام للقدرات

 حیثوب ، وطني برنامج اطار في بل ، ومتقطعة منعزلة نشاطات بشكل تتم ان الیمكن والمھام

 لمواكبة المتطورة الفنیة الخبرة توفیر یمكن كي ، ومستمرة دوریة بصورة تنفیذھا یجري

 المختلفة وجوانبھا التخطیط عملیة مناظیر على بتسارع تطرأ التي والتقنیات وااللیات االولویات

 . الجدیدة والفضاءات العولمة عصر یفرضھا بدأ والتي المتغیرة االقتصادیة السیاسات ظل في

 
  (31) رقم اطار

 
 الشعبیات في التخطیطیة القدرات لتطویر الحاكمة المحاور

 التقریر فریق یراھا كما

  
 القائمة التخطیطیة البنیة التفریر فریق راجع : التخطیطیة البنیة : االول المحور

  وكاالتي والمقترحات التحلیالت من بجملة وخرج المختلفة بمستویاتھا
 مجلس بین واالدوار الفنیة العالقة شكل في تداخل نالكھ : المركزي المستوى
 اللجنة المانة التابعة للتخطیط العامة والھیئة العام الشعب لمؤتمر التابع العام التخطیط
 التشریع بین العالقة وجھة من االدوار تلك تحلیل ماتم اذا سواء ، العامة الشعبیة
 التنفیذیة التخطیطیة واالجھزة لسیاساتا رسم اجھزة بین العالقة وجھة من او والتنفیذ

 13) رقم القانون لھ یحدده الذي بالشكل یتولى العام التخطیط مجلس بأن یتبین حیث ،
 التنسیق یتطلب مما ، واحد آن في وفنیة تشریعیة مھام التخطیط بشأن 2000 (لعام

 . اوسع تنفیذیة صالحیات للتخطیط العامة الھیئة واعطاء ، الطرفین بین بالمھام
 تشكیل على 2000 لعام التخطیط بشأن (13) رقم القانون ینص : المحلي المستوى
 مجلس اھداف مع المحلیة اھدافھا ینسق وبشكل ، الشعبیات في محلیة تخطیط مجالس
 لھ لیس ، العمودي التشریعي الترابط ھذا مثل ان اال . المركزي العام التخطیط
 (182) رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار ان حیث ، التنفیذي المستوى على مایقابلھ
 وحدات او ادارات احداث على الینص للتخطیط العامة الھیئة إنشاء بشأن 2000 لعام
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 ومتابعة اعداد في التنفیذي الترابط یحقق الذي وبالشكل الشعبیات في تخطیطیة
 المساندة ودراساتھ اوراقھ احد في التقریر اقترح وقد ، ومركزیًا محلیًا الخطط

 مؤخرًا تم حیث بالفعل ماحدث وذلك ، التنظیمیة الفجوة ھذه تدارك ضروریة
 . االساسیة الشعبیة والمؤتمرات الشعبیات مستوى عل التخطیط امانة استحداث
 المقطع في تنتقل لیبیا ان باالعتبار اخذنا اذا : التخطیطیة السیاسة : الثاني المحور
 وان ، الالمركزي التخطیط الى المركزي خطیطالت مرحلة من الحالي التاریجي
 الشعبیات اعطاء نحو ھو االتجاه وان ، الغاءھا تم قد المركزیة االمانات غالبیة

 او جغرافیة وحدة التشكل شعبیة كل ان وبأعتبار التنموي القرار اخذ في االستقاللیة
 تبدیل ھاعند یجب ، ذاتھا بحد قائمة تخطیطیة وحدة كذلك بل ، فحسب اقتصادیة

 الكلیة السیاسات بتحلیل االكتفاء وعدم ، سائدة مازالت التي المركزي التخطیط ذھنیة
 ذلك على التحلیل اھمیة من بالرغم الوطني لالقتصاد المستقبلیة البدائل ورسم

 االجھزة لدى السیاسات تحلیل خبرة بتطویر الصورة واستكمال ، المستوى
 في تشترك ان على ، لذلك والفنیة المؤسسیة قدرةال وتوفیر الشعبیات في التخطیطیة

 ، العام القطاع) للشعبیة المحلي االقتصاد في االساسة الفواعل جمیع التحلیل عملیة
 الشرائح بین من المنتفعین الى إضافة ، والمھني النقابي العمل ، االھلي القطاع

 لتقریر القرار صاحبة الشعبیة المؤتمرات على عرضھا قبل (المختلفة االجتماعیة
 . بشأنھا مایلزم
 جھد وجود المحور بھذا النھوض یتطلب : التخطیطیة الموارد : الثالث المحور
 ومعاھد العام التخطیط ومجلس للتخطیط العامة الھیئة فیھ تشارك متكامل مركزي
 البشریة بالموارد للنھوض والدولیة العربیة والخبرات والجامعات التدریب

 عن التوقف بعد والتبدد للتشتت الوطنیة الخبرات ھذه تعرضت حیث ، التخطیطیة
 . 1986 عام التنمیة خطط اعتماد
 البنیة لتطویر متجاورة شعبیات جملة تشترك ان یمكن ، اخر مستوى وعلى

 وتبادل تدریبیة برامج توفیر على یعمل مشترك مؤسسي اطار وانشاء التخطیطیة
 لمقابلة وذلك ، الشعبیات لتلك مناطقيال التخطیط اطار ضمن الناجحة الخبرات
 . بینھا فیما الخبرات وتبادل التخطیطیة الكفاءات على الطلب
 قواعد انشاء ضرورة المحور ھذا یتضمن : التخطیطي الدعم : الرابع المحور
 للمعلومات وطنیة شبكة وتأسیس ، الشعبیات في كافیة ونوعیة احصائیة بیانات
 تتطلب كما . الشعبیات في ومحلیًا مركزیًا وتبادلھا ناتللبیا المستمر التدفق تضمن
 واالھلي التشاركي والعمل االستثمار فرص حول بیانات قواعد وجود ضرورة

  (الخ... واالستخدام التشغیل وفرص ، االجنبیة الشركات مع المشتركة والمشروعات
 وكذلك عبیةش كل لدى متمكن متابعة جھاز ایجاد التخطیطي الدعم محور یتضمن كما
 االثر وقیاس ، الدوري واالجتماعي االقتصادي للتقییم المركزي المستوى على

 بشأن واالستقصاءات الرأي استطالعات وتنفیذ ، المنتفعة الفئات على للمشروعات
  . المحلیة التنمیة خطط وتعدیل لتصمیم الراجعة التغذیة وتوفیر ذلك

 
 بمتطلبات المستجیبین بین واضح وعي وجود على لتدل المقترحات ھذه مثل  فان وبالتأكید

 برسم فأكثر اكثر ترتبط جدیدة ابعادًا یأخذ بالفعل التخطیط مفھوم فیھ بدأ والذي ، العصر

 كمدخالت الدولیة العوامل وحساب الحكم في وباالمركزیة المختلفة والقطاعیة الكلیة السیاسات

 یتمیز الذي العالمي االقتصادي والنظام قتصادیةاال للعالقات والتحسب المحلیة الخطط في فاعلة

 مھن وبروز للعمل الدولي التقسیم على تغیرات من یطرأ ولما ، الیقین وعدم السریع باالیقاع

 تقریر في التنافسیة المیزة الى النسبیة المیزة مفھوم من والتحول ، اخرى مھن وتقادم جدیدة

 . والمركزي المحلي التخطیط اھداف

 

 مستوى على المحلیة التنمیة لتخطیط حاكمة ومحاور ابعاد اربعة الصدد بھذا التقریر ویقترح

 التخطیطیة والخبرات بالمھام للنھوض المقترح الوطني البرنامج بأمكان ان ویرى ، الشعبیات

 البنیة (1) : التالیة بالمحاور متعلقة نشاطات تتضمن حیث توفیرھا على یعمل ان المحلیة
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 الموارد (3) التخطیطیة السیاسة (2) (والمحلي المركزي المستویین لىع) التخطیطیة

 . (35 رقم جدول)و (31 رقم اطار) . التخطیطي الدعم (4) التخطیطیة

 

 (35) رقم جدول

المستویات على المحلي التخطیط عملیة لتطویر المقترحة االساسیة والمھام الوظائف

طیةالتخطی الموارد  التخطیطي المستوى التخطیطیة البنیة التخطیطیة السیاسة

تأھیل برامج تصمیم 4•
 . المحلیة التخطیطیة

التخطیط مجلس تطعیم 5•
. بالتعیین فنیین بأعضاء

تأخذ محلیة میزانیة وضع 6•
لزیادة التدریجي التطور
 خطة احتیاجات ومقابلة

 

 ولمستقبل للتنمیة رؤیة صیاغة 
   المحلي  االقتصاد

 وتأطیر مرن تخطیطي نسق تطبیق 8•
 من األساسیة الشعبیة المؤتمرات مداوالت
 .خاللھ

 على القائمة التخطیطیة الثقافة تفعیل 9•
 . والشفافیة السیاسیة المساءلة

 الجال وبرامج خطط وضع 10•
 المتوسط  11•القصیر،) مختلفة

   (البعید  12•،
 

 الطار الفاعل االستخدام 13•
 التخطیط مھام النجاز يالتخطیط العمل
 . المحلي

 الخطة بین الترابط تقویة 14•
 الموارد توفیر في البدائل وبین

  والمیزانیة
 التنظیمیة التدابیر وضع 15•

 وعبر القطاعات عبر للتخطیط
  المؤتمرات

 التخطیط مجالس مھام تفعیل 16•
   المحلیة

 التخطیط على التأكید 17•
  ورةالمتجا الشعبیات عبر المناطقي

 المؤتمر مستوى
 االساسي الشعبي

 الشعبیة ومستوى

ورةالمش تقدیم 20•
المحلیة التخطیطیة القدرات

دراسات تقدیم 21•
تنمیة لكیفیة عالمیة تجارب
الالمركزي التخطیط عملیات

 

 عمل وأطر تصورات وضع 22•
 الخطط إطارھا في تقع التي الكلیة للسیاسة
 .للشعبیات المحلیة

 تأخذ وطنیة خطة میمتص 23•
 المحلیة االستقاللیة رفع باالعتبار
 الممكنة الحدود ابعد الى المحلي والتخطیط

 المناطقي التخطیط جوانب مراعاة مع
 وفقًا للشعبیات المختلفة واالحتیاجات
 . فیھا التنمیة لمستویات

 واضح عمل إطار توفیر 24•
 .التخطیطیة للعملیة

 مراجعة اوجھ اقتراح 25•
 التخطیطیة والضوابط القوانین یلوتعد

. 
 وادوات دلیل كتیبات تطویر 26•

 مع التكیف اجل من التخطیط عمل
  المطلوب التخطیطي النمط

 المركزي المستوى

 
 
  
 التخطیط مشكالت 
  المحلي االقتصادي 

   
 تعیق مازالت التي القائمة المشكالت عدید ھنالك ان ، المیداني الحصر خالل من یتبین

  : التالیة بالنقاط التقریر یلخصھا ، الشعبیات نظام یالئم الذي الالمركزي التخطیط یقتطب
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 اعتماد دون الكاملة الشعبیة بالمشاركة التخطیطیة االلیات بمزج االكتفاء ان الواضح من -

 وطنیًا علیھا متفق وتخطیطیة قیاسیة نظم واتباع ببنودھا االلتزام یتم تخطیطیة ولوائح مدونات

 الى تفاعالتھ بطبیعة ادى قد ، والعمودي االفقي المستویین على والمعالجات الحوار تأطیرل

 التحتیة البنیة على االساسیة الشعبیة المؤتمرات قبل من الطلب مستوى في حاد ارتفاع

 لتوزیع كبیر ضغط وجود مع ، االجتماعي والدعم االعانات طلب وعلى (والمادیة االجتماعیة)

 غیر كثیرة احیان وفي ، مدروسة غیر غالبھا في تكون قد مشروعات على العام مالوال الموارد

 . معاییر بأیة لھا العالقة رغبات على منھا البعض ینبني قد او ، جدوى ذات

 

 على بكثرة یحدث التخطیطیة بالقواعد االلتزام عدم بأن الواقع معاینة خالل من تبدى وقد

 امانات معظم مستوى على كذلك الیختلف االمر ان اال ، یةاالساس الشعبیة المؤتمرات مستوى

 ھي بشأنھا االستشارات وتوسیع ككل للشعبیة المحلیة الخطة وضع عملیة ان حیث الشعبیات

 لمعاییر غالبھا في خاضعة غیر مشروعات قائمة كونھا من اكثر الحالي بشكلھا التتعدى االخرى

 . منھ المزید وطلب المركزي التمویل الستحصال ھاادراج یتم ، جدوى دراسات او قیاسیة ونظم

 

 الحالي بشكلھا الشعبیات تعتمدھا التي الخطط لمحتوى سریعة تحلیل بعملیة قمنا ما واذا

 كل بین وتتشابھ ، الفنیة الناحیة من وضعیفة ونمطیة شكلیة االعم غالبھا في بأنھا عندئد سنستدل

 الشعبیة في التنموي للتوجھ مدروسة بدائل عن تعبر مستقبلیة افاقًا والتحمل الشعبیات

 . الذاتیة التمویلیة القدرة تطویر وألحتماالت

 

 

 ومبادرات المحلیة الخطة مابین الشعبیات غالبیة في وثیق ترابط ھنالك الیوجد ، ذاتھ السیاق وفي

 یةاالساس للمؤتمرات الشعبي والعمل الجماعیة المبادرات او ، واالھلي التشاركي القطاع

 . الخطة في ھامة كمدخالت

 مفھوم ووفق االساس بالدرجة العام للقطاع خطط ھي بھا المعمول المحلیة الخطط فان ، وعلیھ

 في تصورات وجود دون واالنتاجیة الخدمیة المشروعات وتنفذ وتجھز تمول التي ھي الدولة ان

 او بالكامل االھلي قطاعال ینتجھا او یمولھا ان یمكن مشروعات وادراج التمویل مصادر تنویع

 . مشتركة بصورة
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 نظام في المحلي التخطیط مصداقیة على سلبًا تؤثر التي االخرى المشكالت بین من ولعل

 القاعدي المستوى على الحاالت معظم في غائبة مازالت التخطیط عملیة ان ھي الشعبیات

 مستوى على وضعھا یتم التي المحلیة الخطة وان ، (االساسیة الشعبیة المؤتمرات مستوى)

 وفقًا انتقائیة بصورة المؤتمرات من الواردة للمشاریع المقترحات ببعض تأخذ قد الشعبیة

 المطلوبین المستویین ھذین بین تنسیق او توافق اي وجود عدم ھو ذلك في والسبب . المكاناتھا

 . تصمیمھا او الخطة اھداف بوضع یتعلق فیما التخطیط من

 بالخطة وربطھا االساسي المؤتمر مستوى على تخطیطیة اجھزة وجود غیاب نفا الحال وبطبیعة

 االحتیاجات تجسید على قادرة غیر االخیرة من یجعل ككل وللشعبیة المجاورة للمؤتمرات المحلیة

 تحقیق على سیساعد االجھزة ھذه مثل بأستحداث االخیر القرار ولعل . للمؤتمرات االساسیة

 . لوبینالمط والتنسیق التوافق

 

 الیمكن االساسیة المؤتمرات من كبیرًا عددًا ھنالك بأن اخر جانب من نقر ان یجب اننا اال

 الكامل لالفتقار نظرًا الجدیدة القرارات صدور ظل في حتى تخطیطیة مسؤولیة تحمیلھا

 مكنی عدیده بآلیات التفكیر یمكن ذلك على التغلب اجل ومن . الالزمة الفنیة البشریة لالمكانات

 خطة تنجز متجاورة شعبیة مؤتمرات مجموعة : مثال) التخطیطیة الثغرات تلك سد خاللھا من

 . (الخبرات وتتبادل واحدة

 

 مصداقیتھا على تؤثر والتي المحلي التخطیط عملیة تواجھھا التي االھم المشكلة تكون وقد

 االساسیة الشعبیة للمؤتمرات الفنیة المناقشات ووسائل ومنظور بمستوى المتعلقة تلك ھي

 الحاجات من نابعة خطط وضع في الكاملة الشعبیة المشاركة مبدأ بأمانة یترجم الذي وبالشكل

 من العدید ھنالك ان وكما ، واضحًا تعریفًا معرفة غیر بعید حد الى تزل لم  الشعبیة لسكان الفعلیة

 موقعھ التخطیطي التدرج خذیأ كي حسمھا یتوجب والتي المطلوبة والتنظیمیة التخطیطیة المسائل

 . الشعبیة واالدارة الالمركزیة ظل في المناسب

 تحدید حول االساسیة المؤتمرات في الحوار ان المثال سبیل على المالحظ فمن

 في االحتیاجات لتحدید عمل اوراق الى او ارقام الى الغالب في الیستند المحلیة المشروعات

 عملیات التعتمد كما ، المختلفة التطویریة مكاناتاال وتشخیص المختلفة الشعبیة محالت

 معاییر ایة على المحلیة الخطة في وادخالھا بأعتمادھا والمطالبة واقتراحھا اختیارالمشاریع

  . منھا االنتفاع ولحجم والعوائد للتكالیف اولحساب للجدوى
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 اي وجود عدم من المحلي التخطیط یعاني والخلفیة االمامیة التشابكات مستوى على

 ادلة ایھ توفر لم المركزیة التخطیطیة االجھزة وان ، الشعبیة مستوى على افقي قطاعي تكامل

 الخدمیة او االنتاجیة قطاعاتھا في الخطط وتصمیم وضع كیفیة حول المحلیة الفنیة لالمانات

 الحالي ابشكلھ المحلیة الخطط فان وعلیھ . القطاعي عبر التخطیط في والفاعلیة التكلفة وحساب

  . تشابكات او ترابطات ایھ وجود دون القطاعات من تجمیعھا تم مشروعات كونھا التتعدى

 

 لمعرفة الالزمة التخطیطیة الخبرة وجود لعدم نظرًا الحال بطبیعة الخلل ھذا مثل ویحدث

 سبیل على التعرف خالل من) القطاعات بین المشاریع اختیار في االولویات نسق تحدید كیفیة

 ، المستقبلیة توقعاتھ ، المشروع تشابكات ، المشروع من المستفیدین السكان حجم على مثالال

 االقل للمناطق بالنسبة االجتماعیة اولویتھ ، التنافسیة قدرتھ ، المجاورة بالشعبیات ارتباطھ ومدى

  . (الخ... حظًا

 

 تزل لم الشعبیات في حالیًا بھ المعمول بالشكل المشروعات اختیار عملیة فان وبأختصار

 تتبع كانت التي الكبرى العامة المشروعات على ماتركز وغالبًا ، والجدوى المعیاریة الى مفتقرة

 . اساسًا المركزي التخطیط

 

 منھجیة مقاربة وجود عدم بینھا من عوامل جملة الى التقریر نظر في ذلك ویعود

 وضغط ، ثانیًا القطاعي للتطویر المدى بعیدة سیاسات صیاغة في والتردد ، أوًال تخطیطیة

 . ًثالثا الشعبیات على الموارد توزیع في المركزي التدخل

 

 لكل محلیة تنمویة اولویات وضع استحالة الى ، مالحظ ھو كما ، الحالة ھذه مثل وتؤدي

 الخطط احتواء عدم وإلى ، الموضوعیة اطار في المشروعات مقترحات وتقییم واختیار شعبیة

 بل ، شعبیة لكل االنمائي التوجھ لطبیعة المدى بعیدة وتوقعات اتجاھات على عبیاتللش المحلیة

 لما او المركزیة المیزانیة من علیھ تحصل ان یمكن لما وفقًا وتتكیف ذلك من بدًال الخطة تتمحور

 . علیھا االخیرة تملیھ

 وضع على القدرة دمع ومن الیقین عدم من حالة في الشعبیات یضع كلھ ذلك ان ، فیھ شك ال ومما

 الالمركزیة مصداقیة على بدوره یؤثر مما ، المحلیة بالتنمیة للنھوض مستقبلیة آفاق وتحدید
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 لكل الذات على االعتماد طریق على یسیر الذي المحلي التخطیط على والقدرة االستقاللیة وعلى

 . شعبیة

 

 ضعف من كذلك المحلیة ططالخ تعاني ، اعاله لھ المشار االفقي التكامل لضعف إضافة     

 االساسي الشعبي المؤتمر خطة من بدًأ التخطیطیة المستویات لجمیع الرأسي والترابط التكامل

 واضح استرتیجي تصور اطار في ذلك یتم ان المفترض من حیث ، الوطنیة بالخطة وانتھاًء

 . ككل الوطني التراب مستوى على االنمائي للتخطیط

 

 للحلقة التام الغیاب حالة في یتجلى الرأسي الترابط عدامان على مثال اوضح ولعل

 تتمثل والتي الوطني المستوى على والتخطیط الشعبیة مستوى على المحلي التخطیط بین الوسطى

 المخطط اطار وفي ، متكاملة تنمویة خطة في المجاورة الشعبیات یربط الذي المناطقي بالتخطیط

 یضمن ان بأمكانھ التخطیط من النمط ذلك ان من بالرغم ، المكانیة للتنمیة الوطني الطبیعي

 ، الحجم وفورات بأستخدام الموارد وتوظیف العوائد بتعظیم جدیرة للنمو ومراكز بؤر استحداث

 العمل لتقسیم واضح ترتیب وفق الشعبیات في المحلیة بالتنمیة النھوض یؤمن ان یمكن كما

 التخطیط من المستوى ذلك اھمیة تبیان على خیراال الفصل في التقریر وسیعمل . والتعایش

 . تفصیلیة بصورة

 

 التخطیط وعملیات مدخالت من كجزء البیئي التخطیط اعتماد عدم ذلك الى یضاف

 الھواء من والمتأتیھ الشعبیات بعض في البیئیة المشاكل تراكم باالعتبار اخذین ، المحلیة للتنمیة

 . البیولوجي تنوعال مشكالت من او التربة او الماء او

 

 

 

 اعداد الى تنظر المحلیة التخطیط ومجالس للشعبیات الشعبیة اللجان مازالت المقابل في

 من لمناقشتھ الزمن عامل ضغط وتحت واحدة مرة مكتبیًا انجازه یجري سنوي كواجب الخطة

 اجل نم العامة الشعبیة واللجنة العام التخطیط مجلس الى وتقدیمھ الشعبیة المؤتمرات قبل

 . المركزي التمویل على الحصول

 واالدارة الالمركزیة ظل في التخطیط لعملیة واضح فھم سوء ، الحال بطبیعة ، ذلك وفي

 في والتشاور الحوار تعتمد مجتمعیة كعملیة التخطیط الى النظر منھجیتھا تتطلب والتي ، الشعبیة
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 النھائیة بالصورة وضعھا قبل العام رشھو غالبیة تستغرق والتي الخطة العداد المختلفة المراحل

 . القادم الفصل في ذلك التقریر سیوضح وكما ،

 

 فمن الشعبیات في المحلیة التخطیطیة لالجھزة والفنیة المؤسسیة بالجوانب یتعلق وفیما ، ًاخیرا

 والفني االداري التنظیم الى تفتقر مازالت تشریعیة كاجھزة المحلیة التخطیط مجالس ان الواضح

 بالخطوات للقیام الضروریة المالیة المستلزمات والى الالزمة التخطیطیة الخبره والى لمالئما

 (13) رقم القانون وفق بھا المنوطة بالمھام والقیام المحلیة الخطط لتصمیم واالجرائیة التحضیریة

 . 2000 لعام التخطیط بشأن

 

 لدى التنفیذیة االجھزة في التخطیطیة واالقسام للوحدات واضحًا غیابًا ھنالك ان كما

 وطني برنامج وضع الى ماسة بحاجة االمر ومازال ، اخیرًا استحداثھا یتم ان قبل الشعبیات

 (للتخطیط العامة والھیئة العام التخطیط مجلس) المركزیة التخطیطیة االجھزة فیھ تشارك

 التخطیطیة البشریة ردالموا تطویر اجل من للشعبیات الشعبیة واللجان المحلیة التخطیط ومجالس

 . كافیة فنیة قدرات توفیر وضمان المحلیة

 

 في المعلومات قواعد لدى االحصائیة للبیانات واضح افتقار ھنالك اخر جانب من

 مما ، االساسیة الشعبیة والمؤتمرات المحالت عن ناھیك ، المحلیة التخطیط ومجالس الشعبیات

 ملحق) المحـلي للـواقع وتكییفھ الدولي الالمركزیةو المحلیة االحصاءات نظام اعتماد یستوجب

 . (1 رقم

 الوطنیة الھیئة وتكلیف بأقتراحھ العام التخطیط مجلس بادر الذي االخیر المشروع ولعل

 للمؤشرات االحصائي والنظام للشعبیات تنمویة خریطة وضع حول بتنفیذه والتوثیق للمعلومات

 توحید تؤمن وطنیة احصائیة منظومة وضع بأتجاه ولىاال الخطوة ھو اتباعھ تم الذي القیاسیة

 االحصاءات جمع دوریة وتنظیم للبیانات المستمر التدفق تضمن وطنیة شبكة وتأسیس المؤشرات

   . بذلك للقیام المحلیة القدرات وتدریب ، وتحلیلھا

 

 

  االھلي القطاع اندماج واقع
  الشعبیات خطط في    
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 ، االھـلي االقتصادي القطاع قبل من االنتاج وسائل ملكیة بأن یرالتذك من البد ، مفھومیًا

 الدعائم من تعتبر ، االجتماعـي السوق عمل وتفعیل الحر التشاركي الترابط اساس على والمبنیة

 نظام قواعدھا على یتأسس والتي المباشرة الدیمقراطیة على القائمة لالمركزیة الرئیسیة

  .الشعبیات

 

 ھي فاعلة اقتصادیة وریادات واسع تشاركي ونشاط اھلي قطاع وجود إنف ، ادق وبتعبیر

 معنى للموارد الشعبیة االدارة واعطاء المحلیة التنمیة خطط لتشكیل اساسیة بنیویة مقومات

 والموارد الدخل مصادر وتجدد تنویع عندئد الالمركزي التخطیط یضمن حیث ، حقیقیًا

 لمسؤولیة الدولة بأحتكار تمثل الذي الصحیح غیر التطبیق بأن ثبت ان بعد خاصة ، االستثماریة

 لفترة اال ومستدیم نوعي اداء مستویات بتحقیق یسمح لم والسلع الخدمات وانتاج وتوفیر تمویل

 بنفس االنتاج اعادة على القدرة عدم جراء من بالتراجع بعدھا مابدات سرعان محددة زمنیة

 . المطلوب النوعي المستوى

 اسھام توسیع فإن ، الذاتیة الموارد محدودیة ظل في المحلي التخطیط منظور ومن

 العامة الموارد تحریر على یساعد سوف ، والسلع الخدمات انتاج تولي في االھلي القطاع

 المطلوبة االساسیة البنیة تطویر في المال راس فائض واستثمار ، شعبیة لكل مركزیًا المحولة

 القطاعات تحدیث نحو االنفاق بنود توجیھ اعادة في یساھم ماك . المحلي باالقتصاد للنھوض

 المتوسطة وللمنشآت الكبرى االستراتیجیة للقطاعات التكنولوجیا ونقل ، والخدمیة االنتاجیة

 من واسع ومدى عالیة نمو معدالت ضمان ثم ومن ، التنافسیة المیزة تحقیق اجل من والصغیرة

 . والبعید المتوسط المدى على لمحلیةا الشرائیة القدرة ورفع العمل فرص

 

 رھان على والقائم الشعبیات في المحلیة لالقتصادات المنشود التوازن ھذا مثل ان اال

 موضوعیة شروط ظل في اال مكانھ یحتل لن سوف والتشاركي االھلي االقتصادي العمل تفعیل

 االستثمار في االستقاللیة ھل وتؤمن القطاع ھذا لعمل المطلوبة للمدخالت متواصلة اتاحیة تضمن

 التوسع على تشجعھ التي الحوافز ونظم االقتصادیة البیئة لھ وتقدم ، بالعوائد والتصرف

 . الثابت والیقین الوضوح حالة وتوفیر للتشریع الفاعل اإلعمال ظل في والتواصل

 

 بدأست الشعبیات في المحلیة التنمیة خطط فإن الموضوعیة الشروط تلك توفر وبأفتراض

 الھبوط نحو تنحى والخدمات السلع تكالیف ان المرجح من حیث ، االیجابیة مردوداتھا بفرز

 . والتنافس النوعیة بمستوى االرتقاء نتیجة
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 التكالیف من السوق لوظائف المطلوبة الشروط توفر یعفي سوف ، اخر جانب من

 المردود ذات العامة شآتالمن وصیانة دعم اجل من الشعبیات تتحملھا مازالت التي الباھظة

 نفسھا ھیكلة اعادة الى تبادر مالم التنافسي المناخ اطار في وتتالشى ستخسر والتي المتدني

 . مردودھا وتحسین

    

 او ، الواقع فإن ، "االمر علیھ یكون ان مایجب" صیغة یمثل اعاله التصور كان ما واذا

 تطویر في ومساھماتھ االھلي القطاع ان یوضح "الشعبیات في حالیًا االمر ماعلیھ صیغة"

 في واضحًا افتقارًا ھنالك وان ، كبیرة بدرجة الطموح مستوى دون یزل لم المحلیة االقتصادات

 . القطاع لذلك المطلوب االقتصادي للدور الصحیحین والتطبیق للفھم المحلیة التنمیة خطط

 

 اشراكھا الیجري القتصادیةا وریاداتھ االھلي القطاع ان ذلك على الواضح الدلیل ولعل

 للخطط والمشروعات االھداف واختیار المحلیة التنویة واالستراتجیات السیاسات وضع في حالیًا

 .التنمیة

  

 خالل المتعاقبة االنمائیة الخطط مدى على االھلي للقطاع الھامشي الدور فان ، جانب من

 الخبراء غالبیة لدى السائد عاالنطبا فان ولذلك ، تطوره فرص من حد قد الماضیة العقود

 ، االھلي االقتصادي القطاع بقدرة التشكیك ھو ، مقابلتھم تمت ممن ، الشعبیات في والمسؤولین

 الشعبیات في المحلي التخطیط عملیات في النوعیة النقلة یحدث ان على المنظم غیر الحالى بشكلھ

 . السوق فشل من المزید ىال ستؤدي ، اصالح دون بقیت اذا ، المشوھة تدخالتھ وان ،

 وطبیعة بنیتھ من نابعة ذاتیة اسباب الى القطاع ذلك تخلف اسباب االراء تلك وترجع

 تؤثر التي الخارجیة الموضوعیة االسباب مع تتضافر والتي ، (32 رقم اطار) یوضحھا تكوینھ

 . اداءه على
  (32) رقم اطار

 االھلي القطاع قدرة تدني اسباب
 الخبراء آراء تعكسھ كما

 
 وضعف عالیًا اعدادًا والمعده المھنیة الخبرات الى االفتقار 8-

 . االقتصادیة الریادة قدرات
 . بالنوعیة والتحكم والتنظیم االدارة على القابلیة ضغف 9-

 ذھنیة ضمن والمضاربة االرتجال على الكبیر االعتماد 10-
 . المنظم غیر االقتصاد

 مع والعالقات لمحسوبیةا على الكامل شبھ االعتماد 11-
 االداء وفي المعامالت في التشوه الى یؤدي مما المسؤولین
 . االقتصادي
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 المنشآت بین افقي او رأسي مؤسسي تعاون وجود عدم 12-
 . والصغرى والمتوسطة الكبیرة المختلفة بمستویاتھا الخاصة

 وصنوف االعمال لرجال وعامة مھنیة تنظیمات وجود عدم 13-
 . اركيالتش العمل
  العام والقطاع االھلي القطاع بین النتسیق انعدام – واخیرًا

 

 التخطیطي للواقع المعمق التحلیل نتیجة انطباع من التقریر بھ ماخرج فإن ، وبأختصار

 وجھات واستطالع ، العام والقطاع االھلي للقطاع المطلوب الدور وتشخیص الشعبیات في

 حالیًا یمر الشعبیات اقتصاد ان ، وبثقة یقر ، التطویر ائلوبد المشكالت بشأن المختلفة النظر

 االعباء تحمل منفردًا االھلي القطاع وال لوحده العام القطاع ظلھا في الیستطیع صعبة بمرحلة

 شراكھ تحقیق ھو ركوبھ الممكن الوحید الرھان فإن وعلیھ . المحلیة التنمیة تحدیات ومواجھة

 . المحلیة التنمیة بفرص نھوضال اجل من القطاعین بین فاعلھ

 

 الجمع على امكانیتھا في تتجسد ومبرراتھا الشراكة تلك اھمیة فإن ، نراه الذي وبالشكل

 الفنیة المعرفة من وقدرًا ، السوق في والدرایھ الخبره من قدرًا) االھلي القطاع موارد بین

 ومن العامة المسائلة من قدرًا) مالعا القطاع وموارد (التمویل امكانیات ومن االقتصادیة والریادة

 ومن ، الشعبیـة في التنمیة وامكانات بمشكالت المحلیة المعرفة ومن االجتماعیة المسؤولیة

 التي البیئة وضمانات  والتشریعیة القانونیة االطر ومن ، والتدریب والتمویل االقراض امكانیات

 . (والخارجي الوطني المحلي تثمارواالس االھلي االقتصادي النشاط وتفعیل تمكین على تعمل

 

 القطاعین مصالح بأن یعتقد الذي االسائد الرأي یدحض المنظور ھذا مثل فان وبالتاكید

 ذلك ان حیث االخر دون منھما واحدًا تفعیل على یكون ان یجب الرھان وان بطبعھا متناقضة

 . الشعبیات في المعاش الواقع على الینطبق

 

 
 (33) رقم اطار

 االقتصادى القطاع وتعاریف تتصنیفا
 الشعبیات فى األھلى

 
 التشاركیة المنشأة ، الفردیة المنشأة : قانونیة أشكال ثالثة إلى األھلى االقتصادي القطاع یتقسم

  . المساھمة والشركات
q1 اقتصادیة لنشاطات ومتواصل مستقل أداء باعتبارھا الفردیة المنشأة تعریف ویجرى 

 مشروعات طریق عن تحصیلھا یتم ربحیة تحقیق بھدف أسرة أو دفر بواسطة بھا مسموح
  . السوق فى خدمات توفیر أو تجاریة نشاطات أو  إنتاجیة

 یشارك وبحیث  q3، المساھمین بین طوعي ارتباط فھي التشاركیة المنشأة أما 
 مباشرة بصورة ویحصل التأسیس قانون یحدده الذي العمل تقسیم من بجزء مساھم كل
 مبدأ وفق للمنشأة الیومیة العملیات فى المساھمین جمیع ویشارك . اإلرباح من نسبة على

 یحدده ما وفق . باجر عاملین باستخدام التشاركیة للمنشأة یسمح وال الاجراء شركاء
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  . التشأركى العمل بشأن 1985 لسنة (9) رقم القانون
q4 التنفیذیة والئحتھ 1992 لسنة (9) رقم القانون فیحددھا المساھمة بالشركات یتعلق وفیما 

 كیان باعتبارھا  q5، 2002 عام علیھا اجریت التي والتعدیالت 1994 لعام
 بصورة ربحیة اقتصادیة أعمال فى ینخرط شخص 25 عن فیھ المساھمین یقل ال قانوني
  . السوق فى خدمات تقدیم أو السلع تسویق أو إنتاجیة مشروعات فى ومستمرة مستقلة
 االحصائى التعریف فإن وعلیھ ، والمتوسطة الصغرى للمنشآت قانوني تعریف ھنالك جدیو وال

 أشخاص 5 من اقل تستخدم التى فالمنشأة ، للتصنیف كمعیار العاملین عدد اعتبار ھو المتبع
  . شخص 50 إلى 5 من فتستخدم المتوسطة المنشأة أما . صغیرة منشأة تعتبر

 وتسییر االدارى التسییر فیھا یكون أعمال منشأة باعتبارھا لصغیرةا المنشأة تعریف ویجرى        
 . للمنشأة األساسیة القرارات اتخاذ عن مسئولون وھم شخصیین أو شخص بید العملیات

 بصورة المسؤولیات ضوءه على تتوزع تنظیمي ھیكل لدیھا فیكون المتوسطة المنشأة أما       
  . واالنتاج والمالیة التسویق وظائف فى صتخص وھنالك . الحاالت غالب فى واضحة

 الشعبیة االدارة منظور ضمن ، االھلي والقطاع العام القطاع من كًال فان لذلك وباالضافة

 القطاعین بین الشراكة وبدائل اوجھ حول منھ سابقة اجزاء في التقریر اوردھا والتي ، للموارد

 المطلوب التعاضد ھذا لخیارات قوي كاساس لحتص قد ، العامة الخدمات تقدیم في واالھلي العام

 . القطاعین بین

 

 اجمالي من %78 نحو الشعبیات في االھلي االقتصادي القطاع منشآت تشكل ، إحصائیًا

 المنشأة : قانونیة اشكال ثالثة الى وتنقسم . 1999 لعام المنشآت تعداد نتائج وفق المنشأت

 . (33 رقم اطار) . مساھمةال والشركات التشاركیة والمنشأة الفردیة

 

 أوسع من ( والتشاركیات الفردي العمل ) الخاصة والمتوسطة الصغرى المنشآت قطاع ویعد      

 النشاط منشآت اجمالى من %99 نحو یشكل حیث ، الشعبیات اقتصاد فى األھلى القطاع حلقات

 العمل حصة من %5 نسبة تبقى حین في %94 نحو على فیھ الفردى العمل یستحوذ ، الخاص

  . التشأركى

 وفقًا األھلى القطاع عمل فى السائد النمط تشكل التى الصغرى المنشآت تقسیم حالة وفى

 بدًال وتجارى خدمي ھو المنشآت لتلك االساسى التوجھ بأن نالحظ ، االقتصادي النشاط لحقول

 نحو منھا ھام جزء لتحویل المحلیة التنمیة خطط من إضافیة جھودًا یستدعى مما ، اإلنتاج من

 .اإلنتاج

  

 المنشآت لحصر الوطني المسح بیانات تحلیل عند بوضوح الخدمي التوجھ ویتبین

 ،حیث االقتصادي النشاط أبواب حسب التحویلیة الصناعات منشآت وتصنیف (2001) الصناعیة

  مالىاج من %90 نحو تشكل والتى ، (مستخدمین 5 من أقل) الصغیرة المنشآت بین من إن یبدو

 الصیانة خدمات أنشطة فى یعمل منھا%55 ،ھنالك الشعبیـات فى التحویلیة الصناعات منشات

 .  والتصلیح
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الشعبيات التي تزيد فيها نسبة المنشأت الكبرى مقابل الشعبيات التي تطغي عليها 
المنشأت الصغرى
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طرابلس بنغازي المرقب مصراته الزاوية سبها لنقاط الخمس ا

أطار رقم ( 36)

تشكل المنشأت الكبير نحو 10% من اجمالي المنشأت حسب نتائج المسح الوطني
لحصر المنشأت (2001) ، وتتركز نحو 60% منها في الشعبيات ذات المراكز
الحضرية الكبيرة والمواني البحرية الرئيسبة وكما يوضحه الشكل ادناه .
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نالوت لشاطي وادي ا يفرن وجادو القبة

ة التشتت السكاني وضعف في المقابل يالحظ بأن غالبية الشعبيات االخرى التى تعاني من حال
الدورة االقتصادية تطغي عليها المنشأت الحدمية الصغرى كما هو مبين في الشكل أدناه

 
 نسبة فان االجمالي من %10 نحو تشكل والتي (والخدمیة االنتاجیة) الكبیرة المنشآت اما

 الرئیسیة ةالبحری والمواني الكبیرة الحضریة المراكز ذات الشعبیات في تتركز منھا60%

 النقاط ، %6 الزاویة ، %6.2 مصراتة ، %8.5 المرقب ، %13 بنغازي ، %22 طرابلس)

  . منھا %5 بنحـو سبھا ستتاثر كما (%4 الخمس

 

 الصغرى الخدمیة المنشآت علیھا تطغى الشعبیات من العظمى الغالبیة فان ، المقابل في

 والى المنشآت اجمالي من %96 نحو الى المثال سبیل على نالوت شعبیة حالة في تصل حیث

 رقم شكل) . القبة شعبیة في %93 والى وجادو یفرن في %94 والى ، الشاطئ وادي في 9.6%

36) . 
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شكل رقم (37)  توزيع القوى العاملة حسب الحالة العملية وفق نتائج حصر 

المنشأت الصناعية لسنة 1999

66

3
3.5315.5

عمل تشاركي 

يعمل لحسابه

عمل تشاركي 

قطاع عام 

اخرى

 
 غلبة (2001) العاملة القوى لحصر االخیر الوطني المسح بیانات تبرز ، اخر جانب من

 من وفئة التشاركي والعمل الفردي العمل) والمتوسطة الصغرى المنشآت على التجاري النشاط

 في العاملین اجمالي من %72 نحو الثالثة الفئات ھذه تشكل حیث ، (اخرون ومعھ لحسابھ یعمل

 . والشراء البیع

 

 في الثالث وفئاتھا الخاصة المنشآت لتلك المساھمة وتدني ضعف نالحظ المقابل في

  . (37 رقم الشكل) من یتضح حیث ، االنتاجي القطاع

 الیتعدى النقل اآلت او المعدات یدیرون والذین االنتاج في العاملین من كنسبة الفردي العمل ان

 . %3.5 اخرین ومعھ لحسابھ یعمل ومن ، %3 التشاركي العمل وكذلك ، %12.7 من اكثر

 ھو ممن العاملین نسبة تبلغ حیث العام القطاع حصة من االنتاجي للنشاط الكبرى الحصة وتبقي

  . االنتاج في العاملین اجمالي من %66 نحو الدولة مع بعقد عملی او بدرجة مصنف

 

 معالجة اجل من باالعتبار أخذھا الشعبیات على حقائق جملة اعاله المؤشرات توضح

 بنیة في الواضح الخلل (1) فھنالك ، المحلیة التنمیة خطط في وادماجھ االھلي القطاع واقع

 القطاع یتبع غالبھ) بالذات الفردي والعمل الصغرى نشآتللم الواسع االفقي االنتشار حیث القطاع

 توسیع یستدعي مما والكبرى المتوسطة المنشآت حجم محدودیة مقابل (المنظم غیر االقتصادي

 ، الثالث المستویات بین والتكامل التوازن تحقیق یمكن كي رأسي بشكل االھلي القطاع نشاط

 التجاري النشاط غلبة(2) . العالي االقتصادي والمردود الفاعلة االقتصادیة الحركیة آلیات وتوفیر

 ، االنتاجیة النشاطات على العام القطاع سیطرة مقابل االھلي القطاع ممارسات على والخدمي

 القطاع ھیكلة واعادة االنتاجي، الحقل في االھلي القطاع مساھمة لزیادة التخطیط یستوجب مما

 . العام

  
  (34) رقم اطار

 النشاط وممارسة للملكیة تشریعيال االطار
 الخاص للقطاع االقتصادي 



 364                                                                                                مستقبل الالمركزية في اطار التحول الشامل 2002-ليبيا–ي للتنمية البشرية التقرير الوطن

 الثمانینات من الثاني النصف من بدأ االساسیة الشعبیة المؤتمرات أصدرت     
 لالسھام الخاص القطاع امام المجال تتیح التي والقوانین التشریعات من العدید
 بشأن 1985 لعام (8) رقم القانون اھمھا ومن ، الوطني االقتصاد تطویر في

 1994 لعام التنفیذیة والتحئھ 1992 لعام (9) رقم والقانون التشاركي النشاط
 النقد بشأن 1993 لعام (1) رقم والقانون االقتصادي النشاط مزاولة بشأن

 1997 لعام (5) رقم والقانون . الخاصة المصارف بعمل والسماح واالئتمان
 جھاز بإنشاء 1990 لعام (183) رقم والقرار االجنبیة االستثمارات تشجیع بشأن

 . والتصدیر االستیراد
 مزاولة بشأن 1992 لعام (9) رقم القانون من (2) رقم المادة حددت وقد     

 ممارسة االعتباریة والجھات واالشخاص لالفراد انھ" االقتصادي النشاط
 صحةوال كالتعلیم الخدمات وتقدیم السلع انتاج مجاالت في االقتصادیة االنشطة
 االعمال وكذلك . والتمویل والعقارات والنقل والسیاحة والصناعة والزراعة
 العقود وتوثیق والمحاسبة والھندسة والطب كالمحاماة والحرفیة المھنیة

 . "وغیرھا والقانونیة واالقتصادیة المالیة واالستشارات والمحررات
 او كلیًا المملوكة نشآتالم تملیك المذكور القانون من (9) المادة حددت كما      
 االنشطة بممارسة لھا المسموح االعتباریة والجھات ولالشخاص للدولة جزئیًا

 واالجھزة المرافق التملیك حكم ویشمل . اعاله (2) المادة في علیھا المنصوص
 المدني القانون من (87) المادة بمقتضى العامة االموال في یدخل مما وغیرھا
 . التملیك لمجرد عامال المال صفة من وتخرج

 جھودا الماضیین العقدین خالل بذلت قد الدولة ان الى الصدد بھذا االشارة من والبد

 من وقامت والمتوسطة الصغرى بالمنشآت والنھوض التشاركي العمل بمستوى لالرتقاء كبیرة

 فزالحوا ومنح المالي والدعم القروض تقدیم في وساعدت التشریعات عدید باصدار ذلك اجل

  . محدودة بقیت العوائد ان اال ، الضریبیة واالمتیازات

 یجري لم واالجراءات السیاسات تلك ان ھو العوائد فقر في االساسي السبب ولعل

 بالقطاع للنھوض مسانده تمكینیھ وبیئة كلیة وسیاسات متكاملة استراتیجیة اطار في وضعھا

  . فاعلیتھ مقومات وتوفیر الخاص

 والمتوسطة الصغرى المشروعات عمل لتفعیل مؤسسي بتطویر كذل یرتبط لم كما

 وربطھا
 (35) رقم اطار

 للنھوض المحابیة الكلیة السیاسات بنیة
 والمتوسطة الصغرى بالمنشآت

 بیئة طبیعة بأن النامیة البلدان في التجارب لعدید التقویمیة الدراسات دللت
 الدعم برامج استدامة مدى بیرك حد الى تحتم المتبعة والتدابیر الكلیة السیاسات
 خلق في تساھم المحابیة البئیة ان حیث . والمتوسطة الصغرى للمنشآت المقدمة
 وزیادة نشاطاتھا تحدیث على تعمل كي المنشآت لتلك والتوسعي التنافسي المناخ
 . ومردودًا فاعلیة اكثر تكون وان انتاجھا

 الصغرى للمنشآت الدعم رامجب فإن صدوقة او محابیة غیر البئیة كانت اذا اما
 والفني االداري والتدریب التمویلي والدعم القروض كاتاحیة ، والمتوسطة

 وقتیًا اثرًا اال لھا یكون ان الیمكن المكانیة والتسھیالت العمل ورش وتوفیر
 . مایتالشى سرعان ومحدودًا

 وغایات اھداف ضمن وادخالھا الفرعیة والمقاوالت المناولة طریق عن الكبرى بالمشروعات

 . والمحلیة الوطنیة للخطط االقتصادي النمو

 

 في المسؤولین من عینة آراء استطالع نتائج في ورد ما االستنتاج ھذا مثل ویعزز 

 في مافكرت اذا حتى الشعبیات بأن تعتقد الغالبیة ان حیث المحلیة التخطیط مجالس ومن الشعبیات
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 والالزمة المحابیة البیئة لتوفیر الكاملة القدرة تلكالتم المحلي الخاص القطاع عمل تطویر

 الن وذلك ، االحتماالت بأكثر ، وقتیھ تكون سوف النتائج فان وعلیھ القطاع ذلك النتعاش

 الوطني لالقتصاد الكلي بالمستوى وتتعلق ، االساس بالدرجة ھیكلیة تبقى والمحددات المشكالت

 ذلك لتعدیل الصالحیات او باالمكانات التتمتع قاللیتھااست من بالرغم الشعبیات وان ، وسیاساتھ

 . منھا كل حدود ضمن

 دعوتھا من بالرغم الوطنیة االنمائیة الخطة بأن ، اخر جانب من االراء تلك تؤكد كما

 استراتیجیة تصورات على الكلي اطارھا في تحتوي ال انھا اال االھلي بالقطاع للنھوض الواضحة

 الغایات لتحقیق والمتوسطة الصغرى المنشآت مساھمة تفعیل كیفیة ولح عملیة واھداف واضحة

 جدیدة فرص وخلق االستخدام توسیع في او االقتصادي النمو بمعدالت االرتفاع في سواء الوطنیة

 وفي االسعار في االستقرار في او االنتاج زیادة في او المنشآت تلك تحدیث خالل من للعمل

 على عادلة بصورة االصول توزیع واعادة الفرص في ساواةالم في او المدفوعات میزان

 . للتنمیة المحلیة الخطط على بدوره ذلك ینعكس كي ، الشعبیات

 

 لحل الحاجة حول المستجیبین بین واضحًا تحسسًا ھنالك ان یبدو لذلك وباالضافة

 لحصة بیاتالشع زیادة ضرورة الى الوطنیة االنمائیة الخطة دعوة مابین الحاصلة التداخالت

 تخصیص في االستمرار ومابین ، الشعبیات خطط ضمن االھلي القطاع وادخال الذاتي التمویل

 القطاع عمل لدعم كافیة تخصصات توفیر دون ، العام القطاع لدعم باجمعھا المركزیة التحویالت

 صالحوا لذلك التمكینیة البیئة وتوفیر والصغیرة المتوسطة المشروعات دائرة وتوسیع االھلي

 الدعم بتقدیم قامت التي القدیمة اآللیات اخطاء تتجاوز جدیدة آلیات وتطبیق ، الكلیة السیاسات

 . تغییر دون وتركھا الكلیة السیاسات ثبات بفرضیة ولكن االھلي للقطاع

 

 حل ضرورة الى تدعو التي البناءه االقتراحات عدید تأتي المؤسسي االصالح وبشأن

 بتطویر العالقة ذات المختلفة الدولة ادارات ومابین القطاعي عبر تنسیقبال المتعلقة المشكالت

 المؤسسات بین القائمة التناقضات وازالة ، اسھامھ دائرة وتوسیع االھلي االقتصادي العمل

 . المحلیة والجھات المركزیة الجھات ومابین والمالیة االداریة

 

