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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

رسالة من
 الممثلة المقيمة 

لبرنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي في ليبيا

ماريا دو فال ريبايرو 

كانــت ســنة 2017 فتــرة مضطربــة أخــرى عاشــتها ليبيــا حيــث ال يــزال االســتقرار 
بعيــد المنــال فــي كافــة أرجــاء البــاد. ورغــم ذلــك فقــد نجــح صنــدوق تحقيــق 
االســتقرار فــي ليبيــا فــي تحقيــق نتائــج ملموســة فــي كل مناطــق البــاد 
مســاعدا بذلــك حكومــة الوفــاق الوطنــي علــى الوصــول للمواطنيــن فــي 

ــا. ــدن ليبي ــة م كاف

ــا  ــه لليبي ــاق دعم ــيع نط ــا بتوس ــي ليبي ــتقرار ف ــق االس ــدوق تحقي ــام صن ــا ق كم
ولحكومتهــا ومواطنيهــا. ويدفعنــا هدفنــا الرامــي إلــى تحســين حيــاة النــاس 
ــا علــى المســتوى الوطنــي  ــز صمــود الــدول إلــى معالجــة احتياجــات ليبي وتعزي
والمحلــي والمجتمعــي لذلــك يعتبــر صنــدوق تحقيــق االســتقرار المشــروع 

ــدف.  ــذا اله ــق ه ــه لتحقي ــد علي ــذي نعتم ــي ال الرئيس

ــن  ــات م ــة والبلدي ــن الحكوم ــل بي ــة تواص ــق عاق ــى خل ــدوق إل ــعى الصن ويس
ــة  ــن جه ــن م ــة والمواطني ــة الوطني ــة والحكوم ــلطات المحلي ــن الس ــة وبي جه
ــي  ــاهم ف ــي تس ــي الت ــة المبان ــدات وصيان ــر المع ــى بتوفي ــة إل ــرى، باإلضاف أخ
الســكان  الصنــدوق كذلــك مســاعدة  الخدمــات األساســية. ويعمــل  عــودة 
المحلييــن علــى خلــق هيــاكل ســام محليــة تعمــل مــع البلديــات لتطويــر 
ــده. ــن تصاع ــد م ــى الح ــل عل ــتباقي و العم ــكل اس ــزاع بش ــد الن ــدرات تحدي ق

لقــد كانــت عمليــة تنفيــذ مشــاريع الصنــدوق ســنة 2017 صعبــة حيــث شــهدت 
بعــض المــدن التــي نعمــل فيهــا تجــددا للنــزاع العنيــف فيمــا عرفــت طــرق 

ــدة. ــات عدي ــرى تقطع ــدن األخ ــن الم ــدد م ــي ع ــع ف ــول البضائ وص
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ورغــم كل التحديــات المذكــورة أعــاه، نجــح صنــدوق تحقيــق االســتقرار فــي 
ليبيــا فــي تنفيــذ 24 عمليــة صيانــة وقــدم 16 مجموعــة معــدات بينهــا مولــدات 
للطاقــة الكهربائيــة بقــوة 500 كيلــو فولــت وحواســيب للمــدارس وشــاحنات 

ــات. ــع النفاي ــاحنات لجم ــى ش ــة إل ــرات باإلضاف ــدات الحش ــى مبي ــوي عل تحت

أنــا ممتنــة لــكل مــن ســاهم فــي تنفيــذ جملــة هــذه المشــاريع حــول ليبيــا وذلــك 
ــاعدتنا  ــا وس ــي دعمتن ــة الت ــات المانح ــا للجه ــة أيض ــي ممتن ــا أنن ــس، كم ــن تون م
علــى تنفيــذ هــذه المشــاريع. لقــد قــدم صنــدوق تحقيــق االســتقرار فــي ليبيــا آليــة 
ــا. كمــا  للمجتمــع الدولــي للعمــل مــع بعضــه البعــض لدعــم االنتقــال فــي ليبي
أننــا مســرورين لتمكننــا مــن جعــل التعــاون الوثيــق ممكنــا عبــر تنفيذنــا لصنــدوق 
تحقيــق االســتقرار فــي ليبيــا. لــم تكتمــل المهمــة بعــد لــكل أثبتــت ســنة 2017  أن 

الصنــدوق يعــد أداة مهمــة لمســاعدة ليبيــا للمضــي فــي المســار الصحيــح.