 الصغرى المنشآت لعمل الداعمة دیةاالقتصا التحتیة البنى تطویر ضرورة الى تدعو كما

 ھذه اسواق لتوسیع المجاورة الشعبیات عبر مناطقیة شبكات إنشاء : مثال) والمتوسطة

 المصغرة المصارف انشاء ، والخدمیة الصناعیة المجمعات انشاء ، وتحدیثھا المنشآت
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 بین الترابط لتحقیق مؤسسات انشاء ، الصغرى للمنشآت اساسًا والمخصصة (الشعبیة)

 قواعد إنشاء ، الصغرى والمنشآت التشاركیات وبین المساھمة والشركات الكبرى المنشآت

 في الراغبین اسماء وتدرج ، شعبیة كل في واالقتراض االستثمار فرص تحصر معلومات

 التصدیر فرص توضح كما ، مشتركة مشروعات القامة وخارجھا لیبیا داخل من التشارك

 . (الخ... الدولیة تبالشركا االتصال وعناوین
  (36) رقم اطار

  رخص استصدار في الموحد الشباك طریقة
 المساھمة والشركات التشاركیات

 
 وھو ، الصناعیة للتنمیة المتحدة االمم منظمة بتطویره قامت نموذج الموحد الشباك     
 المجدي غیر االفقي والتوزیع البیروقراطیة من ویحد االداریة االجراءات من یسھل

 تحملھا التي التكالیف من واالقالل المتباعدة والھیئات االدارات بین للمسؤولیات
  . المساھمة والشركات التشاركیات انشاء في المساھمون

 ومن ، واالردن والمغرب تونس بینھا من بأتباعھ العربیة الدول عدید قامت وقد     
 الموحد الشبال یعمل .1999 عام بدات التي االیطالیة التجربة ھنالك الغربیة الدول بین

one-stop transaction  الموافقات باستحصال العالقة ذات االدارات تجمیع على 
 بالعمل للنھوض وطنیة ھیئة ماتكون وعادة ، واحدة بنایة في الترخیص استصدار على

 بتسھیل كذلك الموحد الشباك ھذا یقوم كما . محلیة فروع ولھا الخاص االقتصادي
 الموقع على الموافقات منھا الخاصة المنشآت لعمل المطلوبة االخرى لمعامالتا جمیع

 او الخدمة نوع وتبدیل الخرى مدینة من واالنتقال والمنتوج المال راس في والتوسع
 . واحد سقف تحت المعامالت تلك كل تتم حیث ، الھیكلیة واعادة المنتج

 مدة خالل وفي للتأسیس واحدة وثیقة تصدر ان یمكن الشعبیة فان ذلك ووفق     
 رخصة ان حیث ، حالیًا یجري مما بدًال ، ذلك من اقل او الواحد االسبوع التتجاوز
 . شھور 4-3 من تستغرق التشاركیة

 اللجنة امانة اطار في مستقل عمل فریق تشكیل الصدد بھذا التقریر ویقترح     
 واقتراح للترخیص الحالیة جراءاتاال تقییم اجل من والتجارة لالقتصاد العامة الشعبیة

 نموذج لتطبیق المطلوبة الحدیثة االتصال وشبكات االداریة والترتیبات التشریعات
    الموحد الشباك

 

 الرخص اصدار اجراءات من االختزال ضرورة الى الدعوة ھو كلھ ذلك من االھم ولعل

 مقترح ذاتھ بحد وذلك . تكالیفھا من والتقلیل المساھمة والشركات التشاركیة المشروعات القامة

 حالیًا یستغرق حیث االھلیة التشاركیات واصحاب الشعبیات في المسؤولین اھمیتھ على یتفق

 . شھور 4 الى 3 بین المعدل في تشاركیة النشاء رخصة استحصال

 

 لالقتصاد العامة الشعبیة اللجنة امانة تشرع ان امكانیة الصدد بھذا التقریر ویقترح

 عملیة لتسھیل (الواحدة المعاملة) بنموذج مایدعى او ، الموحد الشباك نموذج بتجریب ارةوالتج

 المستغرق والوقت الروتین واختزال المساھمة والشركات للتشاركیات الرخص استصدار

 تجمیع على ویعتمد ، واالفریقیة العربیة الدول عدید بتطبیقھ قامت ناجح نموذج وھو ، لالصدار

 صالة في الترخیص استصدار على الموافقات بأستحصال العالقة ذات والجھات تاالدارا جمیع

 . (36 رقم اطار) . واحدة
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 الشأن بھذا التقریر یضیف ان یود ، االھلي االقتصادي للعمل المالي بالدعم یتعلق فیما

 یعوالترف المحلیة التنمیة خطط في والتشاركیة الصغرى المنشآت الدماج حقیقي مجھود اي ان

 میسرة قروض تأمین بدون النجاح لھ یكتب ان الیمكن المحلي الذاتي التمویل مستوى من

 وبحیث ، تسدیدھا لضمان جدیدة اسس ووضع علیھا للحصول االجراءات تبسیط على والعمل

 ضمن للتسدید الجماعي للتعھد جدیدة قواعد وضع طریق عن السابقة االخطاء من االستفادة تتم

 فان بالتسدید التقوم التي التشاركیة ان وبمعنى . المعینة الشعبیة في یاتالتشارك مجموعة

 اسلوب وذلك ، التشاركي للعمل المحلي الجماعي التنظیم عاتق على تقع التغطیة مسؤولیة

 . الدول عدید تتبعھ ناجح

 

 الصغرى للمنشآت الواقعیة الحاجة تعكس والتي ، توفیرھا المفروض القروض انواع بین ومن

  : مایلي ادراج یمكن الشعبیات في والمتوسطة

 القرض تقدیم الى اضافة یتعھد خاص صندوق ضمن تكون للتأسیس قروض برنامج4

 لتصمیم الفني العون وتقدیم ، المقترح التشاركي المشروع مخطط تحلیل في بالمساعدة

 یرلتطو االستراتیجیة ووضع ، االقتصادیة الجدوى بدراسة والقیام ، المخطط ذلك

 والتسویق البشریة الموارد وادارة االداري التطویر بأسالیب والتعریف المشروع

 . الخ... االصول وتقییم والنظم المعلومات تقنیات وتطبیقات واالتصاالت

 على باالعتماد وكذلك ، بمقابل للقروض المصاحبة االستشارات ھذه مثل تقدیم ویمكن

 . الدولة معھا تتعامل التي ةالخاص االستشاریة التشاركیات من مجموعة

 القرض من جزء یخصص ان بشرط الخاصة المنشآت ھیكلة العادة قروض برنامج6

 االدارة تقنیات وتحدیث العاملة القوى وتأھیل للتدریب المنشآت علیھ تحصل الذي

 متبع ھو كما القرض من %40 الى %30 بمعدل الجزء ذلك یكون ان على ، والتنظیم

 . الدول عدید في

 ، Leasing المالي االیجار طریق عن المستخدمة التكنولوجیا لتحدیث قروض برنامج7

 االصول بملكیة تحتفظ االخرى المقرضة المالیة الجھات او التنمیة مصرف ان وبحیث

 . المعدات شراء في الحق للمنشأة تتیح الوقت نفس وفي

 الثقافي السیاحي والنقل السیاحیة والقرى االستراحات بناء : السیاحیة القروض برنامج8

 . واالتصاالت والمكاتب السیاحیة الخدمات وتطویر والصحراوي والترفیھي
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 المیداني االستطالع واقع فان ، االھلي االقتصادي للعمل بالترویج یختص وفیما ، واخیرًا

 سغر على یعمل االمد طویل برنامجًا اخر شئ اي قبل تقتضي للتحرك الالزمة االضیة بأن یبرز

 من یبدأ ان یمكن وذلك ، الدولة على االتكال عن واالبتعاد المواطنین بین االھلي العمل ثقافة 

 نفوس في القیم تلك وتثبیت االساسي التعلیمي النظام بھ یتعھد الذي والتربوي النفسي االعداد

 الفصل في تفصیًال ذلك التقریر وسیتناول . االقتصادیة الریادة عقلیة لتأسیس والطلبة التالمیذ

 . التالي

 سوق الى الجدد الداخلین تستھدف آنیھ برامج الترویج عملیة تستھدف ان یمكن كما

 یتم ممن او الجدد الخریجین او العمل عن الباحثین ذلك یشمل حیث ، والفردي التشاركي العمل

 . الخاص العمل الى وتحویلھم المدنیة الخدمة قطاع من تسریحھم

 

 شبیھة ، بالشباب خاصة مكاتب ھنالك تكون ان الحالة ھذه ثلم في االمر ویتطلب 

 وكیفیة االستخدام معلومات على تحتوى الحاسوب بأجھزة تزویدھا یجري ، االنترنت بمقاھي

 . (الخ... المطلوبة والموافقات وشروطھا القروض واستحصال التشاركیة انشاء طلب تقدیم

 

 مكاتب مھام توسیع الشعبیات تقاریر في الواردة االراء بعض تقترح الصدد وبھذا

 ودراسة جدیدة محلیة عمل فرص الستحداث تكوینیة مراكز بمثابة لتصبح لدیھا االستخدام

 مع والتنسیق المناطقیة الخطة ضمن المجاورة الشعبیات اطار وفي الشعبیة داخل العمل اسواق

 كثیفة المشروعات تراحواق ، الموقع على التدریب بشأن الخاصة والمنشآت الشركات اصحاب

 التشاركیة المشروعات في التكالیف رخیصة التقنیات واستخدام المحلیة الخطة في العمل

 . والفردیة

 تسجیل على االقتصار نشاطاتھا في تتجاوز ان المكاتب لتلك یمكن أخر جانب من

 وتوثیق المحلیة العاملة القوى اوضاع وتشخیص االستخدام بخدمات لتھتم عمل عن الباحثین

 . الخ ... البیانات قواعد وبناء العمل احصاءات

 

 یكون ان یجب االوسع اطاره في الخاص االقتصادي للعمل الترویج ان الى نشیر ان بقى

 لالقتصاد الشعبیة اللجنة امانة ، الشعبیات ، االساسیة الشعبیة المؤتمرات) المستویات جمیع على

 ، المسموعة االذاعة ، المرئیة االذاعة) مختلفة اعالمیة وسائل توظیف مع (... والتجارة
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 ، واالمكانات للفرص تفصیلیة معلومات تقدم التي والدوریات النشریات الى اضافة ، (الصحافة

  . (الخ... والحقوق بالتشریعات وتعرف
  (37) رقم اطار

  حول الدول تجارب من المستقاه النماذج بعض
 والمتوسطة الصغرى للمنشآت الترویج

 للعمل االقتصادیة للریادات والتجارة االقتصاد امانة قبل من دلیل اصدار-
 المعاییر حول معلومات توفر حیث ، مجانًا توزیعھا یجري التشاركي

 . والشعبیات المركزیة الدولة مؤسسات تقدمھا التي والفرص واالجراءات
 دلیل وھو ، االرباح جني الى الفكرة من التشاركي المشروع حول دلیل-

 ویستشھد التشاركي العمل تطویر في الممكن االبداع نواحي تشخیص
 ویوزع ، الخاص العمل میدان الى الدخول على ویحفز الناجحة بالتجارب

 . مجانًا
 التشاركي بالعمل الراغبین اسئلة على لالجابة (ساعة 12) مباشر ھاتف خط

 االقتصاد امانة فیھ تشترك ان یمكن والقانونیة الفنیة االستشارات وتقدیم
 ذات اخرى وجھات للتخطیط العامة والھیئة التنمیة ومصرف والتجارة
 واالوراق التشاركیة لتأسیس الالزمة االجراءات على ویجیب ، عالقة
 نشریات ارسال ویتم الخ... والشروط الدولة من المحتمل والدعم الالزمة
 . یطلبھا من عنوان على بالبرید
 المنشآت اوضاع حول للتخطیط العامة الھیئة قبل من يسنو تقریر اصدار

 االنجازات یوضح التشاركي والعمل والتشاركیة والمتوسطة الصغرى
 . البدیلة التطویریة الحلول ویطرح المشكالت ویشخص

 على والتشاركیة والمتوسطة الصغرى للمنشآت شعبیة روابط انشاء-
 مع وتتواصل عنھا وتدافع حقوقھا تدعم الشعبیات وفي الوطني المستوى
 . عنھا بدًال الدولة

 ذات االمانات قبل من استخدامھا یمكن التي القنوات عدید الشأن بھذا التقریر ویقترح

 ، الدولیة التجارب من اساسًا والمشتقة ، الشعبیات في االھلي االقتصادي للعمل للترویج العالقة

  (37 رقم االطار) یوضحھا وكما

 

 من جملة اعاله المقترحات نظر وجھات باالساس تعكس والتي االراء ةجمل الى إضافة

 العاملین راي واستطالع الصوره استكمال التقریر فریق حاول الشعبیات في والخبراء المسؤولین

 نظرھم وجھة وماھي ، تواجھھم التي المشكالت حول (والتشاركي الفردي) الخاص القطاع في

 بشأن توقعاتھم ھي وما ، عملھم لتسھیل الشعبیات بھا ومتق التي الحالیة النشاطات حول

 افضل اقتصادي مناخ توفیر اجل من نشاطھا في الشعبیات علیھا تركز ان یجب التي االتجاھات

  ؟ الخاص القطاع لعمل

 العالقات ونوعیة مستوى بأن الغالبیة قناعة ھو االجابات خالل من العام واالنطباع

 والتشاركي الفردي العمل) االھلي والقطاع الشعبیات في ؤولینالمس بین التفاعل وانماط

 تتبلور لم التي الشعبیات بعض في الیتواجد وقد ، تمامًا محدودًا یزل لم (المساھمة والشركات

 العمل ودعم تبني وكیفیة ضرورة حول الالزمة التخطیطیة والثقافة الواضحة الرؤیة بعد لدیھا

 العام القطاع على االتكال ثقافة مازالت اذ حولھ المحلیة التنمیة خطط وتمحور االھلي االقتصادي

  .المتبعة ھي
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 الى االھلي بالقطاع المشتغلین آراء من عالیة نسبة تدعو ، ذلك على التغلب اجل ومن

 لتقدیم اكفاء فنیین على تحتوي الشعبیات امانات داخل اقتصادیة وحدات استحداث ضرورة 

 مع العامة للعالقات مكاتب وانشاء والتشاركي الفردي للعمل الفنیة تواالستشارا المساعدات

 محاباة في تظھر قد التي والمحسوبیة االداري الفساد محاربة بأھمیة تطالب كما . التشاركیات

 . الشفافیة اطار في ذلك من بدًال والعمل اخرى دون تشاركیة

 

 القطاع كذلك یوفرھا نا یمكن المقترحة الخدمات ھذه مثل بأن التقریر ویضیف

 المھنیة المؤسسات او التجارة غرف اطار في بھ خاصة مراكز انشاء طریق عن لنفسھ التشاركي

 تقدیم تتولى شعبیة كل اطار في خاصة استشاریة مكاتب انشاء في التفكیر او والنقابیة

  . معقول بمقابل االستشارات

 تدریبیة مؤسسات ایجاد التشاركي للقطاع المھنیة التنظیمات بأمكان ذلك على عالوة

 والتسییر التسویق الیات على والتدریب االقتصادیة والریادات المشروعات الدارة بھا خاصة

 . الخ... بالنوعیة والتحكم التنظیمیة والمھارات المالي

 

 المحلیة االقتصادیة الریادات اشراك ، حالیًا بھ المعمول بالشكل الیجري ، أخر جانب من

 امانات بعض ھنالك ان بل ، المشروعات واختیار المحلیة الخطط اعداد في عنھم نوبی من او

 ، لمشكالت یتعرضون الذین التشاركیات باصحاب او الطلبات بمقدمي االحتكاك تتجنب الشعبیات

  . لدعمھم ماتقدمھ لدیھا لیس االمانات الن وذلك

 بعقد المتعلقة الرائدة اطاتالنش بعض تبني الى بادرت اخرى شعبیات ھناك المقابل في

 سبل وتدارس المشكالت بشأن للحوار الشعبیة في االھلي القطاع مع دوریة مشتركة اجتماعات

  . التطویر

 الفردي القطاع عینة طرحتھا التي تكرارًا االكثر القضایا نلخص ان ماأردنا واذا

 المشكالت نحدد وان ، بیاتالشع من الواردة والتقاریر الشخصیة المقابالت خالل من والتشاركي

 سواء المطلوبة التدخالت من مصفوفة في وضعھا فبأمكاننا العینة بھا تقدمت التي والمقترحات

 تلك لعمل التمكینیة البیئة لتحسین المركزي المستوى على او الشعبیات امانات مستوى على

  (36 رقم جدول) . القطاعات
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 القطاع عینة ترحتھااق التي التدخالت ملخص   (36 رقم جدول
 الشعبیات في والتشاركي الفردي

 التدخل مستوى

 المستوى

 المركزي

 مستوى

 الشعبیة

 نوعالتدخل

 االجراءات تنسیط × ●

● × 
 المناطق وانشاء المحالت لبناء االراضي توزیع

  الصناعیة والمجمعات

  الضریبي ءالعب من الحد × ∆

  الجمركیة السیاسة تعدیل ● ×

  التشریعیة والجوانب القوانین عمالا × ×

  والشركات التشاركیات توسیع تیسیر ∆ ●

  التصدیري الدعم ● ×

× ● 

 القروض اتاحیة في المساعدة / المالي الدعم

 شروط تحت والتحدیث للتوسع واالعتمادات

  المدى وبعیدة افضل

× ● 
 النشاء الجدد للداخلین القروض تقدیم في المساعدة

  الفوائد وتقلیل فردیة منشأة او تشاركیات

  والفنیة االقتصادیة التحتیة البنیة تطویر × ×

  االستثمار فرص حول الفنیة المشورة تقدیم × ×

× × 
 الصغرى المنشآت الحتیاجات والتحلیل اللرصد

  والمتوسطة

  المنظم غیر التجاري القطاع تنافس من الحد × ×

 الجدیدة التقینات اتاحیة × ×

  االستشاریة والمكاتب المعلومات مصارف انشاء × ×

  الفنیة والمساعدات التدریب توفیر ∆ ×

  وتعمیمھا الناجحة التشاركیة للممارسات الترویح × ×

× ● 
 والمتوسطة الصغرى المنشآت اوضاع مراقبة

  الھیكلة واعادة الخوصصة اجراءات من وحمایتھا
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  معینة وقطاعات قضایا في خلالتد على كاملة قدرة  × : الرموز  
  التدخل على جزئیة قدرة ∆            
  التدخل على قدره وجود عدم ●            

 
 للقطاع التنافسیة القدرة بضعف المتعلقة االسباب من التحقق معرض وفي ، اخیرًا

 حیث الجاباتوا االنطباعات تباینت فقد القطاع ھذا في العاملین یراھا حسبما التشاركي الفردي

 حین في ، كامل بشكل االقتصادي المناخ مالئمة عدم الى ذلك العینة افراد من %87 نحـو ارجع

 المعقدة البیروقراطیة االجراءات وتعقید االقتراض قنوات شحة على منھم %83 نحو باللوم القى

 تطویر اجل من قولةمع بفائدة االمد طویلة االعتمادات وغیاب والمحسوبیة االختیار في واالنتقائیة

 . جدیدة خارجیة اسواق واكتشاف والتوسع التقنیات

 الى التنافسیة القدرة ضعف في السبب المستجیبین من %76 من اكثر ارجع المقابل في

 القطاع حالة وسواد المتنافسین عدد وكثرة المحدودة الشرائیة والقدرة المحلي الطلب ضآلة

                              (37 رقم شكل) . السوق عمل یشوه الذي المنظم غیر التجاري

 التنافسیة القدرة ضعف في تتسبب قد التي الرئیسیة االسباب بین من ان ذلك الى التقریر ویضیف
 الصغرى المنشآت لعمل الواسع القطاعي التركیز غیاب ھي االھلي االقتصادي للقطاع

 شعبیات عدة یضم مناطقي تخطیط اطار في وا منفردة سواء بالشعبیات فالمفترض ، والمتوسطة

 ان مجاورة

األسباب األهم لضعف القدرة التنافسية للقطاع االهلي من وجهة نظر العاملين فيه

%87

%83

%83

%76

لمناخ االقتصادي عدم مالئمة ا
بشكل كامل

شحة قنوات االقتراض

البيروقراطية تعقيد اجرءات 

رة لمحلي وكث ضألة الطلب ا
افسين المتن

شكل رقم (38)

 
 مواردھا لطبیعة وفقًا تنمویة توجھات تحدد وان نمو ومراكز بؤر تأسیس الى تسعى

 االخر البعض یركز حین في السیاحة قطاع على البعض یركز كأن والبشریة والمادیة الطبیعیة

 وصناعة الجلود او النسیج او المحلیة ولیةاال الموارد او التصدیر واعادة الدولیة التجارة على

 للمشروعات التنافسیة القدرة في نوعیة قفزة یحدث ان یمكن ذلك ان حیث ، الخ ... االحذیة

 وكسب الشعبیات بین االقتصادي التكامل من حالة وتحقیق السوق وتوسیع والمتوسطة الصغرى

  . التصدیر رھان

                                                                                                            

                    

 

  المركزیة الكلیة السیاسات اثر
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  المحلیة الخطط على    

 تبقى للشعبیات المحلیة الخطط ان ، تحلیالت من التقریر مااورده بعد القول في نختلف ال

 الثالثة العقود خالل اعتمادھا جرى التي الكلیة االقتصادیة السیاسات محددات بأرث متقیدة

 تلك افرزتھا التي االقتصادیة بالبیئة تتأثر كما . االنتاجیة القطاعات على وتبعاتھا الماضیة

 اھمیتھ اغفلت الذي التنافس غیاب ظل في ، العامة االنتاجیة الوحدات غالبیة ان حیث ، السیاسات

 التكالیف حساب والى المواكبة الى السنین مدار على مضطره نفسھا تجد لم ، االقتصادیة البیئة

 وتحقیق الناتج لتحسین والمھاري التقني والتحدیث والتطویر البحث اسالیب واستخدام والعوائد

 وتتوقع الدولة على متكلة ظلت بل ، السوق في تواجدھا استدامة اجل من للربحیة اوسع ھامش

 . خسائر او الموارد في عجز الى تعرضت كلما منھا االعانة

 

 

 عدا) لیبیا في العامة االنتاجیة للمنشآت السائد النمط بأن نالحظ ، اخر جانب من

 من ھو (التصدیر نحو اصًال ومتوجھة االنتاج في نسبیة بمیزة تتمتع التي منھا الھایدروكاربونیة

 رقـم القانون صدور حد الى ظلت والتي ، الواردات محل االحالل نحو المتوجھة الصناعات نوع

 بأطار مرتبطة ، والتصدیر االستیراد وتحریر االقتصادي النشاط مزاولة بشأن 2002 لسنة (21)

 االستیراد من ومستفیده ، السلعیة الموازنة خالل من تنظیمھا یجري التي الكمیة الحمایة من

 . الصرف سعر توحید یتم ان قبل الموازي السعر فروقات مقابل للدینار الرسمي بالسعر

 

 ھیكلة اعادة بأتجاه الدولة تأخذھا بدأت التي الھامة الخطوات استكمال انتظار وفي

 اعاله لھ المشار القانون وصدور الصرف سعر توحید اھمھا من كان والتي ، الوطني االقتصاد

 آتالمنش غالبیة فان ، %50 بنحو التعریفة وتخفیض والتصدیر االستیراد رخص الغاء بشأن

 مستوى في حاد انخفاض من حالیًا تعاني الشعبیات بعھدة ادارتھا اصبحت التي العامة االنتاجیة

 وتأثرھا االنتاجیة العملیة تنظیم في والضعف ، التكالیف وارتفاع ، االنتاجیة الطاقات استغالل

 بصورة ذلك نویتبی . المنافسة والمنتوجات السلع امام االستیراد باب وبفتح الكمیة القیود برفع

 الجزء استمرار مع ، منھا العدید لدى الربحیة لھامش السریع التراجع مؤشرات في واضحة

 . الخسائر تحقیق في االكبر

 

 خالل من الشعبیات في التنمیة خطط على سلبًا انعكس قد كلھ ذلك فان الحال وبطبیعة

 ، منھا العدید توقف مع امةالع االنتاجیة الوحدات ارباح من المحلیة المیزانیات حصة انخفاض
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 تسدید عدم وكذلك ، المركزي االستثمار من استلمتھ الذي المال راس ارجاع عن ، فترة ومنذ

 عن توقف قد العامة المنشآت تلك من ھامًا جزءًا ان بل ، للغیر والدیون االھالك مخصص

 . االخیرة والنقدیة التجاریة االجراءات بعد نھائیًا االنتاج

 

 المؤسسات مشاكل حل في المحلیة التنمیة خطط لمساعدة مبادرة ایة فان ، شك وبدون

 اجراءات خالل من اال تنجح ان الیمكن ، الشعبیات ادارة تحت الواقعة العامة االنتاجیة والمنشآت

 لتلك الداخلي الوضع ھیكلة اعادة) الوحدي المستوى من بدءا واسعة جبھة على تمتد جذریة

 الكلي بالمستوى وانتھاء (منھا المستعصي وتصیفة خوصصتھا بلق واصالحھا المنشآت

 ومرورًا ، (االستخدام وسیاسات والنقدیة والمالیة التجاریة السیاسات اصالح خطوات استكمال)

 من تحد التي والضوابط المعوقة البیروقراطیة من والحد المؤسسي التطویر) الوسطي بالمستوى

 . (الحوافز

 تحمیل والیمكن ، مجتمعة ومحلیة ومناطقیة مركزیة داتمجھو كلھ ذلك ویتطلب

 . ذلك مسؤولیة لوحدھا الشعبیات

 

 خالل من الشعبیات في المحلیة الخطط على الكلیة السیاسات اثر یتجلى ، اخر جانب من

 المناخ ان حیث ، االھلي االقتصادي بالقطاع النھوض على المحلیة االدارة قدرة ضعف

 القطاع لذلك الخاصة المنشآت وخدمات منتجات على مباشر بشكل یؤثر يالمحاب غیر االقتصادي

 وعلى ، والتنظیمیة المؤسسیة اوضاعھا وعلى (المساھمة والشركات والتشاركي الفردي القطاع)

 البیروقراطیة واالجراءات والقیود السوق حوافز ضعف ان إذ ، ونموھا توسعھا امكانیة عدم

 على سلبیة بصورة اثر قد ، المعامالت في الشفافیة على القائم غیر المؤسسي والتشعب المعوقة

 مستلزمات الى بیسر المنشأت تلك وصول امكانیة من وحد ، االستثمار في التوسع نحو الدافعیة

 . االولیة والمواد والمعدات والمكائن المال كرأس الضروریة والمدخالت االنتاج

 فان ، االخیرة االستیراد تحریر اتاجراء بعد المدخالت توفر افتراض في وحتى

 للمنشآت الشرائیة القدرة تفوق عالیة تكلفة ذات تجعلھا السوق عمل تعتري تزل لم التي التشوھات

 توفیر من المنشأت تلك التتمكن قد او ، المساھمة والشركات التشاركیات ولغالبیة الصغرى

 لصعوبة او (بالتقسیط) باالجل البیع خیار النعدام نظرًا المعدات لشراء المطلوبة المالیة الموارد

 . الدولة تملكھا التي المصارف من ماتكون غالبًا التي القروض على الحصول
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 العامة االنتاجیة المنشآت اداء على تؤثر التي المشكالت طبیعة من المیداني للتحقق

 افرزتھا التي سلبیةال االثار وتشخیص ، المحلیة التخطیطیة القدرة وعلى الشعبیات في والخاصة

 واالداریین المحلیین والخبراء المسؤولین راي على التعرف یفیدنا ، الكلیة االقتصادیة السیاسات

 المشكالت فرز اجل من ، والزراعة التحویلیة الصناعة قطاعي منشآت من عینة في  والمساھمین

  . المواجھة تتطلب والتي االولویة ذات

 

 رئیسیة مشكالت لستة جردًا (37 رقم الجدول) لنا یوضح التحویلیة الصناعات بقطاع یختص فیما

 في سواء حد على والخاصة العامة االنتاجیة المنشأت نشاط على مباشرًا سلبیًا تأثیرًا تؤثر

 . الشعبیات

 ثالثة الى (جدًا ھامة) عالمة المستجیبین علیھا وضع التي المشكالت تلك تصنیف وباالمكان

 . االنتاجیة للمنشأة والمخرجات والعملیات المدخالت من كل على تؤثر انواع
 العاملین نظر وجھة من التحویلیة الصناعة قطاع على تؤثر التي اھمیة االكثر المشكالت (37) رقم جدول

 المشكلة جدًا مھم مھم نوعًا مھم مھم غیر

  واالنتاج التشغیل مستلزمات توفیر عدم - 78.7% 13.3% 5.6% 2.3%
  الوطني المستوى على الصناعي التخطیط غیاب - %.74 13.8% 8.4% 3.7%

 على القدرة وعدم االنتاج في المستخدمة التقنیة تقادم 62.1% 20.8% 11.8% 5.3%
  تحدیثھا

 في القیادیة للوظائف المناسب االختیار عدم- 60.2% 22.6% 12.1% 5.2%
  العامة المنشآت 

  الصیانة ودوریة واسالیب مستوى فاضانخ - 57.8% 27.2% 11.9% 3.1%

  المنشآة بطاقة مقارنة االنتاج مستوى تدني - 55.3% 33.1% 4.7% 6.9%
  المنشآت ھیكلیة اعادة في التباطؤ - 53% 26.9% 11.4 8.8%

  العمالة عدد تضخم - 51% 29.9% 9.5% 11.5%

 

 

 وما القطاع ھذا في ملونالعا منھ یعاني ما ان االولویة حسب ترتیبھا خالل من ویبدو

 وجود تضمن بنیة في العمل شروط توفر عدم ھو االساس بالدرجة والخبراء المسؤولون یدركھ

 للعملیة الالزمة المدخالت اتاحیة عدم باالحرى او ، لھا المستمر واالمداد االنتاج مستلزمات

 . المستجیبین من %79 نحو السلبي االثر ناحیة من جدًا مھمة انھا على اكد حیث ، االنتاجیة

 المستوى على الصناعي التخطیط غیاب ھو نظرھم في االمداد في التقطع لذلك المنطقي والربط

 وتلك .القطاع ذلك لعمل واالستراتیجیات االھداف یحدد الذي الرئیسي المدخل بأعتباره الوطني

 االنمائیة الخطط داعتما عن الدولة تخلي ان حیث ، القطاعات لجمیع مشتركة مشكلة الواقع في
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 على السلبیة بالغ بشكل اثر قد 1986 عام بعد السنوات والمیزانیات البرامج بتطبیق واالكتفاء

 . والخدمیة االنتاجیة القطاعات اداء

 

 االجابات فتحدد ، ذاتھا االنتاجیة بالعملیة والمرتبطة االولویة ذات للمشكالت بالنسبة اما

 تقادم مشكلة وھما ، للمنشأة التنافسیة والقدرة االنتاجیة الكفاءة على حالیًا یؤثران عنصرین اھم

 العینة افراد من (%62) نحو ذلك على اكد حیث تحدیثھا على القدرة وعدم االنتاج في التقنیة

 والتي االدارة وضعف المنشأت في القیادیة للوظائف المناسب االختیار عدم مشكلة الى اضافة

 . االجابات من (%60) نحو باجماع حظیت

 

 تدني في تمثلت قد المخرجات على االثر في االولویة ذات المشكالت فان ، واخیرًا

 والعملیات المدخالت لمشكالت محصلة الواقع في وھي ، المنشأة بطاقة مقارنة االنتاج مستوى

 . المستجیبین من %55 نحو جدًا مھمة اعتبرھا حیث ،

 العامـة المنشـآت ھیكلة اعادة في بالتباطؤ مایتعلق میةاالھ تسلسل ناحیة من المشكلة تلك وتلي

(53%) . 

 البحث عینة ترتیئھا التي الخیارات حول ، عالقة ذو یبقى ولكن ، منفصل سؤال وفي

 تصل منھم عالیة نسبة فضلت فقد ، العامة الصناعیة المنشأت ھیكلة العادة االھمیة تسلسل حسب

 في العامة المنشأت دخول خیار ذلك یلي ، منھا خاسرال تصفیة خیار اولویة (%75) نحو الى

 المنشآت اسھم وطرح الملكیة دائرة توسیع خیار ، (%56) اجنبیة شركات مع شراكة مشروعات

 تخضع مستقلة ادارة ضمان مع الشعبیة الدارة المنشآت تملیك وخیار ، (%43) السوق في

 . (%43) الربحیة لمعاییر

 یسانده لم حیث االولویات سلم نھایة في یأتي االھلي للقطاع بالكامل المنشآت بیع خیار ان ویبدو

 . (38 رقم جدول). العینة افراد من (%32) نحو اال

 
 المستجیبین یراھا كما العامة المنشآت ھیكلة اعادة خیارات (38) رقم جدول

 الخیار جدًا مھم مھم ما نوعًا مھم مھم غیر
  الخاسرة نشآتالم تصفیة - 74.9% 13.5 6.8% 4.8%

 شركات مع شراكة مشروعات في العامة المنشآت دخول - 55.5% 26.5% 10.7% 7.3%
  اجنبیة

 السوق في المنشآت اسھم وطرح الملكیة دائرة توسیع - 42.5% 27.2% 18.3% 12.0%
  واالھلي العام القطاع بین شراكة)

 مستقلة ادارة ضمان مع اتالشعبی الدارات المنشآت تملیك - 43.1% 29.4% 12.3% 15.1%
  والربحیة التنافس لمعاییر تخضع
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  اجنبیة او محلیة شركات الى المنشآت خدمات تأخیر - 38.9% 29.9% 17.8% 13.5%
  االھلي للقطاع بالكامل العامة المنشآت بیع - 31.8% 25.5% 22.7% 19.9%

 

 

 الصناعیة االنتاجیة شآتالمن في المشتغلین عدد تضخم بمشكلة یتعلق وفیما ، واخیرًا

 وطرق واسبابھا الظاھرة ھذه بشأن متضاربة آراء ھنالك أن فیبدو اداءھم مستوى وتدني العامة

 . %51 نحو المخرجات على السلبي اثرھا ناحیة من جدًا ھامة كونھا الى اشار وقد . مواجھتھا

 

 االنتاجي لقطاعا ھذا في لالستخدام سیاسة لتطویر الممكنة البدائل عن السؤال وعند

 تطبیق على العمل اولویة على (%94) الغالبیة اجمعت ، افضل انتاجیة مستوى وتحقیق الحیوي

 ووضع والتنظیمي والفني المھني والمستوى االداریة القدرات مستوى ورفع االداري االصالح

  . العامة المنشآت بادارة لھم یعھد ولمن للمصعدین تدریبیة خطط

 

 موضوعیة معاییر الستخدام مقترحًا لیتضمن االھمیة سلم في خراال البدیل ویاتي

 التوظیف عن واالبتعاد االنتاجیة لزیادة االقتصادي والحساب الجداره على قائمة للتوظیف

 . العینة افراد من %90 نحو ذلك على اكد حیث المحسوبیة على القائم االجتماعي

 

 وضرورة المنشآت في للعاملین الشرائیة القدرة زیادة مقترح وضع المستجیبون ینس ولم

 الحوافز اساس على قائم بدیل نظام وتطبیق 1981 لسنة (15) رقم المرتبات بقانون النظر اعادة

 نحـو ذلك سـاند حیث االستخدام سیاسة لتطویر االولویة ذات المقترحات بین ، االداء ومعاییر

 . منھم 88%
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شكل رقم  (39)     اهم البدائل الممكنة لتطوير سياسة االستخدام في القطاع         
      الصناعي من وجهة نظر عينة المسح
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تطبيق سياسة شاملة لالصالح االداري

اتباع معايير موضوعية للتوظيف

اعادة النظر بقانون المرتبات

لقبول الجامعي ربط التخطيط للقوى العاملة بسياسات ا

تحويل االعداد الفائضة نحو القطاع االهلي

تسريح الفائضين عن طريق التعويض

 
 العاملة للقوى التخطیط ربط ضرورة الى تدعو مقترحات جاءت العالیة النسبة وبنفس

 كما ، المستجیبین من (%87) نحو ذلك على اكد حیث بالجامعات القبول بسیاسات الصناعیة

 اثناء والتدریب المھني التطویر اجل من المنشآت داخل تدریبیة مراكز ایجاد افضلیة الى تدعو

 . العینة اجمالي نم %88 نحو المقترح ذلك اید وقد . الموقع على الخدمة

 فقد الصناعیة المنشآت في العمل قوة من الفائضة االعداد تسریح بمقترح مایختص اما

 القطاع في والعمل التأھیل العادة وطني ببرنامج ذلك یرتبط ان على العینة من %82 نحو ایده

 اال سنة لمدة بطالة تعویض منحة اعطاء طریق عن التسریح مقترح یحظ لم حین في ، االھلي

 . (39 رقم شكل) . االراء من %48 بنحو

 

 

 إذ ، الصناعي القطاع نظیره عن الزراعي القطاع على الكلیة السیاسات اثر والیختلف

 نظر في االداء واقع على السلبي تاثیرھا في جدًا المھمة المشكالت اولى من ان النتائج من یتبین

 من %75 نحو حددھا حیث ، طنيالو المستوى على الزراعي التخطیط غیاب ھي العینة

 .المجموع

 نحو لھا اشار فقد ، القروض وتوفیر الرزاعي الدعم عن الدولة تخلي مشكلة ذلك یلي  

 بنحو حظیت حیث المیاه استخدمات في الھدر مسالة االثر حیث من ذلك عن تقل وال . 64%

 االالت توفیر في صوالنق %59 االعالف توفر عدم مشكلة ذلك في یلیھا . االجابات من 60%

 . %56 الزراعیة والمعدات

 

 بالشكل المحسنة البذور توفیر عدم بینھا من ثانویة اولویة في اخرى مشكالت وتقع

 االسالیب تطبیق وعدم ، %52 االسعار استقرار وعدم الزراعي المنتوج وتسعیر ، %52 الكافي
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 . %51 الزراعـي خصصللت خریطة اتباع وعدم . %54 السیاسات تحدید في االقتصادیة

 (39) رقم جدول . (االجابات من %45) الزراعیة االراضي على العشوائي البناء وزحف
 

 فیھ العاملین نظر وجھة من الزراعي القطاع على تؤثر التي اھمیة االكثر المشكالت (39) رقم جدول             

 المشكلة جدًا مھمة مھمة مھمة غیر

  الوطني المستوى على الزراعي یطالتخط غیاب 74.4 28.9 4.7

 القروض وتوفیر الزراعي الدعم عن الدولة تخلي 64.0 31.8 4.2

  المیاه استخدمات في الھدر 59.5 34.0 6.5

 االعالف توفر عدم 59 36.8 4.3

  الزراعیة والمعدات االالت في النقص 56.3 38.3 5.3

  افك بشكل المحسنة البذور توفیر عدم 54.1 42.8 5.0

  السیاسات تحدید في االقتصادیة االسالیب تطبیق عدم 52.2 41.9 4.0

  الزراعیة االراضي على للبناء العشوائي الزحف 51.2 45.6 9.6

  االسعار استقرار وعدم الزراعي المنتوج تسعیر 51.1 43.8 4.1

  الزراعي للتخصص خریطة اتباع عدم 44.8 43.6 5.2

 

 

 

 ان مفادھا بنتیجة الخروج على تساعدنا المیدان من المشتقة قائقالح ھذه ان ، خالصًة

 مالم للموارد افضل توظیف تحقیق في لوحده یفلح لن سوف الشعبیات في المحلي التخطیط

 المناخ وتوفیر الكلیة االقتصادیة السیاسات بمراجعة اساسًا یھتم فاعل مركزي تخطیط یصاحبھ

 المشكالت تلك كل الى تؤدي التي والقیود المحددات لةإزا على والعمل المناسب االستثماري

 بمستوى والنھوض االقتصادیة حركیتھا تطویر في الشعبیات قدرة وتشل اعاله المذكوره

 . االنتاجیة قطاعاتھا

   

 یتضمن والذي سلفًا التقریر لھ اشار الذي 2002 للعام (21) رقم القانون فان شك وبدون

 وخفض والتصدیر لالستیراد التدریجي والتحریر االھلي االقتصادي النشاط ممارسة نطاق توسیع

 ھي المالیة لالوراق سوق وانشاء الضریبي بالتعدیل والتفكیر ، الصرف سعر وتوحید التعریفة

 البدیلة االقتصادیة للسیاسات الشامل والتطبیق االقتصادیة الھیكلة اعادة طریق في ھامة خطوات

 . الشعبیات في حقیقیة تنمیة لتحقیق لمالئما االقتصادي المناخ وتوفیر
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 الشعبیات في االداریة القدرات واقع    
 

 وتوفیر االداریة القدرات قیاس ادوات لتطویر كافیًا وقتًا العمل فریق استغرق لقد

 الذي التحدي أنب منھ اعتقادًا تحدیثھ بدائل وترسم االداري بالواقع تبحث التي الخلفیة الدراسات

 وال .المؤسسي والتطویر الموارد إدارة قي اساسًا یتمثل الحاضر الوقت في الشعبیات تواجھھ

 مدى حول واسعًا بناء نقاشًا اثار قد الشعبیات نظام نحو التحول ان الشأن بھذا المتتبع على یخفي

 الالمركزیة عملیة انو خاصة ، الجدیدة مسؤولیاتھا وتنظیم تسییر على المحلیة االمانات قدرة

 كل في المطلوبة الوظائف وتحدید المدنیة الخدمة في للعاملین حصر وجود بدون تمت قد االداریة
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 تشریعیة اسس ووضع االستحداث تتطلب التي الحرجة المھن وتسمیة الفائض وفرز شعبیة

 الالزمة یمیةالتنظ وااللیات المدنیة الخدمة في العاملة القوى نشر والعادة للتوظیف وقواعد

 . االداري للضبط

 

 كحالة ، لیبیا في المدنیة الخدمة قطاع ان والوظیفیة الھیكلیة الناحیة من علیھ المتفق ومن

 االقتصادیة الموارد قاعدة مع الیتناسب واضح تضخم من اساسًا یعاني ، النامیة البلدان غالبیة في

 االجور مستوى تدني ھو التضخم ھذا لمثل الحاصلة النتیجة وان ، (النفطیة غیر) المتجددة

 القدرات تدني ، ثم ومن ، العاملین انتاجیة وفي االداء في الدافعیة ضعف ، وبالتالي ، الحقیقیة

 . المقدمة الخدمات ونوعیة االداریة

 

 المدنیة الخدمة جھاز على بالتدریج طرأ الذي التضخم ھذا مثل بأن نستنتج ان وبأمكاننا

 تبنت قد االجتماعیة الفلسفة الن وذلك ، تجنبھ بالسھولة یكن ولم حتمیًا امرًا انك قد ، الثورة بعد

 االجتماعي الطلب ومقابلة ، للجمیع ثابت رزق مورد وتوفیر االساسیة الحاجات إشباع مبدأ

 . البشري الرفاه مستوى لتحسین

 

 توظیف على توعمل الكامل التشغیل مبدأ الثورة طبقت فقد ، الفلسفة ھذه مثل اطار وفي

 القطاع في العاملین من كبیرة اعداد تحویل الى إضافة ، فیھ وراغب العمل على قادر فرد كل

 المدنیة الخدمة قطاع ترھل الى الزمن مرور مع الحالة ھذه قادت وقد . العام القطاع الى االھلي

  .عصیًا امرًا كفؤة بصورة وتسییره الجھاز ذلك ادارة من جعلت التي الدرجة الى

 

 الخدمة قطاع في العاملین عدد اجمالي بان یتضح المتاحة البیانات استعراض خالل ومن

 الف 660) نحـو الى 2001 عام في وصـل قد (والالمركزي المركزي المستویین على) المدنیة

 . (موظفة موظف

 یعني فذلك ، نسمة ملیون 5.3 بحدود كان قد المذكور للعام اللیبیین السكان عدد بأن علمنا ما واذا

 . العامة الخدمة اجھزة في یعملون السكان من %12.5 ان
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لمدنية  شكل رقم (40) نسبة السكان العاملين في أجهزة الخدمة ا

( مقارنة ليبيا بالمعدالت العالمية )

 
 

 انھا حیث العالمیة النسب مع مقارنتھا ماتمت اذا النسبة ھذه في الحاد التضخم ویتضح

 وامریكا %2.6 آسیا دول ولدى ، %2 من اكثر االفریقیة القارة دول لدى بالمعدل التتعدى

 اكثر الكامل التشغیل قوانین ورثت التي الشرقیة اوربا دول لدى كذلك والتتجاوز ، %3 الالتینیة

  (40 رقم شكل) . %7 من
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ليبيا  مصر تونس المغرب االردن

شكل رقم (41)  نسبة السكان العاملين في اجهزة الخدمة المدنية 
  ( مقارنة ليبيا بالمعدالت العربية )

 
 في العاملین نسبة بأن نالحظ بیانات عنھا تتوفر التي العربیة الدول بعض مع وبالمقارنة

 في %3 و المغرب في %2.7 و االردن حالة في %1.6 التتعدى السكان بین العامة الخدمة

 وخریجة خریج لكل العامة الوظیفیة توفیر بقوانین تلتزم مازالت التي صرم وفي ، تونس

 . (41 رقم شكل) . %5.7 من اكثر النسبة التتجاوز

 

 توضح الشعبیات على المدنیة الخدمة قطاع في العاملین اجمالي بتوزیع یتعلق فیما

 مرتبھ یستلم زيالمرك موظف الف 530 نحو ھنالك ان ، 2001 للعام العامة الخزانة احصاءات

  . الشعبیات مستوى على الخزانة من

 

 في جلیًا تفاوتًا ھنالك بأن نالحظ ، (42 رقم الشكل) یبینھا التي والمعدالت االرقام مراجعة وعند
 ذات الكبیرة الشعبیات في المعدل ذلك یرتفع حیث ، الشعبیات بین (مواطن / موظف) معدل

 موظف حدود الى المثال سبیل على مصراتة شعبیة في وتصل ، والخدمیة الحضریة المراكز
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 بالنسبة وكذلك افراد 7 لكل موظف طرابلس شعبیة وفي افراد 5 لكل واحد

معدل موظف لكل مواطن في الشعبيات
(عينة مختارة للحدود العليا والدنيا )
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مصراته  طرابلس  بنغازي
 البالغ للشعبیات العام المعدل من اقل بأجمعھا وھي ، افراد 8 لكل موظف بنغازي لشعبیة

1 : 10 .  

 عریضة وخدمیة اقتصادیة قاعدة كالتمتل التي الشعبیات بعض بان یالحظ ، االخر الجانب على

 شعبیة حالة في تصل حیث حادًا انخفاضًا المعدالت تلك فیھا تنخفض والنائیة الصغیرة او

 وكذلك ،19:1 نحو الى غدامس شعبیة وفي مواطن 21 لكل موظف نحو الى صرمان / صبراتة

 فیھا المعدل صلفی ولید بني شعبیة اما ، منھما لكل (16:1) ومرزق الشاطئ وادي شعبیتي في

  .17:1 نحو الى

 

 بدایة منذ تدریجیة بصورة لیبیا في االداري الجھاز في العاملین عدد تصاعد ، تأریخیا

 ، العمل قوة اجمالي من %54 نحو یشكل اصبح حیث ، 1984 عام قمتھ الى ووصل ، السبعینات

 السكاني النمو معدل نظیره المدنیة الخدمة قطاع في التوظیف في النمو معدل فاق فقد وبذلك

 . الفترة تلك خالل

 

 من الثاني النصف قدوم مع بالتراجع العام للتوظیف المرتفع البیاني الخط ذلك بدأ وقد

 انتجت اللیبي االقتصاد في صدمة احدث مما النفط اسعار في الحاد التدھور شھد والذي الثمانینات
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 على القائمة االلتزامات لحجم الضخم ءلعبا ذلك في وصاحبھا ، النمو معدل في شدیدًا انخفاضًا

  . التنمیة مشروعات

 

 میزان في والخلل ، المحـلي العام الدین حجم زیادة لذلك البینة االثار من كان وقد

 ومن ، المختلفة للموازنات المتزایدة المالیة المتطلبات تلبیة صعوبة الى اوصل مما ، المدفوعات

 مراجعة معھ تمت الذي االمر ، (المرتبات) منھا االول بالباب یتعلق اوم ، االداریة المیزانیة بینھا

 . العام القطاع في التوظیف لعملیة المفتوح الباب سیاسة

 

 في واضحًا انخفاضًا افرز قد 1995 لعام السكاني التعداد بان نالحظ ، ذلك جراء من

 ان اال . %39 حدود الى لصتتق حیث ، العمل قوة اجمالي من المدنیة الخدمة في العاملین نسبة

 االخیر المسح یدلل اذ ، 1999 عام الشعبیات نظام تطبیق بعد االرتفاع الى عاودت النسبة تلك

 اخرى مرة لتصل حادة بصورة زادت قد العمل قوة اجمالي من النسبة ان ، 2001 العاملة للقوى

 . %48 نحو الى

 وقعت قد ، العمل تكلفة تراعي ان من بدًال الشعبیات ان ، ذكره سبق كما ، الواضح ومن

 ، المیزانیة تتحملھ مما بأكثر عمالھ بتوظیف تقوم جعلھا مما ، االجتماعیة الدوافع ضغط تحت

 الدارة وسیلة بل ، ذاتھا بحد غایة لیس ھو المدنیة الخدمة المركزیة بنظام االخذ ان بذلك متناسیة

 . المحلیة االحتیاجات لمقابلة افضل وظیفي اداء وتحقیق فاعلیة اكثر بصورة الموارد

 

 ، المدنیة الخدمة جھاز الصالح الدولة بھا قامت التي المحاوالت مراجعة خالل ومن

  .العامة الخدمة وبنیة بادوار النظر العادة عدیدة بمبادرات 1986 عام منذ قامت قد بأنھا نالحظ

 لنا یتبین الغرض لھذا لھاتشكی تم التي المتعاقبة للجان التوصیات محتوى تحلیل وعند 

 آلیات واعمال االداریة بالكفاءة النھوض ضرورة على المقترحات بین اجماع شبھ ھنالك بأن

 معاییر وتطبیق التكالیف من واالقالل والمالي االداري الفساد من والحد والشفافیة المسائلة

 وقانون التنظیمیة لالھیاك مراجعة في نظرت قد اخرى لجان ھنالك ان كما . للتوظیف واضحة

 العاملین ظروف وتحسین للحوافز نظم بتطبیق واوصت ، 1981 لعام (15) رقم المرتبات

   .االنتاجیة القطاعات على الفائضة العاملة القوى نشر واعادة

 

 تفلح لم عنھا نتجت التي والمقترحات المحاوالت تلك جمیع ان لھ التنبیھ مایمكن ان اال

 التقلیدیة بالمقاربة دائمًا تصطدم وكانت مرونھ اكثر وجعلھا السائدة یروقراطیةالب الثقافة تبدیل في
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 المدنیة الخدمة اجھزة تقوده الذي العام القطاع بأن ترى والتي ، قریب حد الى سائدة ظلت التي

 التفكیر حالة في وحتى وعلیھ ، ضمانًا االكثر الرزق مورد وھو ، للتنمیة االساسي المحرك ھو

 المنشآت باتجاه یكون لنقلھم المقترح المكان فان المدنیة االجھزة في العاملین دعد بخفض

 والدلیل ، العمالة في تضخم من تعاني االخرى ھي المنشآت تلك ان متناسین ، العامة االنتاجیة

 بان تبین حین 2000 عام للتصنیع العامة الھیئة بھ قامت الذي المسح افرزه ما ھو ذلك على

 الحاجة عن زائد موظف/12000 وبواقع . الصناعیة العمل قوة من %20 نحـو لیشك الفائض

 . االھلي القطاع الى تحویلھم المقترح ومن

 

 ویعالج االساسیة الشعبیة المؤتمرات أقرتھا موسعھ تصورات ھنالك ، الحالي الوقت في

 المباشر لتدخلا من الحد على تؤكد والتي المدنیة الخدمة قطاع اطارھا في السیاسات راسمي

 دور لتوسیع مالئمة ومؤسسیة اقتصادیة بیئة توفیر بأتجاه والسیر الوطني االقتصاد في للدولة

 االقتصادي النمو تحقیق في الفاعل واالسھام العامة الخدمات انتاج في واالھلي التشاركي القطاع

. 

 

 بالتأكید سیقود سعةالمو السیاسة تلك الھداف ناجحًا تطبیقًا ان ، الشك الى الیرقى ومما

 وتشكیلة ادوار فان وبالنتیجة ، للخدمات المباشر التوفیر في الدولة ووظائف حجم خفض الى

 التحول على القادرة الحدیثة اللیبیة الدولة فبناء . االساس ھذا على ستتغیر المدنیة الخدمة اجھزة

 مدنیة خدمة قطاع یتطلب المباشر والدیموقراطي الالمركزي التسییر الى المركزي التسییر من

 . المھنیة من عال جانب وعلى فاعل

 

 ، مغـایرًا منظورًا اخذت قد للدولة الحالیة الرؤیة فان ، الجدیدة السیاسة ھذه مثل ضوء وعلى

  : باالتي واھدافھ مسلماتھ یحدد ان للتقریر یمكن

 الجوانب على اءاالبق مع منعزًال جیبًا الیشكل ان یجب المدنیة الخدمة نظام إصالح إن2

 بل ، السابق في حدث كما المباشر التأثیر ذات المتغیرات وثبات تغییر دون االخرى

 . ككل ھیكلتھ واعادة العام القطاع الصالح اوسع برنامج من جزءًا یكون ان یتحتم

 لالصالح بالتخطیط عضویًا ارتباطًا یرتبط ان یجب االقتصادي لالصالح التخطیط إن3

 تتمتع میزانیات وفرض الكلي االقتصاد مستوى على استقرار حقیقت وان ، االداري

 حجم وتخفیض المدنیة الخدمة اجھزة تطویر جھود لدعم اساسیة خطوات ھي بالتوازن

 واستجابة فعل كرد لھ النظر الیمكن االداري االصالح فان ، ھنا ومن . فیھا العاملین



 386                                                                                                مستقبل الالمركزية في اطار التحول الشامل 2002-ليبيا–ي للتنمية البشرية التقرير الوطن

 لمقابلة مستمرة عملیة بمثابة نیكو ان یجب بل االقتصادي االداء ضعف لحالة ظرفیة

 . االقتصادیة االساسیات ومواجھة المتجدد الطلب

 

 بأن ترى االداري االصالح عملیة في اتباعھا المنوي السیاسات فان السیاق ھذا مثل وفي

 حیث ، اھمیتھ من بالرغم لوحده الیكفي التكالیف بأختزال االقتصادي المعیار على االقتصار

 النشاء التخطیط بضرورة تتعلق االثر بالغة اخرى اساسیة مشكالت معالجة على التركیز یغفل

 في یعمل ان على ، السیاسات ورسم تحلیل عملیة في عالیة قدره وذو المدنیة للخدمة فاعل نظام

 ، الشعبیة االدارة مھام بتولي جدیرًا یصبح وبحیث ، والمسائلة الشفافیة عنصري لھ تضمن بیئة

 . المباشرة للدیمقراطیة االجتماعیة فةالفلس تحددھا كما

 تحویر بأتجاه بالتحرك البدء ضرورة الى وبالحاح یدعو الجذري التوجھ ھذا مثل فان ھنا ومن

 الشعبي التسییر مفھوم الى البیروقراطیة / العامة لالدارة التقلیدي المفھوم من لالنتقال القواعد

 حیث الوطني ولالقتصاد للمواطن الخدمات تقدیمو النتائج تحقیق نحو والمتوجھ العامة للمصالح

 . (40 رقم جدول) تمامًا مختلف وتطبیقاتھما المفھومین بین الفرق ان

 

 الجدارة معاییر واعتماد للحوافز واضحة نظم اعتماد ضرورة الى ذاتھ التوجھ یدعو كما

 دخلھ بمستوى اءواالرتق التخفیض عملیة بعد بھ االحتفاظ سیتم الذي المدني للجھاز والجدوى

 . االھلي القطاع مع التنافس وفي االداء في بالدافعیة یتمتع كي ، ومرتباتھ

 

 ماسیتم توظیف باالعتبار للدولة الجدیدة السیاسة تأخذ ان لیقترح التقریر بفریق ھذا ویدفع

 استثماره اعادة طریق عن ، الحاجة عن الفائضین العاملین حجم تخفیض جراء من ادخاره

 . بھ واالرتقاء االداري الجھاز لتطویر

 
 المواطن نحو المتوجھة االدارة مقابل البیروقراطیة االدارة (40) رقم جدول          

 البیروقراطیة االدارة المواطن نحو المتوجھة االدارة

  المقبلة وآفاقھا احتیاجاتھا على تركز  -  وتوقعاتھ المواطن حاجات على تؤكد -
  وھرمیة مجزاه بطریقة ومسؤولیاتھا ادوارھا على تركز  كفریق بوظائفھا وتقوم تعمل بأن االدارة تمكین على تركز-

 التي وبالمھام بھا تتحكم التي الموارد بحجم نفسھا تعرف  للمواطنین تحققھا التي بالنتائج نفسھا تعرف -
  تنجزھا

 قبل من الطلب في التغیرات الى باالستجابة عملیاتھا تحور
  بالروتین تلتزم -  المواطنین

 وتقدیم التنافسیة القدرة تطویر اجل من الدائم للتجدید قابلة -
  للمواطن افضل خدمات

 لمتطلبات حساب دون الوظیفي ھیكلھا على تحافظ -
  التغییر

  المؤتمرات على تفرضھا جاھزة وخطط سیاسات لدیھا - تفرزه الذي التفاعل خالل من وخططھا سیاساتھا تشتق -
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 وفق سیاساتال بتحویر وتقوم الشاملة الشعبیة المشاركة
  الحاجات ومعیار السوق معیار : معیارین

  االساسیة الشعبیة 

 اتخاذ عملیة في العاملین جمیع اشتراك ضرورة على تؤكد
 العمل ومقاییس المستمر التأھیل مبدأ وتعتمد ، القرار

 . المنتج

 ھرمیة ولدیھا التطبیقي لعملوا الذھني العمل بین تفرق-
  والفني المھني التصنیف في متحجرة

 

 

 لالصالح الجدیدة للسیاسة االخرى الھامة الجوانب بین من ان الى االشارة من والبد

 حجم تخفیض ان حیث االجتماعي والعدل االجتماعیة التكالیف جوانب مراعاة ھي االداري

 فذلك ، الدول غالبیة لدى یحدث كما ، التعسفي التسریحو االستغناء مجرد عندھا الیعني العاملین

 . الجماھیري المجتمع في لھ المكان اجراء

 

 یھتم العاملة القوى نشر العادة متكامل وطني برنامج تصمیم لھ المخطط من فان وعلیھ

  . االھلي القطاع في والعمل االنتاج الى المدنیة الخدمة اجھزة من تحویلھم یتم بمن

 
 (38) مرق إطار

 الشعبیات في الفاعلة الشعبیة االدارة خصائص
 جماھیر قبل من المؤثرة الكلیة والمشاركة المباشرة الدیمقراطیة على قائمة -

  االساسیة الشعبیة المؤتمرات
 في المحلیة الجماھیر قبل من ومصعدة  16-، الشعب سلطة شرعیة تحمل -

  الشعبیة
  اداءھا حول دوریة تقاریر وتنشر ضوحوالو الشفافیة اطار في تعمل 
  المختلفة والفئات للشرائح الشعبیة باالطروحات وتقبل تتحمل 
  ومتحكمة مھنیة كونھا من اكثر تسییریة 
  للمسائلة تخضع 
 . المسؤولیة بتولي لھا عھدت التي الجماھیریة بالثقة تحظى 
  المواطن خدمة نحو متوجھة 
 وتطویر الجماھیر بحاجات اللصیقة المحلیة الخطط تصمیم ىعل قادرة -

  الفاعلة والتنظیمیة االداریة االسالیب وتطبیق الموارد
 وبین االجتماعیة الشرائح بین االجتماعي والعدل المساواة بجوانب تنھض -

 . الجنسین
 لالغراض الموارد وتعبئة المحلیة القدرات وتعزیز تقویة على تعمل -

 . واالجتماعیة صادیةاالقت
 وادارة المشكالت لحل االداریة المھارات تطویر على قادرة 

  االزمات
 . القانون اطار في تعمل 
  التكیف في والمرونة الطوارئ مواجھة على قادرة 
 . الخارجي واالستثمار االھلي القطاع عمل لتحضیر بیئة تخلق 
 وفق المالي والتصرف الموارد یفتوظ في التكالیف لحسابات واعیة -

 . والفاعلیة الكفاءه معاییر
 التدریجي واالبتعاد الذاتیة الموارد لتطویر المدى بعیدة رؤیة لدیھا 

 . المركزیة المیزانیة على االعتماد عن
 خریطة ووضع والرصد المسوحات على تحتوي عدیدة جوانب البرنامج ویتضمن

 جدیدة واھداف مھام واعطاءه االنتاج نحو التحول صندوق احیاء لىا یھدف كما ، المدنیة للخدمة

 مختلف في الفنیة واالستشارة المساعدة تقدیم الصندوق نشاط في لتضم االقراض مبدأ تتعدى
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 من المحولون اطارھا في ینخرط التي والفردیة التشاركیة المشروعات وتنفیذ تصمیم مراحل

 الفرص عن والمعلومات والتأھیل التدریب خالل من لمھاراتبا وتزویدھم ، المدنیة الخدمة قطاع

 . الخ... للتوسیع واالقتراض االستثماریة
 

 

 مع ستتطابق عملي واقع الى تحویلھا ماتم اذا االداري لالصالح المتكاملة الرؤیة تلك مثل بأن االقرار في اثنان والیختلف

 . (38 رقم االطار) في المطلوبة عناصرھا التقریر یوضح والتي الشعبیة لالدارة الحقیقي المعنى

 

 في االداري التنظیم بأعادة التتعلق نظرنا في فالمسالة ، الجدیدة االدوار مھام لتولي السیاسات راسمي تأھیل على ستعمل كما

 بمستوى لالرتقاء والتدریب القدرات من عال جانب على مصعدة قیادیة مھارات توفیر بضرورة وانما ، فحسب المدنیة الخدمة اجھزة

 لمتطلبات وفقًا ویتكیف ، لالمركزیة الجدید للواقع یستجیب الذي وبالشكل والتغییر االصالح عملیة وتسییر الشعبیة االدارة ومعنى

  . العصر لروح والمواكبة االقتصادي االصالح عملیة تفرضھا التي واالداري المؤسسي االصالح

 

 ومستوى نوعیة ومن العامة الخدمة صورة من ستحسن الجدیدة الرؤیة تلك تطبیق بأن نجزم ان یمكننا ، ذلك على عالوة

 المركزیة للمستویات والوظائف والمسؤولیات االدوار وتحدید ، واالتجاھات السلوكیات تطویر على وستعمل ، اجھزتھا في العاملین

 واكثر الجماھیر من اقترابًا اكثر الشعبیات في العامة االدارة من وتجعل االجراءات وتبسیط الحدیثة االدارة نظم اتباع وتثبت ، والمحلیة

  .االقتصادي لالداء المعوقة الروتینیة والنشاطات الوظائف من والتخلص االداري الجسم اداء تحسین الى ستؤدي كما . لحاجاتھم استجایة

  فاعلة دنیةم خدمة اجھزة لوجود مرادف ھي الشعبیات في فاعلة امانات وجود فان ، وبأختصار

 

 الصورة ھي فما ، الشعبیات في الالمركزیة الشعبیة لالدارة المتوقعة المستقبلیة الصیغة یشكل اعاله الطرح كان ما واذا

 للحصول إستقصاءات وتطبیق میدانیة مقابالت اجراء على التقریر فریق عمل ذلك السؤال ھذا مثل على الوافیة االجابة لتوفیر ؟ الحالیة

 تعاني التي والمشكالت والضعف القوة نقاط لتشخیص المحلیة الجماھیر من مختلفة وشرائح المحلیین والمسؤولین الخبراء آراء على

 لتنفیذ الممكنة المؤسسیة البدائل على والتعرف ، االداري االصالح من یریدونھ ماالذي وتحدید الشعبیات في العامة االدارة منھا

  . المطلوب االصالح

 

 الذین الخبراء مجموعة بھا الى ادى التي تلك وخاصة ، االھمیة غایة في واالراء التحلیالت من مجموعة النتائج افرزت وقد

 التنموي التوجھ طبیعة الى لیبیا في العامة االدارة مشكالت یرجعون فھم ، قبـل من التخطیطي والعمل االداري العمل مسؤولیات مارسوا

 االقتصادیة التنمیة ومشروعات نشاطات على االساس بالدرجة الدولة اھتمام تركز حیث ، لماضیةا الثالثة العقود خالل ساد الذي

 ان حین في ، االداریة بالتنمیة للنھوض الكافیة المكانة اعطاء عدم مع ، والخدمیة االنتاجیة القطاعات في واالستثمار واالجتماعیة

 والتسییر االمثل التوظیف ضمان اجل من االداریة القدرات تنمیة على یكون ان بیج كان كلیبیا المورد احادي بلد في االساسي الرھان

 فان وعلیھ . المدنیة الخدمة قطاع بأداء والنھوض المؤسسیة والتنمیة االجتماعیة – االقتصادیة التنمیة بین الربط خالل من للموارد الكفؤ

  . المدنیة الخدمة مؤسسات ضعف على اللةد ذو انعكاس ھو االقتصادي االنجاز في حالیًا السائد الضعف

 المدنیة الخدمة قطاع الى النظر تم ان االداریة والتنمیة االقتصادیة التنمیة بین الربط عملیة غیاب مضاعفات من كان وقد

 على مبنیًا التوظیف یكن لم لذلك وكنتیجة . العمل السوق الى الجدد للداخلین االستخدام فرص وتوفیر البطالة المتصاص خزانًا بأعتباره

 الحرفیة مبدأ تراجع الى ادى مما ، والریعي االجتماعي الطابع علیھ غلب بل ، واالنتاجیة للجدارة االقتصادیة والحسابات الطلب معاییر

 . البیروقراطیة عمل في

 

 وضع محاوالت جمیع طاحبا وراء كان الذي ھو واالداري االقتصادي التخطیط بین التواصل عدم ان االراء ھذه مثل وتؤكد

 الخیارات رسم منھا ضوء على یتم المدنیة الخدمة قطاع خریطة حول معلومات قاعدة وتوفیر ، العاملة للقوى فاعلة وطنیة خطط
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 ، والتعویض لالختیار دقیقة ومعاییر ، محكم وظیفي مالك واعتماد ، البشریة الموارد وتطویر الدارة واضح نظام وارساء والبدائل

 . والعوائد االنتاجیة معاییر على المبینة واالنابھ الحوافز بنظم واالخذ ، المھني للتطویر وطنیة خطة واتباع

تزام الشعبيات بمالك وظيفي معتمد كما عكستها  اآلراء حول مدى ال
اجابات عينة المسح
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شكل رقم (43)

يوجد التزام ال يوجد التزام  ال اجابة

 
 التقریر فریق بھ توجھ الذي المیداني االستقصاء بنتائج ربطھا عند التشخیص في الدقیقة االراء ھذه مصداقیة وتبرز

 معتمد وظیفي مالك لدیھا لیس الشعبیات غالبیة ان تبین حیث ، یواجھونھا التي الحالیة االداریة المشكالت حول الشعبیات في للمسؤولین

 اجاباتھا توحي التي والواحات الجفارة سھل شعبیتي بأستثناء) االخرى الشعبیات اما . (بالنفي اجابوا المستجیبین من %50 من اعلى) .

  . (43 رقم شكل) متفاوتة بدرجات بذلك الكامل زامااللت وجود عدم تؤكد فیھا االراء فان (معتمد بمالك تلتزم بأنھا

 

 ھي ، االداریة التنمیة لضعف كنتیجة نظرنا في تأتي والتي ، العامة االدارة منھا تعاني التي االخرى المشكالت بین من ولعل

 الكم وتداخل تراكم بسبب وذلك ، المدنیة الخدمة قطاع تنظیمات من المطلوب الدور حول وضوح عدم حالة من المیداني المسح افرزه

 كافیًا تعریفًا معرفة غیر تبقى واالختصاصات المؤسسیة االھداف فان وعلیھ . متعاقبة مراحل في صدرت التي التشریعات من الكبیر

 . اولویاتھا بین اضطراب من وتعاني

 حول شعبیة (30) نحو في باتاالجا في اجماعات ھنالك ان حیث (44 رقم شكل) یعرضھا التي النتائج في جلیًا ذلك ویبدو

 . المدنیة الخدمة واجھزة ھیاكل في واالختصاصات االھداف وضوح عدم

 اجابت التي العالیة النسب فان ، الشعبیات في العامـة االدارة اجھزة في الوظیفي بالتوصیف االلتزام بمدى مایتعلق اما 

  . الھام االداري المبدأ بھذا االخذ ضعف ولتوضح شعبیة 22 من جاءت قد بالنفي
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اآلراء حول مدى وضوح األهداف واالختصاصات الوظيفية  في الهياكل االدارية 

في الشعبيات  كما عكستها ردود المستجبين
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شكل رقم (44)

اليوجد وضوح يوجد وضوح الاجابة

 
 تقییم معھ یصعب مما االداء وقیاس لتحدید واضح نظام اعتماد بعدم المتعلقة المشكلة ، اعاله ورد عما اھمیة والیقل

 على الشعبیات جمیع من االجابات اجمعت فقد ، اصالحھ سبل واقتراح االداري المردود عوائد

 المستجبین من %65 صنفھا فقد الصدد وبھذا . الرئیسیة االداریة المعوقات بین من ذلك اعتبار

  . (ھامة مشكلة) مكانة االجابات من %18 اعطتھا حین في (جدًا ھامة) مشكلة بأعتبارھا

 

 مازال النظام ذلك ان االجابات اكدت ، العامة المسائلة نظم فاعلیة بمدى یتعلق وفیما

 االصرار من وبالرغم . اھدافھاو وفلسفتھا الشعبیة االدارة في اساسیًا شرخًا ویشكل ضعیفًا

 والتسییر القرار اتخاذ عملیة فمازالت اعمالھ بضرورة السیاسیة القیادة لدن من الواضح

  . الشفافیة الى تفتقر بطریقة تتم االداري والتصرف



 391                                                                                                مستقبل الالمركزية في اطار التحول الشامل 2002-ليبيا–ي للتنمية البشرية التقرير الوطن

 والخبراء والمسؤولین المختلفة االجتماعیة للشرائح بسؤال المیداني االستقصاء توجھ وقد

 ذلك بأن شعبیة 15 نحو في االجابات فجاءت الشعبیة في القرار اتخاذ كیفیة حول الشعبیات في

 . والمحسوبیة المحلیة التوازنات وفق عالیة بنسبة یتم

 یتم القرار بأن شعبیة 14 نحو في االجابات من عالیة نسبة اكدت فقد القرار اتخاذ قنوات عن اما

 ان عالیة بنسب لتعبر شعبیة 17 من جاباتاال جاءت حین في التخطیط مجلس مع بالتشاور اتخاذه

 . بالشعبیة الشعبیة اللجنة امین على یقتصر القرار

   

  ؟ الحل ما
 

 تعاني معقده مشكالت ھنالك بأن والتنظیمي االداري االداء واقع تقییم خالل من بدى لقد

 جزئیة تكون ان الیمكن لذلك الحلول وبأن ، الشعبیات في المدنیة والخدمة العامة االدارة منھا

 ادارة فان واال واالداري االقتصادي المستویین على متكاملة خطة خالل من تأتي بل ، ومنعزلة

 دون متدنیة ستبقى بأجمعھا االنمائیة القطاعات انتاجیة وان متعثرة ستبقى المحلیة التنمیة

 . المقبولة المستویات

 الالمركزیة اطار في المدنیة الخدمة الى ننظر ان علینا ان جدید من التذكیر ویفید

 ادارة وتجاه ، المواطنین تجاه التزاماتھا الشعبیات بواسطتھا تفي التي رئیسیة االدارة بأعتبارھا

  . المحلي باالقتصاد والنھوض الموارد

 تطبیق مع یصبح المحلیة االداریة القدرة من مختلفة مستویات وتحسین تجدید رھان فإن وعلیھ

 . والحاحًا اھمیة اكثر الیھا المركزیة المسؤولیات جل حویلوت الشعبیات نظام

 

 من لقربھا ونتیجة ، المحلیة الشعبیة االدارة بأن نسلم ان یمكن ، النظري المستوى على

 وتعرضھا ، والمشكالت واالمكانات بالحاجات ومعرفتھا ، خدمتھا على تعمل التي الجماھیر

 خدمات لتقدیم مضطرة تصبح ، تصعیدھا على عملت يالت الشعبیة المؤتمرات قبل من للمسائلة

 . المركزیة االدارة نظیرتھا من افضل اداریة

 

 المعرفة میزة بأن یدلل ، التقریر مسحھ على عمل الذي وبالشكل ، الواقع ان اال

 ، اعلى وظیفـي واداء وتنظیمیة اداریة كفاءة میزة الى بسھولة تحویلھا الیمكن المحلیة بالحاجات

 الموارد الدارة والفنیة التنظیمیة القدرة التمتلك التجربة حدیثة كونھا الشعبیات امانات ان حیث

 ومن . العالي االداء بمعاییر االلتزام تعتمد بطریقة الخدمات وتقدیم ، ضخمة بمیزانیات والتحكم
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 ةالترك من وضحاھا عشیة بین تتخلص ان الناشئة المحلیة االدارات لتلك الیمكن اخر جانب

 . المركزیة االدارة من ورثتھا التي الھیكلیة والمشكالت والبیروقراطیة

 

 الثقافة تبدیل على العمل أخر شي اي قبل یستوجب المدنیة الخدمة اصالح فان وعلیھ

 والحوافز القواعد وتحویر والعالقات والقیم التوجھات تغییر وعلى الطاغیة البیروقراطیة

 وتلك . الشعبیات ونظام لالمركزیة الجدید للواقع ومالئمة فاعلیة اكثر شعبیة ادارة على للحصول

 . الفنیة الثقافة في االخر والجزء واالجتماعیة السیاسیة الثقافة في منھا اساسي جزء یقع قضایا

 

 االصالح لعملیة المطلوب الزمني والبعد المرحلي التخطیط عامل فان ، ھنا ومن

 وضع الى وستحتاج ، (ثقافي تحول) بمثابة ھي ذاتھا بحد عملیةفال . باالعتبار اخذه یجب االداري

 ان یمكن البرنامج ھذا لمثل الفعلي والتطبیق التصمیم ان حیث ، للتنفیذ تعاقبي وسلم اولویات

 الى ستحتاج عقود عبر تراكمت التي االداري السلوك وانماط والقیم االتجاھات وان ، معقدًا یكون

 . تدریجیًا تغییرھا یمكن كي نواتس 5 عن التقل زمنیة فترة

 

 التطبیـق عملیة امام حاد بشكل قائمة مازالت والعوائق القیود ان فیھ نقر الذي الوقت وفي

 ھذه یحاول فاعل تنفیذي وجھاز حقیقیة سیاسیة ارادة وجود في تبدو االیجابیة المؤشرات فان ،

 وفي ، واضحـة وأسس قواعد وفق سیتم تنفیذه المخطط االداري االصالح بأن یثبت ان المرة

 باالستمرار جدیر ، سابقة صفحات في العامة الھدافھ اشرنا متكامل وطني برنامج اطار

 لعملیة المماثلة التدابیر مع الوثیق والترابط وبالتنسیق ، مراحل على تنفیذه ویجري والتواصل

 . االقتصادي االصالح

 

 -: ھي االداري االصالح خطة ستواجھھا التي والقیود المحددات اھم من فإن اعتقادنا وفي

 في والعمل االنتاج الى وتحویلھا عنھا االستغناء سیتم التي الوظیفیة المستویات غالبیة ان1

 بمرتبات یتمتعن الالتي النساء من وغالبیتھا الوظیفي السلم قاع في تقع االھلي القطاع

 االخرى للمستویات بالنسبة مراال وكذلك (بالذات التعلیم قطاع في) تذكر انتاجیة دون

 وایجاد االھلي القطاع الى لالنضمام آلیًا تكییفھا الیمكن التي االختصاصات من فھي

 والمحلیة المركزیة االجھزة من كلھ ذلك وسیستدعي . منھا للمحولین عمل فرص

  . والتدریب التأھیل العادة برامج لوضع مضاعفة مجھودات
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 المشروعات تحدد التي الشعبیات في المحلیة الخطط وضع االمر سیتطلب كما

 العمل فرص وحجم المستقبلي التوسع وامكانات ، التشاركي للعمل الممكنة االستثماریة

 . الخطة سنوات خالل استحداثھا یمكن التي

 البشریة الموارد لحصر وطني مسح تنفیذ یتم مالم الحال بطبیعة ذلك تحقیق یمكن ولن

 وفق منھا الفائض وفرز ، العام القطاع تتبع التي والمنشآت ةالمدنی الخدمة قطاع في

 والمقبلة الحاضرة العمل سوق الحتیاجات معمقة ودراسة ، لالداء دقیقة قیاسیة معاییر

 التي وتلك مباشرة بصورة االھلي القطاع یستوعبھا ان یمكن التي المھن تصنیفات وفرز

 التتمتع التي المتقادمة ختصاصاتواال المھن تشخیص مع ، تأھیل اعادة الى تحتاج

 والفنیة الصناعیة والتقنیات العلمي التقدم یفرضھا بدأ التي المستحدثة وتلك بطلب

 . الوطني باالقتصاد والنھوض اللیبیة العمل سوق لتطویر والمطلوبة المتقدمة واالتصالیة

 دور یلعب الن ليالحا وضعھ في القدرة والیمتلك ، ضعیفًا مازال ذاتھ االھلي القطاع ان5

 الطلب واستیعاب ، المدنیة الخدمة قطاع من الفائض وامتصاص العمل لفرص البدیل

 فیھ اصبحت الذي الوقت في ، یتوسع كي طویل وقت الى وسیحتاج . العمل على المتجدد

 . ملحًا امرُا العامة الخدمة في العاملین حجم تقلیص مھمة

 

 یتضمن ان یجب البشریة الموارد لحصر المقترح الوطني المسح ان لذلك نضیف ان ویمكن

 االھلي القطاع في االقتصادي النشاط وامكانات واقع وتحلیل دراسة على تعمل اخرى مھام

 القابلة والخدمیة االنتاجیة القطاعات وتحدید (المساھمة والشركات والتشاركي الفردي النشاط)

 ، القطاعات تلك في العمل فرص ستحداثال المطلوبة السیاسات معالم ورسم والتوسع للتطویر

 االني لالحالل اولویات ورسم ، منھا والھامشي المنتج وتحدید االجنبیة العمالة واقع وحصر

 . العمل قوة لتلییب والتدریجي

 اجل من المنظم غیر االقتصادي القطاع تحدیث ضرورة حول الصدد بھذا التكرار ویفید

 . لالستخدام جدیدة مواطن حداثواست العمل قوة من المزید استیعاب

 

 بین من ان لنا یتبین االقتصادي النشاط خریطة لتحلیل سریعة بمحاولة قمنا ما واذا

 اولویات سلم في وضعھا یمكن والتي ، المثال سبیل على االھمیة ذات االنتاجیة القطاعات

 المھن ومجموعة لبناءوا التشیید قطاع ھو المدنیة الخدمة القطاع من المحولة العمالة الستیعاب

 المھن تلك ان كما . القطاعات ببقیة مقارنة مجزي بعائد تتمتع والتني ، منھ اشتقاقھا یمكن التي

 . واسعة بصورة العاملة القوى استیعاب على والقدرة العمل بكثافة تتمیز
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 في العاملین من %61 نحو ان نالحظ 2001 العاملة للقوى الوطني الحصر بنتائج وباالستعانة

 ھذا على االجنبیة المقاولة للشركات ھیمنة ھنالك وان ، اللیبیین غیر من ھم الحیوي القطاع ھذا

 . اللیبیین غیر من لدیھا العاملین من عالیة نسبة تشغل والتي القطاع

 

 احدى یكون كي وتحدیثھ القطاع ھذا لتلییب الممكنة البدائل بوضع حالیًا الدولة وتفكر

 الداخلین او االنتاج قطاعات الى المدنیة الخدمة اجھزة من المحالین ستیعابال الممكنة القنوات

 نشاطات توسیع تضمن التي الالزمة والقرارات التشریعات واصدار ، العمل لسوق الجدد

 في حصرھا یجب التي المشروعات وتحدید ، فیھ الوطنیة المساھمة والشركات التشاركیات

 الطرق تعبید ، العامة االبنیة ، المستشفیات ، المدارس بناء) حلیةالم بالمقاوالت االولي المرحلة

 التي والتقنیة الفنیة الحاالت في االجنبیة الشركات مع التعامل یقتصر وان ، (المجاري واعمال

 . اللیبیة المساھمة الشركات على تستعصي

 ذلك فان ، اللیبي لمجتمعا في متدنیة اجتماعیة قیمة ذات القطاع ھذا في المھن كانت ما واذ      

 وتوسیع القطاع تحدیث حالة في ولكن ، الفردي باالجر ترتبط عندما صحیحًا یكون ان یمكن

 ، االرتفاع نحو ستنحى المھن لتلك االجتماعیة القیمة فان ، الجماعي التشاركي العمل دائرة

 للعمل الدولة اجھزة من الینالمح وكذلك العمل لسوق الجدد الداخلین بین علیھا عالیًا طلبًا وسیشھد

 . االھلي القطاع في

 الى ، الحصر ال المثال سبیل على نشیر ان یمكننا ، االخرى الھامة القطاعات بین ومن

 والصناعات السیاحة كقطاع التصدیر رھان ودخول الصعبة العملة بتوفیر المرتبط منھا البعض

 الحره المناطق امكانات الى اضافة ، الحیوانیة والثروة والسمكیة البحریة الثروة وقطاع التقلیدیة

 مما الشعبیات في للعمل النسیج قطاع في وباالخص ، المقیمة غیر االجنبیة للشركات والسماح

 . االھلي االقتصادي القطاع نشاطات توسیع على یعمل

 

 ما ھي االداري لالصالح خطة ایة تواجھ قد بأنھا نعتقد التي االخرى المعوقات بین من7

 نشر واعادة االصالح خطة تنفیذ لعلمیة الالزمة والخبره المؤسسیة القدرة بضعف یتعلق

 بینھا من عدیدة عوامل من الضعف ذلك وینبع . االنتاج نحو والتحول العاملة القوى

 عدم وكذلك االداریة الخریطة حول والمعلومات البیانات قواعد في الواضح النقص

 بالشكل التوافر عدم ذلك من واالھم ، والمحلیة مركزیةال االجھزة بین التواصل كفاءة

 على الالزمة والفنیة االداریة بالمھارات والمزوده المدربة البشریة للموارد الكافي

 . الشعبیات مستوى
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 التام شبھ الغیاب حالة ھو المؤسسي المعوق ھذا اثر من یضاعف ما فإن لذلك وباالضافة

 ھنالك ان اذ حیث ، التقریر ھذا من سابقة صفحات في بینت كما ، االداء معاییر الستخدام

 المقدمة الخدمات نوعیة التراقب (بالذات والصحة التعلیم) القطاعات من العدید

  .ونشاطاتھا

 قادم برنامج الي الحقیقي التحدي سیبقى االداء ومقاییس بمعاییر االلتزام فان وعلیھ      

 تقدیم مستوى تحسین في والمتمثلة الملموسة العوائد ان یثح ، النجاح لھ یكتب ان یمكن لالصالح

 .مساندتھا وبضرورة االصالحیة العملیة بجدیة المواطنین بأقناع لوحدھا الجدیرة ھي الخدمات

  

 (41) رقم جدول
 

  أجھزة في العاملین الموظفین ومرتبات اعداد فئات
         

 العاملة القوى حصر نتائج حسب العامة الخدمة   
2001 

 بالدینار المرتب فئة العدد

 دون فما 100 28709
84100 101 - 149 
232261 150 - 199 
155840 200 - 250 
47012 251 - 299 
32976 300 - 349 
18629 350 - 399 
7206 400 - 449 
3106 450 - 499 
1568 500 – 459 
538 550 - 599 
287 600 - 649 
105 650 - 699 
 فأكثر 700 216

  الكلي المجمـــوع 612553
 على بینھا من نقترح اخرى مؤسسیة جوانب االداري االصالح برامج انجاح یتطلب كما

 بمستوى وتنھض االداریة اجھزتھا تطویر في تفلح التي للشعبیات مالیة حوافز تقدیم المثال سبیل

 المیزانیة بفروق لالحتفاظ لھا الفرصة أتاحة طریق عن وذلك ، لمواطنیھا العامة الخدمات تقدیم

 . اخرى تطویریة جوانب على تنفقھا كي ، التكالیف من االقالل نتیجة تخفیضھا تم التي

 تثبیت ضرورة على التقریر یؤكد ، كذلك المؤسسي الضعف على التغلب اجل ومن

 االعتبار ةبأعاد جدیر ذلك ان اذ ، المدنیـة الخدمة قطاع في وممارستھا الجدارة ومعاییر مبادئ
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 االنتاجیة بمستوى والنھوض العامة االجھزة في العاملین بین والمسائلة والكفاءة الدافعیة لجوانب

. 

 عالیة كفاءات وتعیین والتنظیمي المؤسسي االنضباط تحقیق من الشعبیات تتمكن ولكي

 قانون راجعةم فان / تسربھا عدم وضمان ، االھلي القطاع مع خاللھا من والتنافس بھا واالحتفاظ

 . مكانھ یأخذ ان یجب ، 1981 لعام (15) رقم المرتبات

 المرتبات لزیادة واضحة غایات تحمل الشأن بھذا شاملة مستقبلیة سیاسات رسم ویمكن

 على المتوقع والنمو الھیكلة اعادة لطبیعة واقعیة مشاھد مع وباالرتباط ، المتوسط المدى خالل

 حسب متفاوتھ تكون ان یمكن الزیادات ان كما . المالي توىالمس وعلى الكلي االقتصاد مستوى

        . متكافئة بصورة للموظفین المعیشي بالمستوى النھوض ضمان یتم وبحیث ، المرتب فئات

 المدنیة الخدمة اجھزة في الموظفین من %97 نسبة ان (41 رقم الجدول) ویوضح

 خط تحت یقعون بذلك وھم . دینـار 339-180 بین الشھریة مرتباتھم تقع العامة والمنشآت

 للمعلومات الوطنیة بالھیئة البحوث ادارة قدرتھ الذي االساسیة الحاجات واشباع االحتیاج

 المبلغ ذلك یغطي حیث ، افراد 6 من مكونة معیشیة السرة شھریًا دینار (398) بنحو والتوثیق

 والمناسبات والملبس لمسكنوا والتعلیم والصحة الغذاء من االسرة تكالیف االدنى بالحد

 . االجتماعیة

 
  (39) رقم اطار

 اصالح في القدرات لبناء الرئیسیة العناصر
 الشعبیات في المدنیة الخدمة قطاع

 
 عناصر اربعة ھنالك ان المیداني االستطالع نتائج افرزت لقد

 على الفاعل االثر لھا یكون كي بینھا فیما تتفاعل ان یجب وابعاد
 . الشعبیات في المدنیة الخدمة اجھزة ةوفاعلی كفاءة

 اتباع الى الكامل التحول وبمعنى  2.، المؤسسي التطویر 
 برفع اقتصادیًا مقاسًا  .3، والحوافز للقواعد كفؤ نظام

 الروتین من واالقالل المعامالت تكلفة وخفض االنتاجیة
 وبتوفیر  .5، والمسائلة الشفافیة تحقق وبمدى  .4،

 تقدیم في المواطنین طلب لمقابلة العالیة جابیةاالست القدرة
 . عالیة نوعیة ذات خدمات

 التنظیمي الھیكل تكییف وبمعنى  7.، التنظیمي التطویر 
 الوظائف تحدد قواعد التباع المدنیة الخدمة لقطاع

 المحسوبیة عن تبتعد  .8، مرشدة بصورة والمسؤولیات
 . والفاعلیة الجدوى معاییر من وتقترب

 على الحفاظ وبمعنى  10.، البشریة الموارد تطویر 
 متمیزة ومھارات عال اعداد ذو وفني اداري جھاز

 االداء في الدافعیة لتوفیر كافیة بحوافز ومتمتعًا ومطلوبة
 ضد تقف العاملة للقوى خطط وضع ضمان مع  .11،

 وتھدف المنقوص التشغیل حالة وتفشي االداري الترھل
 . عالیة انتاجیة تحقیق الى

 الضمان بمعنى  13.، المعلوماتي التطویر 
 واعتماد المدنیة الخدمة قطاع التمتة والوظیفي التشریعي
 وتسیي واالتصال المعلومات في المتطورة التقنیات
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  . المعامالت
 

  لالصالح استراتیجیة نحو
  الشعبیات في االداري 

 
 استقراء یملیھا الصدد بھذا المقترحة یةلالستراتیج اساسیة عناصر اربعة الواقع في ھنالك

 االثر تحدث كي بینھا فیما التفاعل وضمان تطویرھا ویتوجب الشعبیات في االداري الواقع

 تشكل ذاتھا العناصر تلك فان الواقع وفي . العامة الخدمة اجھزة وفاعلیة كفاءة على الفاعل

 . االداري لالصالح تبنیھا یتم مستقبلیة خطة الیة العامة االھداف

 . ( 39 رقم اطار) : مایلي التقریر بھا خرج التي التطویریة العناصر وتتضمن

 . المؤسسي التطویر32

 . التنظیمي التطویر33

 . البشریة الموارد تطویر34

 . المعلوماتي التطویر35

 ببرنامج االلتزام تتطلب مستمرة عملیة ھي العناصر تلك تطویر بأن القول یمكن ، واقعیًا

 اطار وفي . والعشرین الحادي القرن في اللیبیة االدارة مستلزمات یعالج االمد طویل متواصل

 بشكل االداري االصالح تطبیق خاللھا من یجري زمنیة خطط وضع یجري البرنامج ذلك

  .مراحل

 (2007-2004) رباعیة خطة تبني الحاضر الوقت في یتم ان الصدد بھذا التقریر ویقترح

 من مرحلة لكل المطلوبة البنود تنفیذ الى یشیر والذي (45 رقم الشكل) بالتفصیل یوضحھا

  . المراحل

 ثقافة) لتأسیس المطلوبة الجماھیریة التعبئة ھو ویواكبھا الخطة یسبق ان مایجب ان اال

 التأسیس ھذا مثل ویتطلب . الشعبیة االدارة ثقافة مرتكزات اھم من بأعتبارھا (واالداء االنجاز

 في الشفافیة مبدأ وتكریس ، االداریة الكفاءات لتصعید وناجحة اعلةف اسس وضع الثقافي

 الشعبیة المؤتمرات اسالیب وتفعیل ، المسائلة آلیات تطویر وفي الحسابات كشف وفي المعامالت

 تم التي التعیینات طبیعة في والتدقیق ، االنفاق تقاریر ومراجعة المیزانیات مناقشة عند االساسیة

 . المعتمدة التوظیف ومعاییر اقرارھا

 الى النظر وعدم ، العامة االدارة نحو والمواقف االتجاھات تبدیل االساس بالدرجة ذلك ویعني

 االجتماعي للطلب ظرفیة حسابات وفق العمل فائض المتصاص كمستودع المدنیة الخدمة قطاع
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 واالنتاجیة الطلبو العرض قواعد یعتمد العامة المصالح تسییر في رائدًا قطاعًا اعتباره بل ،

 . االھلي القطاع في واالنتاجیة الخدمیة القطاعات كحال التوظیف عملیة في االداء ومعاییر

 

 تحقیق ھو الحاضر الوقت في االداري االصالح لخطة العملي التبریر بأن سلمنا ما واذا

 للوصول عملیةال االجراءات فان ، أدائیة وكفاءة فاعلیة واكثر حجمًا اقل المدنیة للخدمة جھاز

 االجھزة تلك في العاملین حجم تخفیض اجل من للخطة ومستھدفات مرامي وضع تتطلب ، لذلك

 . نتائج من المدنیة الخدمة في العاملین وتركیبة لواقع المقترح الوطني المسح مایوفره ضوء في

 العمل نحو الدافعیة لتقویة الحوافز وتوفیر القدرات تطویر والمستھدفات المرامي تتضمن كما

 یتم ان یجب الغایات تلك تنفیذ ان حیث ، الشعبیة االدارة وتطبیقات الالمركزیة نحو والتوجھ

 . بالتوازي

 ادوار تعریف واعادة التكالیف احتواء ھي االولى للمرحلة المطلوبة االستراتیجیة ولعل

 ھیكلةال اعادة تصورات مع تنسجم والتي والمحلي المركزي بمستویھا الدولة ووظائف

 التي الھیاكل لتطویر ضرورة من ذلك یستدعیھ وما ، الشعبیات نظام تطبیق ومع ، االقتصـادیة

 . واالداریة التنظیمیة المستویات مختلف وعلى ، الجدید للواقع تستجیب

 

 االدارة قواعد تقویة فھي المرحلة ھذه لتحقیق المطلوبة واالجراءات الخطوات اما

 ، المدنیة الخدمة اجھزة في العاملین حجم لتخفیض مرحلیة خطة عووض الشعبیات في المحلیة

 . االنتاج نحو للتحول الوطني البرنامج اطار في العاملة القوى نشر واعادة

 

 رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار بتطبیق أولى كمرحلة البدء السیاق ھذا في یأتي ان ویمكن

 %10 الى السكـان مجمـوع من الدولة اجھزة في العاملین نسبة تخفیض بشأن 2002لسنة (26)

 إیقاف مع ، (المركزي المستوى اجھزة في %2 و الشعبیات في المحلیة االجھزة في 8%)

  . المالك خارج من الشعبیات بھا تقوم التي التعیینات

 التخفیض طریق على اخرى خطوات تتبعھا ان یجب التي الخطوة تلك تنفیذ مع ویتزامن

 نظم ویختلف . تسریحھم سیتم الذین للموظفین للتعویضات نظام وضع من نتھاءاال ، التدریجي

 الموظف تساعد ومكافآت منح توفیر ضرورة حول تتفق انھا اال الخر بلد من عادة التعویضات

 وحتى الدخل مستوى في المفاجئ التغیر الى التعرض دون ، الخر وضع من االمن االنتقال على

 . (40 رقم اطار) الھليا القطاع في ادماجھ یتم
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   (40) رقم اطار
 التعامل في الدول تجارب من مختارة نماذج

 من المسرحین تعویض مع
 المدنیة الخدمة قطاع

   : االرجنتین
 . شھور 6 لمدة االساسي المرتب من %75 (بالمعدل) 
 احتیاجات لتغطیة (دوالر االف 3 مایعادل) اجمالي مبلغ 

 ... لیمیةوالتع الصحیة الخدمات

 . شھور 4 لمدة مرتب تعویض 
  (خدمة سنة لكل شھرین نھایة)خدمة نھایة مكافأة -
  . التقاعدي السن وصول حتى تجمیدھا یتم التقاعد استحقاقات -

  : الوى
  واحدة سنة لمدة مرتب 

  : أوغندا
 . اجتماعیة كمظلة دوالر 1000 مایعادل قدره اجمالي مبلغ 
 قصوى ولمدة خدمة سنة لكل مرتب اشھر ثالثة ویضتع 

 . عام20 قدرھا
 لمدة خدموا والذین اكثر او سنة 45 بأعمار الموظفین 

 . بالتقاعد یتمتعون االقل على سنوات10
 تم الذي الموظف لھ ینتمي الذي المنشأ مكان الى انتقال منحة 

  . عنھ االستغناء
 في علیھم االبقاء سیتقرر لمن المادي بالمستوى ضالنھو االمر یتطلب ، اخر جانب من

 بشكل مرتباتھم وتعدیل المعاشیة اوضاعھم تحسین طریق عن وذلك ، المدنیة الخدمة اجھزة

 التي المھنة تطویر في یفكر الن بالموظف یؤدي مما ، المختلفة والمستویات للفئات تصاعدي

 . المھنة من یأتي الذي المحدود المرتب ةزیاد كیفیة في تفكیره من اكثر ، المرتب منھا یأتي

 في والتحكم الوظیفي بالسلم النظر اعادة مستھدفاتھا في الخطة تتضمن ان یمكن كما

 . الشعبیات في االداري باالصالح مھتمة مؤسسة وانشاء التوظیف سیاسات

 یأتھموتھ وتدریبھم تأھیلھم اعادة سیتم ممن المسرحین لعدد مرامي وضع ھو ذلك من واالھم

 . الخطة نھایة في االھلي القطاع في للعمل
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  الفصل الخامس                                                                                 
  

  مستقبل الالمركزية في اطار 

                                  التحول الشامل                                  
  الفصل الخامس

  مستقبل الالمركزیة في اطار التحول الشامل 
   

تتأثر التصورات البدیلة التي یطرحھا ھذا الفصل االخیر من التقریر بجملة الحقائق والتحلیالت 



 401                                                                                                مستقبل الالمركزية في اطار التحول الشامل 2002-ليبيا–ي للتنمية البشرية التقرير الوطن

ات المصاحبة لتطبیقات الالمركزیة التي تناولناھا فیما سبق من فصول والتي ابرزت ، وبجالء ، ان الصعوب

واالدارة الشعبیة عدیدة ومعقدة ، وان نظام الشعبیات في مرحلة االقالع التي یمر بھا حالیا یحتاج الى جھود 

دؤوبھ من اجل نشر وتكریس ثقافة االدارة الشعبیة والمشاركة المباشرة في صنع وتنفیذ القرار ، كما ان بناء 

یبقى شرطًا اساسیًا للتسییر المطلوب للموارد ) المالیة ، الخدمیة ، التخطیطیة واالداریة(فة القدرات بأبعادھا المختل

  .ولكسب رھان التنمیة المحلیة النابعة من الناس وللناس وبالناس 

   

ولن یتم ذلك في نظرنا اال اذا حصلت القناعة بأن عملیة تطویر استراتیجیة تنمویة قائمة اساسا على 

. بكل مایحملھ ذلك من ابعاد " تحول مجتمعي"واستقالل القرار المحلي والالمركزیة ھي بمثابة الحكم الشعبي 

وھذا ما بدأت تدركھ الدولة في رؤیتھا الجدیدة ، حیث یجري حالیًا التخطیط لوضع سیاسات على مستویات 

تكتالت ونزوًال الى متعددة بدأ بالسیاسات التي تحضر االقتصاد والمجتمع اللیبي الى عصر الفضاءات وال

والمحلي على مستوى ) بؤر النمو عبر الشعبیات المتجاورة(سیاسات المستوى االقتصادي الكلي والمناطقي 

  .الشعبیات وانتھاء باالسرة المعیشیة واحوالھا 

ومن ھنا فان مستقبل عملیة الالمركزیة في لیبیا یبقى واعدًا بالرغم من كل الصعوبات التي تكون قد 

عملیة االقالع ، حیث ان مثل ھذه الحزمة المتكاملة من السیاسات ستنعكس اثارھا ایجابًا على واقع االداء واكبت 

  .التنموي في الشعبیات 

  

ونود ان نشیر بھذا الصدد الى مسلمة اساسیة یستند علیھا التقریر ویعتقد بأن االلتزام بھا سیحدث نقلة 

فما دام مثل ھذا النظام یقوم اساسًا على فلسفة ملكیة الشعب یات ، نوعیة في تطبیقات الالمركزیة ونظام الشعب

للموارد وتحكم الجماھیر المحلیة بالتصرف وبأخذ القرار فیما یتعلق بأختیار وتنفیذ وصیانة المشروعات 

والبرامج التنمویة للشعبیة بأعتبارھا ھي المنتفعة من تلك المشروعات والبرامج ، فیجب ان یكون واضحًا 

لك بأن تلك الجماھیر المحلیة ھي التي تتحمل التبعات في حالة سوء توظیف الموارد وعدم التحكم الكفؤ كذ

باالنفاق، ومن ثم خسارة استثماراتھا المحلیة وسوف في ھذه الحالة فمن المفترض ان قدرتھا على استحصال 

وتلك . مركزیة ان تعوضھا عن ذلك  المزید من الدعم المركزي سوف تنحسر مستقبًال ولن تتوقع من الخزانة ال

  .في الواقع حقیقة ھامة یتوجب ان تأخذھا المؤتمرات الشعبیة االساسیة بنظر االعتبار 

كما ان مثل المؤولیة المتكاملة یجب ان تدخل كذلك في صلب ثقافة االدارة الشعبیة وان تشكل اطار عملھا 

شاركة المباشرة مرتبطة بطبیعتھا باالستقاللیة في صنع ومرجعیتھا االساسیة ، فاالمركزیة المعتمدة على الم

القرار ، وبھذا فإن االتكالیة المبالغ بھا على المیزانیة المركزیة كما ھو علیھ االمر حالیًا الیمكن ان یشكل نمطًا 

  . دائمًا ، والیجوز االتكاء علیھ لردم مایحدثھ سوء التصرف المالي المحلي 

  

 لمستقبل الالمركزیة في لیبیا یحاول التقریر في ھذا الفصل ان یحدد اھم محركات وفي اطار التصور الجدید

التنمیة االقتصادیة واالداریة والتي تأخذ مداھا على مستویات عدیدة یوضح ابعادھا ادناه ویتعرض الى مالمح 

  )46شكل رقم . (وشروط كل منھا 

  .المستوى االقلیمي والدولي  .1
 ) .الوطني(المستوى الكلي  .2
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 ) .االقلیمي(المستوى الوسطي  .3
 .المستوى المحلي  .4
 ) .   مستوى المنشآت والوحدات الخدمیة واالنتاجیة(المستوى الجزئي  .5

  

   المستوى االقلیمي والدولي
تؤمن لیبیا بأن القرن الحالي ینبأ في بدایاتھ بحدوث تحول جذري قادم في العالقات االقتصادیة والسیاسیة 

في عدید المفاھیم المتعلقة بالتنمیة ومقارباتھا وبالحدود الجغرافیة والسیادة ، وبمعنى الدولیة ، سیعید النظر 

االعتماد على الذات مقابل االعتماد المتبادل وفي معادالت القدرة التنافسیة بین الدول وبمدى تأثیر التكتالت 

  .اء التنموي للدول االقلیمیة على التوزیع الالمتكافي وتقسیم العمل الدولي ، ومن ثم على االد

  

وبھذا فإن لیبیا تخطط حالیًا لمجتمعھا ضمن تصور قادم لعصر الفضاءات والتكتالت ، وتجد نفسھا ضمن 

وقد كان لھا قصب السبق في إنشاء الفضاء . تجمع الفضاء االفریقي والعربي اوًال والفضاء المتوسطي ثانیًا 

  ) حاد االفریقياالت(االفریقي ممثًال في كیانھ المؤسسي الولید 

            
 

  المستوى       المستوى                                                          
             الوطني                                        االقلیمي الدولي

  
  
  
  

  المستوى                        
  مستوى       المستوى                                    المناطقي

                                                المنشآت        المحلي
  
 

 

  االقتصاد الوطني   

   اقتصاد الشعبیات  
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، كما تسعى جاھدة النشاء اتحاد اوسع یضم الفضاءین العربي واالفریقي ، كي یشكل ذلك القاعدة للتعامل مع 

  .المجموعة الدولیة بندیھ وإقتدار 

  

 قائمة باالساس على المشاركة الشعبیة من جانب اخر ، تؤمن لیبیا بأن العقود القادمة ستقود حتمًا الى نظم سیاسیة

المباشرة والتي ستؤكد ، بطبعھا ، على مراجعة انماط استحواذ القوة ، وتدفع بأتجاه تحكم الشعوب بمواردھا 

  . وقراراتھا التنمویة ، وبالتالي تفضل مسار الالمركزیة واالدارة الشعبیة المحلیة 

  

  المستوى الوطني   المستوى االقليمي والدولي 
 تسیید القانون *   التخطيط ضمن تصور قادم لعصر الفضاءات والتكتالت* 

 اعادة تعریف مھام وواجبات الدولة *   ذلك التحضير للبيئة االقتصادية المحلية الالزمة ل* 
 اعادة ھیكلة البنیة االنتاجیة لالقتصاد الوطني *   ضمان بیئة مفتوحة الستقطاب الكفاءات * 
تأمین الفصل الواضح بین السلطتین التشریعیة  والتنفیذیة *   توفير المناخ االقتصادي لالستثمار المحلي واالجنبي * 

 ام والمسؤولیات مركزیًا محلیًا   والتوزیع الواضح للمھ
 اصالح السیاسات الكلیة والقطاعیة *   دخول رھان التصدیر * 
 وضع استراتیجیة لالصالح االداري *   ادخال تقنیات االتصال الحدیثة  * 

تنفیذ خطة لتوسیع فرص العمل والقضاء التدریجي على *   االندماج في الفضاءات االقتصادیة *
 البطالة 

  المستوى المحلي   لمستوى المناطقي ا 

 في المناطق وبؤر النمو 2025-2000تطبیق المخطط الطبیعي * 
  الخمسیة 

التخطیط لكل شعبیة كنسق مفتوح یتفاعل مع المستویات * 
 الدولیة والوطنیة والمناطقیة 

تحقیق التشابك القطاعي بین الشعبیات المتجاورة ضمن خطط * 
 .لشعبیة كوحدة تخطیطیة متكاملة التخطیط ل*   . مناطقیة 

تحقیق تخطیط حضري متكامل بجوانبھ المعماریة واالجتماعیة * 
  والثقافیة 

وضع رؤیة استراتیجیة لحصر الموارد واالمكانات وتطویر * 
القدرات المالیة واالداریة والتخطیطیة وقدرة تسییر وتوفیر 

 الخدمات العامة بنوعیة عالیة 
 تحقیق الشراكة بین القطاع العام والقطاع االھلي *   تنموي بين المناطقتحقيق التكامل ال* 

وضع اسالیب جدیرة للمسائلة وتقییم االداء لتفعیل منافشات *   
 المؤتمرات الشعبیة االساسیة 

  مستوى المنشآت

 النھوض بأداء المنشآت الصغرى والمتوسطة االھلیة والعمل على تحدیثھا* 

 لنوعي للمنتج عن طریق ربطة بالمقاییس العالمیةتحسین المستوى ا* 

 مساعدة المنشآت في خلق الطلب وفي التسویق والوصول الى االسواق المحلیة والخارجیة* 

 تطویر المنشآت الریفیة* 

 التغلب على صعوبات الحصول على قروض وربطھا بضرورة تخصیص جزء لتحدیث المنشآة* 

 الحوافز الضریبیة* 
 الربط المؤسسي بین المنشآت الصغرى والمتوسطة والكبرىتقویة * 

 



 404                                                                                                مستقبل الالمركزية في اطار التحول الشامل 2002-ليبيا–ي للتنمية البشرية التقرير الوطن

فرزتھ العولمھ من مناخ جدید ، ستتركز في المدن كما تسلم بأن االنتاج وبؤر النمو في ظل ماا

والمحلیات التي ستندمج في انتاج الفضاءات االوسع اقلیمیًا وعالمیًا ، مستفیده من البیئة التمكینیة التي بدأت 

وبھذا فان دور الدولة سینحسر . تفرزھا العولمة وسرعة االتصال والتشبیك وسھولة حركة تنقل عوامل االنتاج 

  . ي إدارة دفة االقتصاد والمجتمع لیھتم ف

  

وفي ھذا االطار ، نتوقع بأنھ كلما اصبح االقتصاد اللیبي مندمجًا اكثر فأكثر في الفضاءات االقتصادیة 

االوسع ، كلما اصبحت االقتصادات المحلیة في الشعبیات اكثر عرضھ لقوى السوق ، وكلما اضحى توفیر 

  .لحاحًا لتوفیر القدرة التنافسیة الالزمةاقتصاد كلي على اساسیات صحیحة اكثر ا

   

وعلیھ ، فمن اجل ان تكون الشعبیات مطابقة تأریخیًا لما یجري من تحوالت وان تتمكن من اتخاذ قرارات 

استراتیجیة فاعلة بشأن مستقبل اقصاداتھا المحلیة ، وان تبادر الى احتالل موقع قدم ضمن الفضاءات االقلیمیة قید 

ع اسواقھا على ھذا االساس ، وان تضمن لنفسھا میزة تنافسیة في التقسیم الجدید ، فإن التصور التشكل ، وتوسی

المستقبلي للنھوض بالشعبیات في السیاق الدولي القادم یتطلب ستة سیاسات ومھام وظیفیة على الشعبیات الشروع 

   :والبعیدة المدى  خططھا المحلیة المتوسطةبرسم معالمھا وادراجھا ضمن 

  

 الثقافیة – البدء بتحضیر البیئة االقتصادیة المحلیة الالزمة لعملیة االقالع ، وتوفیر مقومات التنشأة االجتماعیة -1

والسیاسة الداعمة للمجتمع المحلي المتعلم ، وارساء مرتكزات االبداع عن طریق الربط الواعي بین 

في اطار برنامج واع ومخطط للبحث مؤسسات التعلیم الحدیث وبین المؤسسات االنتاجیة والخدمیة 

  .  والتطویر 

    وتدعم ھذا التوجھ عدید التجارب الناجحة للمدن في العالم النامي في مواجھة العولمة ، والتي افلحت في 

اختراقھا بأمكانیات مادیة قد تكون محدودة ولكن بأمكانیات معرفیة عالیة عملت على تطویرھا من خالل 

نیة لالبداع الفكري ، ومن خالل القناعة بأن المعرفة التقنیة ، نتیجة ثورة المعلومات توفیر البیئة التمكی

والتشبیك والتشاطر المتاح ، اصبحت في عدید جوانبھا من التراث العالمي المتوفر للجمیع ، وبأن المحلیات 

ستفادة من ذلك التراث والوحدات السیاسیة واالقتصادیة الصغیرة ، مھما بعدت جغرافیًا ، یبقي بأمكانھا اال

  . وتطویره واالعتماد علیھ في بناء راس مالھا المعرفي لتحقیق النمو القائم على التحدیث واالبداع التقني 

    ولیس ادل على ذلك من حالة البروز والسبق التقني لبعض المحلیات والمدن الصغیرة في الھند او في البرازیل 

وبحیث ) مدینة دبي كمثال(نوبیة ، بل وحتى في بعض الدول العربیة او في مالیزیا او في افریقیا الج

اصبحت ذات اشعاع ومردود اقتصادي عال یفوق العواصم والمدن الكبرى ویتجاوز عوائد المخططات 

  . المركزیة لعدید الدول ذات االمكانات المادیة العالیة المصحوبة بالضعف في توظیف الموارد

  

قطب الكفاءات والخبرات وتؤمن احتفاظ الشعبیة برصیدھا من راس المال البشري ،  ضمان بیئة مفتوحة تست-2

وتعمل على تطویره والحد من تسربھ ، وتقدم لھ الحوافز لالستثمار المحلي من خالل سیاسات متكاملة 

للمعلومات وللقروض والتأھیل واالعفاء الضریبي ، وتشجیع عمل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتوفیر 

  .بنیة التحتیة القتصاد المعرفة ال
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 العمل على جذب راس المال المحلي واالجنبي من اجل توسیع االستثمارات ، وایجاد مصادر تمویل لتحدیث -3

  .ماھو قائم مع توفیر المناخ االستثماري واالطار التشریعي الالزم لذلك 

 ، Off-Shoreاالجنبیة غیر المقیمة  دخول رھان التصدیر والعمل على كسبھ من خالل السماح للشركات -4

التي یتوجھ انتاجھا اساسًا للتصدیر للخارج حیث تستفید الشعبیة من ذلك عن طریق استحداث فرص جدیدة 

  .للعمل وعن طریق اكتساب المعرفة التقنیة التي تتمتع بھا تلك الشركات 

لالستثمار المحلي ، وكذلك تطبیق من جانب اخر ، یتم تشجیع المشروعات المشتركة مع الشركات االجنبیة 

مبدأ الحوافز الضریبیة للمنشآت والشركات المحلیة التي تصدر منتجاتھا للخارج وفق مواصفات ومقاییس 

  .دولیة 

 ضمان ادارة عامة ونظم لتسییر المصالح العامة ومؤسسات القطاع العام وبالشكل الذي یعزز من مبدأ التكلفة -5

وفي العوائد ، ویحقق المیزة التنافسیة ، ویقدم خدمات اقتصادیة واجتماعیة محلیة والفاعلیة في المعامالت 

  .متطورة 

  

   -: تطویر البنیة التحتیة وتوسیع االستثمار في ادخال تقنیات االتصال الحدیثة وذلك لتحقیق مایلي -6

دامات المعلوماتیة ضمان اعلى درجة ممكنة من تحدیث االتصال والتواصل محلیًا ودولیًا والنھوض بأستخ .6

في اجھزة الدولة واجھزة الشعبیات الختزال تكلفة المعامالت وتقدیم مستوى راق من الخدمات ومن احكام 

  .التنظیم االداري 

الترویج لمفھوم إدارة ومعالجة المعلومات كمصدر استراتیجي في العصر الذي نعیشھ والذي بدأ یتشكل حول  .7

 .اقتصاد المعرفة وقوة المعلومة 

 .خلق ثقافة تشاطر وتبادل واستخدام المعلومات  .8

تشبیك منشآت القطاع االقتصادي االھلي الصغرى والمتوسطة والشركات المساھمة الكبیره والتنظیمات  .9

 .المھنیة والفنیة للقطاع من خالل مصارف المعلومات الوطنیة والدولیة 

 . وكیفیة ضمان التدفق المستمر للمعلومات التنسیق بین االحتیاجات من المعلومات وبین تحدید المصادر ، .10

 .ارساء نظم ومبادئ ومعاییر قیاسیة وآلیات لتشاطر المعلومات واستخداماتھا  .11

 

  . بناء القدرات الوطنیة الدارة ومعالجة وتطویر المعلومات وتقنیاتھا واستخداماتھا – ، واالھم من ذلك كلھ واخیرًا

  

  

  

  

  ) الوطني(المستوى الكلي 
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ستوى الكلي لالقتصاد الوطني ، ومن خالل ماستفرضھ السیاسات الكلیة البدیلة واعادة الھیكلة على الم

على االقتصادات المحلیة للشعبیات ، ھنالك دور مستقبلي جدید للدولة واصالح مؤسسي مطلوب یتضمن اعادة 

  . تعریف للمھام ویتماشى مع حركیة االصالح االقتصادي 

  

ئیسي في عملیة اعادة الھیكلة یتمثل في توفیر البیئة االقتصادیة التمكینیة  واذا ما كان الرھان الر

واطالق عنان قوى القطاع االھلي والعمل التشاركي الحر وقوى السوق االجتماعي اال ان ذلك الیمكن ان یواكبھ 

  .النجاح وان یؤدي مفعولھ مالم یرتبط التطویر المستقبلي بوجود دولة فاعلة 

 ولذلك اسبابھ ، فالمعامالت 

الطوعیة في السوق الیمكن ان تحدث 

نالك في ظل فراغ مؤسسي ، فھ

مؤسسات قانونیة واداریة وتنظیمیة 

وتنمیطیة تابعة للدولة یتوجب تكییفھا 

للقیام بالمھام والواجبات التي یوضحھا 

  ) .41اطار رقم (

  

على الجانب االخر ھنالك 

منظومة من االصالحات بالغة االھمیة 

داخل البنیة االنتاجیة لالقتصاد الوطني 

یتطلب العمل بھا مرحلیًا مما یؤثر 

  ). 42جدول رقم (ویمكن للقارئ ان یتعرف على عناصرھا من خالل مراجعة . یجابیًا على اداء المنشآت ا

  

  

  

  

  

 عناصر اعادة ھیكلة البنیة االنتاجیة لالقتصاد الوطني)               42(جدول رقم 
االجراءات 
 مستوى التصحیح واعادة الھیكلة العنصر االساسي المساندة

  على مستوى االقتصاد الكلي  

   سیاسات نقدیة وأئتمانیة ومعدالت سعر صرف مطابقة -   التثبیت الكلي -
   إلغاء السیاسة الكمیة وتحریر التجارة -   التنافس-

 تحریر االسعار المحلیة ، والحد من التوظیف االجتماعي وتخفیض حجم    -   اسعار عوامل االنتاج -
  . المدنیة القوى العاملة

 تحریر اسعار الفائدة ، وإعادة ھیكلة المصارف ، وإعادة ھیكلة میزانیات -   التمویل -
  .المنشآت الصناعیة 

   الحد من القیود على االستثمار االجنبي -   الخدمات المساندة -

رفع القيود 

  اعيةالقط

  

  على مستوى القطاعات االنتاجية  

  ) 41(ا طار رقم
  واجبات ومھام الدولة في ظل اعادة الھیكلة

  .تعریف حقوق الملكیة  .12
 . تفعیل نظم القوانین  .13
 . اعمال العقود وتوفیر السیاقات القانوتیة وتسویة النزاعات االقتصادیة التي قد تنشأ  .14
 .المساھمة في جمع الضرائب السیادیة  .15
 . االشراف على عمل الشركات  .16
 .قتصادیة التنافسیة الحفاظ على مقومات البیئة اال .17

تزوید الریادات االقتصادیة بالمعلومات التي تحد من حالة عدم الیقین ، وتقلل من  .18
 .تكالیف المعامالت وتضمن ثقة القطاع االھلي في اتخاذ القرارات االستثماریة 

الوقوف ضد بروز المعوقات على المستوى الوطني ومستوى الشعبیات التي قد تقف  .19
 . لعوامل االنتاج ضد االنتقال الحر

تسھیل التواصل والتشاور مع القطاع االھلي وتنظیمات العمل وبقیة المؤسسات  .20
 . المھنیة 

وضع الخطط االستراتیجیة واجراء التحلیالت الموضوعیة الالزمة لالقتصاد الوطني  .21
 .وتوفیر الحوافز لتحقیق معدالت نمو عالیة 

بكات االمان االجتماعي واوضاع ادارة نظام الضمان االجتماعي ، واالھتمام بش .22
االسر المعیشیة محدودة الدخل وتوفیر الخدمات االجتماعیة والدعم االسري 
وتعویضات البطالة وبرامج توفیر مواطن العمل واعادة التأھیل والتدریب واالقراض 

 . 
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صناعي والغاء الضوابط التي تحد  سیاسات تنافسیة جدیدة داخل القطاع ال-   التنافس -
  من تحویل االصول 

  . تحریر االسعار للمنتجات الصناعیة والزراعیة -   االسعار -
   إلغاء الدعم للمشروعات والمنشآت الخاسرة -   المنشآت العامة -
  على مستوى االقتصاد الكلي  

وطنیة وبین منشآت القطاع الخاص ، تصفیة  النتافس بین المنشآت العامة ال-   التنافس -
  المنشآت العامة الخاسرة ، ووضع ضوابط لذلك 

   االشراف وتنظیم عمل المؤسسات التمویلیة -   التمویل -

 وضع برامج تعویضات للبطالة ، خطة العادة نشر القوى العاملة في -   الخدمات المساندة -
   اقراض وتدریب واعادة تأھیل المنشآت العامة والخدمة المدنیة ، برامج

  على مستوى القطاعات االنتاجية  

  الخوصصة /  طرح المنشآت العامة والخاصة لسوق االسھم -  الخاص /  القطاع العام -

 دمج الشركات ، اقامة المشروعات المشتركة محلیًا ودولیًا ، تصفیة -   التنظیم الصناعي -
  الشركات الخاسرة 

الضوابط 

  والبرامج

   وضع خطة وطنیة لتطویر القطاعات االنتاجیة -  عادة الھیكلة  استراتیجیة إ-
  على مستوى االقتصاد الكلي  
  . مؤسسات لتنظیم التنافس ، اعمال القوانین والتشریعات ، محاكم مالیة -   التنافس -

 إدارة لالشراف على االعمال المصرفیة ، مؤسسات إقراض خاصة ، -   التمویل -
  .جھزة مراقبة مالیة مستقلة أ

  .  مجلس للتجارة ، مراكز فنیة ، اعادة تنظیم المنشآت الصناعیة القائمة -   الخدمات المساندة -

   االستخدام -
قواعد ( وكاالت عامة وخاصة لالستخدام والشباب الداخلین لسوق العمل -

تنظیم و...) معلومات ، برامج توعیة ، مراكز تدریب وتأھیل ، تكوین 
  .  الیات إستقدام العاملة الوافدة وفق االحتیاجات 

  على مستوى المنشأة االنتاجية  
   قواعد معلومات وبرامج ترویج لالسواق المحلیة والدولیة -   االسواق -
  . إدارات حدیثة ، استخدمات المعلوملتیة ، وموارد بشریة متطورة -   تنظیم المنشآت -
  . إعادة ھیكلة االدارات ، نظم حسابیة جدیدة  -   تسییر المنشآت -
  . الدمج ، التصفیة ، التخصص النوعي والمیزة التنافسیة -   استراتیجیة المنشآت -

 الحد من خطوط االنتاج القدیمة ، تدابیر وضوابط جدیدة لالنتاج ، برامج -   ترتیبات وتدابیر االنتاج -
  نقل التكنولوجیا 

  . تدابیر واجراءات جدیدة لالستثمار والتمویل -  ار  التمویل واالستثم-

  الجھات التنفیذیة
  

   االستخدام -
 الوظیفة غایة انتاجیة ، سیاسات استخدام قائمة على االسس االقتصادیة -

واالحتیاجات الفعلیة ، التخلص من العامالة الزائدة على مستوى المنشأة 
  .االنتاجیة 

 

ات تستوجب اعادة النظر بالبنیة المؤسسیة وتوفیر وبدون شك ، فان تأطیر تلك المنظومة من االصالح

مستلزمات المناخ االقتصادي الجدیر بأحداث النقلة النوعیة في كفاءة توظیف الموارد ، وتقویة قابلیة وفعالیة 

  : االدارة االقتصادیة وإزالة العقبات التي قد تعرقل تلك االصالحات ، مما یستلزم االتي 

ات رصینة في اطار الدیموقراطیة المباشرة الصدار القوانین واعطاء الھیبة تسیید القانون ، وضبط آلی  - أ

الالزمة لوسائل صنع وتطبیق القانون واحترامھ ، وعدم تعریض القوانین الى التقطع والتعدیل المستمر وقبل 

 .إنقضاء فترة على تطبیقھا ودراسة آثارھا 

 لالدارة االقتصادیة ضمن السلطة التنفیذیة ، مع تقویة العمل على تقویة واستقرار واستقالل البنیة المؤسسیة  - ب

آلیات المسائلة والرقابة الفاعلة من قبل السلطة التشریعیة ممثلة في مؤتمر الشعب العام والمؤتمرات الشعبیة 

 ) . 42االطار رقم (ویستوجب ذلك جملة مھام واجراءات یوضحھا . االساسیة واجھزتھا 

  )42(اطار رقم 

  طلوبة بین السلطة التنفیذیة والسلطةالعالقة الم
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عالوة على ذلك ، فان     

منظومة االصالحات داخل 

االقتصاد الوطني وجھود التطویر 

المؤسسي لن تكتمل بدون وجود 

حزمة متكاملة من السیاسات الكلیة 

والقطاعیة ذات المنظور المتوسط 

السیاسة النقدیة (والبعید االمد 

والمالیة والسعریة ، السیاسة 

ماریة ، سیاسات التجاریة واالستث

القوى العاملة وسوق العمل ، 

سیاسات القطاعات االنتاجیة ، 

سیاسات القطاعات الخدمیة ، 

  ) سیاسة الموارد الطبیعیة 

  

  

        

    

  

 تنفیذ اجراءات تنصب اساسًا على تقلیل او إلغاء العجز في السیاسات المالیة والنقدیة والصرفتتطلب     

ویستدعى ذلك العمل على تحقیق   .خفیض معدل التضخم الى ادنى حد ممكن المیزانیة ومیزان المدفوعات وت

التوازن بین الموارد المتاحة والنفقات المطلوبة وذلك من خالل ترشید النفقات وزیادة ایرادات المیزانیة ، 

بي ورفع وتوسیع دور نشاط القطاع االھلي واالجنبي في النفقات االستثماریة ، اضافة الى تطویر النظام الضری

  .كفاءة االداء ، ومراجعة تطبیقات الدعم ، بحیث تقتصر على الفئات المستھدفة وذات الدخل المحدود 

   

ویقود ذلك الى ضرورة تحدید حصة المیزانیة من الموارد النفطیة والعمل على تخفیض ومن ثم تصفیة     

لقطاع المصرفي ، وتفعیل بنود القانون رقم الدین العام المحلي القائم وفق برنامج زمني محكم ، واعادة تقویم ا

  .  ، وباالخص البند المتعلق بأقامة سوق لالوراق المالیة وتنظیم عملھا وتطویرھا 2002لسنة ) 21(

  

والیقل اھمیة عن ذلك ضرورة توفیر االستقاللیة لمصرف لیبیا المركزي واعادة ھیكلة القطاع النقدي     

سوق المفتوحة في تحقیق االستقرار االقتصادي وتوفیر التمویل وترشید واستخدام سعر الفائدة وعملیات ال

یصاحب ذلك االستخدام التدریجي لتغییر سعر الصرف في توفیر التوازن المناسب في میزان . استخدامھ 

  . المدفوعات بالترافق التدریجي مع إزالة قیود التمویل الخارجي وصوًال الى تحقیق السعر التوازني 

  

  التشریعیة في اطار سلطة الشعب
  

تأمین الفصل الواضح بین اختصاصات السلطتین التشریعیة والتنفیذیة حیث ان  .23
التحول الى نظام الشعبیات قد ادى الى تقطع في صالحیات االجھزة التنفیذیة 

عیة المھام والى ازدواجیة ممارسة االختصاصات وتولي االجھزة التشری
التنفیذیة ، مما اضعف دور االدارة االقتصادیة في رسم وتنفیذ الخطط 
والسیاسات ، وفي الوقت ذاتھ أضعف من اساس المسائلة امام مؤتمر الشعب 

 .العام 
تأمین الفصل بین الصالحیات القضائیة والتنظیمیة ، حیث ان جمع صالحیات  .24

یضعف ) جھاز الرقابة الشعبیة(از رقابیة تنفیذیة واسعة وقضائیة في ذات الجھ
ان . العمل التنفیذي ویجعل من برمجة التطبیقات التنمویة عملیة بالغة التعقید 

فصل الجانب القضائي عن الرقابة المالیة واحالة الجوانب الفنیة امر ضروري 
 .لتفعیل االدارة االقتصادیة 

اسات المختلفة للمناطق تقویة دور اللجان الشعبیة العامة النوعیة في تنسیق السی .25
والشعبیات ، وتأمین متابعة محلیة ووطنیة لتنفیذ السیاسات والمیزانیات ، 
والعمل على تقویة االدارات المحلیة في الشعبیات وإلزامھا بمراعاة حسابات 

  .  الجدوى واالعتبارات الوطنیة 
عامة وبالنسبة للتخطیط االقتصادي ، یتوجب االمر توسیع صالحیات الھیئة ال

بما یرفع ) جملة تشریعیة(للتخطیط وتنظیم عالقتھا مع مجلس التخطیط العام 
  .االزدواج 

تأمین االستقرار في الجھاز االداري للدولة ، حیث ان الربط بین االصالح  .26
االداري والمؤسسي وبین االصالح االقتصادي شرط اساسي لضمان فاعلیة 

 .تھدفات االداء وتنفیذ السیاسات ومن ثم تحقیق المس
تأمین حق التصرف بالملكیة ، وتقویة قوانینھا وتنسیقھا واالستمرار بالعمل على  .27

 . تأمین نظام قضائي مقتدر ونزیھ ومستقبل وفعال لغرض تطبیقھا 
محاربة الرشوة والفساد االداري ، وتكریس ثقافة االلتفاف حول االھداف الوطنیة  .28

  . مع والدولة ، وإقامة قواعد توازن وردع فعالة في المجت
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 ، سیجري التوسع المنظم والتدریجي في االجراءات القائمة حالیًا بالسیاسات التجاریة یتعلق فیما    

المتمثلة في تحریر المبادالت واالسعار والتجارة الداخلیة والخارجیة ، وفتح المجال امام القطاع االھلي في 

الزمة لتغطیة الطلب ، بالتناسب مع اسیتراد السلع بسعر الصرف الذي تحدده الدولة ، وتوفر العملة االجنبیة ال

  . مراحل إزالة القیود على التمویل الخارجي 

  

ویؤطر ذلك تنظیم وتشریع واصدار القرارات واعمال االجراءات التي تشجع على سیادة المنافسة ومنع     

  . االحتكار في مجاالت الصناعة والتجارة والفندقة والسیاحة والمال والتأمین وتقدیم الخدمات 

  

ومن اجل تحضیر االقتصاد اللیبي للدخول في اتفاقیات الشراكة داخل الفضاءات والتكتالت االقلیمیة     

واحتالل موقع قدم في االقتصاد العالمي ، فإن الدولة تتدارس حالیًا االنضمام الى منظمة التجارة العالمیة وحساب 

رنامج زمني لمتطلبات العضویة بالترابط مع الفوائد المتوقعة وتقلیل المشاكل والمخاطر المحتملة ووضع ب

  . البرامج المخططة العادة ھیكلة االقتصاد الوطني 

  : وفي الوقت الحاضر ھنالك لجنة وطنیة تعمل على تحقیق مایلي 

  . تشخیص السلع والخدمات التي یمكن تصدیرھا الى االسواق التي یتیحھا االنضمام الى االتفاقیات  .29

 .صادرات وتبنیھ لسیاسات ترویجیة وتسویقیة فاعلة إنشاء جھاز لتنمیة ال .30

تشخیص الصناعات التي تتأثر سلبًا نتیجة االنضمام الى االتفاقیات ، وتلك التي یمكن ان تستفید من ذلك ،  .31

 .والعمل على دراسة جدوى حمایة الصناعات االولى وتطویر الصناعات الثانیة 

 .ة بین راسمي السیاسات االقتصادیة وممثلي القطاع االھلي إقامة وتطویر بني ومؤسسات للتنسیق والمداول .32

توثیق التعاون مع التكتالت االقلیمیة في مجال تعظیم االستفادة وتخفیض الضرر من االنضمام الى منظمة  .33

 .التجارة العالمیة 

   

    

، وتطویر التوظیف  بسیاسات العمل واالستخداموبالتوافق مع السیاسات اعاله ، فان العمل جار العادة النظر 

  .القطاعي للموارد البشریة لتحقیق الكفاءة االنتاجیة 

وتؤكد ھذه السیاسة البدیلة على مبدأ اعتبار الوظیفة غایة إنتاجیة ترتبط بما یتوفر للفرد من قدرات مھاریة وعلمیة 

  . وفنیة ، وعدم قصرھا على كونھا غایة اجتماعیة واداة توزیعیة 

  

 احدى الجوانب التي تتبناھا السیاسة الجدیدة ھي الحد من التضخم الوظیفي الناتج وكما سبق ذكره فان    

عن التوسع المخل للجھاز االداري للدولة ، وما صاحبھ من انتشار لظاھرة التشغیل المنقوص ، وإنخفاض 

  . اري  تقدیم الخدمات ، وضعف االنضباط وزیادة معوقات البیروقراطیة والروتین االدءاالنتاجیة ، وبط

      

وتنھض السیاسة الجدیدة على وضع خطط وطنیة مختلفة لالستخدام وتخطیط القوى العاملة تعمل على     

تفادي االسالیب التقلیدیة الماضیة في تكدیس العمالة الوطنیة في ادارات الدولة والمنشآت المملوكة من قبل 
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 التخطیط للقوى العاملة وتوسیع الفرص في العمل المجتمع ، والتركیز بدًال من ذلك على اسالیب جدیدة تربط بین

  .التشاركي والفردي 

  

ویرتبط بذلك برنامج وطني تتعھد من خاللھ الدولة بنواحي التدریب واعادة التأھیل وتسھیالت     

االقراض ، واختیار المشروعات الصغرى والمتوسطة وتحدید جدواھا ومساعدة الداخلین الجدد الى سوق العمل 

  . ن من قطاع الخدمة المدنیة على بعث وتشغیل المشروعات التشاركیة والفردیة والمحولی

  

الخالف في القول بأن ھذا المحور من محاور السیاسات الكلیة یعد من بین اھم االعمدة التي سیقف     

للشعبیات ، علیھا البناء المستقبلي لالمركزیة حیث یتعلق من جانب بزیادة كفاءة االجھزة التسییریة واالداریة 

ومن جانب اخر یواجھ مشكلة البطالة وبالذات بطالة الشباب ، والتي تعتبر واحدة من المعضالت التنمویة 

  .االساسیة التي تواجھھا الشعبیات في وضع خططھا التنمویة 

وعلى ھذا االساس یقترح التقریر خطة عمل وطنیة لتنمیة الموارد البشریة وللقضاء التدریجي على     

  .لة وتوسیع فرص العمل واستحداث المھن الحرجة التي سیتطلبھا االقتصاد اللیبي خالل العقدین القادمین البطا

  

وتستند الخطة المقترحة على ثالثة اعمدة اساسیة سنعمل على مناقشتھا في ھذا الفصل وفق المستویات المختلفة 

  : لخطة العناصر التطویریة التالیة وتعالج ا) . المستوى الكلي ، المستوى المحلي ، مستوى المنشآت(

  .تطویر اسواق العمل واعادة النظر بالسیاسات التعلیمیة ومخرجاتھا  -

 .تطویر الریادات االقتصادیة في القطاع االھلي  -

 .تحدیث المنشآت االنتاجیة والخدمیة وتكییفھا لزیادة قدرتھا االستیعابیة للتوظیف  -

  

  

  

  

ع الحاجة في لیبیا الى اقالع اقتصادي یضمن زیادة القدرة التنافسیة تتأطر خطة العمل المقترحة بواق    

واالنتاجیة للقطاع االھلي ومن ثم توسیع سوق العمل وتحدیثھ ، اذ ھنالك مشكالت قائمة بالغة التعقید تتعلق 

شكل الشباب بین السكان النشطین اقتصادیًا ، وی% 9بالبطالة التي ما انفكت تتصاعد ، حیث تصل حالیًا الى حدود 

   . 2002من اجمالي الباحثین عن العمل وفق احصاءات عام % 60نحو ) 24-15(باعمار 

  

  :  وتعتمد الخطة في عملھا على حساب عوامل العرض والطلب التي تنبع من ثالثة تغیرات ھیكلیة

  .السیاسات االقتصادیة الكلیة وماتنتجھ من بیئة تمكینیھ للنمو االقتصادي  -1

 .لي في اسواق راس المال واالنتاج االصالح الھیك -2

 .االستراتجیات الفاعلة للتعلیم والتدریب والمؤثرة في التشكیلة المھاریة واالنتاجیة لسوق العمل  -3
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وبدون شك فان التنسیق بین استراتیجیة توسیع فرص العمل والقضاء على البطالة وبین االصالحات     

الیة یجب ان یتم مستقبًال في إطار التوجھ الوقائي لسیاسات سوق العمل الھیكلیة في اسواق السلع واالسواق الرأسم

واصالح السیاسات المالیة والنقدیة وسیاسات االجور وتقویة التفاعل بین تلك السیاسات ضمن الخطة الوطنیة 

  . للقضاء على البطالة 

  

و االقتصادي ، وبنفس الوقت فالسیاسة المالیة ، كما سبق ذكره ، تصب في اطار توفیر االستقرار والنم    

تساھم في اعادة ھیكلیة المیزانیة العامة لصالح توسیع االستثمارات العامة من اجل استحداث مواطن جدیدة 

لالستخدام ، وكذلك العمل على زیادة الطلب الكلي ، وتحسین البنیة االقتصادیة والتنافسیة للمنشآت االھلیة عن 

   .طریق ادخال االصالحات الضریبیة

  

اما بالنسبة لسیاسات المرتبات واالجور فیجب اعادة النظر بھا بحیث تشجع على االستخدام ، وان یتم     

حسابھا وفق معاییر االنتاجیة في اطار متوسط االمد ، وبحیث یعكس اھداف االستقرار السعري الذي قد یحدده 

  .مصرف لیبیا المركزي 

  ) 43(اطار رقم 
  ي اطار خطة القضاء على البطالة عناصر السیاسة التعلیمیة ف

  وتطویر اسواق العمل 
  

  : تتضمن السیاسة المقترحة جملة إجراءات یمكن حصرھا باالتي 
 سیاسات القبول في التعلیم الثانوي والمعاھد والجامعات ، واستحداث اقسام تعدیل -1

 والغاء اخرى وفق متطلبات السوق ، وبحیث ان اعدادًا اكبر من الطلبة یتاح لھم
 .الدخول الى اختصاصات العلوم والتكنولوجیا والمھن الحدیثة 

 
     في الوقت الحالي یالحظ بأن غالبیة الخریجیین من كلیات التعلیم العالي ھم من ذوي 

من المجموع في حین % 60االختصاصات االدبیة واالنسانیة حیث تصل نسبتھم الى نحو 
  % . 20یا التتعدى ان نسبة خریجي اختصاصات العلوم والتكنولوج

ضمن % 40ووفق الخطة التي یقترحھا التقریر فان تلك النسبة یتوجب رفعھا الى 
  .البرنامج الخماسي لتنمیة الموارد البشریة والقضاء على البطالة 

  
 جمیع الطلبة في نھایة المرحلة الثانویة دروسًا مھنیة متوجھة باالساس نحو إعطاء -2

بالخیارات الموجودة للعمل الفردي والتشاركي اعدادھم لسوق العمل والتعریف 
 .وبأسالیب بعث المشروعات وحساب جدواھا وتكالیفھا 

 الطلبة الخریجین من المدارس الثانویة المتخصصة والمعاھد والجامعات متابعة -3
واجراء مقابالت مكثفة معھم من اجل التوجیھ المھني ، وحتى یحصل الخریج على 

 .اطار برنامج تدریبي للتأھیل او العادة التأ ھیل عمل ، او یجري ادخالھ في 
 تعاون وتنسیق مباشر بین المدارس الرسمیة والمنشآت االنتاجیة العامة تحقیق -4

والخاصة ، واالستعانة بفنیین من تلك المنشآت للتدریس في المعاھد والثانویات 
ن كما یمكن وضع اسس نظام التدریب أثناء الدراسة وبحیث یمك. المتخصصة 

 .للطالب ان یتلقى دروسًا تطبیقیھ في المنشآت 
 اوضاع التعلیم والعمل على التقلیل من اعداد المتسربین من الدراسة الذین تحسین -5
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واخیرًا مایتعلق بالسیاسات النقدیة ،     

فان ھدفھا في ھذه الخطة المقترحة ھو تحقیق 

، تدعمھا في ذلك االستقرار في االسعار 

السیاسات المالیة وسیاسات االجور ، حیث ان 

مثل ذلك االستقرار یساعد المستثمرین على 

حساب توقعاتھم ورسم خططھم للتوسع وخلق 

  . فرص عمل جدیدة 

كما یمكن لتلك السیاسة ان تدعم     

السیاسة االقتصادیة العامة والمتمثلة في العمل 

ضغوطًا على تولید نمو اقتصادي الیخلق 

  .تضخمیة ، ویھدف في الوقت نفسھ الى تحقیق مستویات استخدام عالیة 

   

وفي مثل ھذا االصالح الھیكلي الكلي ، فان سیاسة سوق العمل التي تقترحھا الخطة ستقوم على اساس     

الخدمة تخلي الدولة عن الموقف السلبي الذي اتخذتھ سابقًا من مسألة البطالة ، ومن تكدس العمالة في قطاع 

المدنیة ، والتحول بأتجاه الموقف االیجابي المبادر والموفر الستراتیجیة مستدامة تضع باالعتبار الفئات المستھدفة 

  .من توسیع فرص العمل ، وبالذات قطاع الشباب 

  

ویرتبط بذلك كلھ تحول جذري في السیاسة التعلیمیة حیث تتضمن الخطة التي یرسمھا التقریر جملة     

  ) . 43االطار رقم ( یوضحھا اجراءات

  

  

  

  

  

وتتضمن الخطة من جانب اخر بدائل واضحة لتطویر اسواق العمل والقضاء التدریجي على البطالة     

  : یمكن إجمال نشاطاتھا بما یلي 

التركیز على معالجة بطالة الشباب ووضع خطة خمسیة لتوسیع فرص العمل واستحداث مواطن جدیدة   - أ

  طة القوى العاملة التي یتم اعدادھا لھذا الغرض سنویًا وفق ماتقدره خ

 .واتخاذ معاییر للتغلب علیھا ) أكثر من سنة(منع حاالت البطالة طویلة االمد   - ب

ویتضمن ذلك ان تقدم الدولة لكل شخص عاطل عن العمل فرصة العداده للدخول الى سوق العمل خالل فترة 

تدریب ، (لفرص من خالل قنوات عدیدة حسب حالة العاطل ویتم تقدیم ا.  شھور من تأریخ تعطلھ 6التتجاوز 

اعادة تأھیل ، ممارسة مھنة مؤقتة من اجل التدریب علیھا ، توفیر فرصة عمل مستقرة من خالل مكاتب 

  ) .الخ...االستخدام 

یدخلون لسوق العمل بسن مبكرة وبدون اعداد مھني كاف مما یصعب ادماجھم في 
جري من جانب اخر ی. سوق العمل بالرغم من الجھود التدریبیة المبذولة لذلك 

االھتمام بالتالمیذ الذین یواجھون صعوبة في التعلیم والیتكیفون مع النظام التعلیمي 
 . والمدرسي 

 المناھج في المراحل التعلیمیة المختلفة ، وبالذات مناھج التعلیم العالي تطویر -6
بحیث ) خصوصًا االختصاصات العلمیة والتقنیة(والمعاھد والثانویات المتخصصة 

 . وق العمل المتجدده من المھارات والمھن تعكس متطلبات س
تأھیل الكادر التدریسي في المراحل التعلیمیة المختلفة وتطویر مھاراتھا المھنیة إعادة  -7

ومحو أمیتھم التقنیة في مجال المعلوماتیة ، كذلك تزویدھم باالسالیب الجدیدة للتدریس 
االحتیاجات االضافیة للتعلیم والتفاعل الفعلي وكیفیة ایالء اھمیة خاصة للتالمیذ ذوي 

. 
 استخدمات الحاسب االلي في مراحل التعلیم المختلفة وفق خطة تدریجیة تعمیم -8

وتطویر اسالیب التدریس بحیث تكسب الصفة التفاعلیة وتتمحور حول التلمیذ وتعتمد 
على المصادر المعرفیة من المجتمع خارج البناء المدرسي ومن خدمات االنترنت 

 .اب المدرسي المقرر اضافة للكت
 تعلیم اللغات االجنبیة ووضع برامج مدرسیة متخصصة في تعلیم اللغة الفنیة تكثیف -9

 .بأعتبار ذلك من متطلبات العصر للتفاعل مع المعرفة واكتسابھا 
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لسنة وبھذا االطار یقترح التقریر ان یجري وضع خطة للتقلیل من عدد العاطلین لفترة االنتظار التي تتجاوز ا

  .لكل عام % 20بنحو 

  

  : وتعتمد معالجة ظاھرة البطالة على وضع برنامج طوارئ یحتوي الى النشاطات التالیة 

 مشاریع توسیع فرص العمل في الشعبیات والمساعدة في وضع خطة عمل طویلة المدى لكل شعبیة من دعم .34

  .اجل تطویر اسواق عملھا محلیًا ومناطقیًا ضمن الشعبیات المجاورة 

 اعانات مادیة والمساھمة في تحمل جزء من المرتب للمنشآت االھلیة التي تستخدم عاطلین عن العمل توفیر .35

. 

 . االرشاد االجتماعي للعاطلین تقدیم .36

 انشاء مكاتب االستعالمات واستخدامات الحاسب االلي لالعالن عن فرص العمل وكیفیة انشاء توسیع .37

 .المشروعات الفردیة والتشاركیة 

 . من المستوى المھني للعاطلین من غیر المھرة او من ذوي المھارات البسیطة الرفع .38

 فرص عمل جدیدة في قطاعات المعلومات واالتصاالت وقطاع الخدمات االقتصادیة ، والعمل على خلق .39

 . تقدیر المھن المستحدثة في تلك القطاعات التي سیطلبھا سوق العمل 

 العمل المرنة ، وتنظیم التوظیف بحیث یوائم بین مسؤولیات  نظام العمل بوقت جزئي وبساعاتتشجیع .40

 . العمل والمسؤولیات االسریة 

 .  سیاسة لالجور وامكانات للتقاعد المبكر كما سبق ذكر ذلك وضع .41

 .  النظر بسیاسات العمالة الوافدة وتلییب القطاعات االنتاجیة اعادة .42

لمحالین من قطاع الخدمة المدنیة او الداخلین الجدد  خطة محلیة للتدریب والتأھیل واعادة التأھیل لوضع .43

لسوق العمل من ذوي االختصاصات غیر المطلوبة ، واشتراك مؤسسات القطاع االھلي والعامة في عملیات 

التدریب ، على ان تكون البرامج اما ممولة تمویًال كامًال من قبل الشعبیة ضمن خطتھا التدریبیة ، او عن 

 . ي للمنشآت االھلیة والشركات التي توفر خدمات تدریب طریق تقدیم دعم مال

 كفاءة الحیاة العملیة ومواقع العمل عن طریق توفیر برامج للتعلیم غیر النظامي تھدف الى الرفع من زیادة .44

مستوى مھارات االقدمین من الموظفین ومن ذوي الممارسة وذلك في مجال االتصال والمعلوماتیة 

اطار برنامج اوسع تتبناه الشعبیات للتعلیم مدى الحیاة وتعلیم الكبار والتعلیم عن والمعارف الحدیثة ضمن 

بعد ، وذلك من اجل اعطاء العاملین في اجھزة الدولة والمنشآت العامة والخاصة فرصة للحصول على 

المعرفة المتجددة تضاف الى ماحصلوا علیھ من تعلیم وتخصص وفق حاجات المجتمع والحیاة العملیة 

ویتطلب ھذا البرنامج الضخم بطبعھ جھودًا مشتركة ومكثفة من مؤسسات التعلیم العالي . رغبات االفراد و

 .ومن قطاع االعمال والمؤسسات المھنیة والطواعیة للمجتمع المدني 
 

) المناطقي(المستوى الوسطي   
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رير على ان حجر على هذا المستوى الوسطي من التخطيط عبر الشعبيات المتجاورة ، يؤكد التق  

الزاوية في ذلك هو المخطط الطبيعي حيث يجب ان يأخذ مكانه لتحقيق التكامل المكاني والوظيفي وينشأ فضاءات 

) .43اطار رقم . (التنمية بين الشعبيات   

 

ویھدف مثل ھذا المستوى من التكامل التخطیطي الى سد الفراغ المخل القائم حالیًا بین التخطیط     

لمركزي على المستوى الوطني من جانب والتخطیط المحلي الالمركزي على مستوى الشعبیات من االقتصادي ا

جانب آخر ، والى ایجاد شبكة عالقات عبر قطاعیة وتحدید بؤر نمو مناطقیة عدیدة تتشابك الخطط التنمویة 

  . ن العوائد للشعبیات المتجاورة في اطارھا لتحقیق أعلى قدر من الكفاءة في توظیف الموارد وتحسی
 

      كما یؤدي ھذا التكامل التخطیطي الى ضمان 

فرص التنمیة والنمو االقتصادي للشعبیات التي 

التمتلك قاعدة كافیة من الموارد والتستطیع ان 

تحقق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة بصورة 

  .مستقلة ومنفردة 

  

وبالشكل الذي یطرحھ التقریر فان     

تخطیط المناطقي الطبیعي لبؤر عملیة ال

وفضاءات النمو ال تتقید بالتغطیة القطاعیة 

فحسب ، بل توفر اطار عمل لحل الجوانب 

المكانیة للسیاسة االقتصادیة في عالقتھا 

باالعتبارات واالمكانات الطبیعیة والبیئیة 

واالجتماعیة والسكانیة ، وبھذا فھي لیست بدیًال 

  . ة بل مكملة لھا للخطة االقتصادیة المناطقی

  

وبتعبیر أدق ، فھي التعني عملیة     

تجمیع للخطط المحلیة لكل شعبیة منضویة تحت 

المناطقي المعین ، وكذلك / الفضاء االقلیمي

التعني بالمقابل عملیة تفتیت للخطة االقتصادیة 

الوطنیة واجتزاء مایختص بالمنطقة المعنیة ، بل 

یًا لنشاطات تشكل ، كما نعتقده ، نظامًا تحلیل

وامكانات التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة 

في كل منطقة یمكن الحكم علیھا كمركز نمو او 

  .فضاء تنموي 

ومن المفترض ان یتخذ كل فضاء تنموي 

  ) 44(اطار رقم 
  

   الوظیفي عبر الشعبیات–عناصر التخطیط للتكامل المكاني 
  

 الوظیفي في تنمیة الشعبیات -    ینبني منظور التخطیط للتكامل المكاني
على االساس المنطقي الذي یدلل بأن التخطیط المحلي القائم على 

ضاءات او ھیاكل الالمركزیة واالدارة الشعبیة یجب ان یحتوي على ف
متكاملة لتجمعات سكانیة متجاورة بأحجام مختلفة وبوظائف وخدمات 
متفاوتھ ، یتم تحقیق التشابك وتقسیم العمل فیما بینھا للنھوض بالتنمیة عبر 

 الوظیفي –وفي حالة إنعدام مثل ھذا التكامل المكاني . الشعبیات المتجاورة 
االمكانات في عملیات التخطیط داخل الفضاءات ستتأثر وتتداخل الموارد و

  .في الشعبیات ، ویؤدي االمر الى ھدر الموارد 
 بشأن التخطیط العمراني والصادر عن 2001لسنة ) 3(ویؤكد القانون رقم 

 2025 -2000المؤتمر الشعب العام على تحقیق جملة اھداف في المخطط 
  : كاالتي 

 .انیا االستغالل االمثل للموارد االقتصادیة والبشریة مك -
تحقیق التكامل االقتصادي واالجتماعي بین المخططات  االقلیمیة  -

 .والمحلیة والمخططات الحضریة داخل لیبیا 
توجیھ النمو السكاني داخل المخططات االقلیمیة والمحلیة والمخططات  -

 . الحضریة بما یحقق التكافؤ االقتصادي واالجتماعي للسكان 
تجمعات السكانیة بشكل یوازي ضمان توزیع متطلبات النمو على ال -

النمو السكاني ، بما یتفق وظروف وحاجات كل منطقة ، وبما یجنب 
 . النمو غیر المتكافئ 

 .التعرف على امكانیات االستقرار و توجیھ النمو على ضوئھا  -
تحدید وظائف وخصائص المخططات االقلیمیة والمحلیة والمخططات  -

 .الحضریة 
، وتنظیم وظائف لمختلف االغراض ، االستغالل االمثل لالراضي  -

 . وحمایة االراضي الزراعیة من الزحف العمراني 
الحد من الھجرة الى الحواضر والمدن الكبرى ، وتشجیع الھجرة  -

 .العكسیة 
تطویر التجمعات السكانیة والحد من االنتشار العشوائي وتنمیة  -

 . المناطق المتخلفة عمرانیًا واعادة تنظیمھا 
ذ شبكات المرافق العامة بشكل یتناسب مع حجم المخطط  ضمان تنفی -

 . وبما یتمشى والنمو السكاني بھ ، ودعم توجھات الحفاظ على البیئة 
 توفیر متطلبات السكن والمرافق االجتماعیة واالقتصادیة بشكل  -

 . یتناسب مع النمو السكاني 
ریة  تنظیم وتوطین سكان االریاف ، ومراعاة توفیر المتطلبات الضرو -

 .لھم 
 المساھمة في حمایة البیئة واستخدام االسالیب العلمیة في توزیع  -

 . السكان والمرافق العامة وتنظیم الخدمات 
 المحافظة على المناطق الطبیعیة واالثریة والتاریخیة ، وحمایتھا ،  -

 وتنمیة مناطق الجذب السیاحي والمناطق المتاخمة لشاطئ البحر
  .    معماري المحلي  المحافظة على الطابع ال -
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 ومجموعة الشعبیات الواقعة في اطاره ، توجھًا اقتصادیًا یتالئم مع بیئة تلك الشعبیات ومع مواردھا وامكاناتھا كي

یمكن تحقیق معدالت نمو اقتصادیة عالیة تؤدي الى استحداث المزید من فرص العمل ، والى االستفادة من 

  . اقتصادیات الحجم الكبیر الجدیرة بأنجاز معدالت أعلى من العوائد على االستثمار 

لفنیة والزیادة كما یمكن من خالل ھذه الفضاءات ومراكز النمو دعم خدمات البنیة التحتیة االجتماعیة وا    

من فاعلیة اداءھا لكي یعمل االقتصاد في مجموعة الشعبیات المشاركة فیھ بكفاءة عالیة ، وبشكل یمكنھ من 

التنویع ومن تحقیق قدر نسبي افضل من وضعیة االعتماد على الذات ، ومن التنسیق ذو المردود االمثل 

  . للنشاطات االقتصادیة وللمشروعات االنتاجیة والخدمیة 

  

  

 مناطق نشاط 5فان ھنالك ) 2000-1981(وبالشكل الذي یحدده المخطط الطبیعي الوطني طویل المدى     

سة امكاناتھا الطبیعیة بصورة مستفیضة ومن ثم اعطاءھا خاصیة مراكز وبؤر رئیسیة في لیبیا تم تمییزھا ودرا

للنمو یتوجب تكثیف االستفادة المخططة لالراضي 

  : والبنیة التحتیة فیھا وھي 

  . غریان . مصراتة . منطقة طرابلس  .45

 . البریقة . راس النوف . الحزام الساحلي سرت  .46

.  االخضر الجبل. بنغازي . الحزام الساحلي اجدابیا  .47

 . طبرق 

 . منطقة ودیان سبھا  .48

 . منطقة جبل نفوسة  .49

وباالضافة الى المناطق الخمسة الرئیسیة ھنالك خمسة 

غدامس ، غات ، ھون ، ودان ، : اخرى فرعیة ھي 

  الكفرة ، ومنطقة جالو والسریر 
ويقر المخطط الطبيعي الوطني الجديد   

.خيراً بأن ذلك التقسيم مازال صالحاً لربع القرن القادم والتي تم االنتهاء من اعداده ا) 2000-2025(  

   

بقى ان نذكر بأن صیاغة وبناء السیاسة العامة لتطویر تلك المراكز التنمویة قد تم على اساس مبادئ االطار العام 

وم للخطة االقتصادیة الوطنیة وبھدف تحقیق جوانب الكفاءة في توظیف الموارد والعدالة في توزیعھا على عم

  : التراب الوطني ، حیث ترمي سیاسة التخطیط المناطقي الى انجاز ما یلي 

  

 تقویة القاعدة االقتصادیة لكل منطقة وإیالء اھمیة للتجمعات السكانیة االقل تطورًا فیھا ، وذلك عن طریق  -1

 . خلق فرص عمل جدیدة وتوفیر خدمات إجتماعیة كافیة لھا 

  )45(اطار رقم 
   

  خصائص مراكز وبؤر النمو في اطار المخطط الطبیعي الوطني
     

  ) غریان– مصراتة –طرابلس (منطقة  (-1
  

 من الحدود التونسیة الى شعبیة مصراتة 2كم370تمتد ھذه المنطقة لحوالي 
طرابلس ، الزاویة ، سھل الجفارة ، صبراتة (، وھي تضم الشعبیات التالیة 

) ، زوارة ، ترھونة ومسالتھ ، بني ولید ، المرقب ، مصراتةوصرمان 
وتمتاز بأنشطة صناعیة وخدمات متنوعة حیث یحتوى على نشاطات 
صناعة المنتوجات االستھالكیة الخفیفة وكذلك الصناعات المعدنیة 

  . الثقیلة والھندسیة
وباالضافة الى حاضرة شعبیة طرابلس توجد مراكز صناعیة اخرى تضم 

  .  في الغرب تقوم على صناعة الكیمیاویات وااللمینوم ش وزوارةبوكما
وھنالك مصراتة في الشرق حیث تتمركز الصناعات الھندسیة وصناعة 
الصلب االساسیة وتتوسع فیھا المرافق الحیویة المختلفة كمالمواني 
والمواصالت والطاقة ، مما یجعلھا من اكبر المناطق الحضریة تنمیة في 

  . اعي القطاع الصن
ملیون نسمة 3.2ویقدر تعداد السكان بھذه المنطقة في الوقت الحاضر بنحو 

 .  2003من مجموع تعداد السكان اللیبین لسنة  % 58.9أي مایقارب 

  ) 46(اطار رقم 
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التقلیل من التفاوت في التنمیة الطبیعیة بین  -2

مع التركیز ) مراكز النمو(المناطق 

 . المتزاید على تنمیة المناطق الداخلیة 

تحسین المستویات المعیشیة وتوفیر  -3

الحاجات االساسیة المتعلقة بالتعلیم 

والصحة والسكن والدخل من خالل 

الوظیفي والخدمي بین الشعبیات التكامل 

 .والتجمعات السكانیة الواقعة في المنطقة 

دعم شبكة التجمعات السكانیة في الشعبیات المنضویة في المنطقة من خالل التوزیع الكفؤ لالنشطة االقتصادیة  -4

 . والمرافق االجتماعیة والفنیة واالسكان 

اعي للخدمات العامة بین الشعبیات الداخلة في المنطقة ، وبحیث ان السكان في تجمع تحقیق التشابك القط -5

سكاني محدد في شعبیة معینة ، یتمتعون بخدمات المراكز في شعبیة اخرى وتجمع سكاني اخر ، وفق نسق 

تدرجي النشاء وتطویر تلك المراكز الخدمیة 

مراكز اقلیمیة كبرى ، مراكز فرعیة شبھ اقلیمیة (

ودراسة ) مراكز محلیة ، مراكز خدمات أولیة، 

عملیة التعایش والتكامل الوظیفي فیما بینھا ، 

وحساب التكالیف وبرمجة المیزانیات 

 .طقیة على ضوء ذلك \المناظ

  

رسم بدائل في عملیة التخطیط الطبیعي لكل  -6

تتضمن استراتیجیات تطویر ) مركز نمو(منطقة 

تیة واستغالل المستوطنات البشریة والبنیة التح

 . الموارد الطبیعیة ، وتحدید آلیات تقییمھا 

العمل من اجل خلق بیئة طبیعیة حضریة مفضلة في كل منطقة بالمعنى المتكامل للتخطیط الحضري وجوانبھ  -7

خدمات الكھرباء والمواصالت (المعماریة واالجتماعیة والثقافیة ، وذلك بتوفیر مرافق فنیة واجتماعیة مالئمة 

لصرف الصحي والمنشآت الثقافیة والترویجیة والحدائق العامة ، ومؤسسات الخدمات الصحیة ونظم ا

والتعلیمیة واستكمال التوزیع العادل للمیاه وتطبیق المراحل المتبقیة من ایصال میاه النھر الصناعي الى 

یة ، وتحدیث نظم المناطق المرسومة ، وتوسیع شبكة الطرق الوطنیة واستحداث وبناء شبكة السكك الحدید

 . االتصاالت والخدمات االلكترونیة وفق ماتفرضھ متطلبات العصر 

  ر النمو في اطار المخطط الطبیعي الوطنيخصائص مراكز وبؤ
   

  ) البریقة– راس النوف -منطقة الحزام الساحلي سرت (-2
  

كم من شعبیة سرت الى شعبیة اجدابیا ، وقد 400تمتد ھذه النمطقة لحوالي 
حققت نموًا صناعیُا سریعًا خالل العقدین الماضیین جاء في الغالب على 

  . ونیة محلیًا اساس استغالل الموارد الھیدروكرب
وتضم النشاطات الصناعیة الرئیسیة تكریر النفط والصناعات 

وتعتبر سرت والبریقة وراس النوف اھم المدن . البتروكیماویة التابعة 
  .الصناعیة في المنطقة 

ویقدر تعداد سكان ھذه المنطقة التي تضم شعبیات سرت و الواحات ، 
من مجموع % 5 وبنسبة  ،2003 نسمة عام 0.3الكفرة ، الجفرة نحو 

 .   سكان لیبیا 

  ) 47(اطار رقم 
  

  المخطط الطبیعي الوطني خصائص مراكز وبؤر النمو في اطار 
  

   بنغازي–منطقة الحزام الساحلي اجدابیا (-3
  ) طبرق–الجبل االخضر
  

كم من شعبیة اجدابیا الى شعبیة  600تمتد ھذه المنطقة لحوالي
البطنان ، وتضم النشاطات الحضریة فیھا قطاع التصنیع وقطاع 

  . الخدمات معًا 
لمنتوجات ویتجھ الجانب الصناعي منھا في الغالب الى ا

  . االستھالكیة الخفیفة 
 نسمة اي مایعادل 1.5یقدر تعداد السكان في عموم المنطقة نحو 

   .2003من مجموع السكان اللیبیین لسنة % 28.0نسبة 
وتشمل المنطقة شعبیات اجدابیا ، بنغازي ، المرج ، القبة ، الجبل 

 .  االخضر ، الحزام االخضر ، البطنان 

  ) 48(اطار رقم 
  

  خصائص مراكز وبؤر النمو في اطار المخطط الطبیعي الوطني 
  

  )منطقة امتداد جبل نفوسة الحضري(-4
  

تمتد ھذه المنطقة من شعبیة ترھونة ومسالتة شرقًا الى شعبیة 



 417                                                                                                مستقبل الالمركزية في اطار التحول الشامل 2002-ليبيا–ي للتنمية البشرية التقرير الوطن

ادارة الموارد البیئیة ، بما في ذلك االراضي  -8

الزراعیة البعلیة وموارد المیاه الجوفیة ، 

والمساھمة في حل التناقضات بین مشاریع التنمیة 

شعبیات المنطقة المقرره في خطط التنمیة ل

والخطة المناطقیة وبین معاییر االعتبارات البیئیة 

وقضایا التلوث والحفاظ على المحمیات والتنوع 

 .الحیوي 

 ادارة استخدام االراضي والتحكم بالتصامیم  -9

 الحضریة ومراعاة الجوانب الجمالیة والوظیفیة

 . وتخطیط مناطق العمل

یؤدي تطبیق النقاط اعاله الى رفع من الكفاءة  -10

االستثماریة لشعبیات المنطقة المعینة وتحقیق 

اقصى استفاده ممكنة من التخصصات المالیة مع 

 .التأكید على توسیع مساھمة القطاع االھلي

   

      

  

ویؤكد المخطط الطبیعي الوطني بعید     

 التقسیم المناطقي ان ھذا) 2025-2000(المدى 

توفر االمكان التنمو ي التكاملي لكل منھا ، والقدرة على التوسع ) 1(لبؤر ومراكز النمو یتمیز بجملة مزایا منھا 

القدرة على االستجابة للتغیرات التي تطرأ في البناء االقتصادي ) 2(واستیعاب النمو المستقبلي الشامل 

ستوى التخطیط الالمركزي للشعبیات وفي القرارات االستراتیجیة واالجتماعي على المستوى الوطني وعلى م

التي قد تأخذھا الدولة والتي تؤدي بالتالي الى تغییر االولویات والسیاسات االقتصادیة العامة وفق احتماالت 

  . التطورات العلمیة والتقنیة والفضاءات االقلیمیة التي تدخل في اطارھا 

  

 على امتداد جبل 2كم270طي مساحة قدرھا نالوت غربًا ، وتغ
ویتجھ النشاط الحضري في الغالب نحو تصنیع . نفوسة 

  .المنتوجات االستھالكیة الخفیفة المتنوعة 
 ملیون نسمة 0.3 بنحو 2003ویقدر عدد سكان المنطقة عام 

  . من مجموع سكان لیبیا % 4.8او
امس وتضم كل من شعبیات مزده ، نالوت ، یفرن وجادو ، غد

ومن ممیزات ھذه المنطقة قربھا المكاني من التمركز الصناعي 
 . الرئیسي  بمنطقة طرابلس وشریطھا الساحلي 

  ) 49(اطار رقم 
  

خصائص مراكز وبؤر النمو في اطار المخطط الطبیعي 
  الوطني 

  

  )منطقة تجمع سبھا الحضري(- 5
  

نطقة التكوین على خالف مناطق االمتداد الطولي فان ھذه الم
  2كم130التجمعي تتركز حول مدینة سبھا في دائرة قطرھا نحو 

ویتركز النشاط . وتضم عدة مراكز حضریة متوسطة وصغیرة 
  .الحضري بھا في قطاع الخدمات 

ویعتبر مجال التنمیة الصناعیة محدودًا بأستثناء الصناعات المحلیة 
  .االساسیة 

ه المنطقة شعبیتي مرزق  ومن المراكز الحضریة الرئیسیة في ھذ
وھنالك كذلك شعبیات وادي الحیاة وغات ووادي الشاطئ . وسبھا 

.  
 الى مة 2003ویصل تعداد السكان في المنطقة وفق بیانات عام 

 .من اجمالي السكان % 6.27اي بنسبة 

  )50( اطار رقم 

  یكلي ونظم المعلومات للمخطط الوطني الطبیعي طویل المدى في لیبیاالترابط الھ
  

یعتمد المخطط الطبیعي الوطني طویل المدى في لیبیا والذي تقوم على اعداده الھئیة الوطنیة للتخطیط العمراني على نظم حدیثة في 
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یتبین من نتائج المعالجات اعاله ، ان عملیة التخطیط الطبیعي الوطني ومحاولتھا لتحدید مناطق االمكان     

التنموي التي تعد بؤر نمو ومراكز نشاط رئیسیة محتملة ، إنما یشكل جزءًا عضویًا من ذلك المستوى من 

ط المناطقي عبر الشعبیات لخلق فضاءات متعددة للتنمیة تعزز من مردود نظام الشعبیات والالمركزیة التخطی

  . التي یتمحور حولھا 

. ومن الناحیة الفنیة نقترح على المخطط الطبیعي الوطني ان یوفر ادلة عمل تفصیلیة للتنمیة المكانیة     

 واقتراحھا لتطویر البنیة العمرانیة والتحتیة والموارد الطبیعیة وباالضافة الى تكفلھ بتصمیم الخرائط ورسم البدائل

لكل منطقة علیھ ان یعمل وبدقة على توضیح االبعاد العامة للسیاسات المطلوبة ، والتأشیر بأتجاه ایالء االھمیة 

التكامل االنمائي لمراكز التجمعات السكانیة والشعبیات االقل حظًا داخل المنطقة المعینة والتي تحتاج الى الدمج و

  .والى مزید الجھود واالستثمارات للنھوض بمستواھا 

   

اال ان ما یجب ان ندركھ ھو ان المخطط الطبیعي بحكم اھدافھ الیمكن تحمیلھ مھمة التخطیط االنمائي     

كاملة ، فھو یقف عند ھذا الحد من التشخیص والیدخل في تفاصیل كیفیة توظیف الموارد وتحدید المشروعات 

ودراسة جدواھا ، فتلك مھام تقع في اطار الخطة االقتصادیة عبر الشعبیات في المنطقة وكذلك اطار التنسیق بین 

نشاطات ومیزانیات الخطط المحلیة للشعبیات ذات العالقة ، وذلك ماسیحرص التقریر على توضیح ابعاده 

  .المطلوبة ، وكما ھو موضح أدناه 

  

  

  الخطة االقتصادیة المناطقیة 
      عبر الشعبیات 

، والذي یوفر القدرة الفنیة على التكامل ) غرافیةنظام المعلومات الج (GISالمسح الخرائطي لمناطق ومراكز النمو ، مستخدمًا نظام 
 - وسیعتمد في القریب العاجل على بیانات المسح الجیولوجي–والدمج بین عملیات جمع البیانات والتحلیالت والنمذجة وانتاج الخرائط 

  .االستشعار عن بعد  وdigital mapsالطبیعي من اجل االنتقال من انتاج الخرائط الصلبة الى انتاج الخرائط الرقمیة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نظام معلومات المخطط 
الطبيعي الوطني طويل 

  المدى
- GIS 
 قواعد البيانات -
المؤشرات االقتصادية ، (

  الھیئة العامة للتخطیط العمراني
  ) المرصد الوطني للمخطط الطبیعي(

 تطوير االليات -

والبدائل واساليب المتابعة 

  والتقييم   

  احصاءات 
   بیانات

المخطط الطبیعي الوطني طویل  -1
  المدى 

المخططات االقلیمیة لكل منطقة  -2
 ومركز نمو 

الخطط االقتصادیة 
  للشعبیات

الخطط 
االقتصادية عبر 

ت الشعبيا
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البد من التسليم ونحن في هذا الفصل االخير من التقرير بان االستمرار في وضع خطط محلية لكل   

شعبية وبشكل افقي دون اقرانها بالتخطيط الرأسي الذي يربطها بالشعبيات المجاوره ، سيؤدي الى تبديد الموارد وسيبقى 

التسيير واالستثمار مصحوبة بأنخفاض العوائد االقتصادية وعدم توازن التنمية مستنزفاً لمعدالت انفاق عالية لميزانيات 

. بين الشعبيات ذات االمكان العالي والمنخفض   

 

وعلیھ فان من المقترح على كل شعبیة عند تصمیمھا لمرامي واھداف خطتھا المحلیة ان تنظر لنفسھا     

) بقیة الشعبیات( باالعتبار في تفاعلھا مع البیئة الخارجیة ویعني ذلك ان لدیھا عناصر تشابك تؤخذ. كنسق مفتوح 

  . ، بل حتى مع المستوى الوطني والمستوى الدولي في حالة امكانیة التصدیر 

  

وبدون ھذه النظرة كنسق مفتوح ، فان امانات الشعبیات ومجالس التخطیط المحلیة سوف تستمر في     

قریر المشروعات بشكل معزول الیساعدھا على تشخیص العالقات النظر الى المشكالت والى تحدید البدائل وت

الموجودة بین القطاعات ، اوالعالقات بینھا وبین الشعبیات المجاورة وال یمكنھا من تعریف جملة عناصر اساسیة 

درجة ) 5(التكامل ) 4(التداخل ) 3(فرص النمو ) 2(المحددات ) 1(في العملیة التخطیطیة والتي تتمثل في  

  . حریة الموجودة في الخیارات االستراتیجیة النشاء فضاء نمو مناطقي ال

  

ونظرًا لحالة محدودیة الموارد الذاتیة للشعبیات ، كما اتضح لنا من المعالجات السابقـة ، ولالتكال شبھ     

د المحلیة فان التخطیط المناطقي یصبح ضرورة حتمیة من منظور ندرة الموار. الكامل على المیزانیة المركزیة 

وحسابات التكلفة والفاعلیة واقتصادیات الحجم الكبیر ، مما یتطلب الزیادة من فاعلیة التخطیط االقتصادي 

المناطقي وارساء قنوات تعاون وتنسیق مؤسسي بین الشعبیات المجاورة ومعالجة المشكالت التخطیطیة 

  .والوظیفیة المشتركة بطریقة أكثر فاعلیة 

  

تكون للخطة االقتصادیة المناطقیة على قدر كاف من المرونة ومن حریة القرار في ویستدعي ھذا ان     

كیفیة تنظیم الوظائف التخطیطیة فیما بینھا ، وتوفیر البناء المؤسسي التخطیطي االقلیمي الالزم ، حیث ان 

الوظائف والمھام التخطیطیة الالمركزیة الحقیقیة لنظام الشعبیات تتمتع بكثیر من االستقاللیة في تقریر كیفیة تنفیذ 

  . سواء على مستوى الشعبیة او على المستوى المناطقي عبر الشعبیات 

  

اال ان ذلك یجب ان الیعني بأي حال من االحول ، ان الشعبیات في تخطیطھا المناطقي التلتزم باالسس     

، اذ ان المطلوب من الخطة ) 43الجدول رقم (العامة لعملیة وضع الخطة االقلیمیة والتي یوضحھا التقریر في 

التكاملیة عبر الشعبیات المجاورة ان تتمسك بالخطوط العامة لكیفیة تحدید مخزون الموارد وباالسالیب الفنیة 

والمحاور القطاعیة والضوابط والقوانین المتفق علیھا في مسار المراحل المختلفة للعملیة التخطیطیة وللنواتج 

  .التخطیطیة 
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  ) 43(جدول رقم 
  ھیكل ومضمون الخطة االنمائیة للمناطق ومراكز النمو عبر الشعبیات 

  
  

  الخصائص الطبیعیة للمنطقة 
  ومراكز النمو

  
 .الحدود االداریة   
 .المظاھر الجغرافیة   
 الموارد الطبیعیة   

 الخامات المعدنیة  - ج
 االرض  - ح
 التربة  - خ
 الغابات  - د

 االعتبارات المناخیة  
 

  

  السكان 
    وتاثر النمو السكاني-
   النمو السكاني لدى كل شعبیة في المنطقة واالتجاھات -

  .      المستقبلیة 
  . النمو السكاني الحضري والریفي داخل شعبیات المنطقة-
   سمات واتجاھات الھجرة بین شعبیات المنطقة ومن-

  .    خارجھا 
  صادیة لالسر    االقت– االوضاع الدیموغرافیة واالجتماعیة -

  .   المعیشیة في شعبیات المنطقة 

  
  االقتصاد 

  نمو االستخدام لدى كل شعبیة وناتجھا المحلي         -
   –وتبعات ذلك على وضعھا االقتصادي .   االجمالي 

  .   االجتماعي 
   نمو االستخدام وفق القطاعات الرئیسیة -
 خصائص قوة العمل وانماط البطالة -

        المنقوص والتشغيل   
  .واسقاطات ذلك لسنوات خمس قادمة 

 المشروعات التنمویة قید االنجاز والمتوقفة والمخطط -
  لھا مستقبًال في كل شعبیة 

 حجم وطبیعة مساھمة القطاع االھلي في النشاط -
  االقتصادي لكل شعبیة 

 التشابكات االمامیة والخلفیة القطاعیة داخل كل شعبیة -
 المنضویة في المنطقة وعالقاتھا وعبر الشعبیات

  . بالمناطق ومراكز النمو االخرى وبالخارج
  

  المستوطنات البشریة 
معايير هرمية لتراتب   - ر

مراكز الخدمات وانماط 
العالقات الوظيفية بينها 
داخل كل شعبية وعبر 
الشعبيات في المنطقة ومع 

  .المناطق االخرى 
ة االتجاھات المستقبلیة للعالقة التراتبی  - ز

بین مراكز الخدمات وعالقتھا الوظیفیة 
داخل كل شعبیة وعبر الشعبیات في 

 .المنطقة ومع المناطق االخرى 
تقتیات تحقیق التشابك في الخدمات  - س

داخل كل شعبیة وعبر الشعبیات في 
 .المنطقة 

تحلیل االتاحیة والوصول لمراكز  - ش
الخدمات من قبل المستفیدین داخل كل 

اییر اختیار شعبیة وتحدید جدوى ومع
اماكن مراكز للخدمات مشتركة بین 

 .الشعبیات 
معاییر استخدام االرض   - ص

للتطویر العمراني وتحویل االراضي 
الزراعیة لمتطلبات التوسع وقیاس 

  التجاوزات 
  

  
  البنیة التحتیة

  النقل البري والبحري * 
معاییر ومقاییس الطرق ووضعھا الحالي في كل  §

 نطقة شعبیة وعبر الشعبیات في الم
 تصنیف الطرق  §
 المقاییس التصمیمیة المطلوبة  §
تجهيزات المياه وانماط استخدام المياه * 

( الجوفية والسطحية ومياه النهر الصناعي 
العرض والطلب وفق االستخدامات المختلفة 

  )  منزلي ، زراعي ، صناعي: 
العرض والطلب وفق (تجھیزات الطاقة الكھربائیة  * 

  .فة استخداماتھا المختل
  االتصاالت * 

  شبكات الھاتف والھواتف النقالة  §
 .شبكات ربط االنترنت والمعلوماتیة  §
االدارة االلكترونیة لدى كل شعبیة وبین الشعبیات  §

المتجاورة في المنطقة ومع بقیة المناطق والعالم 
 الخارجي 

  الصحة * 
 معاییر ومقاییس المنشآت الصحیة  §
مساعدة لدى كل القوى العاملة الطبیة والصحیة ال §

  شعبیة 
 .عدد االسره في المستشفیات ونسب اشغالھا  §
 المراكز الصحیة المتخصصة  §
 المراكز الصحیة التشاركیة  §
 وحدات الرعایة الصحیة االولیة  §
عدد زوار العیادات الخارجیة واالقامة للمؤسسات  §

قیاس معدالت التدخل في (الصحیة عبر الشعبیات 
 ) تقدیم الخدمات

  التعلیم * 
 معاییر ومقلییس المنشآت التعلیمیة  §
  الكادر التدریبي الجامعي  §
 المنشآت الجامعیة  §
 المبیت الجامعي  §
اعداد الطلبة وسیاسات القبول وفق التخصصات  §

 واالقسام 

  
  الموارد الطبیعیة

   
استخدمات االرض بالشكـل  -

  المعمـول به لدى كل            
     شعبیة 

   المخططات العمرانیة واشكال االلتزام بھا والتجاوز -
  .   علیھا 

    طبیعـة تداخل المخططات العمرانیـة والمراكـز -
      الخدمیـة الحضریـة بین الشعبیـات المتجـاورة 

  .الوظیفیة وسبل حلھا     وعالقاتھا 
   طبیعة االحزمة الخضراء حول التجمعات السكانیة -

  .   والتشجیر حول المدن 
  ) الخ... الحبوب ، الحمضیات ( المحاصیل -
  . المراعي -
  . تصنیفات التربة -
  
  : استخدمات الثروة الحیوانیة -

  اعداد الماشیة وحجم السكان المعتمدین على الرعي * 
  . ة    في كل شعبی

  .امكانات الثروة البحریة * 
  .وسائل الصید البدائیة والمتطورة * 
  .موانئ الصید ومدى كفاءتھا * 
  جحم السكان المعتمدین على صید االسماك * 
  امكانات التصنیع والتصدیر للثروة الحیوانیة * 

  .    السمكیة عبر الشعبیات 
   االراضي والمناطق المحمیة -

  . لمحمیة االخرى الغابات والمناطق ا* 
  . الحدائق وفضاءات الترویح * 
  . االثار القدیمة والتراث واالمكانات السیاحیة * 
  مناطق السدود وحفظ المیاه * 
   تقییم انماط استخدام الموارد ومدى كفاءتھا وسبل -

     تطویرھا في مشروعات مشتركة عبر الشعبیات في 
  اتھا وعلى    المنطقة وتحدید مدى االثر على استخدام

   .   البیئة 

  
   یتبع   ھیكل ومضمون الخطة االنمائیة للمناطق ومراكز النمو عبر الشعبیات

  
  

  السیاسات والخطط
  

السياسات االقتصادية الكلية  -
واثرها على شعبيات المنطقة 

. 
انماط توزيع الميزانية  -

المركزية على الشعبيات 
وكيفية استخدامها بالشكل 

 .ين شعبيات المنطقة االمثل ب

  
  محلیةالمرامي واالھداف للخطط ال

  للشعبیات وللخطة المناطقیة
  

 التطویر العمراني §
 الموارد الطبیعیة  §
    البنیة التحتیة الفنیة واالجتماعیة §

 

  
  بدائل استراتجیات الخطة
  االقتصادیة المناطقیة

  
  مد االتجاھات الحالیة الى المستقبل بفرضیھ عدم  -

  .    التعاون والتكامل بین الشعبیات المنطقة 
  مكنة للخطة المناطقیة عبر الشعبیات البدائل الم-

  تطویر المنطقة الى مركز صناعي  .1
تطویر المنطقة الى مركز خدمات  .2

 .المعلوماتیة 
تطویر المنطقة الى مركز تجاري للمناطق  .3

 .الحرة واعادة التصدیر 
 .تطویر النطقة الى مركز سیاحي  .4
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  على المستوى المحلي 

التقنیات التي اجراھا التقریر في فصولھ بخصوص اداء الشعبیات وقدراتھا االداریة والمالیة والتخطیطیة  لقد اثبت

  وانماط تقدیمھا للخدمات العامة ان ھنالك ضرورة العادة النظر بصورة 

  المستوى المحلي 
  

ند انتقالنا لتحدید مقومات الالمركزیة على ھذا المستوى الھام ورسم التصورات المستقبلیة المطلوبة ، ع    

فان اول مایمكن اقتراحھ ھو ضرورة وضع الخطط المحلیة لكل شعبیة على اسس جدیدة تنسجم مع التوجھات 

 مع الفضاءات االقلیمیة والدولیة ، والخطط المقترحة على المستویین الوطني والمناطقي ومستوى االعداد للتفاعل

  .وتحقیق اقصى قدر ممكن من االعتماد على التمویالت الذاتیة وخلقھا محلیًا 
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وفي اطار النسق المفتوح الذي اشرنا لھ سلفًا ، فان على كل شعبیة ان تنظر الى نفسھا كذلك بأعتبارھا     

مواردھا البشریة والمادیة والطبیعیة بالدرجة االولى اذ وحدة تخطیطیة متكاملة ، وان تنمیتھا المحلیة تعتمد على 

  . تشكل بأجمعھا عناصر القوة والقدرة واالساس لوضع الخطة المحلیة 

بتعبیر اخر ، على الشعبیات ان تأخذ باالعتبار وفق ھذا التصور الجدید بأن عملیة التنمیة المحلیة داخل     

كیفیة تطویر القدرات االداریة والمالیة والخدمیة وترجمة ذلك في كل شعبیة ھي منظومة متكاملة من التفكیر في 

، ) كثیفة العمل(برنامج تنموي یھدف الى توسیع فرص العمل والنھوض بالمشروعات الصغرى والمتوسطة 

وتقدیم الحوافز والتسھیالت االداریة واجراء المعامالت في ظل الشفافیة من اجل تشجیع استثمارات القطاع 

لتشاركي والشركات المحلیة واالجنبیة وزیادة مساھمتھا في الدورة االقتصادیة المحلیة للشعبیة بأقصى االھلي ا

قدر ممكن ، وأخیرًا التفكیر في كیفیة تحقیق طرق واسالیب فاعلة للنھوض بمستوى الخدمات العامة والبنیة 

) 51اطار رقم . ( االداء االنتاجي والخدمي التحتیة وتعزیز اسالیب فاعلة للشراكة بین القطاعین العام واالھلي في

.  

بقى ان نشیر الى حقیقة بالغة االھمیة وھي ان وضع الخطة المحلیة للنھوض بأقتصاد الشعبیة وتحدید     

المرامي واالھداف واالستراتجیات والبرامج والمشروعات یجب ان یتم في سیاق مراحل ، وال یجوز االستسھال 

  .زمنیة قصیرة واالكتفاء بتصمیمھا مكتبیًا كما ھو معمول بھ حالیًا في وضع الخطة خالل فترة 

ویحاول التقریر بھذا الصدد ان یقدم تصورًا متكامًال حول الكیفیة المرجوة لمستویات ومراحل اعداد     

ومناقشة الخطة المحلیة السنویة على مستوى كل شعبیة ، ووضع تصور زمني لذلك على مدى شھور السنة حتى 

  . وضعھا بصیغتھا النھائیة والمصادقة علیھا یتم 

  ) 51(اطار رقم 
  

  عناصر الرؤیة االستراتیجیة لالدارة العامة

  في الشعبیات للقرن الحادي والعشرین
  

تدرك الشعبیات جیدًا بأن المستقبل ، وكنتیجة للتحوالت الجدریة 
الحادة واالنتقال الى عصر الفضاءات ومواجھة مااحدثتھ ثورة 

مات من تغییرات على التواصل وعلى االسالیب االداریة ، المعلو
  . یحمل حالة من الالیقین 

كما تدرك كذلك بأن ھنالك بیئة سیاسیة واقتصادیة خارجیة بالغة 
التعقید ةتغیرات سریعة یتوجب مواكبتھا ، واثار بدات تتشكل لما 
 احدثتھ العولمة على االقتصادات والمجمعات المختلفة ، وما حملتھ
من فرص جدیدة الحدود لھا ومن مخاطر یتوجب حسابھا في اطار 

  . من االنفتاح المسؤول 
وفي مثل ھذا الظرف التاریخي فان الشعبیات وفي اطار التخطیط 
الالمركزي وطنیة للقرن الحادي والعشرین ، وتعتمد خطة عمل 

، وذلك لمواجھة ) 21الخدمة المدنیة وتسییر المصالح العامة (
العصر وادارة دفة المجتمع واالقتصاد اللیبي لمواجھة متطلبات 

  . التحوالت الجذریة التي یدأت تنال جمیع البلدان دون إستثناء 
على ) 21الخدمة المدنیة وتسییر المصالح العامة (وتعتمد خطة 

  : المبادئ والغایات التالیة 
نثبیت اتجاه وطني للوصول الى مستوى راق من تقدیم  )1(

 ، بأعتماد الشراكة بین القطاع العام واالھلي الخدمات العامة
واالستثمار الخارجي وتوفیر مناخ اقتصادي ومؤسسي مستعد 
للتغییر والستیعاب التطورات االقتصادیة والمعلوماتیة لتحقیق 

 .المیزة التنافسیة 
الرؤیة الى التغیر المستمر والمتجدد لمواكبة روح العصر  )2(

 حیاة یعیشھ المجتمع كأساس للحیویة االقتصادیة وكنمط
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نالحظ بأن نقطة ) 43الجدول رقم (ومن خالل 

البدایة في اعداد مشروعات الخطة تبقى دائمًا 

مناقشات المؤتمرات الشعبیة االساسیة حیث تبدأ المجالس التخطیطیة المحلیة واللجان الشعبیة للمحالت بوضع 

ظام المعاییر القیاسیة التخطیطیة ، وبالرجوع الى دراسات الجدوى قائمة موسعة من المشروعات باالعتماد على ن

  . للمشروعات الخدمیة الفنیة واالجتماعیة وادلة العمل الموفرة لھذا الغرض 

وفي حالة عجز المؤتمر الشعبي االساسي المعین عن القیام بھذه المھمة التخطیطیة تتواله تنظیمات تخطیطیة 

  . شعبیة اساسیة للتغلب على ذلك جدیدة مكونة من عدة مؤتمرات

  

وبالرغم من ان نقطة االنطالق تبداء من مناقشات المؤتمرات الشعبیة االساسیة ، اال ان المستویات     

مستوى الشعبیة ككل ، المستوى المناطقي ) فضاء تنموي محلي(مستوى تجمع عدة مؤتمرات متجاورة (االخرى 

شاتھا الفنیة لمشروعاتھا بصورة متزامنة ، حیث یمكن لكل مستوى في یمكن ان تبدأ مناق) ، المستوى المركزي

البدایة ان یخرج بقائمة أولیة موسعة من التدخالت التنمویة التي یقترح القیام بھا في الخطة ، على ان یتم تبادل 

المناطقیة للشعبیة ھذه القوائم بین المستویات المختلفة كي یكون الجمیع على بصیره بالعملیة التخطیطیة المحلیة و

وعلى ضوء ذلك یصبح بأمكان كل مستوى ان . وكذلك بالعملیة التخطیطیة المركزیة ومشروعاتھا وسیاساتھا 

  . یعدل من مقترحاتھ وفقًا لذلك 

وقد تستغرق ھذه العملیة من االعداد االشھر االربعة االولى من العام ومع دخول السنة في الربع الثاني     

خطیطي قد ادرك الوضع المالي للعام التخطیطي القادم ، وتعرف على مقدار مایستطیع ان یكون كل مستوى ت

  .یخصصھ لالنفاق التنموي 

  الجماھیري 
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  )           42(جدول رقم 

  مستویات مراحل اعداد الخطط المحلیة في الشعبیات بالتنسیق مع الخطط الوطنیة واالقلیمیة

 الحرث التمور الفاتح ھانیبال ناصر الصیف الماء الطیر الربیع النوار اى النار المستوى

  
  المستوى المركزي

  
 

        
  

  وتحدیدالتشاور    
    حجم الموارد المالیة المركزیة 

    المطلوبة للشعبیات
         

 مضیقة قائمة                    

  
مداوالت مجلس 
  التخطیط العام

 

  
 

  
  المستوى المناطقي

  )مراكز النمو ( 
 

       
  
  التشاور وتحدید  

  المالیة المطلوبة   حجم الموارد
   للخطة المناطقیة

            
 مضیقة قائمة             

مداوالت 
عضاء اللجان ا

الشعبیة 
ومجلس 

التخطیط العام 
للشعبیات 
 المتجاورة

  
 

 

  
  

  مستوى
  الشعبیـة

 

      
  
  التشاور وتحدید   

      حجم الموارد المالیة المطلوبة
      لخطة الشعبیة

  
 قائمة                

 مضيقة

  
  

مداوالت 
 المؤتمر
الشعبي 
 للشعبیة

  
مداوالت 
مجلس 
التخطیط 
 بالشعبیة

  
 

 

  
مستوى المؤتمر الشعبي 

  االساسي
 

    
  
  التشاور وتحدید حجم  

     الموارد المالیة المطلوبة  
     لخطة المؤتمر 
    الشعبي االساسي

                   
 مضیقة قائمة 

  
  
  
  

مداوالت 
المؤتمرات 
الشعبیة 
  االساسیة

  
  
 

    

 مــن موسعة قائمة  المصادقة
المقترحات األساسیة 
للخطط القطاعیة في 

 الشعبیات والمناطق

  المصادقة
 حول خطط موسعة قائمة

التنمیة القطاعیة في 
فضاءات مراكز (المنطقة
 )النمو

    المصادقة
 حول خطة موسعة قائمة

 التنمیة في الشعبیة 

  المصادقة 

قائمة موسعة حول 
خطة التنمية في 
المؤتمر الشعبي 

االساسي وفضاءات 

بدء عمليـة التشاور 

والتخطيـط باالتجاه 

 الصاعد
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مثل ھذا التطور االولي للخطة الذي یخضع لمناقشات المؤتمرات الشعبیة االساسیة والمؤتمر الشعبي     

 الخطة والمیزانیة على یمكن بالتدریج ان یجد موائمة بین) مجلس التخطیط العام(للشعبیة ومؤتمر الشعب العام 

معتمدة على معاییر االولویات ) قائمة مضیقة(من المشروعات الى ) القائمة الموسعة(كل مستوى ، وان یحول 

  . واالمكان المالي المتوفر وسیاسات واھداف التنمیة في الشعبیة المعنیة 

 التي یتم مناقشتھا وتعدیلھا واعتمادھا ھي االساس لخطة التنمیة ولمیزانیة التنمیة) القائمة المضیقة(وتكون ھذه 

  .للشعبیة ومحالتھا ومؤتمراتھا وللتخطیط المناطقي والمركزي 

  

والبد من التنبیھ بھذا الصدد الى ان الخطة المحلیة الیة شعبیة وحصر مشروعاتھا الیمكن ان تتم     

ت ال تحتاج الى استخدام ادوات تحلیلیة بالبساطة التي تتبعھا الشعبیات في الوقت الحالي ، اال انھا في ذات الوق

معقدة ، فالخطة المحلیة ھي لیست خطة معادالت غالبًا ماتكون مظللة وخاطئة في حساباتھا ، بقدر ماھي تعمق 

  .في معرفة الحیویة االقتصادیة في الشعبیة ، وتشخیص السیاسات العملیة لتفعیلھا 

ة االقتصادیة ورسم السیاسات المالئمة وتقریر والیكمن لعملیة التعرف على عناصر تلك الحیوی    

النشاطات الالزمة ان تتمتع بالدقة بدون ان یسبقھا القیام بعملیات میدانیة تحضیریة تھدف الى التحقق من تقییم 

  . االداء االقتصادي واالجتماعي للتنمیة في الشعبیة وتشخیص االحتیاجات 

 المحلیة وانماط استخدامھا والمحددات التي تواجھھا كما یتطلب االمر كذلك حصر وتحدید الموارد    

وتقدیر االمكان الموضوعي العادة ھیكلتھا ولتوظیفھا بشكل افضل ، أخذین باالعتبار ان عملیة الحصر والتحدید 

وفي ذلك تفاصیل یعمل فریق التقریر ) . المؤتمر الشعبي االساسي(یجب ان تبدأ دائمًا من اصغر وحدة تخطیطیة 

  ) .44جدول رقم (یانھا لراسمي السیاسات والمخططین للقارئ في على تب

حالیًا ، ونظرًا لعدم وجود الخبرة الكافیة في اسالیب تقییم االداء وفي تنفیذ مثل ھذه العملیات الحصریة ،     

 وغیاب المعلومات والبیانات عن الموارد واوضاعھا والمشروعات واالحتیاجات المطلوبة في كل مؤتمر ، فان

اما ان الخطط المحلیة للشعبیات التتناولھا كما ینبغي ، وتركز بدًال من ذلك على : مایحدث ھو التالي 

المشروعات المتوسطة والكبیرة للشعبیة ككل ، او ان عملیة الحصر واالحتیاجات للمشروعات تأتي من 

  .المؤتمرات الشعبیة االساسیة بشكل مبالغ بھ 

اتھ بأننا في عملیة حصر الموارد ورسم السیاسات واالستراتجیات للتنمیة وتجدر االضافة في السیاق ذ  

  :  المحلیة في كل شعبیة یجب ان نمیز بین نوعین من الموارد المحلیة التي نتناولھا بالتحلیل ، وكاالتي 

الموارد الكلیة على مستوى فضاء الشعبیة ككل ، او في فضاء مجموعة الشعبیات المجاورة التي  §

ركز نمو ، حیث ان الموارد تشكل بطبیعتھا التوجھ االساسي لالستراتجیة المستقبلیة للتنمیة تشكل م

  . داخل المنطقة ، وكما تم ذكره سلفًا 
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المؤتمر الشعبي االساسي ، التجمعات السكانیة المتوسطة (االمكانات على المستویات الوحدیة  §

والكبرى والمدن مراكز الخدمات بأحجامھا المختلفة ، وبما لدیھا من امكانات بشریة ومادیة وبنى 

 –حیث تشكل االمكانات بأجمعھا  اللبنات االساسیة للتخطیط المكاني ) تیة فنیة واجتماعیة وطبیعیةتح

   .الوظیفي على مستوى الشعبیة ومكوناتھا

  

وبالتأكید فان كًال من عملیتي تقییم االداء وحصر الموارد سیزودان مضمون الخطة المحلیة بالحقائق المطلوبة 

قوة والضعف داخل الشعبیة ، یشخصان طبیعة الفرص الخارجیة واحتماالت المخاطر لتحدید المواطن النسبیة لل

  .او الفرص االقتصادیة التي یمكن ان تؤثر على مستقبل التنمیة االقتصادیة في الشعبیة وبیئتھا التشغیلیة 

ت االستراتجیة وھنا یتوجب التمییز بین نقاط الضعف التي یمكن التغلب علیھا وبین تلك التي تحد من الخیارا

  . كمعوقات ھیكلیة 

  ) 52(اطار رقم 
  االبعاد والعوامل الرئیسیة في تقییم االداء االقتصادي
  واالجتماعي في الشعبیات وتحلیل السیاسات المطلوبة

  ار المشروعاتللخطة المحلیة واختی
  

حیث توضح مسألة كیفیة استخدام الموارد في الشعبیة وتشخیص جانبي الھدر او الكفاءة في التوظیف  : العوامل االقتصادیة  - ت
والمشكالت الھیكلیة والوظیفیة القائمة ، ومراجعة اداء منشآت القطاع العام والنظر في تفویتھا للقطاع االھلي او تحسین 

ورات المستقبلیة وطبیعة اسھام القطاع االھلي والتشاركي واعادة النظر في كیفیة التخطیط للقطاعات مقومات االداء ، التط
 . الخدمیة واالنتاجیة والموارد الطبیعیة وطبیعة العوامل المناخیة المؤثرة في االنتاج 

وقرارات ومداوالت المؤتمرات وتتضمن قیاس االثر والمردود التنموي وتحلیل اتجاھات المواطنین  : العوامل االجتماعیة  - ث
الشعبیة ووضع االسر المعیشیة في كل مؤتمر اساسي من ناحیة اشباع الحاجات االساسیة ومدى كفاءة البنیة التحتیة لمقابلة ذلك 

 .ونوعیة الخدمات المقدمة وانطباع المستفیدین منھا 
باالخص الموارد المحلیة ، كذلك حساب التكالیف والعوائد وبمعنى دراسة جدوى استخدام الموارد المختلفة ، و : العوامل التقنیة  - ج

للقطاعات االنتاجیة والخدمیة ، واعتماد منھج جدید لتقدیم الخدمات العامة وخدمات البنیة التحتیة یضمن اعادة انتاجھا 
 . واستدامتھا واشراك المواطنین في تحمل ذلك 

ت االداریة المتبعة ، ومدى تحقیق الشفافیة في المعامالت ، وطبیعة القیود دراسة اھمیة السیاسات والممارسا : العوامل االداریة  - ح
 . والحوافز التي تفرضھا القوانین والتشریعات المختلفة وسبل تعدیلھا 

التكاملي سواء مع الشعبیات المجاورة او البعیدة ، وعلیھ / حیث ان لكل شعبیة فضاءھا التنافسي : التكاملیة/ العوامل التنافسیة   - خ
/ التكامل ؟ وما ھي نواحي التنافس / ماھي جھات التنافس : فان اي تحلیل لتلك العوامل یجب ان یجیب على جملة اسئلة 

... حسابات التكالیف ، نوعیة الخدمات (التكامل ؟ وماھي قواھم ومزایاھم النسبیة مقابل القوة والمیزة النسبیة للشعبیة 
 بین الشعبیة والشعبیات المجاورة في اطار فضاءات مراكز النمو والتخطیط ؟ كیف یمكن تحقق تكامل انمائي)التسویق

  المناطقي 
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 المضامين بالنسبة للسياسات النتائـج المتوقعة طريقـة التحليل مصادر المعلومات نقط التركيز في التحليل مستوى تدرج التحليل

 

 

 مستوى المؤتمرالشعبي االساسي

 

التقييم لشكل  االنتفاع بالموارد 

والممارسات والمشكالت ذات 

 العالقة

المؤتمرات الشعبية  االساسية مناقشات 

، اصحاب التشاركيات الخدمية 

واالنتاجية الجمعيات الزراعية جمعيات 

 العمل االهلي

خارطة استخدام االرض في 

المؤتمــر ، انماط النشاطات  

االقتصاديــة، التشابكــات 

المؤسسية  المربوطــة بشكل 

دون االنتفاع من الموارد/  االنتفاع   

دارة الموارد في تحليل كيفية ا

المؤتمر وممارسات الخدمات 

واالنتاج وعالقة ذلك بالعوامل 

داخل وخارج المؤتمر ، 

 دراسات واوراق  عمل 

تعبئة المبادرات المحلية وتوفير 

المدخالت الالزمة الدارة الموارد 

المحلية وتنويعها واستغاللها بالشكل 

 االمثل 

 

 

 

مستوى مجموعة مؤتمرات أو 

) 30000-15000(ية تجمعات سكان

)فضاء تنموي محلي(نسمة   

 

 الوظيفيـة –التشابكات المكانية 

للموارد ونمــط النشاطات 

 االقتصادية السائدة

مقابالت شخصية واستقصاءات 

ورش عمل مع الفعاليات / متخصصة 

االقتصادية العامة والخاصة الناشطة في 

 التجمع السكاني

 مصفوفة لالبعـاد االربعة -

د ، المواقع ، النشاطات ، الموار(

)التشابكات  

  خريطة للتشابكات الوظيفية -

  تجميع عنقودي لالمكانات-

تحليل كيفية توظيف المـوارد 

التجمعات (في التجمع 

/ وطرق االنتفاع ) السكانية

عدم االنتفاع منها ، 

التشكابـات الوظيفية المكانية 

 ، نقاط القوة والضعف

تة مكانياً تحديد فرص التنمية المتفاو

تقسيم العمل بين (بطريقة قياسية 

المؤتمرات التي تتبع التجمع 

وتفوق الوظائف المساندة ) السكاني

 المطلوبة لتوظيف الموارد وتوزيعها 

 

 

 

 مستوى الشعبية أو مستوى

  مجموعة شعبيات

)فضاء مراكز النمو المناطقية (   

 

 

مخزون المــوارد الطبيعية 

/ ـة والبشريـة واالجتماعيـ

المؤسسية والتشابكات القطاعية 

المرتبطة بالكيفـية المعمول بهـا 

 في االنتفاع من الموارد

الخطة المحلية المتوفرة لدى الشعبية ، 

التقارير القطاعية ، دراسات الجدوى 

ومقترحات المشروعات االستثمارية ، 

تقارير االداء والتقييم والمتابعة الغرف 

راعية ، التجارية ، الصناعية والز

 التشاركيات والشركات

   تقرير حول الحالة -

االمكانـات /  مصفوفة المشكالت -

 في الشعبيــة او المنطقة

وصف كلي للموارد واشكال 

سوء االنتفاع / االنتفاع 

وتشخيص اهم السمات شكل 

االعتمــاد على الموارد 

المركزية ، اهـم المحددات 

والمشكــالت ، الفـرص 

لمستقبليــة واالمكانــات ا

المرتبطة بالموارد المحلية 

 الرئيسية 

اقرار التوجه التنموي االساسي في 

وتحديد ) المنطقة(الشعبية 

المــوارد الممكــن ادارتها 

وتشخيــص االستثمــارات 

والخدمات التي تتمحور حول تلك 

الموارد وكيفية تطورها وتحويلها 

الى منتجات وتقرر المتطلبات 

دية لذلك ربط العالقة والشروط التمهي

) المنطقة(المطلوبة بين الشعبية 

 والجهات المالية واالدارية المركزية

 ) 43(جدول رقم 

  كيفية تحديد مخزون الموارد واالمكانات في الشعبيةمنهجية 



  

  

والبد من التذكیر بأن البعض من نقاط الضعف في الشعبیة سوف لن تظھر اال من خالل النظر لھا في     

القتھا باالوضاع خارج الشعبیة ، سواء في اطار التنافس وتشابھ الموارد مع الشعبیات المجاورة ، او اطار ع

احتماالت التكامل والتخطیط المناطقي ، وتلك مسألة اساسیة یؤكد علیھا التقریر ، حیث ان اغفالھا واالستمرار في 

ة مناطقیة ، سوف یحكم على الالمركزیة باالخفاق التوزیع االفقي للموارد على الشعبیات بدون ربطھا بتنمیة راسی

  . ویؤدي الى االستمرار في تبدید الموارد 

  

ولعل اھم مایمكن ان یقوم بھ المخططون المحلیون قبل الشروع بعملیة حصر الموارد واالمكانات في     

ماذا : ر من الوضوح الكامل الشعبیة ھو توفیر اجابة للسؤال التالي واالتفاق على ترجمتھ الى واقع عملي  في اطا

تعني التنمیة المحلیة للشعبیة المعینة ، صغیرة كانت ام كبیرة من ناحیة السكان ، حضریة الطابع ام ریفیة ، 

   متمتعة بقدرة تمویل ذاتیة وامكانات مادیة وطبیعیة وبشریة ام ال ؟

والجواب على ذلك ، بغض النظر عن التمایزات ، ھو ضرورة النظر الى اي مؤتمر شعبي اساسي في الشعبیة 

الشعبیات االخرى في اطار المنطقة  ركز خدمي او اي ترابط معوالى اي تجمع سكاني متوسط او كبیر او م

ومركز النمو ، بأعتبارھا جمیعًا من مكونات التنمیة المحلیة للشعبیة او معوقاتھا ، والتي تتكامل مع بعضھا من 

   .  التشابك ، النشاط ، الموقع ، المورد: النواحي التالیة 

، فان المؤتمرات والتجمعات السكانیة والشعبیة ككل سوف ومن خالل ھذا المنظور للتنمیة المحلیة     

طبیعیة ، مادیة ، (تصبح جملة منظومات 

) اقتصادیة ، اجتماعیة ، ومؤسسیة

مترابطة وظیفیًا بھذا المنظور لمحاولة 

االستخدام االمثل للموارد وتعزیز العوائد 

  . وجوانب التوزیع لالصول 

    

  

 وبدون شك ، فان مثل ھذا التحقق    

المعمق لتشخیص جوانب الحیویة 

االقتصادیة المحلیة ، سوف یتمكن من تحدید 

االمكانات التي تحظى بالتعبئة االنیة ، مقابل 

االمكانات التي یتطلب استثمارھا عن طریق 

نشاطات متوسطة وبعیدة االمد ، ودراسة 

جدوى كل منھا وتشخیص المردود والتوافق 

 امكان قائم ، وطبیعة التداخالت والتشابكات بین االمكانات المتعددة التي وعناصر المالئمة لالستثمار في كل

  )53اطار رقم . (یتوجب مالحظتھا من اجل تفعیلھا وتجاوز محدداتھا 

  

  مستوى المنشآت  

  ) 53(اطار رقم 
  المتغیرات االساسیة في تحلیل الموارد داخل الشعبیة

 االمكان القائم من العوامل الطبیعیة او العوامل من صنع االنسان :لموارد ا -
 .والقدرات البشریة التي تقرر شكل ومنظور النشاطات االنتاجیة والخدمیة 

تقسیم الشعبیة الى اماكن تتفاعل فیھا العوامل التنمویة فیما بینھا وترتبط : المواقع  -
 .من خالل شبكة مادیة وغیر مادیة 

تقسیم الشعبیة الى انماط مختلفة لالنتاج واعادة االنتاج مبنیة على : طات النشا -
 اساس الحاجات والفرص الممكنة 

مجھودات الشعبیة في ایجاد تكامل وظیفي بین التجمعات  : )التشابكات(الترابطات  -
كذلك التشابك . السكانیة الصغیرة والمتوسطة والكبیرة وأتاحیة مراكز الخدمات 

لنقل ، انظمة الري ، المخزون المائي ، التخزین ، التسویق ، الخدمات ا(القطاعي 
 ...) االجتماعیة المصاحبة 

  
  التصنیف التجمعي لالمكانات المحلیة

  
امكان یمكن ان یخدم االستثمار 
فیھ كاساس او كشرط قبلي 

 لالستثمار في بقیة االمكانات 

امكان یعتمد بالدرجة االساس على 
 خرى  تعبئة الموارد اال

امكانات لھا تشابكات عدیدة 
ومعقدة بالنسبة للشروط القبلیة 

 واالعتماد المتبادل 

امكان یمكن االستثمار فیھ بصورة 
 مستقلة 
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ان ) الدولي والوطني والمناطقي والمحلي(الیمكن لمحركات التنمیة االقتصادیة للمستویات اعاله     

عة الستراتجیة التخطیط الالمركزي والرفع من الكفاءة التطبیقیة لنظام الشعبیات ، مالم تعمل على اعطاء دف

ترتبط ارتباطًا عضویًا بالعجلة االساسیة لالقتصاد المحلي لكل شعبیة والمتمثلة بدینامیة عمل المنشآت 

الجتماعي ، فھي الجدیرة االنتاجیة االھلیة والعامة وبالفواعل والریادات االقتصادیة وبثقافة قواعد السوق ا

  . دون غیرھا بتحقیق التنوع االقتصادي وزیادة القدرة التمویلیة الذاتیة والنمو المتوازن 

  

وقد اوضح التقریر في جملة معالجاتھ بھذا الشأن ان توفیر البئیة المالئمة على مستوى السیاسات     

ة ھي العمود االساسي لتطویر عمل المنشآت والرفع القطاعیة واالقتصادیة الكلیة والسیاسات التشریعیة واالداری

  . من مستوى تجددھا وابداعھا وتكیفھا للمحركات االقتصادیة على المستویات االخرى 

  

ووفقًا لمنطق الخصوصیة ولواقع المنشآت الحالي في الشعبیات وخریطة توزیعھا االفقي والھرمي ،     

ھوض بعمل المنشآت الصغرى والمتوسطة والعمل التشاركي ، فان الخطط المحلیة یجب ان تعطي االولویة للن

حیث انھا ، وفي ظل تنامي معدالت البطالة بین الشباب ، تعد استراتجیة حیویة لخلق فرص للعمل وتطویر 

  . المستوى المعیشي لمحدودي الدخل

، یمكن ) 47ل رقم الشك(وبدون شك فان التفعیل الواعي والتنفیذ الحازم للسیاسات التي یوضح ابعادھا     

الریادات االقتصادیة والقدرات (االمكان البشري ) 1: (ان تؤثر تأثیرًا ایجابیًا ومباشرًا على جوانب العرض 

 فرص (واالمكان البیئي ومحیط العمل ) التسییریة والتقنیة
 
  

  
  

  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

السیاسات 
التنمویة بشكل 

 عام

السیاسات النقدیة 
 واالعتمادات

سیاسات 
 االستخدام والعمل

سیاسات التعلیم 
 والتدریب

 سیاسة التطویر الصناعى  -
 سیاسة التطویر الزراعى -
 سیاسة تنمیة الموارد الیشریة   -
 سیاسة توزیع الدخل   -
 التمایز السعرى على المدخل  -

 ات     والمنتج عبر القطاع
سیاسة النھوض بالقطاع  -

 األھلى
  

 سیاسة التضخم وعرض النقود  -
 سیاسة معدالت الفائدة  -

عل      ى المتطلب      ات الرھنی      ة  -
 .   االقتراض

ق    وانیین الت     سھیالتة المالی     ة   -

  

السياسات 

السیاسات اإلجرائیة 
 والضوابط

  
 السياسات 

 المالية

سیاسات 
 التكنولوجیا

 سیاسة سعر الصرف   -
 سیاسة التحویل الخارجى  -
نظ     ام ( ال     تحكم باالس     تیراد  -

 التعریفة
  ، الحصص 

  االستيرادية ،الترخيص 

 یراد     باالست

 . زیةالضرائب التمای -
الح               وافز ال               ضرییبة  -

 .واالستثماریة 
  .األعمالنظام الضریبة على  -
ال   ضرائب المفروض   ة عل    ى    -

  المشروعات إنشاء
 .الضرائب الرأسمالیة   -

االستثمار بالبحث لمنتجات    -
 جدیدة ومحسنة 

 حوافز البحث والتطویر  -
سیاس       یات التكنولوجی       ة   -

 .المحلیة والقیمة المضافة 
 .سیاسات نقل وتطویع  -

  
  المنشآت الصغرى  

  والمتوسطة 

  )47(شكل رقم 

 السياسات واآلليات التي توثر على اداء المنشآت الصغرى والمتوسطة

  )نقاط التدخل ( 
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ق ، توفر المدخالت والتكنولوجيا السو و ) وراس المال

جوانب الطلب على السلع والخدمات ) 2( المحلية 

. والوصول الى االسواق   

الى بناء الثقة بین القطاعات االقتصادیة كل ذلك سیقود 

  .واالستثمار المحلي والخارجي في بعث وتطویر المنشآت وزیادة فاعلیة االقتصادات المحلیة 

      

      

ویود التقریر ان یشیر الى حقیقة اخرى یعتقد بأھمیتھا في وضع التصور المستقبلي لالمركزیة والتنمیة     

المحلیة وھي ان الشعبیات في تصمیم خططھا المحلیة یجب ان التنظر لمسالة تطویر المنشآت االنتاجیة االھلیة 

خصائص ومتغیرات یجب االخذ بتصنیفاتھا نظرة إجمالیة غیر تمییزیة ، او بأعتبارھا قطاع متجانس ، فھنالك 

منشآت لتطویر القاعدة الصناعیة ، منشآت لتطویر قاعدة (عند إختیار البرامج والنشاطات للنھوض بتلك المنشآت 

التصدیر ، منشآت كثیفة العمل لتوسیع مواطن االستخدام ، منشآت متوجھة للقضاء على الفقر والنھوض 

  ...) .بالمناطق المتخلفة 

  

فعلى سبیل المثال ، إن المنشآت الصغرى تتوجھ باالساس نحو محدودي المھارات ومحدودي الدخل     

والتي التحتاج الى راس مال عال او تقنیة متطورة ، في حین ان التشاركیات والشركات في القطاع االنتاجي 

 وكیفیة زیادة كفاءتھا التنافسي ، تعكس مصفوفة فرضیات مختلفة حول الخصائص المطلوبة لعمل تلك المنشآت

وربطھا مع البعض االخر في تشابك امامي وخلفي وتعاقدات مشتركة ، ویمكن للخریجین وذوي المھارات 

  . االنضواء في اطارھا 

عالوة على ذلك البد من التأكید على ان ایة برامج ومشروعات ستتضمنھا الخطط المحلیة بھذا الصدد     

  : لجدوى واالستدامة من خالل التعرف على مایلي یجب ان تخضع بدایة الى اختیار ا

 األجورسیاسات  
 قوانین العمل وضوابطھ 
 نظم التدریب وتطویر المھارات 
 خدمات االستخدام   

 

 االقت صادیة   دروس العمل الفردى والری ادة  إدخال -
 التعل  یم النظ   امى وغی   ر  ف   يوقواع  د ال   سوق االجتم  اعى   

 .النظامى والتدریب 
 برامج تدریب المتدربین  -
 حوافز التدریب  -

 االستثمار بالتدریب -
اصالح النظام التعلیم ي بك ل م شتمالتھ م ن ادارة            -

واط ر تدری سیة ومن اھج وط رق ت دریس وتخط یط ترب وي        
 .ونظم تقویم وقیاس وسیاسات قبول 

  

 متطلبات واجراءات التسجیل  -
 قوانین الترخیص  -
ر ن    شاط الق    وانین المتعلق    ة باختی    ا   -

 .المنشآة 
  ، اختيار الموقع ، اختيار 
التكنولوجيا المطلوبة          ، 
تصاميم بناء المنشآة ، لتوظيف 
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  درجة الدعم السیاسي  §

 الجدوى االداریة والفنیة  §

 .مدى امكانیة استدامة التمویل والدعم وعدم تقطعھ والقدرة على اعادة انتاجھ  §

 .الحكم عما اذا كانت العوائد المحسوبة تبرر التكالیف على المدى القصیر والبعید  §

 .التحتیة المادیة وتشابكات السوق مدى توفر البیئة  §

ویعفي ذلك الوعي التخطیطي من الوقوع من جدید بأخطاء السیاسات السابقة التي لم تتعرض الى مثل     

ھذه االختبارات مما جعلھا تخضع للوساطات والمحسوبیة او ان اجراءاتھا تحولت الى معوقات بدًال من 

تي تولت تنفیذ تلك البرامج التمتلك القدرات التقنیة او االداریة التسھیالت المرجوة ، وذلك الن االدارات ال

  . الالزمة 

  

وبالمعاییر التخطیطیة ، فان ھنالك جملة اسئلة تتعلق بالجدوى االقتصادیة على الخطط المحلیة ان     

اطار . (تتحقق من اجاباتھا قبل وضع برنامج عمل لدعم المنشآت االنتاجیة وباالخص الصغرى والمتوسطة منھا 

  ) .54رقم 

  

   

وبالشكل الذي افرزتھ نتائج التحقیقات المیدانیة التي اجراھا فریق عمل التقریر والتي سبق ان تم تحلیل     

عناصرھا في فصول سابقة ، فان على خطط التنمیة المناطقیة والمحلیة القادمة ان تبادر الى تحدیث المنشآت 

  : شروعات تھدف الى تحقیق مایلي االنتاجیة وذلك من خالل جملة نشاطات وم

  .جیا المستخدمة الرفع من مستوى التكنولو §

 .توسیع مدى المنتجات  §

 . توسیع التشابكات مع اسواق المدخالت والمنتج §

تحویل عدید المنشآت المحلیة من خدمیة الى انتاجیة  §

 . لخلق المزید من فرص العمل 

 . تخفیف اعتمادھا على استیراد المواد االولیة  §

تقویة الربط المؤسسي بین المنشآت الصغرى  §

رى ، وبینھا مجتمعھ بین العالم والمتوسطة والكب

 . الخارجي 

تحسین المستوى النوعي للمنتج عن طریق ربطھ  §

 .بالمقاییس العالمیة 

 . وضع اسس للتنافس مع السلع االجنبیة  §

  )54(اطار رقم 
  

عناصر اسئلة الجدوى االقتصادیة لبرامج دعم المنشآت 
  االنتاجیة في خطط التنمیة المحلیة 

  
o  ماھي االھداف التنمویة واالنیة لبرنامج العمل ؟ ماھي النتائج

المتوقعة ؟ من ھي الفئات المستھدفة بالتحدید ؟ وماھي اوجھ 
 ما ھو حجمھا المقدر ؟ المنافع ، و

o  ماھي التكالیف المباشرة من اجل الحصول على النتائج
المتوقعة ؟ ھل انھا تبرر التكالیف الصروفة ؟ ماھي التبعات 

 اذا لم یتم تنفیذ البرنامج ؟ ) السلبیة واالیجابیة(
o  ھل یمكن الحصول على نفس النتائج عن طریق استراتجیة

ستراتجیة البدیلة مقارنة بالبدیل بدیلة ؟ ماھي التكالیف لتلك اال
 المتبع حالیًا ؟ 

o  ھل ھنالك تبعات وتكالیف اجتماعیة للبرنامج ؟ من ھي الفئات
التي ستتضرر ؟ ماھي التضحیات التي یمكن تقدیمھا 
للحصول على النتائج المتوقعة وتقلیل التبعات ؟ ھل ان 

 . البرنامج یفید فئات معینة على حساب فئات اخرى 
o توفر السوق ، توفر مستلزمات (لعوامل الحاكمة ھل ان ا

التشغیل ، وجود الكفاءة لدى الباعثین للمشروعات التشاركیة 
 . تساعد على تحقیق النتائج ...) ، البنیة التحتیة ، االتصاالت 

o  ماھي النشاطات والترتیبات المؤسسة التي یمكن القیام بھا
 لتحقیق النتائج   
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مساعدة المنشآت في خلق الطلب وفي التسویق وفي  §

 . الوصول الى االسواق المحلیة والخارجیة 

 .مساعدتھا في التقلیل من التكالیف في العملیات  §

وض النشاء التغلب على صعوبات الحصول على قر §

المشروعات ووضع سیاسة ربط القروض بتحدیث 

 .المنشآت 

 .الحوافز الضریبیة  §

تطویر الخبره في ادارة المشروعات والمعرفة التقنیة  §

 .وتدریب العاملین 

تطویر المنشآت الریفیة ووضع برامج تدریب واقراض  §

 .لخلق فرص عمل زراعیة جدیدة 

  

ویتماشي مع تلك البرامج والمشروعات التي تأخذ     

المسار القصیر والمتوسط االمد ، برامج على المدى البعید 

دیة ، تھدف الى تكریس ثقافة الریادات والفاعلیات االقتصا

وباالخص بین الشباب حیث ان لذلك خصوصیات ثقافیة یجب 

اخذھا باالعتبار والیمكن تعمیم مواصفاتھا على جمیع الثقافات 

، كما ان الریادة االقتصادیة بحد ذاتھا ھي ظاھرة اجتماعیة 

باالساس تعتمد على عوامل عدیدة مترابطة ، من بینھا المعاییر 

اطار رقم ( الدوافع االقتصادیة والقیم المجتمعیة التي تتجاوز

55 . (  

وباالضافة الى البرامج التدریبیة التي یمكن ان     

تنھض بھا الشعبیات لھذا الغرض ، فان ھنالك جوانب اكثر 

شموًال تتعلق بالسیاسة التعلیمیة على المستوى الوطني حیث 

یجب تحویرھا وتطویر المنھج الدراسي لیؤكد على الجوانب 

ات العمل في المنشآت االھلیة ، وتدرس كیفیة العملیة لمھار

إقامـة وبعث المشروعات ، وتسلیح الطالب بالمھارات الفنیة 

والمحاسبة والمالیة والھندسة والتسویق وادارة الموارد البشریة 

، إذ یمكن بأجمعھا ان تؤسس لثقافة السوق االجتماعي والعمل 

لریادات التشاركي وان تساھم مساھمة مباشرة في تنشأة ا

  .االقتصادیة المزودة بأستعدادات كافیة لدخول عالم االعمال 

  

  )55(اطار رقم 
  

  تعریف الریادة والفاعلیة االقتصادیة
  

الریادات والفاعلیات االقتصادیة ھم اشخاص لدیھم القدرة على 
وتوظیف الفرص االستثماریة وتقییم عوائدھا ، وذوي استكشاف 

وعي بكیفیة الوصول الى المعلومات وجمعھا وفرزھا وتحلیلھا 
لتعظیم الفرص ، كما ان لدیھم روح عالیة للمبادرة التي تساعدھم 

  . على آخذ المخاطر في تحقیق النجاحات 
والریادة االقتصادیة ھي انماط سلوك تشكلھا باالساس اتجاھات 
المجتمع واالسرة والجماعة المحلیة نحو العمل االھلي 
. واالستثمار الخاص ، وتؤطرھا ثقافة اھمیة النجاح في االعمال 

، " العمل التشاركي"وبالنسبة للیبیا فان ذلك یتجسد في ثقافة 
والتي تنظر الى الریادة االقتصادیة كعجلة لتحقیق المجتمع الكفؤ 

 االقتصادي واالجتماعي والعادل والجدیربتحقیق النجاح
والسیاسي وكمصدر لتسھیل خلق فرص العمل ودخول 

 .المواطنین الى عالم االعمال 

  ) 56(اطار رقم 
  

  ي تطوير الريادات االقتصاديةدور النظام التعليمي ف
  بين الشباب وتأسيس ثقافة العمل التشاركي

   
  :يمكن للنظام التعليمي ان يساعد الطلبة على التزود بالمهارات التالية 

   
  : المهارات االدراكية واالبداعية 

 .اساليب حل المشكالت ووضع وتقييم خطط العمل والمشروعات  §
 .ع بالفعل القدرات التعبيرية ، ربط االبدا §
 

  :المهارات المهنية والمتعلقة بموقع العمل 
 .الخيارات المهنية وكيفية تطوير شخصية المستثمر الخاص  §
 .كيفية تطوير المشروع وتوسيع االستثمارات  §
 المعرفة باالسواق المحلية واالسواق التصديرية  §
 .استعمال قواعد البيانات  §
 

  : المهارات الشخصية واالجتماعية 
 . التفاوض مهارات §
 مهارات حل النزاعات  §
 .مهارات العالقات العامة  §
 .الخ...مهارات التسيير واالدارة  §
 

  : المهارات المدنية والمواطنة 
 .المسؤولية االجتماعية للعمل االهلي  §
التعرف على الحقوق والواجبات والمشكالت االجتماعية  §

 .واالقتصادية المحلية 
 .حقوق المواطنة  §
 .المجتمع المسائلة تجاه  §
 

  : المهارات الوظيفية 
 . االجراءات القانونية لبعث مشروعات خاصة  §
 .  انظمة الحوافز –انظمة القروض  §
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من جانب أخر ، فان التمرس على اساليب حل المشكالت واالبداع وصنع القرار     

والتواصل هي باجمعها مهارات للريادة االقتصادية ، يمكن ان يوفرها ، ولو جزيئاً ، النظام 

 وادراك بالفرص المتاحة له في اسواق العمل التعليمي وبحيث يجعل الطالب على وعي

  ) .56اطار رقم . (وطريقه الى بعث المنشآت 
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  مالحق التقریر
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  مالحق التقریر 
  

یالحظ من التحلیالت التي اوردھا التقریر بشأن تقییم القدرات واالداء التنموي في الشعبیات ان ھنالك 

الالمركزیة المالیة والتخطیطیة واالداریة ومعاییر تقدیم الخدمات العامة یجري تطبیقات متضاربة ، حیث ان 

  . فھمھا وتفسیرھا بشكل مختلف بین الشعبیات والتحظى باجماع متفق علیھ 

ومن هنا فان التقرير يأخذ على عاتقه مهمة توفير مالحق يهتم احدها برسم مالمح نظام 
 حين يهتم الثاني بتوفير النظم القياسية الختيار وتطبيق المعلومات وقواعد البيانات المحلية في

 . المشروعات في الخطط المحلية للشعبيات 
  

 مالحظات فنیة حول نظام المعلومات     1

          وقواعد البیانات في الشعبیات

  

م المحلي في من اجل توفیر القاعدة العلمیة والعملیة للتخطیط المحلي فأن توحید المفاھیم والقیاسات للحك

كل شعبیـة ، واھمیة وجود قواعد بیانات في كل شعبیة تصبح امرًا ضروریًا من اجل استخدامھا في مراقبة االداء 

  . وفي تخطیط وتنفیذ ومتابعة المشروعات وتوظیف الموارد المحلیة 

ى القیاسات والتعاریف وبالشكل الذي یقترحھ فریق التقریر فان مضمون قواعد البیانات المحلیة یجب ان ینبني عل

   -:الدولیة المتفق علیھا ، وان تتضمن عملیات التصمیم والتبویب ثالثة مستویات جوھریة وكاالتي 

 على مستوى كل شعبیة وبحیث تغطي بیانات مقارنة حول االنفاق إحصاءات الحسابات المحلیة: المستوى االول 

  .الخ  ... واالیراد المحلي الضریبي ، المنح المالیة ، القروض

 

 لقیاس التنمیة البشریة في الشعبیات تتضمن جوانب السكان بیانات قطاعیة اساسیة: المستوى الثاني 

والدیموغرافیا والقوى العاملة والتعلیم والصحة واالسكان والترفیھ والنشاطات الثقافیة ، اضافة الى بیانات عن 

الطفولة ، (لدخل واوضاع الشباب والفئات الخاصة سوق العمل واالستخدام والبطالة وعن توزیع االصول وا

كما تتضمن بیانات عن الضمان االجتماعي واالسر المحتاجة ، واحصاءات الحوادث ) . المرأة ، الشیخوخة

 ) .الخ ... والسالمة المھنیة والجریمة 

میة البشریة والتحقق  تقیس انطباعات المواطنین المستھدفین في مشروعات التنبیانات نوعیة: المستوى الثالث 

من اراء وانطباعات جماھیر المؤتمرات الشعبیة المحلیة وتقییمھم للخدمات التي تقدمھا االمانات واللجان 

  .القطاعیة 

 

واذا ماسلمنا بأن المسائلة ھي قرین المشاركة الشعبیة المباشرة وھي الشرط االساسي  النجاح تطبیقات 

ا وتوفیرھا ھي االساس في اعطاء المسائلة محتواھا الحقیقي والیاتھا الفاعلة الالمركزیة وبأن المعلومات وتنظیمھ

  .، فال مناص من االلتزام بجمع وتنظیم البیانات التي تقترحھا المحاور الثالثة اعاله 
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من جانب تفید قواعد المعلومات المحلیة بالشكل الذي یقترحھ التقریر في ھذا الملحق  في تبصیر 

یة االساسیة بمستویات االداء ، كما تفید من جانب اخر في تنظیم  المناقشات في تلك المؤتمرات المؤتمرات الشعب

وتسندھا باالرقام والوقائع وتضعھا في اطار من الشفافیة والوضوح یعطي للمشاركة الشعبیة معناھا الحقیقي في 

ھا والحد من االجتھادات الفردیة التحكم بمسار التنمیة المحلیة وفي االشراف على توظیف الموارد واستثمار

  .والفساد االداري والمالي الذي یترتب على غیاب المعلومة وانعدام الشفافیة 

   

ومن اجل ضمان الجوانب العملیة فان البیانات المطلوبة لقواعد المعلومات في الشعبیات یجب جمعھا 

  .ص ادناه ومعالجتھا ونشرھا في مواعید دوریة وثابتة ، على ان تتضمن الخصائ

ان تتمكن من تحقیق اوسع احاطة ممكنة باالوضاع االقتصادیة واالجتماعیة للمؤتمرات االساسیة  -

 .والمحالت ولالمكانات في الشعبیة 

 . ان تتضمن احصاءات مناطقیة تضم تشابكات الشعبیة مع الشعبیات المجاورة  -

االیرادات ، النفقات ، : مثال (لمالیة ان تلتزم في احد ابعادھا بنظام الحسابات القومیة للتصنیفات ا -

 ) الخ... الدیون 

 . ان تكون واضحة في ارقامھا وذلك عن طریق تدوین المصروفات الفعلیة بدًال من التقدیریة  -

 . ان تخضع البیانات الى عملیة تدقیق ومراجعة للتأكد من اتساقھا الداخلي  -

  

  

  

 قاعدة احصاءات الحسابات المحلیة  

   
ھذه القاعدة االحصائیة عند تأسیسھا وتوفیرھا على مستوى كل شعبیة على اقامة التوازن بین تعمل مثل 

االعتبارات التمویلیة المركزیة والمحلیة ، وعلى مراقبة التطبیقات والممارسات والحد من المخالفات ، وتأكد من 

ة یجري االلتزام بھا ، وان راسمي ان الغایات الوطنیة فیما یتعلق بسیاسات االنفاق وسیاسات الموازنة العام

السیاسات یتمكنون من تنظیم وظائف االنفاق واالیرادات بھدف تحقیق قدرًا اكبر من التوازن الرأسي واالفقي 

ومن كفاءة االداء وعدالة التوزیع وشفافیة المعامالت واخضاع العالقة بین المیزانیة المركزیة والشعبیات الى 

  .مراجعات مستمرة 

ا علمنا بأن الحسابات القومیة على المستوى الوطني التتمكن من توفیر مثل ھذه البیانات التي واذا م

تشخص االوجھ المحلیة لالنفاق واالیرادات في كل شعبیة تتضح عندھا بصورًة اكثر جالًء اھمیة تلك القواعد 

 . كروافد للحسابات القومیة المطلوبة لرصد حركة نمو االقتصادي الكلي 

 فان المؤشرات التي یقترح التقریر جمعھا GFSعتماد على النظام الدولي لالحصاءات المحلیة وباال

  : وتبویبھا وادخالھا في قاعدة االحصاءات المالیة لدى كل شعبیة ، یجب ان تحتوي كحد ادنى على مایلي 
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  المؤشرات الرئيسية 

  ) وطني العامكنسبة من االنفاق ال(حجم االنفاق المحلي على مستوى الشعبیة  .1

 ) كنسبة من االیرادات العامة(حجم االیرادات على مستوى الشعبیة  .2

 (%) .نسبة الالتوازن الرأسي في الشعبیة  .3

 . االنفاق المحلي كنسبة من الناتج االجمالي المحلي  .4

 . االیرادات المحلیة كنسبة من الناتج االجمالي المحلي  .5

  

  المركزية لكل شعبية مؤشرات حول تركيبة االيرادات والتحويالت 

  ) .كنسبة من مجموع ایرادات الشعبیات والتحویالت المركزیة المواجھة لھا(االیراد الضریبي المحلي  .6

كنسبة من مجموع ایرادات الشعبیات والتحویالت (التحویالت من مستویات ومصادر اخرى من الدولة  .7

 ) . المركزیة الموجھة لھا

  

   شعبية مؤشرات حول تركيبة االنفاق في كل
  ) .كنسبة من اجمالي االنفاق في الشعبیات(االنفاق على الخدمات العامة المحلیة  .8

 ) .كنسبة من اجمالي االنفاق في الشعبیات(نفقات االمن والنظام العام المحلیة  .9

 ) .كنسبة من اجمالي االنفاق في الشعبیات(نفقات التعلیم  .10

 ) .یاتكنسبة من اجمالي االنفاق في الشعب(نفقات الصحة  .11

 ) .كنسبة من اجمالي االنفاق في الشعبیات(نفقات الضمان االجتماعي  .12

 ) .كنسبة من اجمالي االنفاق في الشعبیات(نفقات االسكان  .13

 ) .كنسبة من اجمالي االنفاق في الشعبیات(نفقات الخدمات الثقافیة والترویحیة  .14

  .)كنسبة من اجمالي االنفاق في الشعبیات(نفقات الوقود والطاقة  .15

 ) .كنسبة من اجمالي االنفاق في الشعبیات(نفقات الزراعة والصید البحري والثروة الحیوانیة  .16

 ) .كنسبة من اجمالي االنفاق في الشعبیات(نفقات المناجم والتعدین والصناعات التحویلیة والتشیید  .17

 ) .كنسبة من اجمالي االنفاق في الشعبیات(نفقات االتصال والمواصالت  .18

 ) .كنسبة من اجمالي االنفاق في الشعبیات(االنفاق باقي بنود  .19

 اجمالي االنفاق الجاري  .20

 .االنفاق الجاري كنسبة من الناتج المحلي االجمالي  .21

   :         یتم تقسیم احصاءات االنفاق الجاري الى مایلي

   االنفاق على السلع والخدمات -1

  االجور والمرتبات  •

 اسھامات المنشأة الى  . 2.1

   الضمان االجتماعي والمستویات االخرى للدولة .1.2.1

  التقاعد . 3.2.1
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     المشتریات االخرى من السلع والخدمات3.1

   دفوعات الفائدة -2

  للمستویات االخرى للدولة  . 2.1

  . للمستویات االخرى المحلیة . 2.2

  للخارج . 3.2

  

   الدعم والتحويالت الجارية االخرى -3

 الدعم  -

  . العامة غیر المالیة للمنشأت . 1.1.3

  . للمؤسسات المالیة . 2.2.3

  . العجوزات في النقد المتداول للمبیعات بعجز . 3.1.3

  . التحویالت للمستویات االخرى للدولة . 2.3

  . التحویالت للمؤسسات غیر الربحیة . 3.3

  . التحویالت لالسر المعیشیة . 4.3

  . التحویالت للخارج . 5.3

  
  القطاعية قاعدة االحصاءات

  
ان الحاجة الى مراقبة االداء والمسائلة التقتصر على جمع وتبویب الحسابات المحلیة وعلى تقدیم ارقام 

لالنفاق واالیرادات فحسب ، بل المطلوب كذلك ھو توفیر بیانات حول تقییم اداء الخدمات العامة وكیفیة تقدیمھا 

لعالقة ، مما یتطلب ان تحتوي قاعدة المعلومات في كل شعبیة من قبل االمانات واللجان الشعبیة القطاعیة ذات ا

 .  في احدى جوانبھا مؤشرات لقیاس الكفاءةعلى 

وھذه المؤشرات تحیل الى قیاس معدل مستوى الخدمة العامة المقدمة مقابل العملیات والتكالیف التي 

د معدالت الھدر في الموارد التي بدت صرفت علیھا وتقیس عادة تكلفة برامج معینة او انفاق قطاعي محدد لتحدی

التباین في االنفاق : مثال (متباینة وواضحة بین شعبیة واخرى من خالل تحلیالت التقریر في اجزاءه المختلفة 

 . وترسم بدائل الجدوى في كیفیة تخصیص الموارد ) على التعلیم

او التكلفة بالنسبة لوحدة االنتاج او العائد ، ) التكلفة للفرد الواحد(وتكون الوحدة القیاسیة لھذه المؤشرات ھي 

  : واالمثلة على ذلك عدیدة 

  . معدل تكلفة السریر الواحد في المستشفیات لكل مواطن في الشعبیة  -

معدل تكلفة المعلمین في الشعبیة للطالب الواحد في المراحل المختلفة ، وكذلك معدل االنفاق في قطاع التعلیم  -

 . للطالب الواحد 

 .فة الفرد الواحد في الشعبیة بالنسبة لحمایة رجال االمن والشرطة تكل -

 . معدل تكلفة المعامالت الرسمیة التي تنجزھا امانة الشعبیة للمستفید الواحد  -
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 . نسبة التكالیف االداریة الى التكالیف االجمالیة في القطاعات والمشروعات المختلفة  -

 . في المواعید المقررة لھا نسبة اصالحات الصیانة التي یتم تنفیذھا  -

 . معدل ساعات العمل ألنجاز صیانة المجاري والصرف الصحي بصورة دوریة  -

 . معدل تكلفة رفع الفضالت للفرد الواحد  -

 

مؤشرات وباالضافة الى مؤشرات الكفاءة ، فان قاعدة المعلومات القطاعیة في الشعبیة یجب ان تحتوي على 

رة الشعبیة وقطاعاتھا في تقدیم الخدمات وفي تسییر المنشأت االنتاجیة  ، حیث تقییم قدلقیاس القدرات

  : والمؤشرات حول ذلك عدیدة منھا على سبیل المثال ال الحصر

االطباء ، المھندسین ، : مثال (مدى توفر المتخصصین في الخدمة او العملیة االنتاجیة المعنیة   - أ

لقدرة على تقدیم خدمات بنوعیة عالیة وبامكانیة ، مدى ا...) المدرسین ، الفنیین بمھارات مطلوبة 

  . العادة انتاجھا واستدامتھا 

  .مدى المعاناة من تضخم الجھاز االداري وحالة التشغیل المنقوص والبطالة المقنعة  - ب

 ) شبكات الحاسب واعتمادھا في المعامالت والتراسل والتواصل(مدى تحدیث االدارة   - ت

 .  ووسائل النقل حالة االبنیة واالجھزة والمعدات  - ث

 . الصیانة ومعدالت االندثار   - ج

 . مدى توفر مستلزمات التشغیل للمنشأت الخدمیة واالنتاجیة   - ح

الطرق ، المجاري والصرف الصحي ، المرافق العامة ، الموانئ ، المطارات (حالة البنیة التحتیة   - خ

 ) الخ...

  

 ة المعلومات في الشعبیة والتي تعنيویرتبط بذلك نسقًا اخر من المؤشرات یجب ان تحتوي علیھا قاعد

 ، وھذه مؤشرات تعمل على قیاس نتائج البرامج والمشروعات االنمائیة ، فاذا ماتم انشاء مشروع بقیاس العوائد

او تنفیذ برنامج اجتماعي او اقتصادي بتكلفة معنیة ، نستطیع ان نحكم من خالل مؤشرات العوائد على كیفیة 

، وھل تصل العوائد فعًال للفئات االجتماعیة او التجمعات السكانیة المستھدفة ؟ ، ) نتفعیناي عدد الم(االنتفاع بھ 

 وھل یبرر العائد المتواضع التكالیف المصروفة ؟ 

  

وھذه بطبیعة الحال مؤشرات تعمل غلى قیاس االثر من جوانب عدیدة ، ومن بینھا االثر على المنتفع من 

وعیة الداء قطاعات الخدمات العامة تدخل عادة ضمن مؤشرات قیاس العوائد ، الخدمة ، فالحكم على الجوانب الن

  : واالمثلة على ذلك عدیدة ، نذكر منھا على سبیل المثال ، مایلي 

مدى االنتفاع ببرامج الدعم االستھالكي السلعي وطبیعة استفادة الفئات المستھدفة بذلك مقابل حجم  .22

  . االنفاق على البرنامج 

اع ببرامج الضمان االجتماعي والمعاش االساسي وھل تصل البرامج الى الفئات المحتاجة مدى االنتف .23

 وھل یمكن تبریر حجم التمویل المخصص لذلك ؟  

 . مدى االنتفاع بنوعیة خدمات التعلیم والتدریب وھل ان العوائد تبرر اوجھ االنفاق  .24

 . ل تواضع العوائد مدى االنتفاع بنوعیة الخدمات الصحیة ومبررات االنفاق مقاب .25
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مدى االنتفاع بخدمات الطرق والمرافق االساسیة مقابل حجم االنفاق واالستقطاع الضریبي من المواطن  .26

 . 

 

ومن اجل الحصول على ھذه المجموعات من المؤشرات التي تتطلبھا قاعدة المعلومات في كل شعبیة 

  :فسیكون ھنالك حاجة الى االعتماد على جملة مصادر ھي 

انات التفصیلیة التي توفرھا قاعدة االحصاءات المالیة حول میزانیة كل شعبیة ، البی  .أ 

انتاجیة (وتفصیالت االنفاق بجانبیھ االستثماري واالداري على القطاعات المختلفة 

وتوزیع بنود االنفاق داخل القطاع المعین وطبیعة الترحیالت التي تجري ، ) وخدمیة

ن االنتاج القطاعي والقیمة المضافة وعن الدخل یصاحب ذلك البیانات التقدیریة ع

والحصة من الناتج المحلي االجمالي ومعدل دخل الفرد في الشعبیة ، اضافة الى بیانات 

  .التكالیف والعوائد القطاعیة 

بیانات اجتماعیة واقتصادیة ودیموغرافیة من السجالت االداریة ونتائج التعدادات   .ب 

 . ي تنفذھا الھیئة الوطنیة للمعلومات والتوثیق والمسوحات الوطنیة الحدیثة الت

 .بیانات یتم اشتقاقھا من تقاریر ودراسات وتقییم االداء القطاعي واداء المنشأت   .ج 

بیانات غیر مباشرة في استخراج المؤشر المعین وذلك عن طریق اتباع اسلوب   .د 

یق التقدیر المقارنات مع شعبیات اخرى مماثلة االوضاع تتوفر عنھا بیانات او عن طر

 . والتخمین بالقرائن 

 

 216ویؤطر ذلك كلھ وجود نظام مؤشرات قامت بتصمیمھ الھیئة الوطنیة للمعلومات والتوثیق یضم نحو 

  .  حقل مختلف لجمع وتحلیل وتبویب االحصاءات القطاعیة المحلیة في الشعبیات 16مؤشر في 

  
  قاعدة البيانات النوعية 

  
 لبناء قواعد المعلومات المحلیة والذي یمكن ان یشكل االساس لعملیة المسائلة لعل المستوى االخر واالھم

في صنع وتنفیذ ومتابعة القرار التنموي ، ھو توفیر مؤشرات " الشعبیات"ذج   وینسجم ویتطابق مع نمو

 تعكس مدى شكوى او رضى المواطنین من نوعیة الخدمات المقدمة ونوعیة االدارة المحلیة ومدى التزامھا

بالشفافیة في المعامالت مع المواطن وفي عملیات االنفاق وتوظیف الموارد وكشف اوجھ المحاباة والفساد المالي 

  . واالداري 

 

ویقترح التقریر بھذا الصدد ان تتبنى مجالس التخطیط المحلیة باعتبارھا جھة تشریعیة تعمیم االلتزام بھذا 

كي تتیح للمؤتمرات " استمارة المسائلة"یمكن ان نطلق علیھ االسلوب من جمع البیانات النوعیة وتطبیق ما

الشعبیة االساسیة مراقبة االداء التنموي والتعرف على كیفیة تسییر الموارد المالیة والمادیة والبشریة التي تملكھا 

 ) .اللجان العامة والقطاعیة(والتي خولتھا للمصعدین في االجھزة التنفیذیة 
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عند تفریغ وتحلیل نتائجھا سوف توفر " استمارة المسائلة"ات والحقائق التي تفرزھا ومن االكید ان البیان

  :اجابات حول مایلي 

  

  كیف تفكر جماھیر المؤتمرات في الخدمات التي تحصل علیھا من الشعبیة ؟  .27

 ھل ھي متاحة لھم جمیعًا ؟  .28

 كیف یحكمون على نوعیتھا ؟  .29

 ھل ھم راضون عنھا ؟  .30

 التي یتلقونھا من موظفي الشعبیة ومن المصعدین ؟ ماھي طبیعة المعاملة  .31

 ھل یضطرون لدفع الرشاوي احیانًا ، ھل یلجأون الى المحسوبیة ؟ ام ان ھنالك شفافیة في التعامل ؟  .32
فما هو رايهم باالسباب ؟ وما هي اهم مقترحاتهم لتطوير الخدمات العامة / واذا ما كانت االجوبة بالشكوى وعدم الرضا 

  االدارية ؟ والخدمات

  

وبدون شك فان تحلیل نتائج ھذه االستمارة وادخالھا في قاعدة بیانات الشعبیة ونشرھا في تقریر سنوي 

كما یشكل . سوف یوفر مادة ھامة لعملیة المسائلة اثناء انعقاد المؤتمرات الشعبیة االساسیة ومؤتمر الشعب العام 

  . دمات التي تقدمھا االمانات طریقة رائدة لبناء جسور الثقة واعطاء قیمة للخ

  

ً فان مثل ھذه البیانات ستساعد في وضع سلم اولویات للجھود االصالحیة المطلوبة وتوزیع واخیرا

الموارد وبنود االنفاق في المیزانیات المحلیة ، كما سیجري من خاللھا مراجعة ما یتم تنفیذه من اصالحات 

 . ومقارنتھ بحاالت السنوات السابقة 

  

مسح "لناحیة المنھجیة ، یمكن تطبیق المسح المیداني السنوي واستمارة المسائلة من خالل اسلوب من ا

، حیث تساعد في البدایة الھیئة الوطنیة للمعلومات والتوثیق بتدریب الفنیین في مجالس التخطیط المحلیة " بالعینة

 . ه الكافیة لتنفیذ تلك المسوحات الدوریة بانفسھم على القیام بذلك وكیفیة ترمیز وتحلیل النتائج ، كي یمتلكوا الخبر

   

فیمكن ان یحتوي على محورین ، اولھما اسئلة مشتركة لجمیع " استمارة المسائلة"اما مضمون 

الشعبیات من اجل المقارنة ، وثانیھما اسئلة ذات خصوصیة تتعلق بمشكالت تستوجب التدارس داخل الشعبیة 

  . المعنیة 

ة المسائلة ان تختار سنویًا من خالل المحور االول قطاعًا معینًا للتحقق من اداءه بأسئلة تفصیلیة كما یمكن الستمار

 .وبصورة معمقة اضافة الى الحفاظ على االسئلة الثابتة االخرى التي تتكرر سنویًا 

ت على یقترح التقریر ان یجري طرح مقترح انشاء ھذه المنظومة من قواعد البیانات في الشعبیاختامًا 

اجتماعات مجلس التخطیط العام من اجل النظر بھ وتعدیلھ واقراره ، وان یتم على ضوء ذلك تشكیل لجنة فنیة 

  : تتولى عملیات التصمیم والتدریب ، وتضم كل من 

o  مجلس التخطیط العام  

o  الھیئة العامة للتخطیط 
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o  الھیئة الوطنیة للمعلومات والتوثیق .  

  

لوطنیة للمعلومات والتوثیق بمساعدة الشعبیات بتصمیم منظومات من جانب اخر تقوم الھیئة ا

المعلومات لدیھا ضمن اطار المنظومة الوطنیة التي یجري تحدیثھا حالیًا تحقیقًا للتشبیك ولتوحید المؤشرات 

والمفاھیم واسالیب الجمع والتبویب ومتطلبات العمل المیداني ، على ان یقترن ذلك ببرنامج تدریبي متكامل 

 .ومتعدد المستویات للفنین العاملین في اجھزة ووحدات المعلومات بالشعبیات 

  

      النظام القیاسي لتحدید االحتیاجات القطاعیة وتصمیم المشروعات2

   

الیمكن لقواعد البیانات ان تؤدي دورھا المطلوب في مراقبة االداء وضمان توظیف الموارد بالشكل 

ام للمعاییر التخطیطیة تلتزم بھ المؤتمرات الشعبیة االساسیة والمخططون المحلیون االمثل ، مالم تقترن بوجود نظ

في تحدید االحتیاجات واختیار المشروعات وتخصیص المیزانیات والبرامج لالنفاق على البنیة التحتیة الفنیة 

  . واالجتماعیة ، وفي حساب االسقاطات والتوقعات المستقبلیة 

  

مثل ھذا الدلیل التخطیطي سیعفي الشعبیات من الخلط بین الرغبات واالحتیاجات ومن االكید فان اعتماد 

ویضع اسس ثابتة ومجمع علیھا وطنیًا في كیفیة تصمیم الخطط المحلیة وتقریر المشرعات القطاعیة التي 

مدروسة تفوق كما سیقود بالتأكید الى الحد من ھدر الموارد المتأتي عادة من خالل تنفیذ مشاریع غیر . تتضمنھا 

او بالعكس قد تكون دون مستواھا وحجمھا المفترض نظرًا لعدم . الطاقة االستعابیة او االستعمالیة المطلوبة 

  . وجود مقاییس موحدة عند حسابھا واعتمادھا 

  

وبمعنى آخر ، ان بأمكان ھذا النظام من المعاییر التخطیطیة ان ینشأ عالقة موضوعیة بین الشعبیة 

ین المخططین المحلیین ، وكذلك بینھم وبین المخططین على المستوى المركزي ، ویساعد على االساسیة وب

التكامل بین الخطط القطاعیة المختلفة بطریقة تتمكن الشعبیة من خاللھا تقدیم الخدمات بصورة اكثر كفاءة 

  . وفاعلیة 

  

اس المعاییر المقترحة لتحدید وبالرغم من اننا سنستعرض في ھذا الملحق بنود النظام القیاسي على اس

مستوى االحتیاجات واختیار المشروعات لكل قطاع من قطاعات البنیة التحتیة المادیة والفنیة بصورة مجزأة ، 

فان الفائدة االھم لذلك النظام تكون عند استخدامھ كدلیل تخطیطي عند وضع الخطة المحلیة في الشعبیة وتقریر 

  . ھا وتقریر اولویاتھا وحساب تكالیفھا وعوائدھا معاییر المشاریع المنوي انجاز

  

 -عالوة على ذلك یفید مثل ھذا النظام القیاسي في حسابات التكلفة والفاعلیة في التخطیط القطاعي وعبر

القطاعي ، حیث یمكن على سبیل المثال تشیید البناء المدرسي في محالت الشعبیة بحیث یخدم استعماالت متعددة 

، كما یتم تصمیم البناء المدرسي وفق المعاییر ) الخ ...النشاطات الثقافیة ، برامج تعلیم الكبار (یـة للجماعة المحل

  .االستیعابیة التي یحددھا الدلیل التخطیطي مع حساب توقعات التوسع المستقبلیة بصورة دقیقة 
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عبیة االساسیة وبین وبمعنى اخر ان بامكان ھذا النظام ان ینشأ عالقة موضوعیة بین المؤتمرات الش

المخططین على مستوى الشعبیة وكذلك بینھم وبین المخططین على المستوى المركزي ویساعد على التكامل بین 

  .الخطط القطاعیة المختلفة بطریقة تتمكن الشعبیة من خاللھا تقدیم الخدمات بصورة اكثر كفاءه وفاعلیة 

من المعايير احدهما للتخطيط لمشروعات يتضمن النظام القياسي كما هو موضح ادناه نوعين 
  . قطاعات البنية التحتية االجتماعية واالخر لقطاعات البنية التحتية الفنية 

  
  

  معاییر التخطیط لقطاعات 
   البنیة التحتیة االجتماعیة

  

تحت ھذا المحور سنقوم بتحدید المعاییر التخطیطیة لحصر االحتیاجات في قطاعات االسكان والتعلیم 

 لتحدید احتیاجات تلك القطاعات ، كذلك سنضع معاییر الحجم و الموقعصحة ، وسنركز على اعتماد معاییروال

للمناطق الخدمیة في الشعبیة ونقوم بتعریفھا عن طریق حساب زمن معقول للتنقل لذلك المركز الخدمي ، اخذین 

  .باالعتبار وسائل النقل 

بیعة الحال ربط االحتیاجات بمنظومة ھرمیة لحجم التجمعات السكانیة ویتطلب تحدیدنا لمعاییر الدلیل القیاسي بط

  .ونمطھا وكثافتھا 

  

  

   معايير حصر االحتياجات من المشروعات االسكانية

الشك في ان أنماط التركیبة الدیموغرافیة والكثافة السكانیة وحجم السكن تختلف داخل الشعبیة الواحدة 

اء السكنیة المقرره في المخططات ووفقًا لمعاییر قیاس الكثافة الصافي لمشروعات االحی. وفیما بین الشعبیات 

الطبیعیة عادة ، فإن المعاییر التخطیطیة الموضحة في الجدول ادناه ھي التي نعتمدھا في الدلیل القیاسي لتحدید 

 : اشخاص للمسكن الواحد 6وقد تم حسابھا بفرضیة . وتصمیم المشروعات االسكانیة 

وتحیل ھذه المعاییر القیاسیة 

ة السكانیة في المحالت المعتمدة على الكثاف

او التجمعات السكانیة داخل الشعبیة الى 

مشروعات االسكان العام ، ووفقًا لما یحدده 

المخطط الطبیعي الذي تعده الھیئة العامة 

  .للتخطیط العمراني ، وخاصة في المدن 

 

وبالنسبة الى معیار متوسط 

إشغال السكن في حسابات الخطة المحلیة 

رامي المستقبلیة لمقابلة للشعبیة وتقدیر الم

  ) 1(جدول رقم 
                      معاییر تحدید االحتیاجات السكانیة 

 نوع المسكن ھكتار/ شخص  الكثافة

 دیار منفصلة 125-25 واطئة

 250-125 متوسطة
دیار متصلة اونصف 

نمط الحوش (منفصلة 
 )العربي

 شقق عمودیة 250اكثر من  عالیة
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 أسرة لكل وحدة سكانیة ، وان مساحة 1.1االحتیاجات من المساكن فان المستھدف ھو الوصول الى ھدف 

  . متر مربع للفرد الواحد 20االراضي المستغلة للفرد في تقریر حجم المسكن ھي 

  

  

  معايير تحديد احتياجات مشروعات قطاع التعليم 

 في محالت الشعبیة ومؤتمراتھا الشعبیة االساسیة من حیث الموقع  المدارساالحتیاجات منان تحدید 

والحجم یجب ان یرتبط بالتخطیط للتجمعات السكانیة والتي یجب ان تبني على حساب الوقت المعقول الذي قد 

علیمیة في ذلك یستغرقھ الطالب او التلمیذ من االعمار المختلفة للمراحل الدراسیة من اجل الوصول الى المنشأة الت

  .التجمع 

دقیقة مشیًا على االقدام او  15بالنسبة الى المدارس االبتدائیة یجب ان یكون البناء المدرسي في حدود   .أ 

  .ركوبًا 

 دقیقة مشیًا او ركوبًا 30مایتعلق بالمدارس االعدادیة یجب ان یكون موقع البناء المدرسي في حدود   .ب 

 .على اقصى تقدیر 

  

 البناء المدرسي االساسي وفق ھذه المعاییر والموافقة على تشییده فان التجمع ومن اجل تحدید جدوى

تلمیذ للفصل  30 ساكن او اكثر یجب ان یكون لدیھ عدد كاف من التالمیذ لثالثة فصول ، بمعدل 1000السكاني لـ

  . طالب للفصل في االعدادیة 25الواحد في االبتدائیة و 

  

تھا یجب ان تخدم مساحة جغرافیة اوسع وتعمل على تغطیة عدد اكبر اما المدارس الثانویة فھي بطبیع  .ج 

اال ان الوقت الذي یستغرقھ الطالب للوصول مشیًا الى المدرسة الثانویة یجب . من التجمعات السكانیة 

ولكن اذا ماتم توفیر وسائط النقل المدرسي العام فان موقع . ان الیتجاوز بكل االحوال ساعة واحدة 

 . كیلو متر عن التجمعات الریفیة المتباعدة 30ثانویة یمكن ان یصل الى بعد المدرسة ال

 

وبالرغم من ان ھذه المعاییر التنسحب على المدارس بالمجھود الذاتي والتعلیم التشاركي اال ان البناء 

ات المدرسي االھلي او الخاص یجب ان یلتزم بحد ادنى من المواصفات القیاسیة التي تنسحب على المؤسس

 كما ان المدراس المبنیة بالمجھود الذاتي الیمكن ان . التعلیمیة العامة 

تتحول فیما بعد الى مدارس عامة من حیث تطویر البناء والصیانة ، حیث یبقى ذلك في حدود المجھود الذاتي 

  .والعمل الجماعي المحلي لتغطیة التكالیف 

ياسية لتقرير مشروعات االبنية المدرسية وتوضح الجداول ادناه الحجم والمساحة والمسافة الق  
 

  مقاییس تحدید الموقع وحجم التجمع السكاني)                          2(جدول رقم 
   والمسافة في إنشاء البناء المدرسي 
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  حجم التجمع السكاني المستهدف

 نوع المدرسة 

 بالشكل المثالي  بالحد االقصى بالحد االدنى

  
الوقت المستغرق للوصول 
للمدرسة بالحد االقصى   

 )بًامشیًا او ركو(

عدد (ابتدائي
صف / تلمیذ) الفصول

 =30 
 )كم8-4(ساعة ¼  ) 6-20( 2500  )30 (5000 )3- 1 (500

اعدادي 
) عددالفصول(

 25= صف /تلمیذ
 )كم1.2-0.8(ساعة ½  )20- 6 (5000 )40 (10000 )3 (1000

عدد (ثانوي 
/ طالب) الفصول
 20= صف 

 ) كم1.6 – 1.2( ساعة 1 )10-30 (10000 )80 (20000 )6 (3000

   .بالنسبة لمدارس ریاض االطفال فأن المعیار ھو روضتین لكل مدرسة إبتدائیة: مالحظة 

  

نیة كتلك فان تطبیق قیاسات دقیقة ومھ) النوعیة والعدد (الحتیاجات من المدرسیناما ما یتعلق بتحدید ا

التي اعتمدھا التقریر في الفصل الرابع عند تقییمھ الكفاءه االنتاجیة للخدمات التعلیمیة ھو امر ضروري یجب ان 

تلتزم بھا جمیع الشعبیات لتخلیص قطاع التعلیم من قنوات التوظیف االجتماعي الذي ادى الى ترھلھ وتدني 

ود كفاءة عالیة بین المدرسین الذین یجري تقریر تعیینھم كفاءتھ والى تراجع مستویات التدریس نظرًا لعدم وج

 .دون وجود حاجة ماسة لھم ، او بدون التأكد من وجود خلفیة التكوین واالعداد التربوي لدیھم  

  

  

  معاییر تحدید احتیاجات القطاع الصحي 

يقوم النظام الصحي الليبي على مبدأ الرعاية الصحية للجميع ، حيث هنالك 

بع لتوفير الخدمات الصحية بمستوياتها المختلفة وفق حجم التجمعات تصنيف مت

  : السكانية وكاالتي 

 .ممرض او ممرضة  )ج(وحدة رعایة صحیة تصنیف   ساكن فأقل1000 -

 .طبیب وكادر تمریض  )ب(وحدة رعایة صحیة تصنیف   ساكن3000 – 1000 -

ء عامین واختصاصیین في االطفال اطبا )أ(وحدة رعایة صحیة تصنیف   ساكن5000 – 3000 -

  )3(جدول رقم 

 مساحة االرض المطلوبة النشاء البناء المدرسي

الفضاء الكلي بالحد  المساحة الكلیة  نوع المدرسة
 االدنى

 الفضاء تقدیر مساحة
 الداخلي

 تلمیذ 2 م10-5  ھكتار2 تلمیذ     2 م300-100 ابتدائي
 تلمیذ 2 م10-6  ھكتار4  تلمیذ 2 م750-250 اعدادي
 طالب  2م 15- 7.5  ھتكار  10 طالب  2 م1000-500 ثانوي
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 .والباطنیة واالسنان وكادر تمریض 

 مركز رعایة صحیة  التجمعات السكانیة المتقاربة-
االختصاصات الطبیة المختلفة وكادر 

  ساعة 24تمریض واسرة مالحظة لفترة 

  العيادة المجمعة   التجمعات السكانیة المتقاربة-
جمیع االختصاصات الطبیة وكادر 

  .یض واسرة مالحظة لفترات طویلة تمر

  

  : باالضافة لذلك ھنالك معاییر اخرى لتحدید االحتیاجات الصحیة وكاالتي 

  . مواطن 600طبیب واحد لكل  )1(

 .ثالثة ممرضات لكل طبیب بالحد االقصى وعند وجود تجاوز لذلك یتم تخفیض العدد واعادة التوزیع  )2(

 . شخص 150سریر مستشفى واحد لكل  )3(

 . شخص10000 مركز رعایة صحیة لكل على االقل )4(

 . شخص 25000عیادة مجمعة لكل  )5(

  
وبالنسبة الى تحديد واقع االحتياجات الصحية الحالية في الشعبيات فان موقع المنشآه الصحية وامكانية الوصول 

 الوطنية لها من قبل التجمعات السكانية يجب ان تؤخذ باالعتبار ، كذلك المعايير المرسومة في السياسة الصحية

) .حجم التجمعات السكانية مقابل نوع ومستوى المنشأه الصحية(  

 

وعلیھ فان حدود الوقت المستغرق للوصول الى المنشأة الصحیة من قبل التجمع السكاني یقاس على اتساع 

فعلى سبیل المثال ان الوصول الى عنایة . نمط الخدمات الصحیة التي تقدمھا المنشآت على المستویات المختلفة 

 ساعة ، في حین ان عنایة الطب العام على ½مركز الصحي یجب ان تكون في حدود الطوارئ التي یوفرھا ال

  .مستوى المستشفیات یمكن ان یكون في حدود ساعة نقل 

  

 معايير انشاء وتصميم 

  المستشفيات 

موقع المستشفى 

يجب ان يتم تعريفه 

وتحديده باالنتقال 

مدة ساعة بالحد 

االقصى من مكان 

  )4(جدول رقم 
  مقاييس تحديد الموقع وحجم التجمع السكاني

  والمسافة في تشييد المنشآة الصحية
 

 حجم التجمع السكاني المستهدف
 نوع المنشآه

بالحد  بالحد االدنى
 بالشكل المثالي االقصى

الوقت المستغرق 
للوصول للمنشآه 

الصحية بالحد االقصى 
 )ركوباًمشياً او (

 )كم 1.0-0.5(ساعة ¼  3000 5000 1000 اقل من وحدة صحية
 )كم 2.0-1.0(ساعة ½  7000 12000 3000 مركز صحي
المستشفيات 

 )عدد االسرة(
7.500  

)40 -60( 
50.000  

 )كم 4.0-2.0( ساعة 1 )100 – 250( )1.000(

 )كم  4.0-2.0( ساعة 1 55000 70.000 40.000 المراكز الطبية
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 سرير تشكل 100وعند االبتداء فان مستشفى بطاقة  . التجمع السكني المقصود

  .حجماً مناسباً لكفاءة االداء 

  
. سریر تصبح كافیة ) 60-40(وبالنسبة للتجمعات السكانیة المتشتتھ وواطئة الكثافة السكانیة فان مستشفى بحدود 

  . شخص 150ویبقى معیار الحاجة ھو سریر واحد لكل 

وتوضح الجداول الحجم والمساحة والمسافة القياسية لتقرير انشاء المستشفيات والمنشآت 
  . الصحية االخرى

    
  
  
  
  
  

  
  
  

المقا
    ييس االخرى للبنية التحتيةاالجتماعية 

يما يتعلق بالمناطق التجارية داخل التجمعات السكانية والمدن في الشعبيات فان ف
 مستخدم في الهكتار 200معايير كثافة االرض المستغلة لذلك الغرض يجب ان تكون بمعدل 

  .من مساحة المخطط الطبيعي للتجمع السكاني % 5-2الواحد وتحتل ما بين 
  

 مستخدم 100 الى 10ح في مدى واسع يقع بين اما كثافة المناطق الصناعية فهي تتراو
للهكتار الواحد ، ووفق طبيعة نمط وموقع النشاطات الصناعية او العوامل االخرى التي قد 

  .تؤثر على نمط النبية الصناعية المختارة من قبل القطاع التشاركي او العام 
  

بار ، العوامل وفي كل االحوال ، فان الخطة المحلية للشعبية يجب ان تأخذ باالعت
  .االقتصادية والفنية والجغرافية في اطار المخطط الطبيعي لتقرير الكثافات للمواقع الصناعية 

من % 8-2وفي المعدل ، فان المساحات التي تخصص للوظائف الصناعية يجب ان التتجاوز 
  .مجموع ارض المخطط للمدينة او التجمع السكاني 

  
لى المركبات والمنشآت الصناعية الضخمة ، اذ ان وبطبيعة الحال فان ذلك الينطبق ع

  .لها مخططاتها ومواصفاتها الخاصة التي تتقرر بصورة مركزية 
   

  
  معايير التخطيط  لقطاعات

   البنية التحتية الفنية 

  )5(جدول رقم 
  طلوبة لتشييد المنشآت الصحيةمساحة االرض الم

 
نوع المنشآه 
المساحة  المساحة الكلية الصحية

 المساحة المبنيه المقدره )بالحدود الدنيا(

 شخص/  2 م1.0-0.2  هكتار0.10 هكتار 0.5- 0.10 وحدة صحية
 شخص/  2 م 0.8-0.4  هكتار0.50 هكتار 2.0- 0.50 مركز صحي

   هكتار1.5- 0.50 المستشفى
 شخص/  2  م2.0-0.8 هكتار 0.75 )شخص 1000لكل (

  هكتار 1.5- 0.50  المراكز الطبية
 شخص/  2 م 2.0-0.8 0.75 ) شخص100لكل (
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  معايير تحديد استهالك المياه 

من اجل حساب اثر الزيادات السكانية في الشعبية وتوزيع المشروعات الزراعية 
لصناعية على استخدامات الموارد المائية ، تم تصميم معايير منفصلة الستخدامات المياه في وا

  .االستهالك المنزلي والصناعي والزراعي 
  
  

وبطبيعة الحال فان نمط االستخدام العام للمياه في كل حقل من الحقول الثالثة ستختلف 
 االمطار ، ونسبة التحضر ، نتيجة لعوامل عديدة في الشعبية المعينة منها معدل سقوط

ومعدالت االستخدام في المشروعات الصناعية ذات االستهالك العالي للمياه الى مجموع قوة 
  .العمل في الشعبية 

  
وعليه فان حساب االحتياجات من المياه معبر عنه بمعدل قياسي لالستهالك اليومي 

  .للوحدة الواحدة سوف تختلف بين مجموعة شعبيات واخرى 
  
    االستخدامات الزراعية-1

 نورد في هذا المضمار تقديرات تعتمد بالدرجة االساس على الدراسة الحديثة للهيئة 
حول االحتياجات المائية المحصولية والحقلية للمزروعات االكثر اهمية ) 1999(العامة للمياه 

ة قمنا  محط16في الجماهيرية والتي تمت من خالل رصد االوضاع المناخية والجوية في 
وقد جرى من خالل مسح االحتياجات المائية استخدام . بتجميعها في خمسة مناطق اساسية 

نماذج قياسية متطورة اخذت بالعتبار االمطار المؤثرة واالشعاع بالسعرات للسنتمتر المربع ، 
المتوسط الشهري لدرجة الحرارة ، شروق الشمس وطول فترة النهار ، التبخير والرطوبة 

  .ة المحلي
على وضع اوزان تالئم الطبيعة المناخية ) 6الجدول رقم (يعتمد المقياس الموضح في 

بالمعدل لكل منطقة من المناطق الزراعية االساسية والتي تضم مجموعة من الشعبيات 
بالملميتر متر (وتم وضع التقديرات المائية ) . بنغازي ، سرت ، سبها ، طرابلس ، غريان(

  . شهور 3ن المحاصيل الزراعية لمدة لكل مجموعة م) مكعب
  
  االستخدامات المنزلية-2

لقد اعتمدنا في وضع التقديرات لالستخدام المنزلي للمياه على تقسيم التجمعات 
  . السكانية التي ترتبط بشبكات مياه في تجارب الدول المماثلة لمستوى التنمية في ليبيا 

  وبهذا . بنمط الحياة في التجمعات حسب حجمها وتم االخذ باالعتبار بان زيادة الطلب يتعلق 
 على الحسابات لتقدير االحتياجات في االشهر التي يزيد فيها 1.2الصدد يجب تطبيق معامل 

  .الطلب 
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 )6( رقم جدول

 متر مكعب الف  الواحد حسب المناطق للھتكار الري الزراعي الموسمي احتیاجات           

 )باالشھر (غریـــان )باالشھر (طرابلـــس )باالشھر  (سبھـــا )باالشھر (ســـرت )باالشھر ( بنغـــازي
  المحصول نوع

1_11  4_2 7_5 10_8 1_11  4_2 7_5 10_8 1_11  4_2 7_5 10_8 1_11  4_2 7_5 10_8 1_11  4_2 7_5 10_8 

 ـ ـ 2.7 1.8 ـ ـ 2.7 1.2 ـ ـ 5.5 3.5 ـ ـ 4.0 2.0 ـ 1.0 2.6 0.6 الحبوب

 ـ ـ 2.7 1.8 ـ ـ 2.7 1.2 ـ ـ 5.5 3.5 ـ ـ 4.0 2.0 ـ ـ 2.6 0.6 بقولال

 4.2 5.5 0.5 ـ 4.0 5.3 0.4 ـ 6.7 7.9 0.8 ـ 5.4 6.5 0.6 ـ 4.0 5.1 0.4 ـ الخضروات

 4.6 6.0 1.0 ـ 4.4 5.8 0.8 ـ 7.4 8.7 1.6 ـ 5.9 7.1 1.2 ـ 4.4 5.6 0.8 ـ الدالع

 4.2 5.5 ـ ـ 4.0 5.3 ـ ـ 6.7 7.9 ـ ـ 5.4 6.5 ـ ـ 4.0 5.1 ـ ـ  الصناعیةالمحاصیل

 4.6 6.0 3.0 2.0 4.4 5.8 3.0 1.3 7.4 8.7 6.0 3.8 5.9 7.1 4.4 2.2 4.4 5.6 2.9 0.7 الحمضیات

 4.6 6.0 3.0 2.0 4.4 5.8 3.0 1.3 7.4 8.7 6.0 3.8 5.9 7.1 4.4 2.2 4.4 5.6 2.9 0.7  الطریةالفواكھ

 3.8 5.0 2.4 1.6 3.6 4.8 2.4 1.1 6.0 7.1 5.0 3.2 4.9 5.9 3.6 1.8 3.6 4.6 2.3 0.5 العنب

 3.4 4.4 2.2 1.4 3.2 4.2 2.2 1.0 5.4 6.3 4.4 2.8 4.3 5.2 3.2 1.6 3.2 4.1 2.1 0.5 الزیتون

 4.6 6.0 3.0 2.0 4.4 5.8 3.0 1.3 7.4 8.7 6.0 3.8 5.9 7.1 4.4 2.2 4.4 5.6 2.9 0.7 االعالف

 4.2 5.5 2.7 1.8 4.0 5.3 2.7 1.2 6.7 7.9 5.5 3.5 5.4 6.5 4.0 2.0 4.0 5.1 2.6 0.6 ات والخضروالحبوب

 4.6 6.0 2.7 1.8 4.4 5.8 2.7 1.2 7.4 8.7 5.5 3.5 5.9 7.1 4.0 2.0 4.4 5.6 2.6 0.6  واالعالفالحبوب

 الشتویة الخضروات
 4.2 5.5 2.7 1.8 4.0 5.3 2.7 1.2 6.7 7.9 5.5 3.5 5.4 6.5 4.0 2.0 4.0 5.1 2.6 0.6 والصیفیة 

 الشتویة واالعالف الحبوب
 ـ ـ 2.7 1.8 ـ ـ 2.7 1.2 ـ ـ 5.5 3.5 ـ ـ 4.0 2.0 ـ ـ 2.6 0.6 وبالتناوب

 - ـ 2.7 1.8 ـ ـ 2.7 1.2 ـ ـ 5.5 3.5 ـ ـ 4.0 2.0 ـ ـ 2.6 0.6  الشتویةالخضروات



 278    مالحق التقرير                                                                                                         2002 – ليبيا –التقرير الوطني للتنمية البشرية 

  
ادناه ) 7الجدول رقم (وكما يوضح 

فان القياس المعتمد لتحديد 
االحتياجات المائية لالستهالك 
المنزلي يتراوح بين حد ادنى قدره 

حد يومياً في  لتر للفرد الوا200
التجمعات السكانية المتدنية الكثافة 

 لتر بالنسبة للتجمعات 300الى 
  . كثيفة السكان 

   
   االستخدامات الصناعية -3

تختلف المعايير القياسية 
لتقدير االحتياجات من المياه بصورة 
جذرية بين الخطوط االنتاجية 

على . المختلفة للصناعات التحويلية 
ل تدلل المعايير الدولية ان سبيل المثا

 7مصانع الحديد والصلب تحتاج الى 
متر مكعب يومياً للعامل الواحد في 
حين ان مصانع الغزل والنسيج 

 متر مكعب يومياً 3تحتـاج الى 
اما المصانع . للعامل الواحد 

تجميع الحافالت او (التجميعية 
) الجرارات او االدوات الكهربائية

ياه المرافق فال تحتاج أكثر من م
  . الصحية

وكذلك فان احتمال اعادة 
تكرير المياه المبتذلة لالستخدام في 
بعض العمليات الصناعية التي 
التستلزم الماء الصافي من الناحية 
الكيماوية يمكن ان يغير بصورة 

الجوفية (حادة من احتياجات المياه 
  .لالغراض الصناعية ) او المحالة

ية نعتمد في المعايير القياس
لتحديد االحتياجات من المياه 
لالغراض الصناعية على الدراسة 
التي قامت بها الهيئة الوطنية 
للمعلومات والتوثيق حول معدالت 
االستهالك للمنشأت الصناعية في 
قطاع الصناعات التحويلية في ليبيا ، 

الجدول رقم (وكما هو موضح في 
8. (  

  

  ) 7(جدول رقم 
  الستخدام المنزليالتقدير القياسي الحتياجات المياه ل

 
 )يومياً/للفرد/لتر(االحتياج  حجم التجمع السكاني

0 –5000  200 
5000 –  50000   250 

 300   فأكثر 50000

  ) 8(جدول رقم 
  معدالت احتياجات المياه في الصناعات

  التحويلية المختلفة

معدالت استهالك الوحدة المنتجة  القطاع
 )طن/لتر(

  الصناعات الغذائية 
  االلبان ومشتقاتها 
   السميد 

 المكرونة  
   مطاحن الغالل -ء

 هـ االعالف 

  
  لكل لتر حليب  / 2.6

750  
393  
50  
152 

  الصناعات المعدنية 
  الحديد الصلب  
  المواسير 

  
2200  
61 

 لتر للكيلو الواحد/ 60 صناعات الغزل والنسيج 
  صناعة الورق 

  من المواد الخام  
من مخلفات  

 الورق 

  
4000  
1000 

  ء صناعات التشييد والبنا
  مصانع االجر  
 االسمنت 

الكمرات  )
 الخرسانية 

  
4545  
440  

  لتر لكل الف متر 40.4

  صناعات المشروبات الغازية 
  تعبئة الزجاج )
خط االت  )

 الغسيل
 وحدة التبريد )
 الغالية )
مصنع ثاني  )

 اكسيد الكربون

  
   لتر للصندوق2.3

  ساعة/  لتر 10000
  ساعة /  لتر 6000
  ساعة /  لتر 1500

 اعة س/  لتر 12000

  الصناعات النفطية 
  حقول النفط  )
 مصافي النفط  )

  
  برميل نفط خام /  لتر 680
 برميل نفط خام /  لتر 2900
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ام واالحتياج العالي للمياه موزعة على وبطبيعة الحال فان الصناعات ذات االستخد
وفي مثل هذه الشعبيات فان احتياجات هذه . عديد الشعبيات ، وبالذات مصراتة ، واجدابيا 

الصناعات سيكون لها االسبقية العليا في حساب احتياج الشعبية نظراً لالستخدامات المحدوده 
  .للمياه في قطاع الزراعة 

  
  ت االخرى احتياجات المياه في القطاعا

a.  ًبالنسبة الى احتياجات المدارس من استهالك المياه فان معدال

 لتر للطالب الواحد يومياً يجري اعتماده لحساب 35وطنياً يقدر بنحو 

  .احتياجات الشعبيات في هذا القطاع 

b.  لتر للسرير 800في قطاع الصحة يتم تحديد االحتياجات باعتماد 

ية والمستشفيات بالنسبة للمدن الواحد في المجمعات والمراكز الصح

 .والتجمعات السكانية المتوسطة والكبيرة 

c.  المعدل القياسي الحتياجات ادارات الدولة والعاملين في المكاتب

ويجري تقدير احتياجات الشعبية في هذا .  لتر للموظف الواحد يومياً 50هو 

انية القطاع بحسب نسبة العاملين الى مجموع السكان في التجمعات السك

 .المختلفة 

d.  فيما يتعلق بحساب احتياجات المياه للقطاع التجاري وقطاع النقل

 لتر للمستخدم الواحد يومياً وفقاً 90-30فان المعدل القياسي يتراوح بين 

 لتر للمستخدم الواحد 60وعليه فقد تم اعتماد معدل . لالستعماالت المختلفة 

 ويجري حسابه بنفس الطريقة .لتقدير احتياجات هذا القطاع في كل شعبية 

 .اعاله ) 3(المشار لها في الفقرة 

  
  
  

  
  

   مقاييس تقدير االحتياجات 
    من الطاقة الكهربائية

  
   االستخدامات الزراعية -1

تم احتساب الطلب على الكهرباء لالستخدام الزراعي عن طريق تقدير قياس الحتياج 
 كيلو وات الى 2ان يتفاوت هذا المقياس من ويمكن . الهكتار الواحد في االراضي المروية 

 كيلو وات للهكتار معتمداً على مدى عمق المائدة المائية وحجم المحركات المستخدمة في 4.0
  . كيلو وات للطلب للهكتار الواحد في كل شعبية 3وعليه فقد جرى اعتماد معدل . الضخ 
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   االستخدامات المنزلية -2

ل المتعاقبة بمعدالت مستهدفه لتعميم شبكات الكهرباء لقد اخذت ليبيا في خطط التحو
لالستخدام المنزلي على جميع المناطق القريبة والنائية ، واحتسبت لذلك معدالت استهالك 

  .تدرجية  للفرد الواحد 
بالنسبة الى الخطط المحلية التي تعدها الشعبيات حالياً ، ومع وجود محطات كهربائية كبرى 

ك المنزلي ، فان معدالت االستهالك الكهربائي لالغراض المنزلية هي وتوسع في االستهال
المنازل ، ( كيلو وات لكافة االستخدامات 1.8 كيلو وات للفرد الواحد في المدن و0.9بحدود 

  ) .الخ...إضاءة الشوارع ، المحالت التجارية 
 كيلو وات 1.3 و  كيلو وات للفرد الواحد0.7وينخفض ذلك المعدل في المناطق الريفية الى 

  .لكافة االستخدامات 
  
   االستخدامات الصناعية -3

يعتمد وضع المعايير التخطيطية لتحديد احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة 
) الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة(الكهربائية للمنشأة الصناعية في الخط االنتاجي المعين 

  .عدد العاملين في المنشأة ) ب(الطاقة الكهربائية وحجم تجهيز ) أ(على متغيرين اساسيين 
  

ان المقياس بالحد االعلى الحتياجات الصناعات ) 1985-1981(وتدلل خطة التحول 
وعليه فقد جرى وضع تقديرات .  كيلو واط للمستخدم الواحد 15المتوسطة والصغرى هو 

ى العاملة في تلك القطاعات  كيلو وات وفقاً لحجم القو19على هذا االساس للوصول الى معدل 
   .2000عام 
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وباالضافة الى الحسابات التي اجراها فريق 
ة والمحلية التي اعتمدها لتقدير التقرير والمعايير الدولي

االحتياجات من الطاقة الكهربائية في االستخدامات 
المختلفة ، نورد في هذا الملحق جدوالً بالواقع الفعلي 
لالستهالك الزراعي والصناعي من الكهرباء في 
المنشآت العامة في الشعبيات كي تكتمل صورة 

رف وكي يمكن اجراء التقديرات بعد التع.المقارنة 
على حجم القوى العاملة التي تستخدمها كل منشآة 
واستنتاج جوانب الهدر او االحتياج  وقد تم جمع 

 . من الشركة العامة للكهرباء )9(الجدول رقم بيانات 
ان االستنتاج االولي الذي يمكن الخروج به 
بهذا الصدد هو وجود حالة من االسراف في استهالك 

منشآت العامة مما يستدعي الطاقة الكهربائية في تلك ال
القيام بدراسات تفصيلية لتحديد كيفية ترشيد االستخدام 
وفق حسابات التكلفة والفاعلية والبدائل التي يمكن ان 

 .تنبثق عنها 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  )9(جدول رقم 
 استهالك الطاقة الكهربائية في المنشآت العامة 

  )2000(الزراعیة والصناعیة في لیبیا 
 

/ و      . االستھالك ك  البيـــان
 شھر

  : الصناعات الغذائیة -أ
   مطاحن الغالل -1  
   سبھا -
  صرمان -
  بنینة -

58.050  
187.000  
440.200 

  مصانع المكرونة-2
   مصنع معامل المتحدة -
  مصنع مصراتة -
   مصنع سبھا-

266.960  
120.090  
73.140  

 :  مصانع السمید -3
   مطحن عین زاره -
   مطحن قرجي -

460.000  
536.076  

 :  مصانع المعلبات الغذائية -4
   مصنع طماطم سبھا -
   مصنع مخلالت مصراتة -

  اجمتوقف عن اإلنت
2.910  

30.654  

313.248  
9.223  
8.100  

42.248  

57.725  

  ھون   /  مصنع التمور -
   مصنع الخضر والفواكھ المعمورة -
  الخمس /  مصنع رب التمر -
   األخضرالجبل /  مصنع الفاكھة -
   مصنع المعمورة ألغذیة األطفال-
  زوارة/  مصنع تعلیب األسماك -
  جنزور /  مصنع تعلیب األسماك -
  صبراتة /  مصنع تعلیب األسماك -
  زلیتن / ألسماك  مصنع تعلیب ا-
  سبھا /  مصنع المشروبات الغازیة -
   أكتوبر 7  مصنع ألبان -
   الشركة العامة للتبغ -

40.036  
56.160  
30.066  
45.504  
5.400  

404.800  
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  / مالحظة 

  ف   فیما یخص مجمع الحدید والصلب ومصفاة الزاویة ومصفاة البریقة ومصفاة راس األنو
  .     توجد لدیھا محطات تولید خاصة والیمكن معرفة متوسط االستھالك الشھري 

  
  
  
  
  

  
 

  معايير التصميم وتقدير االحتياجات من الطرق    
  . يتوجب تعريف مقاييس الطرق وفق تصنيف وظائفها الى طرق خارجية وداخلية 

وتنقسم ) 10الجدول رقم (وبالنسبة الى الطرق الخارجية فان مواصفات تصاميمها موضحة في 
  : وكاالتي 

تربط بين المدن والمناطق ، تتميز بسرعة المرور ، : طرق سريعة ذات مسارين  §

ذات تقاطعات منفصلة بشكل تدريجي ، تتسع لعدد اربع سيارات متجاورة ، اثنين لكل 

و      . االستهالك ك  البيـــان
 شهر/ 

 :   مصانع األعالف -5
 20.350  مصنع أعالف القره بوللي-
 63.720  طرابلس مصنع أعالف-
 24.420  أبریل7 مصنع أعالف -
 25.666  مصنع أعالف صرمان-
 84.434  مصنع أعالف زلیتن-
 157.700  مصنع أعالف بنغازي-
 124.000  مصنع أعالف طبرق-
 119.000  مصنع أعالف البیضاء-
 66.655  مصنع أعالف اآلبیار-

 : صناعة الغزل والنسیج واألثاث -ب 
  189.001  جنزور/ نسیج  مصنع -
  3.166   مصنع التحدى المالبس -
  95.600  السوانى/  مصنع أثاث -
  380.000  المرج/  مصنع البطاطین -

 : الصناعات الجلدیة - ج
  32.400   مدبغة بنغازي-  
  17.031   مصنع أحدیة تاجوراء-
  133.900   مصنع أحدیة مصراتھ-
 : الصناعات الكیماویة -د
  17.394.600  شكما مجمع أبو -
  1.108.246   مصنع اإلطارات-
  35.333   مصنع النضائد السائلة-
  205.731   مجمع اللدائن بالقرةبوللي-
  189.333   مجمع اللدائن صرمان -
  211.291   الشركة العامة لصناعة المواسیر-

و      . االستهالك ك  البيـــان
 شهر/ 

 : الصناعات الھندسیة والكھربائیة -ر

 571.097  مصنع الشاحنات والحافالت-  
 155.429  مصنع جرارات-  
 85.080   مصنع المقطورات-  
 21.490  مصراتھ/  مصنع المجمدات -  
 الشركة العامة لألسالك والمنتجات  -  

 950.000  الكھربائیة

 62.109   الشركة العامة لإللكترونات-  
 :  صناعات مواد البناء –ه 
 6.990.340  سوق الخمیس مصنع اسمنت -  

 2.972.133   مصنع اسمنت المرقب-  
 9.700.000  بغازي /  مصنع اسمنت الھوارى -  
 6.800.000  درنة /  مصنع اسمنت الفتائح -
 356.824   الشركة اللیبیة لصناعة مواد البناء-

 : الصناعات المعدنیة –و 
 650.000   الشركة العامة لألنابیب-

 :راعیة المشروعات الز* 
  3.062.500   الكفرة-  
  3.750.000   السریر-  
  1.683.350   اآلریل-  
  1.887.500   برجوج-  
  2.413.184   مكنوسة-  

o  منظومة جبل الحسونة النهر
  الصناعي العظيم

  
   

12.029.500  

 استهالك الطاقة الكهربائية في المنشآت العامة ...  يتبع 
  )2000(الزراعیة والصناعیة في لیبیا 
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 متر ، عرض المجاز االضافي 7.5مسار ، الطريق ذو اتجاهين ، عرض كل مسار 

 1.5 الحد االدنى لعرض الشريط االوسط الذي يفصل بين المسارين هو  متر ،3.5

  .متر 

ذات المسار الواحد تربط المدن ، السرعة بها محددة ، توجد : الطريق السريعة  §

او دائرية افقية تعمل على انسياب حركة المرور ) كباري(تقاطعات ارضية راسية 

 . متر 7.5ن معبدة بعرض وتمنع اي اختناقات مرورية ، عدد المجازات اثني

تربط بين المدن والقرى بالطرق العامة وتعمل التقاطعات على : الطرق االقليمية  §

  امتار 7انسياب حركة المرور ، عدد المجازات اثنين الحد االدنى لعرض المعبد هو 

تربط القرى والمزارع بالطرق االخرى ، ينبغي ان تكون : الطرق الزراعية  §

طعات واضحة ، عدد المجازات اثنين الحد االدنى لعرض الطريق الرؤية عند التقا

   6المعبد 

 معايير التصميم وتحديد االحتياجات للطرق الخارجية للمدن)                10(جدول رقم 

طريق سريعة  تصنيف الطرق
 ذات مسارين

طريق سريعة 
 طرق زراعية طرق اقليمية ذات مسار واحد

 60 80 100 120 كم /السرعة المحددة 
 عرض الكتف 0.75 1.00 1.000 1.5 كتف معبد

 1.00  0.50 0.50 كتف غیر معبد
 -- - -- 1.5 عرض الشريط االوسط الفاصل 
  -  -  -  0.50  كتف معبد داخل الشريط الفاصل 

  12  7  5  4  الحد االقصى لالنحدار الراسي 
  200  500  8.00  1  نصف متر اقل للمنعطفات االفقية 

 جوانبانحدار  - - %2 %2.5-1.5 تعبد مسار الطريق
 - - %4 %5-2 انحدار االكتاف

  م20  م30  م50  م80
  م20  م30  م15  م20

1.00  1.00  1.00  -  
 العرض النهائي للطريق

6.0  6.0  6.0  -  

  
الجدول (وفيما يتعلق بشبكة الطرق الداخلية للمدن والموضحة معاييرها ومواصفاتها في 

 : م الى مايلي فهي نتقس) 11رقم 
  

والتي توفر وصول مباشر الى االحياء السكنية والوحدات التجارية  : الشوارع المحلية
والصناعية ، وهي مصممة للسرعة البطيئة وبحدود دنيا لالتساع وعدم وجود قيود على حجم 

  .التباعد بين المداخل والتفرعات 
ي توفير التشبيك بين الشوارع والتي تتحدد وظيفتها االساسية ف : الشوارع التوصيلية

الرئيسيـة ، وكذلك في ربطها مع الشوارع المحلية المؤدية الى االحياء السكنية والواحدات 
 خطوط ، وان 4 الى 2اما عن عرض واتساع تلك الشوارع فهو من . التجارية والصناعية 

ضها بما اليقل نقاط المخارج التي تربط مع الشوارع المحلية يجب ان تكون متباعدة عن بع
 . متر 500عن 
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وتتحدد وظائفها في تسهيل حركة المرور داخل التجمعات الحضرية : الشوارع الرئيسية 
اما الربط ونقاط الدخول من الشوارع التوصيلية فيجب . وفيما بينها بمعدالت سرعة معتدلة 

 ربط ودخول واليسمح عادة بوجود نقاط. ان يكون متباعداً بما اليقل عن كيلو متر واحد 
 .مباشر من الشوارع المحلية اال في الحاالت االستثنائية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                 
  بدون وقوف ** مع الوقوف                  * 

  

    

 
 
 
 
 
 
 
 

  )11(جدول رقم 
  المعايير القياسية لتصاميم وإحتياجات 

  الشوارع في المدن
   
  

 الشوارع الرئيسية الشوارع التوصيلية الشوارع المحلية المواصفات

 4-2 2 2 عدد خطوط المرور

 3.5-3.25 3.5-3.25 3.25-2.75 )بالمتر(عرض الخط الواحد 

 65 50 40 ساعة/السرعة المقررة كيلو

القدرة االستعابية التقديرية 
 )خط/ساعة(لسيارات النقل 

**   *  
200-400 300-600 500-900 
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  االحصائي الملحق
 ( 2002)توزیع الثروة الحیوانیة في الشعبیات          (23)حق االحصائي رقم لملا

 (باألف رأس  )الثروة الحیوانیة 
 عددخالیاالنحل

 االغنام االبقار االبل الخیول الدواجن
 الشعبیة

 البطنان 716 4 14 40 2 0.200

 درنة 270 4 0.200 0.210 500 0.920
 القبة 560 15 14 3 750 13
 الجبل االخضر 1062 20 8 0.317 700 13
 المرج 634 43 4 0.800 1200 9

 الحزام االخضر 1173 26 26 2 1400 9
 بنغازي 840 25 0.849 2 2125 40

 اجدابیا 533 0.060 30 0.25 413 0.600
 الوحات 88 0.442 7 0.035 107 

 الكفرة 50 0.500 0.500 0.050 30 0.125
 سرت 2088 101 985 0.200  0.340

 الجفرة 15 0.500 3 0 40 
 مصراتة 600 8 16 0.200 219 2

 بني ولید 724 5 10 0.040 113 0.15
 المرقب 1228 17 13 0.850 3300 3
 مسالتھ /ترھونة  600 36 1 0.500 100 20

 طرابلس 431 50 2 0 5455 0.11

 سھل الجفارة 330 17 2 3 6 6
 الزاویة 457 22 7 2 10 
 صرمان /صبراتھ  800 15 12 4 1560 4

 النقاط الخمس 765 4 38 0.4 705 0.3

 غریان 700 0.009 4  2 0.5
 مزده 300 0.100 15 0.025 250 
 جادو /یفرن  801 1200 20 0.150 200 2

 نالوت 375 0.580 15  91 

 غدامس 69  5  6 
 سبھا 341 8 17 3 381 0.400
 ي الشاطيواد 150 2 15 0.174 40 0.150
 وادي الحیاة 145 2 80  180 0.300

 مرزق 53 0.850 6 0.035 155 0.17
 غات 10  2  3 
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 المجموع 16908 1627.04 1372.549 63.236 20043 125.265

 (3) رقم االحصائي الملحق

 (2001) والشعبیة النوع حسب اللیبین السكان بین والوفیات الموالید توزیع
 موالیدال عدد الوفیات عدد

 ذكور اناث جملة ذكور اناث جملة
 الشعبیات

 البطنان 2069 1864 3933 284 260 544
 درنة 1044 973 2017 266 232 498
 القبة 532 534 1066 115 96 211
 االخضر الجبل 2136 2026 4162 267 218 485
 المرج 1224 1148 2372 243 178 421
 خضراال الحزام 420 403 823 119 109 228
 بنغازى 7218 6092 13310 1061 1344 2945
 اجدابیا 1201 1186 2387 145 131 276
 الواحات 924 736 1660 119 118 237
 الكفرة 536 562 1098 89 88 177
 سرت 709 691 1400 88 90 178
 الجفرة 540 540 1080 94 81 175
 مصراتة 2303 2202 4505 421 320 741
 المرقب 3720 2635 6355 535 383 918
 ولید بنى 522 508 1030 105 100 205
 ومسالتھ ترھونھ 2045 2021 4066 462 392 854
 طرابلس 12448 12074 24522 2821 2000 4821
 الجفارة 915 981 1896 238 204 442
 الزاویة 1607 1225 2832 287 241 528
 وصبراتھ صرمان 1098 947 2045 153 140 293
 الخمس النقاط 1151 1133 2284 293 292 585
 غریان 1578 1711 3289 199 154 353
 مزدة 410 380 790 77 76 153
 نالوت 428 398 826 152 141 293
 غدامس 242 261 503 45 32 77

 وجادو یفرن 1026 978 503 229 178 407
 الحیاة وادى 595 496 1091 100 78 178
 غات 336 326 662 39 41 80

 سبھا 1256 1061 2317 355 285 640
 الشاطى وادى 667 684 1351 106 76 182
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 مرزق 785 726 1511 112 97 209
 المجموع 51685 47502 99187 101159 8175 18334

 
 

 (2002)  الثروة  الحیوانیة على الشعبیات  توزیع       (23)ملحق االحصائي رقم 
 (األف رأس ب )الثروة الحیوانیة 

 عددخالیاالنحل
 االغنام االبقار االبل الخیول الدواجن

 الشعبیة

 البطنان 716 4 14 40 2 0.200
 درنة 270 4 0.200 0.210 500 0.920

 القبة 560 15 14 3 750 13
 الجبل االخضر 1062 20 8 0.317 700 13
 المرج 634 43 4 0.800 1200 9
 الحزام االخضر 1173 26 26 2 1400 9
 بنغازي 840 25 0.849 2 2125 40

 اجدابیا 533 0.060 30 0.25 413 0.600
 الوحات 88 0.442 7 0.035 107 -

 الكفرة 50 0.500 0.500 0.050 30 0.125
 سرت 2088 101 985 0.200  0.340

 الجفرة 15 0.500 3 0 40 -
 مصراتة 600 8 16 0.200 219 2

 بني ولید 724 5 10 0.040 113 0.15
 المرقب 1228 17 13 0.850 3300 3
 مسالتھ /ترھونة  600 36 1 0.500 100 20

 طرابلس 431 50 2 0 5455 0.11
 سھل الجفارة 330 17 2 3 6 6
 الزاویة 457 22 7 2 10 -
 صرمان /صبراتھ  800 15 12 4 1560 4

 النقاط الخمس 765 4 38 0.4 705 0.3
 غریان 700 0.009 4 - 2 0.5
 مزده 300 0.100 15 0.025 250 -
 جادو /یفرن  801 1200 20 0.150 200 2
 نالوت 375 0.580 15 - 91 -
 غدامس 69 - 5 - 6 -

 سبھا 341 8 17 3 381 0.400
 وادي الشاطي 150 2 15 0.174 40 0.150
 وادي الحیاة 145 2 80 - 180 0.300
 مرزق 53 0.850 6 0.035 155 0.17
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 غات 10 - 2 - 3 -
 المجموع 16908 1627.04 1372.549 63.236 20043 125.265

  (2001)مالمح الخریطة السكانیة للشعبیات                             (1)الملحق االحصائي رقم 
  

 %التوزیع العمري للسكان 

سنة  65أكثر من 
 14اقل من   64-15  %  %

 %سنة 
سكانالمدینةاألكبرنسبةمنم نسبةسكانالریف معدالتاإلعالة

 جموعسكانالشعبیة
األھمیةالنسبیةل

ىالجماھیرسكانإل
 یة

 الشعبیة

 البطنان 2.6 26.85 19.4 4.34 43 54 3
 درنھ 1.47 44 5.03 4.32 38.54 58.15 3.31
 القبة 1.5 54.11 41 4.15 43.91 52.88 3.2
 الجبل األخضر 3.4 27.89 31.18 4.09 33.26 59.86 3

 المرج 2.07 29.01 29.98 4.65 41.4 54.9 3.5
 الحزام األخضر 2.5 21.22 34.72 5.34 42.68 54 3.32
 بنغازي 11.26 14.46 2.07 4.2 38.14 59.79 2.07
 اجدابیا 2.73 82.99 8.59 4.77 42.99 53.87 3.14
 الواحات 0.52 45.66 67.7 4.31 40.9 54.65 4.4
 الكفره 0.88 83.52 18.74 5.37 46.59 50.41 3

 سرت 2.6 16.7 16.8 6.6 44.87 51.4 3.45
 الجفره 0.7 12.1 0.6 4.1 37.9 58.32 3.7
 مصراتھ 5.93 10.24 4.07 4.88 42.31 54.02 3.58
 بنى ولید 1.35 1.9 46.69 6.5 43.11 52.25 4.63
 المرقب 5.77 5.3 1.6 5.32 43.3 51.99 4.69
 تھمسال/نرھونھ 5.23 5.36 14 5.1 42.1 52.8 5.1
 طرابلس 20.8 8.3 2 4.1 34.9 61.3 3.7
 سھل الجفاره 5.09 19.6 6.1 3.8 37.16 58.94 3.9
 الزاویة 3.5 16.5 6 3.9 36.9 58.7 4.2
 صرمان/صبراتھ 2.72 5.61 19.1 4 36.2 59.3 4.5
 النقاط الخمس 3.71 9.34 11.2 4.25 35.6 59.2 5.2
 غریان 2.85 7.7 47.1 4.46 38.58 56.25 5.22
 مزده  0.71 32.5 40.7 6.08 45.8 49.42 4.78
 جادو /یفرن  2.08 9.15 39.71 5.11 38 55.7 6.3
 نالوت 1.4 8.04 32.6 4.3 37.1 54.2 8.6
 غدامس 0.3 23.2 0.1 5.2 47 14.4 4.86
 سبھا 2.2 21 6 4.3 42.5 55.1 2.4
 الشاطيء 1.36 8.1 52.48 4.66 40.84 55.54 3.61
 وادي الحیاة 1.25 28.06 45.3 4.16 42.57 52.7 2.75
 مرزق 1.1 12 38 3.7 42.4 55.2 2.4
 غات 0.39 47.91 0 4.52 44.3 25 3.7
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 (2001/2002)احصائیة ریاض االطفال على مستوى الشعبیات                       (7)الملحق االحصائي رقم 

 التعلیم العام  التعلیم الخاص 

المدرسات  البنات المدرسین
الطالب 

من 
 الجنسین

فصول 
 دراسیة

 مدارس
مدرسون 

غیر 
 لیبیین

 البنات المدرسین المدرسات
الطالب 

من 
 الجنسین

فصول 
 مدارس دراسیة

 الشعبیة

0 البطنان 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 درنة 3 22 1116 560 2 155 0 1 2 22 12 0
0 القبة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 الجبل االخضر 0 0 0 0 0 0 0 22 22 330 160 -
4 المرج 0 0 0 0 0 0 0 - 4 45 25 -
2 الحزام االخضر  0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 - -
39 بنغازي  8 70 3115 1504 - 315 3 29 39 709 294 -
0 اجدابیا 4 16 463 236 - 70 - 0 0 0 0 0
0 الواحات 7 14 348 178 5 15 - 0 0 0 0 0
0 الكفرة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 سرت 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
3 الجفرة 10 72 1187 511 - 186 - 1 3 45 23 -
11 مصراتھ 13 39 1175 564 5 97 - 11 11 217 99 -
- بنىولید 0 0 0 0 0 0 0 3 3 25 15 3
9 المرقب  0 0 0 0 0 0 0 9 9 180 45 -
0 مسالتھ /ترھونھ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- طرابلس 15 75 2170 1026 1 206 - 46 - 506 239 -

10 الجفارة 1 7 146 6 - 34 - 5 5 100 60 -
0 الزاویة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 صرمان/صبراتھ 2 8 200 90 6 8 - 6 6 97 57 2
0 النقاط الخمس 5 7 133 80 4 58 - 0 0 0 0 0
- غریان 1 7 244 112 35 - - 3 3 75 25 4
0 مزدة 1 2 50 20 - 8 - 0 0 0 0 0
0 جادو /یفرن  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 نالوت  19 - 483 208 9 181 - 0 0 0 0 0
0 غدامس 6 - 350 200 5 30 - 0 0 0 0 0
6 سبھا 3 12 254 119 - 34 - 5 5 116 51 -
0 الشاطئ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 وادى الحیاه 26 52 1200 650 - 63 - 3 3 90 48 -
2 مرزوق 24 34 1231 648 - 127 - 1 2 30 18 -
0 غات  9 15 348 163 - 31 - 0 0 0 0 0

124 ع المجمو 157 452 14213 6875 72 1618 3 149 118 2594 1171 9
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 (2001/2002)احصائیة التعلیم االساسي على مستوى الشعبیات                            (8)الملحق االحصائي رقم 

 التعلیم العام  التعلیم الخاص 

 البنات المدرسین
الطالب 

من 
 الجنسین

فصول 
 دراسیة

 مدارس
مدرسون 

غیر 
 لیبیین

الطالب من  البنات المدرسین المدرسات
 الجنسین

فصول 
 مدارس دراسیة

 الشعبیة

 البطنان 83 1358 33000 15831 2180 4472 3 2 15 425 199 5
 درنة 38 649 21632 9932 846 2800 0 6 34 512 207 19
 القبة 48 676 17250 8322 847 1952 0 3 18 259 106 4

 الجبل االخضر 133 1813 41789 20627 4369 6409 3 20 135 1835 569 131
 المرج 61 1119 26144 12912 1936 3484 - 4 33 600 233 -
 الحزام االخضر 73 1095 25220 14720 1000 1986 29 3 19 136 36 -

 بنغازي 181 3920 124474 61439 1143 10753 100 96 611 9192 4507 124
 اجدابیا 64 1280 29769 14481 173 2759 - 6 40 840 409 16
 الواحات 30 280 6394 3095 110 459 - 0 0 0 0 0
 الكفرة 21 424 12524 5626 150 950 - 2 15 333 191 -
 سرت 79 1265 43156 21119 1214 3516 150 0 0 0 0 0
 لجفرةا 37 478 12491 5918 331 1930 - 7 36 623 304 6
 مصراتھ 162 2351 61472 27662 889 2014 35 12 90 2002 811 31
 بنىولید 49 812 22325 12000 513 1800 - 3 12 150 90 -

 المرقب 422 2867 74857 35773 - - - 9 63 861 235 72
 مسالتھ /ترھونھ 345 2991 57891 28105 3945 5849 70 0 0 0 0 0
 طرابلس 425 8679 227691 111662 4234 25451 42 109 8 7993 3821 -

 الجفارة 183 2706 54165 26219 2454 15568 - 14 80 2070 1050 50
 الزاویة 124 1931 37791 18344 1535 7464 - 11 105 1157 499 2
 انصرم/صبراتھ 128 1512 29023 15112 3000 9000 - 5 21 516 316 7
 النقاط الخمس 170 2222 40335 19531 2590 10685 - 8 36 377 173 9
 غریان 167 1793 33274 16071 1753 4988 - 4 14 250 150 4
 مزدة 32 450 9169 4362 795 1200 2 0 0 0 0 0
 جادو/یفرن  127 1258 22759 11094 1045 3010 - 0 0 0 0 0
 نالوت 75 756 14112 6917 2769 2104 - 0 0 0 0 0
 غدامس 15 146 4217 2091 119 509 - 0 0 0 0 0
 سبھا 42 532 30380 15698 489 3408 - 5 32 200 176 17
 الشاطئ 59 789 17345 8190 792 5524 - 0 0 0 0 0
 وادى الحیاه 44 634 18608 8600 723 1292 1 0 0 0 0 0
 مرزوق 63 430 16833 8413 554 2100 15 1 3 39 11 -
 غات 16 208 5456 2708 107 412 5 0 0 0 0 0

 المجموع 3496 47424 1171546 572574 42605 143848 455 330 1420 30370 14093 497
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 (2001/2002)الشعبیات احصائیة التعلیم الثانوي على مستوى                       (9)لملحق االحصائي رقم ا

 التعلیم العام  التعلیم الخاص 

 البنات المدرسین
الطالب 

من 
 الجنسین

فصول 
 دراسیة

 مدارس
مدرسون 

غیر 
 لیبیین

الطالب من  البنات المدرسین المدرسات
 الجنسین

فصول 
 مدارس دراسیة

 الشعبیة

البطنان 16 156 5000 2844 182 604 108 0 0 0 0 0
درنة 7 17 1601 812 40 48 25 1 3 37 20 6
القبة - 64 1897 1139 0 0 0 0 0 0 0 0
الجبل االخضر 26 161 5559 3529 700 782 85 9 22 469 103 25
المرج 28 118 3883 2363 274 782 122 - 2 5 - 4
الحزام االخضر  20 240 6476 3876 400 574 220 0 0 0 0 0
بنغازي  - 450 18333 9992 414 1541 408 21 51 991 251 42
اجدابیا 13 290 3430 2166 30 200 95 2 18 132 - 20
الواحات 5 21 584 287 18 24 - 0 0 0 0 0
الكفرة 6 56 1014 764 50 110 67 0 0 0 0 0
سرت 3 151 3564 1863 100 196 160 0 0 0 0 0
الجفرة 9 97 1670 885 71 293 89 0 0 0 0 0
مصراتھ 32 274 6934 3748 305 539 322 3 6 101 31 4
بنىولید 10 100 5000 3000 220 400 173 0 0 0 0 0
المرقب  33 373 10640 3664 697 500 154 1 1 8 - 5
مسالتھ /ترھونھ 45 266 7380 3430 742 618 219 0 0 0 0 0
طرابلس 99 1459 50472 26102 833 5060 527 35 0 1023 - -
الجفارة 39 340 10092 4989 410 1300 158 3 3 492 202 4
الزاویة 32 219 5189 3151 452 2016 - 1 1 10 3  
صرمان/صبراتھ 31 280 4224 2224 1048 2200 21 0 0 0 0 0
النقاط الخمس - 257 6321 3479 - - 96 0 0 0 0 0
غریان 41 167 4106 2045 318 592 - 1 1 - 6 2
مزدة 10 60 650 300 25 35 - 0 0 0 0 0
جادو /یفرن  32 139 3053 1582 226 774 42 0 0 0 0 0
نالوت  - 95 2084 1174 169 435 50 0 0 0 0 0
غدامس 6 26 547 300 75 62 30 0 0 0 0 0
سبھا 15 163 6157 3044 230 729 225 2 2 12 3 -
الشاطئ 20 194 2826 1196 201 358 70 0 0 0 0 0
وادى الحیاه 11 90 4154 2054 252 69 79 0 0 0 0 0
مرزوق 15 138 2242 1298 218 358 110 0 0 0 0 0
غات  3 16 431 202 50 37 40 0 0 0 0 0

المجموع  607 6477 185513 97502 8750 21236 3695 79 110 3280 619 112
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  (2001/2002)احصائیة المعاھد والمراكز العلیا على مستوى الشعبیات                 (11)الملحق االحصائي رقم 

 التعلیم العام  التعلیم الخاص 

 البنات المدرسین
الطالب 

من 
 الجنسین

فصول 
 دراسیة

 مدارس
مدرسون 

غیر 
 لیبیین

الطالب من  البنات المدرسین المدرسات
 الجنسین

فصول 
 مدارس دراسیة

 الشعبیة

 البطنان 3 43 2148 857 36 0 79 1 9 118 23 3
 درنة 3 45 1591 1059 47 5 62 0 0 0 0 0
 القبة 2 35 1082 316 22 5 33 0 0 0 0 0
 الجبل االخضر 4 52 2082 949 46 3 52 0 0 0 0 0
 المرج 1 16 1161 867 - - 8 0 0 0 0 0
 الحزام االخضر 1 18 458 327 13 - 16 2 5 128 13 8
 بنغازي 10 113 8169 4807 354 72 133 0 0 0 0 0
 ااجدابی - 27 1049 652 30 - 32 0 0 0 0 0
 الواحات 2 11 294 213 - - 18 0 0 0 0 0
 الكفرة 1 10 307 259 0 0 25 0 0 0 0 0
 سرت 2 26 1100 357 5 - 40 0 0 0 0 0
 الجفرة 4 42 1034 347 64 12 85 4 18 216 84 4
 مصراتھ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 بنىولید 5 - 1439 467 77 - 45 0 0 0 0 0
 المرقب 4 54 4063 964 100 - 163 0 0 0 0 0
 مسالتھ /ترھونھ 6 82 3365 1169 0 0 0 0 0 0 0 0
 طرابلس 18 - 21201 10388 3399 - 57 106 - 12164 5960 -
 الجفارة 6 175 3963 1280 253 127 39 0 0 0 0 0
 الزاویة 2 - 3063 2148 102 24 44 0 0 0 0 0
 صرمان/صبراتھ 5 75 3327 2029 97 33 53 3 - 464 264 9
 النقاط الخمس 5 63 4015 2190 71 10 108 4 45 1295 200 -
 غریان 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 مزدة 2 12 754 400 - - 17 6 12 300 120 0
 جادو/یفرن  4 58 2769 1694 - 15 171 0 0 0 0 0
 نالوت 3 70 1617 1056 7 5 35 1 4 123 18 6
 غدامس 2 15 410 300 8 4 25 0 0 0 0 0
 سبھا 7 59 3380 1428 123 13 135 1 10 241 61 16
 الشاطئ 1 15 765 485 - - 30 0 0 0 0 0
 وادى الحیاه 2 20 1001 733 16 1 25 0 0 0 0 0
 وقمرز 1 6 1141 1039 - - 8 1 2 22 3 3
 غات 2 13 387 200 15 - 18 0 0 0 0 0
 المجموع 108 1155 77135 38980 4885 329 1556 129 105 15071 6746 49
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  (2001/2002)احصائیة جامعات االقسام على مستوى الشعبیات                        (12)الملحق االحصائي رقم 

 التعلیم العام  التعلیم الخاص 

 البنات المدرسین
الطالب 

من 
 الجنسین

فصول 
 دراسیة

 مدارس
مدرسون 

غیر 
 لیبیین

الطالب من  البنات المدرسین المدرسات
 الجنسین

فصول 
 مدارس دراسیة

 بیةالشع

 البطنان 9 76 6832 3720 30 17 118 0 0 0 0 0
 درنة 1 43 3399 2173 86 9 107 0 0 0 0 0
 القبة - 32 900 524 8 1 29 1 4 40 11 5
 الجبل االخضر - - - - - - - 0 0 0 0 0
 المرج 1 24 1484 2474 5 1 41 0 0 0 0 0
 الحزام االخضر 1 19 447 234 38 2 2 2 8 851 197 -
 بنغازي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 جدابیاا 1 19 1393 795 60 6 2 2 4 - - 2
 الواحات - - - - - - - - - - - -
 الكفرة 1 11 363 187 11 - 12 0 0 0 0 0
 سرت - - - - - - - - - - - -
 الجفرة - - - - - - - - - - - -
 مصراتھ - - - - - - - - - - - -
 بنىولید 1 - 1480 783 10 - 22 0 0 0 0 0
 المرقب - - - - - - - - - - - -
 مسالتھ /ترھونھ - - - - - - - - - - - -
 طرابلس - - - - - - - - - - - -

 الجفارة 1 - 3558 2202 200 58 7 2 2 84 40 15
 الزاویة - - - - - - - - - - - -
 صرمان/صبراتھ 6 49 2590 1680 136 9 52 0 0 0 0 0
 النقاط الخمس 7 70 3726 2348 9 - 31 1 7 52 18 -
 غریان 1 129 3486   20 4 - 1 20 80   -
 مزدة 1 11 338 186 - - 2 0 0 0 0 0
 جادو/یفرن  8 141 1582 928 57 - 7 0 0 0 0 0
 نالوت 1 8 854 625 66 7 16 0 0 0 0 0
 غدامس 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 سبھا 3 12 254 - 34 - - 5 5 116 51 -
 الشاطئ - - - - - - - - - - - -
 وادى الحیاه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 مرزوق - - - - - - - - - - - -
 غات 0 0 0 0 0 0 0 1 2 32 12 4
 المجموع 43 644 32686 18859 770 114 448 15 52 1255 329 26
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  (2001/2002)احصائیة التعلیم الثانوي التخصصي على مستوى الشعبیات               (10)الملحق االحصائي رقم 

 التعلیم العام  التعلیم الخاص 

 البنات المدرسین
الطالب 

من 
 الجنسین

فصول 
 دراسیة

 مدارس
مدرسون 

غیر 
 لیبیین

الطالب من  البنات المدرسین المدرسات
 جنسینال

فصول 
 مدارس دراسیة

 الشعبیة

 البطنان 13 129 3851 2550 288 500 73 0 0 0 0 0
 درنة 12 112 4324 3374 228 286 61 1 1 4 0 1
 القبة 15 80 2440 1562 153 838 116 0 0 0 0 0
 الجبل االخضر 41 254 5618 3553 640 424 222 3 12 211 61 25
 المرج - 100 3012 1662 - - - - 1 16 4 1
 الحزام االخضر 15 180 2920 1860 - - - 0 0 0 0 0
 بنغازي 0 303 11135 7076 25 21 3 0 0 0 0 0
 اجدابیا 4 74 2143 1224 45 106 22 1 2 40 - 10
 الواحات 12 42 901 622 12 16 164 0 0 0 0 0
 الكفرة 11 - 1229 650 50 110 67 0 0 0 0 0
 سرت 18 212 5299 3882 66 203 244 0 0 0 0 0
 الجفرة 22 64 860 422 - - - 0 0 0 0 0
 مصراتھ 29 136 3780 1966 - - - 0 0 0 0 0
 بنىولید 30 80 400 2200 144 200 - 0 0 0 0 0
 المرقب 47 325 9076 3000 1289 1500 208 0 0 0 0 0
 مسالتھ /ترھونھ 80 297 7725 5471 503 337 142 0 0 0 0 0
 طرابلس 41 233 7103 4923 184 974 90 51 - 475 242 -
 الجفارة 76 199 5317 2913 530 1650 126 1 1 10 - 2
 الزاویة 41 181 3971 2376 - - 157 1 1 10 3  
 رمانص/صبراتھ 49 200 2802 808 257 300 64 0 0 0 0 0
 النقاط الخمس 41 209 4846 2881 888 2082 - 0 0 0 0 0
 غریان 46 186 4597 2252 261 529 144 0 0 0 0 0
 مزدة 8 75 1500 800 100 43 127 0 0 0 0 0
 جادو/یفرن  1 0 2936 1644 17 19 1 0 0 0 0 0
 نالوت 23 76 1723 1014 - - - 0 0 0 0 0
 غدامس 7 - 520 201 - - - 0 0 0 0 0
 سبھا 2 40 689 581 12 104 19 0 0 0 0 0
 الشاطئ 25 92 2124 1371 60 130 22          
 وادى الحیاه 15 35 929 405 - - 30 0 0 0 0 0
 مرزوق 9 - 1947 1441 - - - 0 0 0 0 0
 غات 3 20 587 458 50 37 40 0 0 0 0 0
 المجموع 736 3934 106304 65142 5802 10409 2142 58 18 766 310 39
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 (2002)تقسیمات االراضى الزراعیة  بالھكتار حسب الشعبیات          (21)المحلق االحصائي رقم 

المساحاتالمح تقسیمات االراضى الزراعیة  بالھكتار
أراضى بعلیة مراعى غابات االجمالى صولیة اضى مرویةأر

 الشعبیة

 البطنان 5000 114000 900000 700.000 1019700 ـ

 درنة 2500 7120 350 5600 15570 10460
 القبة 2000 31000 40000 40000 113000 28000
 الجبل االخضر 20000 40000 75000 135000 60000

 المرج 1500 156750 361750 130000 650000 157915
 الحزام االخضر 5000 167000 98000 15000 285000 172000
 بنغازى 8000 180000 ـ 0.300 188000.3 384155
 اجدابیا 20000 100.000 20000 50000.000 90100 12760
 الواحات 60000 40000 12000 ـ 112000 50000

 الكفرة 200000 ـ ـ ـ ـ 100000
 **سرت 94500 94500 100.000 31000 220100 2000
 الجفرة 13000 ـ ـ ـ ـ 2000
 مصراتھ 41733 75194 209222 4200 330349 95700
 بني ولید 1037 24413 ـ 25450 30000
 المرقب 80000 350000 50000 10000 490000 24300

 *مسالتھ /ترھونة  11242 148065 27392 2500 189199 ـ
 طرابلس 35000 10000 ـ 30000 75000 17000.000

 سھل الجفارة 15300 7000 18000 ـ 40300 10000
 الزاویة 44664 20411 ـ 1080 66155 21116

 صرمان /صبراتھ  ـ ـ 50000 2600 52600.000 ـ
 *النقاط الخمس 20000 180000 300000 25000 525000 106000
 *غریان 15000 199000 100000 10000 324000 224000
 مزده 2100 162000 1000 15.000 165115 20.000
 جادوا /یفرن  1500 148.400 200000 5000 206648.4 13680

 نالوت 7000 30000 300.000 500 37800.000 ـ
 غدامس 2000 20000 30000 ـ 52000 500

 سبھا 44000 ـ ـ ـ ـ 7000
 **وادي الشاطىء 10641.000 ـ ـ ـ ـ 6000
 وادي الحیاة 35000 ـ 1100 390000 426100 10000
 *مرزق 500000 ـ ـ 5000 ـ 15000
 غات 2615 ـ 16000 ـ ـ 3000

1562606 5834186.7 758195.300 2510214  المجموع 1300332 2056701.4
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 ف 2001الباحثون عن عمل والموجھون حسب الجنس في الشعبیات لسنة       (16)الملحق االحصائي رقم 

 المسجلون الموجھون

 كورذ اناث المجموع ذكور اناث المجموع
 الشعبیات

 * البطنان 4138 3674 7812 2729 2533 5262
 درنة 1723 1145 2868 193 87 280
 القبة 2499 3064 5563 26 25 51
 األخضر الجبل 2629 1012 3641 31 1 32

 األخضر الحزام 605 508 1113 120 49 169
 المرج 1895 1639 3534 124 107 231

 ىبنغاز 8871 4585 13456 3465 1040 4505
 اجدابیا 1149 89 1238 517 49 566
 الواحات 1048 358 1406 312 189 501
 الكفرة 496 167 663 223 100 323

 سرت 1173 189 1362 1012 126 1138
 الجفرة 236 211 447 122 202 324

 مصراتة 3562 1317 4879 1694 650 2344
 المرقب 1575 303 1878 1071 187 1258
 ولید بنى 2185 1106 3291 216 35 251
 ومسالتة ترھونة 1358 430 1788 205 92 297

 طرابلس 6863 2299 9162 4215 1313 5528
 الجفارة 5424 7694 13118 420 19 439
 الزاویة 1341 2360 3701 308 78 386
 صبراتھ 1415 985 2400 195 61 256
 الخمس النقاط 2783 3287 6070 40 14 54

 غریان 3077 3752 6829 425 125 550
 مزدة 972 699 1671 972 699 1671
 نالوت 840 436 1276 292 316 608
 غدامس 315 355 670 37 65 102
 وجادو یفرن 828 229 1057 48 3 51

 الحیاة وادى 3595 2900 6495 241 316 557
 غات 61 150 211 0 0 0

 سبھا 3773 3219 6992 644 1107 1751
 الشأطى وادى 0 0 488 0 0 0

 مرزق 492 392 884 61 47 108
 المجموع 66921 48554 115963 19958 9635 29593
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 2001الباحثون عن عمل والموجھون حسب الفئات العمریة في الشعبیات لسنة             (17)المحلق االحصائي رقم 

مجموعالمو سنة 20 من اقل 39 – 21 55 - 40 فاكثر 56
جھین

مجموعالم
 المسجلون الموجھون المسجلون الموجھون المسجلون الموجھون المسجلون الموجھون سجلین

 الشعبیات

5262  * البطنان 196 181 7002 5015 512 40 102 26 7812
280  درنة 181 10 2411 260 227 10 49 0 2868
 القبة 475 0 4345 51 543 0 200 0 5563 51
 االخضر الجبل 600 0 2900 31 100 1 41 0 3641 32

231  المرج 620 41 2509 164 350 22 55 4 3534
169  االخضر الحزام 140 0 903 164 55 5 15 0 1113
4505  بنغازى 959 235 11580 3857 732 337 185 76 13456
566  اجدابیا 145 94 976 417 99 40 18 15 1238
501  الواحات 412 65 584 286 297 150 113 0 1406
323  الكفرة 215 51 200 265 222 7 26 0 663
1138  سرت 170 131 1119 946 73 61 0 0 1362
324  الجفرة 6 0 429 324 12 0 0 0 447
2344  مصراتة 997 430 3667 1791 159 90 56 33 4879
1258  المرقب 292 167 1481 1001 74 61 31 29 1878
251  ولید بنى 655 36 2580 172 53 40 3 3 3291
297  ومسالتة ترھونة 497 64 904 164 263 46 124 23 1788
5528  طرابلس 277 222 8355 4891 457 354 73 61 9162
439  الجفارة 5425 34 7017 359 491 41 185 5 13118
386  الزاویة 110 11 3486 368 105 7 0 0 3701
256  وصبراتة صرمان 511 61 1849 173 33 19 7 3 2400
 الخمس النقاط 164 15 5684 35 222 4 0 0 6070 54

550  غریان 716 15 5917 512 196 23 0 0 6829
1671  مزدة 317 317 973 973 251 251 130 130 1671
608  نالوت 15 7 1160 553 93 44 8 4 1276
102  غدامس 74 16 536 83 57 3 3 0 670
 وجادو یفرن 82 0 922 50 53 1 0 0 1057 51

557  الحیاة وادى 495 0 5791 557 186 0 23 0 6495
 غات 50 0 150 0 8 0 3 0 211 0

1751  سبھا 3349 421 2626 1247 893 80 124 3 6992
 الشأطى وادى 38 0 250 0 200 0 0 0 488 0

108  مرزق 46 3 787 100 46 4 5 1 884

29593  لمجموعا 18229 2627 89093 24809 7062 1741 1579 416 115963
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  2001الباحثون عن عمل والموجھون حسب الحالة التعلیمیة في الشعبیات لسنة       (18)المحلق االحصائي 

 مؤھل جامعى ثانوى تخصصي ثانوى عام معاھد فنیة تدریب متوسط

الموجھون الموجھون المسجلون المسجلون الموجھون الموجھون المسجلون الموجھون المسجلون  المسجلون
 الشعبیات

 *البطنان  1525 1525 62 62 377 290 3037 3037 0 0
 درنة 936 98 49 0 50 4 377 51 442 76
 القبة 536 0 251 0 0 0 2802 46 134 0
 الجبل االخضر 334 13 197 0 0 2 925 6 0 0

 المرج 1017 176 705 32 160 0 513 0 248 19
 الخضرالحزام ا 207 51 2 0 104 33 18 11 63 22
 بنغازى 2588 685 84 13 1519 638 1830 529 81 13
 اجدابیا 98 61 17 13 77 32 0 0 177 83
 الواحات 84 84 212 110 0 0 165 92 216 65
 الكفرة 89 70 189 95 0 0 169 95 48 30
 سرت 160 152 64 62 86 62 17 10 360 296
 الجفرة 241 233 3 1 11 5 80 47 6 6
 مصراتة 1200 735 70 19 415 136 1014 378 0 0
 المرقب 516 385 0 0 78 34 564 361 0 0

 بنى ولید 327 29 175 12 255 27 2090 118 52 11
 ترھونة ومسالتة 284 66 156 24 83 11 397 85 0 0
 طرابلس 2065 998 0 0 553 393 2416 1077 0 0
 الجفارة 4164 56 1044 8 193 18 4166 179 0 0
 الزاویة 1471 134 0 0 49 7 1582 110 0 0
 صرمان وصبراتة 374 82 416 61 85 0 921 113 0 0
 النقاط الخمس 510 16 27 1 54 2 2797 19 1670 0

 غریان 2056 112 1113 0 169 33 2063 284 677 14
 مزدة 95 95 45 45 73 73 356 356 47 47
 نالوت 181 274 42 79 93 17 356 98 44 51
 غدامس 144 40 229 35 0 0 19 3 0 0
 یفرن وجادو 124 12 80 11 135 1 320 14 130 4
 وادى الحیاة 1108 241 91 0 98 0 3700 316 230 0
 غات 5 0 2 0 3 0 26 0 0 0
 سبھا 1185 493 65 22 1044 46 2839 990 0 0
 وادى الشأطى 307 0 2 0 0 0 134 0 30 0
 زقمر 248 52 3 0 38 4 331 29 40 1

 المجموع 24179 6968 5395 705 5802 1868 36024 8454 4695 738
 



 299    مالحق التقرير                                                                                                         2002 – ليبيا –التقرير الوطني للتنمية البشرية 

 
 2001الباحثون عن عمل والموجھون حسب الحالة التعلیمیة في الشعبیات لسنة               ....تابع 

 المرحلة شھادة عملیة خبرة مؤھل غیر المجموع
 قصیرة دریبیة دورات االساسیة

الموجھون الموجھون المسجلون المسجلون الموجھون الموجھون المسجلون الموجھون المسجلون  المسجلون
 الشعبیات

 *البطنان  437 39 30 30 50 0 2139 124 7812 5262
 درنة 52 6 163 7 114 15 511 23 2868 280
 القبة 0 0 0 0 60 0 1748 5 5563 51
 الجبل االخضر 49 0 0 0 0 0 1950 8 3641 32
 المرج 177 0 100 0 100 0 307 4 3534 231
 الحزام االخضر 94 0 173 9 0 0 438 32 1113 169

 بنغازى 95 26 4662 1636 0 0 2370 842 13456 4505
 اجدابیا 8 4 216 100 7 5 605 255 1238 566
 الواحات 0 0 0 0 151 0 488 150 1406 501
 الكفرة 0 0 0 0 65 11 76 10 663 323

 سرت 27 19 40 34 10 8 521 421 1362 1138
 الجفرة 10 6 4 3 1 0 85 19 447 324

 مصراتة 282 90 364 186 20 8 1193 644 4879 2344
 المرقب 67 34 55 26 5 4 433 335 1878 1258
 بنى ولید 217 13 90 16 9 4 16 6 3291 251
 ترھونة ومسالتة 174 14 0 0 62 13 379 63 1788 297

 طرابلس 339 111 889 550 177 110 2537 2222 9162 5528
 الجفارة 1900 15 49 8 4 1 1132 127 13118 439
 الزاویة 408 14 31 8 0 0 112 90 3701 386
 صرمان وصبراتة 107 0 50 0 55 0 194 0 2400 256
 النقاط الخمس 502 0 10 1 100 8 75 4 6070 54
 غریان 250 22 60 18 58 33 275 28 6829 550

 مزدة 388 388 132 132 55 55 419 419 1671 1671
 نالوت 98 29 57 21 2 0 403 33 1276 608
 غدامس 0 0 0 0 48 4 217 20 670 102
 یفرن وجادو 45 2 185 4 28 3 10 0 1057 51
 وادى الحیاة 372 0 114 0 167 0 415 0 6495 557
 غات 3 0 0 0 0 0 172 0 211 0

 سبھا 354 25 235 13 168 20 1050 133 6992 1751
 وادى الشأطى 0 0 0 0 0 0 0 0 488 0

 مرزق 42 5 13 1 0 0 110 8 884 108
 المجموع 6497 862 7722 2803 1516 302 20380 6025 115963 29593

 

 (2002)توزیع الصناعات الصغرى والمتوسطة على مستوى الشعبیات        (24)الملحق االحصائي رقم 
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الصناعات 
 یكیةالمیكان

صناعة مواد 
 البناء 

الصناعات 
 الھندسیة 

الصناعات 
 الكیماویة 

صناعة االثاث 
 والورق

صناعة الغزل 
 صناعة غذائیة والنسیج 

مشتغل  عدد  مشتغل  مشتغل  عدد  مشتغل  عدد  مشتغل  عدد   عدد  مشتغل  عدد  مشتغل  عدد 

 الشعبیات

 البطنان 237 296 102 116 ـ ـ 60 92 435 475 73 111 ـ ـ
 درنھ 49 98 97 194 117 234 53 106 58 116 24 48 ـ ـ
 القبة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 الجبل االخضر 12 24 176 176 27 54 21 42 96 194 13 26 ـ ـ
 المرج 22 66 31 100 10 30 15 45 10 30 15 45 ـ ـ

 الحزام االخضر 12 23 16 905 ـ ـ 4 11 38 80 7 988 10 50
 بنغازي 224 530 243 592 135 315 569 1332 495 1175 165 514 ـ ـ
 اجدابیا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 الواحات 23 130 5 28 17 70 10 40 15 90 10 65 ـ ـ
 الكفرة 24 200 2 80 20 40 3 4 4 15 15 45 ـ ـ
 سرت 65 125 37 359 18 54 55 100 87 261 25 187 ـ ـ
 الجفرة 12 28 18 100 12 26 8 14 30 51 23 91 ـ ـ
 مصراتة 180 362 170 500 301 602 140 275 420 832 150 455 ـ ـ
 المرقب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 بني ولید 1 4 11 198 ـ ـ 25 50 10 32 22 120 3 3
 ترھونة ومسالتة 166 508 156 439 49 147 181 219 147 216 217 ـ ـ ـ
 طرابلس 584 1750 4064 12200 370 1390 313 1200 821 2860 219 820 ـ ـ
 الجفارة 169 507 507 276 133 399 49 98 91 184 79 237 ـ ـ
 الزاویة 265 872 872 80 241 102 254 472 1416 172 607 ـ ـ ـ
 صبراتة /صرمان  1 2 2 5 ـ ـ ـ ـ ـ ـ 5 12 3 7
 النقاط الخمس 26 53 53 70 30 60 22 44 30 62 25 55 6 15
 غریان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 مزدة 13 49 49 45 3 12 3 6   7 42 ـ ـ ـ
 نالوت 19 57 57 18 13 26 7 14 23 46 29 87 ـ ـ
 غدامس 9 30 ـ ـ 5 15 ـ ـ ـ ـ 2 10 ـ ـ
 جادو/یفرن 85 439 439 324 23 106 10 20 62 153 34 206 ـ ـ
 وادي الحیاة 22 ـ 2 ـ 5 ـ ـ ـ 4 ـ 5   ـ ـ
 غات ـ ـ 2 35 ـ ـ ـ ـ ـ ـ 2 12 ـ ـ
 سبھا ـ ـ 2 6 ـ ـ 2 4 ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 وادي الشاطئ ـ ـ ـ ـ 2 ـ ـ ـ 16 ـ 1   ـ ـ
 مرزق 21 63 63 387 ـ ـ 2 4 ـ ـ 7 15 15 ـ

ارة مركزیًا البیانات في الجدول التشمل المنشآت الصناعیة الكبیرة الموجودة في الشعبیات والمد :مالحظة 
 

    (13)الملحق االحصائي رقم 
 توزیع الوحدات السكنیة القائمة وقت أجراء التعداد حسب المحالت

  (1995)ونوع المبني في الشعبیات 

 الشعبیات دارةفیال شقة حوش غیرذلك غیرمبین المجموعالكلى
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 البطنان 15214 2140 8454 221 223 26252

 درنة 383 3105 8215 319 0 12022
 القبة 1439 531 5705 544 103 8322

 الجبل االخضر 5563 3071 9668 1749 344 20395
 المرج 78 24 3648 1687 63 5500

 ینغازى 15189 33415 43856 1773 1505 95738
 الحزم االخضر 2352 77 4815 217 584 8045

 اجدابیا 7081 1101 4176 1089 111 13558
 الواحات 1241 68 1624 79 43 3055
 الكفرة 1650 575 1960 584 51 4820

 سرت 2906 1663 7996 401 171 13137
 الجفرة 1945 353 2552 103 64 5017

 مصراتة 4626 3212 23536 362 312 32048
 بني ولید 361 442 7234 79 87 8203

 المرقب 641 2651 31072 419 751 35534
 ترھونة ومسالتة 551 1428 26936 1487 583 30985

 طرابلس 54328 91818 251484 14954 3312 415896
 جفارة 3939 5498 23065 645 527 33674
 الزاویة 1275 1879 18241 303 397 22095
 صبراتة صرمان 445 1100 15996 271 415 18227
 النقاط الخمس 2187 1493 20762 770 969 26181
 غریان 233 819 16738 334 938 19062
 مزدة 45 91 3493 318 284 4231

 یفرن وجادو 255 220 15218 539 261 16493
 نالوت 379 274 7384 149 540 8726
 غدامس 438 75 1595 41 26 2175

 سبھا 420 3695 7860 816 503 13294
 وادي الشاطي 72 183 7604 151 514 8524
 وادى الحیاة 112 404 5939 470 282 7207
 غات 58 15 1781 306 271 2431

 مرزق 1729 124 2905 2079 245 7082

 المجموع 127135 161544 591512 33259 14479 927929
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حجم ونمط الحیازات الزراعیة حسب الشعبیات                          (22)الملحق االحصائي رقم 

عددالحیازاتالزراعیةبأر
 الشعبیة ض

 البطنان 4396

 درنة 398

 القبة 1364

 الجبل االخضر 3818

 المرج 44.10

 الحزام االخضر 2179

 بنغازي 3170

 اجدابیا 1819

 الواحات 1711

 الكفرة 1180

 سرت 4487

 الجفارة 2312

 مصراتة 6208

 المراقب 20310

 بني ولید 3980

 ترھونة ومسالتة 19640

 طرابلس 19117

 الجفارة 11871

 الزاویة 7026

 صبراتة وصرمان 10174

 النقاط الخمس 15143

 غریان 9426

 مزدة 951

 نالوت 3386

 غدامس 774

 یفرن جادو 6636

 وادي الحیاة 3200

 غات 657

 سبھا 1782

 الشاطي 2447

 مرزق 2910

 الوضعالوظیفیاوالعملي اقسام المھن 
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العاملون بالبیع  العاملون بالخدمات 
 والشراء

الموظفون االداریون 
التنفیذیون والكتبة 

 ومن یمت لھم بصلة 

امناء المؤتمرات 
واللجان الشعبیة 
وكبار االداریین 

والمشرفون 
 النتفیذیون 

اصحاب المھن العلمیة 
والفنیة والفنیون الذین 

 یعملون معھم

 ذكور  أناث  ذكور  أناث  ذكور  أناث  ذكور  أناث  ذكور  أناث 

3631  مصنف على الدرجة  103867 178751 5839 109 79089 31009 1409 178 50030 9834

 شریك في االنتاج 619 255 792 36 1656 442 3254 66 1305 178

 شریك بالحصة 590 324 631 29 841 132 3306 57 895 99

 یعمل بإجر 2545 2710 296 14 2962 1450 10612 175 5385 999

30924  یعمل بمفرده 1517 158 253 5 433 22 31701 401 2043 118

1201  یعمل بعقد 4149 3251 246 20 10612 7158 697 72 12394 3983

11275 یعمل مع االسرة بدون  155 22 82 4 158 13 4871 62 440 17
 مقابل 

4779  یعمل لحسابھ ومعھ اخرون 579 132 540 12 400 27 4788 120 1285 61

یعمل بالخدمة االنتاجیة او  81 280 0 0 27 22 0 0 27 16
 الوطنیة 

52208  المجمــوع  114102 185883 8679 229 96178 40275 60638 1131 73804 15305

توزیع التجمعات السكانیة 
 الشعبیات  1000اقل من 
 البطنان 1
 درنھ 1
 القبة 3
 الجبل األخضر  6
 المرج  ـ
 بنغازي  4
 الحزام األخضر  4
 اجدابیا 3
 الواحات ـ
 الكفره 1
 سرت 2
 الجفره 1
 مصراتھ 1
 المرقب ـ
 بني ولید  ـ
 ترھونھ ومسالتھ 1
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 طرابلس ـ
 الجفاره ـ
 الزاویة ـ
 صرمان وصبراتھ ـ
 النقاط الخمس 2
 غریان 4
 مزده 2
 نالوت ـ
 غدامس ـ
 یفرن وجادو 1
 وادي الحیاة ـ
 غات  ـ
 سبھا ـ
 وادي الشاطي ـ
 مرزق 3
 المجموع  40
 النسبة من المجموع 6.0

 
             

التوزیع النسبي لقوة العمل حسب الحالة التعلیمیة في الشعبیات       (15)المحلق االحصائي رقم 

الحـــــــــــــــ

 أمي دون االبتدائي
 الشعبیات

 البطنان 13.78 12.74

 درنھ 6.67 10.64

 القبة 11.92 11.0

 الجبل األخضر 9.31 11.71

 المرج 16.17 14.72

 الحزام األخضر 18.2 16.83

 بنغازي 6.86 11.6

 اجدابیا 16.4 16.03

 الواحات 11.62 18.72

 الكفره 20.88 27.72

 سرت 19.46 16.2

 الجفره 14.46 11.27

 مصراتھ 14.23 12.58

 بني ولید 16.96 11.41
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 المرقب 18.18 12.85

 مسالتھ /ترھونھ  22.45 14.65

 طرابلس 7.08 9.86

 سھل الجفاره 12.1 7.5

 الزاویة 14.3 9.5

 صرمان /صبراتھ  12.05 9.27

 النقاط الخمس 12.74 10.44

 غریان 12.73 8.42

 مزده 19.96 14.72

 جادو /یفرن  14.15 11.46

 نالوت 14.82 10.66

 غدامس 6.84 11.18

 سبھا 28.01 8.8

 وادي الشاطيء 24.37 9.7

 وادي الحیاة 18.39 19.31

 مرزق 23.88 9.71
 غات 18.03 20.37

 (2002المساھمة والجمعیات على الشعبیات توزیع التشاركیات والشركات                                           (20)الملحق االحصائي رقم 
 عدد الجمعیات االستھالكیة

 جمعیات محلیة جمعیات قطاعیة

عدد المساھمین عدد االسر 
عدد االسر  عدد المساھمین المجموع  المساھمة

 المجموع لمساھمةا
عددالجمعیاتالمر

 كزیة
 الشعبیة

 نالوت 1 118 11802 74387      

 غدامس 1 19 2900 17550      
 الجبل الخضر 1 383 34747 221191 8 626 4401
 اجدابیا 2 203 23290 166687 9 1915 14397
 صراتھم 2 137 42274 265918 6 650 3909

 مزدة 1 61 5747 38101      
 القبة 2 125 14137 94241      

 سرت 1 161 22315 157888 3 1933 12642
 المرج 1 161 18789 127269 8 830 5365
 المرقب 5 445 46310 295744 11 1219 7860
 الحزام االخضر 2 204 18485 134939 6 822 6080
 یفرن 3 167 19370 113162 2 122 858

 بنغازي 3 411 112148 696529 122 29390 188596
 الجفارة 4 322 49989 359719 40 5896 38826

 ابلسطر 12 512 161632 1030905 266 53590 361746
 الزاویة 1 218 38771 259881 39 7978 57359
 النقاط الخمس 2 190 35131 216425 12 1953 11275
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 وادي الشاطئ 1 128 13354 92751 1 128 667
 سبھا 2 249 22035 148814 9 950 5449

 وادي الحیاة 1 87 9371 70290      
 مرزق 1 76 8277 62749      
 بني ولید 1 131 13906 101770 8 7682  
 غات 1 26 3230 2073      
 ترھونة ومسالتھ 3 395 45699 302900      

 درنھ 1 106 18340 110087 20 3605 22461
 صبراتھ صرمان 2 210 26094 172659 8 863 5786

 الواحات 1 52 5379 38851      
 غریان 2 189 25772 153881 11 1174 7230
 الكفرة 1 72 6624       51952

 الجفرة 1 27 9322 62382      
 البطنان 2 134 22490 143232 15 2453 15704

 المجموع 64 5719 887730 5732975 604 123779 822563

        

 
 ( 2001إجمالى جرائم الجنایات و الجنح و المخالفات على مستوى الشعبیات                                        (25)الملحق االحصائي 

جنح اخرى جنایات  جنایات ضد االموال جنایات اخرى جنح ضد االشخاص ح ضد االموالجن
 ضداالشخاص

المجھولة  المبلغة المجھولة المبلغة المجھولة المبلغة المجھولة المبلغھ المجھولة المبلغھ المجھولة المبلغھ
 الشعبیات

 البطنان 30 0 4 0 6 0 615 1 382 24 120
 درنة 33 1 11 1 117 0 822 0 428 3 80
 القبة 18 0 5 0 6 0 252 1 206 22 54

 الجبل االخضر 71 4 30 6 32 0 1181 2 658 60 111
 المرج 22 1 147 15 57 0 490 1 244 1 10
 الحزام االخضر 19 1 42 9 6 0 199 1 101 13 26

 بنغازى 346 8 846 136 1052 0 3608 7 2678 135 452
 اجدابیا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 الواحات 123 3 58 0 44 0 723 7 424 35 112
 الكفرة 34 3 0 0 20 1 140 1 121 19 66

 سرت 35 1 18 2 62 7 239 3 331 120 155
 الجفرة 17 1 63 33 7 1 107 23 120 57 49

 مصراتة 22 2 35 4 151 7 499 4 924 584 210
 بنى ولید 23 2 8 3 29 14 198 8 184 76 112
 المرقب 84 18 33 10 158 15 775 13 1199 496 220
 ترھونةمسالتة 37 1 33 6 67 3 746 27 646 131 224
 طرابلس 488 18 389 71 586 2 4066 92 7569 1470 2580
 جفارة 50 2 66 30 107 6 552 3 1013 342 338
 الزاویة 45 1 29 7 83 4 373 3 622 231 420
 صبراتة صرمان 43 0 25 0 32 1 286 0 308 27 229
 النقاط الخمس 34 1 5 0 42 2 388 45 334 44 188
 غریان 48 6 177 56 78 8 617 28 556 92 54
 مزدة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 یفرن جادو 7 1 34 1 15 0 230 3 317 10 32
 نالوت 11 0 21 0 6 0 65 0 72 0 27
 غدامس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 سبھا 90 3 270 47 154 4 177 1 346 261 105
 وادى الشاطىء 18 0 23 6 12 1 70 1 43 13 22
 وادى الحیاة 7 0 16 0 13 0 21 0 5 0 14
 مرزق 32 0 5 1 2 0 129 1 70 0 25
 غات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 المجموع العام 1787 78 2393 444 2944 76 17568 276 19901 4266 6035

 
بیانات المنشآت والقوى العاملة الصحیة حسب الشعبیات                                                      (4)الملحق الحصائي رقم 

 االطباء
 عاملون اخصائیون اسنان

 المستشفیات العیاداتالمجمعة االسر

 عام تشاركى عام تشاركى عام تشاركى عام تشاركى عام تشاركى عام تشاركى
 الشعبیات

 البطنان 2 0 4 0 504 0 187 4 4 4 22 2
 درنة 1 0 2 11 250 17 111 0 36 0 22 0
 القبة  0 0 2 0 60 0 35 0 17 0 6 0

 الجبل االخضر 3 0 2 0 790 0 90 2 48 11 11 11
 المرج 3   1   565   86 2 12 0 0 2
 الحزام االخضر 4 0 0 0 200 0 35 7 14 5 7 2
 بنغازي 9 7 6 57 2298 44 759 72 142 0 59 0
 ابیااجد 2 0 1 0 360 0 43 0 23 0 6 0
 الواحات 1 0 1 0 88 0 21 0 18 0 3 0
 الكفرة 2 0 3 0 194 0 11 0 42 0 2 0
 سرت 2 0 1 0 283 0 131 0 45 0 10 0
 الجفرة 1 0 0 0 136 0 96 18 30 3 53 6
 مصراتة 2 0 1 0 570 0 111 0 124 0 14 0
 بني ولید 1 0 8 4 120 0 9 0 11 0 1 2
 المرقب 3 0 2 0 673 0 72 0 34 0 15 0
 ترھونة ومسالتة 4 0 2 17 340 0 37 3 51 0 5 0
 طرابلس 15 0 9 0 4516 0 1346 0 553 0 238 0
 الجفارة 1 0 3 0 167 0 48 0 21 0 20 0
 الزاویة  1 0 1 0 520 0 181 0 64 0 37 0
 صبراتة وصرمان 3 0 6 0 485 45 154 0 56 0 12 0
 النقاط الخمس 4 0 3 0 332 0 49 0 36 6 15 0
 غریان 1 0 1 0 300 0 43 0 43 0 10 0
 مزدة 1 0 0 0 120 0 8 0 39 0 3 0
 یفرن وجادو 4 0 8 0 270 0 31 0 24 0 3 0
 نالوت 4 0 0 0 410 0 22 2 24 5 1 5
 غدامس 1 0 3 0 136 0 11 0 18 0 1 1
 سبھا 1 0 1 0 500 0 133 0 32 0 17 0
 وادي الشاطئ 3 0 3 0 240 0 24 0 35 0 6 0
 وادى الحیاة 1 0 0 0 120 0 15 0 27 0 2 0
 مرزق 2 0 0 0 180 0 40 0 28 0 12 0
 غات  1 0 1 0 120 0 4 0 4 0 4 0

 المجموع  83 7 75 89 15847 106 3943 110 1655 34 617 31

 (2002)تقسیم المنشآت الصحیة ومؤشرات تطعیم االطفال حسب الشعبیات                                  (5)المحلق االحصائي رقم 

(2001)تطعیمات االطفال 

 الشالل الثالثي
 وحداتالرعایةالصحیة المختبرات درن

 جمیعالمستویاتمركز
العیاداتالتخص

 صیة
 الشعبیات
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 عیادة الشالل الثالثي
الجرعة الثالثة

(عدد)
الجرعة الثانیة

 (عدد)
الجرعة االولى

 (ددع)
 عدد

 عام تشاركي أ ب ج عام تشاركي

4122  البطنان 1 9 4 2 42 9 2 3079 3059 2906
1924  درنة 2 0 0 7 2 1 2 3688 2042 2074
 القبة 10 0 12 6 6 9 0 200 450 520 520

1724  لجبل االخضرا 4 13 12 12 39 20 6 1950 2101 1770
 المرج 2 7 3 8 0 5 2 712 927 987 987

1733  الحزام االخضر 3 17 4 10 6 0 0 540 2625 2105
7101  بنغازي 54 54 7 7 0 16 8 4582 7477 6776
2983  اجدابیا 0 5 3 2 11 0 1 4001 3122 3061
 الواحات 14 0 4 5 5 4 0 482 422 300 296
 الكفرة 0 1 11 0 0 2 1 849 881 1035 807
 سرت 1 1 12 4 11 12 0 758 726 966 927
 الجفرة 0 0 6 5 0 6 4 466 515 521 546

12313  مصراتة 5 10 4 10 18 16 0 7709 12310 12315
1439  بني ولید 0 0 2 4 11 3 3 1124 1490 1507
7638  المرقب 4 28 3 10 30 9 9 6047 8298 7761
6480  ترھونة ومسالتة 0 17 19 16 28 11 9 9200 8800 7630
27946  طرابلس 83 0 27 26 31 35 0 32740 29735 28755
22140  الجفارة 6 0    14 0 0 65700 12750
5340  الزاویة 1 0 9 9 14 6 4 21 5491 5452
2226  صبراتة وصرمان 4 10 1 7 17 10 2 3250 2459 1542
1043  اط الخمسالنق 3 16 17 15 16 12  1063 1305 1154
2776  غریان 0 8 5 10 49 7 3 2314 3119 2837
 مزدة 0 0 7 3 3 7 0 450 266 197 168

1720  یفرن وجادو 0 0 2 2 17 9 0 1617 1412 1660
 نالوت 6 6 4 8 9 4 0 655 549 512 448
 غدامس 0 1 0 3 3 0 0 99 152 134 121

3903  سبھا 1 0 9 7 3 1 8 0 3914 3705
1309  وادي الشاطئ 2 0 6 15 23 9 0 1394 1383 1370
1493  وادى الحیاة 0 0 13 4 5 7 1 1428 1412 1353
1124  مرزق 0 0 12 21 15 0 0 1380 1235 1170
 غات 0 0 3 3 1 0 0 261 249 217 202

123499  المجموع 206 203 221 241 415 244 65 92059 173626 115042

 
  (1999) (الف دینار ) باستثناء قطاع النفط والمعادن  الناتج المحلي االجمالي في الشعبیات حسب القطاعات االقتصادیة

حصة دخل الفرد  
الخدمات العامة  المجموع  (بالدینار)

 واالجتماعیة 
المال والتأمین 

وخدمات االعمال 
النقل والتخزین 
 والمواصالت 

تجارة الجملھ والتجزئھ 
 الكھرباء والماء التشیید والبناء والمطاعم والفنادق

1707 233.08 85.83 11.95 25.66 36.34 16.42 7.44 

2247 175.51 53.57 14.47 22.15 31.69 30.81 5.06 
1339 109.86 46.66 5.74 7.75 9.82 7.53 4.89 
1537 280.15 118.38 20.29 25.05 40.81 28.7 7.84 
1556 170.92 58.47 8.97 9.56 19.29 6.55 3.65 
2165 1291.92 288.89 111.2 214.59 329.78 128.15 38.42 
1610 164.93 47.24 6.84 15.73 14.12 8.51 5.62 
1320 191.13 52.13 10.22 27.11 35.30 14.47 6.11 
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1839 50.05 12.67 2.75 6.05 6.2 3.62 1.87 
1366 63.89 16.71 3.07 10.53 9.82 5.27 2.14 
1427 198.36 56.45 9.83 19.00 32.2 22.83 6.54 
2090 88.16 32.55 6.37 7.14 9.82 6.25 3.11 
1741 547.32 87.27 22.18 81.33 112.97 56.51 7.9 
1482 453.33 116.36 26.27 62.21 50.11 22.98 17.17 
1443 103.47 35.72 6.68 10.65 11.54 4.60 4.52 
1673 464.38 120.11 35.51 48.41 38.58 26.15 13.25 
2286 2525.82 644.04 285.23 369.75 560.54 198.60 53.73 
2061 556.89 163.02 43.25 53.50 70.09 36.69 13.71 
2106 391.41 112.62 24.38 28.44 71.64 19.36 7.95 
2222 321.41 113.2 20.92 24.57 34.79 16.65 7.79 
1833 361.26 131.92 26.66 26.75 43.74 14.62 9.22 
170 257.5 88.71 19.74 28.08 28.41 22.15 7.46 

1330 50.66 15.55 3.62 4.6 7.41 8.81 2.30 
1581 125.57 54.15 11.32 11.50 14.12 4.22 4.14 
3840 69.47 37.73 4.01 6.41 7.23 4.67 1.97 
1814 200.03 65.38 13.37 17.91 22.04 11.53 5.3 
1458 97.25 45.22 6.68 7.14 7.75 3.92 3.11 
1680 35.28 16.42 2.52 2.66 5.68 1.51 1.84 
1723 201.96 65.38 20.05 22.63 41.5 13.26 6.35 
1425 103.39 49.25 7.86 7.14 8.95 5.20 4.49 
2138 112.67 48.68 6.45 6.29 9.82 2.86 4.44 

 
للسكان على مستوى الشعبیات (تشاركي –عام )معدالت القوى العاملة الصحیة                                                        (6)الملحق االحصائي رقم 

 عدد  األطباء
عددالممرضین  عددالصیادلة

 عاملون اخصائیون اسنان
تشاركى  عام تشاركى عام تشاركى عام تشاركى عام تشاركى عام

 الشعبیات عددالسكان عدداالسر

0  البطنان 140636 504 187 4 4 4 22 2 11 14 1184

24  درنــــھ 79816 267 111 0 36 0 22 0 7 22 437
0  القبة 87656 60 35 0 17 0 6 0 2 0 769
18  الجبل االخضر 187692 790 90 2 48 11 11 11 28 1 1552
0  المرج 113069 565 86 2 12     2 26 7 812
65  الحزام االخضر 105456 200 35 7 14 5 7 2 5   832

185  بنغازي 615463 2298 759 72 142 0 59 0 29 0 1174
0  اجدابیا 153061 360 43 0 23 0 6 0 6 0 455
8  الوحات 28464 88 21 2 18 2 3 2 3 2 209
0  الكفره 49149 194 11 0 42 0 2 0 3 0 199
0  سرت 147305 283 131 0 45 0 10 0 4 0 409
10  الجفره 43700 136 30 3 53 6 6 4 7 5 280
0  مصراتھ 340522 570 111 0 124 0 14 0 7 0 660
0  بني ولید 74670 120 9 0 11 0 1 2 12 0 0
0  المرقب 316371 673 72 0 34 0 15 0 84 0 688
21  تھمسال /ترھونھ  286832 340 37 3 51 0 5 0 5 11 747
0  طرابلس 1127118 4516 1346 0 553 0 238 0 326 0 4695
0  سھل الجفاره 279683 167 48 0 21 0 20 0 38 0 1625
0  الزاویھ 191514 520 181 0 64 0 37 0 31 0 760
0  صرمان /صبراتھ  148612 520 154 0 56 0 12 0 17 0 1101
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0  النقاط الخمس 203044 332 49 0 36 0 15 0 28 0 1653
0  غریان 155933 300 43 0 43 0 10 0 79 0 970
0  مزده 39806 120 8 0 39 0 3 0 1 4 180
0  جادو /یفرن  113931 270 31 0 24 0 3 0 4 0 350
12  نالوت 83399 410 22 2 24 5 1 5 4 10 575
0  غدامس 18622 136 11 0 18 0 1 1 10 6 231
0  اسبھ 121864 500 133 0 32 0 17 0 10 0 1200
0  وادي الشاطيء 75007 240 24 0 35 0 6 0 5 0 0
0  وادي الحیاة 69394 120 15 0 27 0 2 0 6 0 912
0  مرزق 64826 180 40 0 28 0 12 0 5 0 1115
0  غات 21811 120 4 0 4 0 4 0 0 0 399

343  المجموع 5484426 15899 3877 97 1678 33 570 31 803 82 26173

 
 

  