ماريا دو فال ريبايرو

نائب الممثل الخاص لألمين العام لبعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا
المنسقة المقيمة للشؤون اإلنسانية لألمم المتحدة 

الممثلة المقيمة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بليبيا 
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لمحة عن

لمحة عن 
صندوق تحقيق االستقرار في ليبيا

منذ سنة 2017

الموجز التنفيذي

تــم إطــاق صنــدوق تحقيــق االســتقرار فــي ليبيــا فــي شــهر أفريــل مــن 
ســنة 2016 و قــد تحصــل علــى مســاهمات ماليــة مــن الجهــات المانحــة 
حتــى  أمريكــي  دوالر  مليــون   44,029 إلــى  وصلــت  الفرديــة  الدوليــة 
نهايــة شــهر ديســمبر 2017. و ســوف يتــم معالجــة تعهــدات حكومــة 
الوفــاق الوطنــي الليبــي التــي تبلــغ 5 مليــون دوالر أمريكــي إضافــة إلــى 
تعهــد مــن اإلتحــاد األوروبــي يبلــغ 7 مليــون يــورو فــي بدايــة ســنة 2018 
 و الــذي مــن شــانه زيــادة حجــم المســاهمات الماليــة إلــى مجمــوع
المتحــدة  األمــم  برنامــج  مــن  كل  يعــرب  أمريكــي.  دوالر  مليــون   57
ــدا،  ــن كن ــكل م ــا ل ــن امتنانهم ــي ع ــاق الوطن ــة الوف ــي و حكوم اإلنمائ
ــة  ــان، جمهوري ــا، الياب ــا، إيطالي ــا، ألماني ــي، فرنس ــاد األوروب ــرك، اإلتح الدنم
الواليــات  و  المتحــدة  المملكــة  سويســرا،  النرويــج،  هولنــدا،  كوريــا، 
يهــدف  قدموهــا.  التــي  المســاهمات  علــى  األمريكيــة  المتحــدة 
الصنــدوق إلــى مســاعدة حكومــة الوفــاق الوطنــي تعزيــز شــرعيتها 
داخــل المجتمــع الليبــي مــن خــال صيانــة البنيــة التحتيــة الحيويــة و 
تعزيــز قــدرات البلديــات باإلضافــة إلــى الرفــع مــن عمليــات التنســيق بيــن 
ــات ودعــم الســلطات المحليــة لاضطــاع  ــة والبلدي الحكومــة المركزي
ــاء الســام. كمــا يركــز الصنــدوق علــى خلــق  ــر فعاليــة فــي بن ــدور أكث ب
ــلطات  ــن الس ــة وبي ــن جه ــات م ــة والبلدي ــن الحكوم ــل بي ــة تواص عاق
المحليــة والحكومــة الوطنيــة والمواطنيــن مــن جهــة أخــرى. باإلضافــة 
إلــى ذلــك يعمــل الصنــدوق فــي كافــة مناطــق ليبيــا مــن أجــل مســاعدة 
يحتاجهــا  التــي  االحتياجــات  توفيــر  فــي  توازنــا  إبــراز  فــي  الحكومــة 

المواطنيــن.

مــن  االنتهــاء  علــى  ليبيــا  فــي  االســتقرار  تحقيــق  صنــدوق  أوشــك 
للمرحلــة  الثاثــة  للمناطــق  عليهــا  المتفــق  المشــاريع  حــزم  تنفيــذ 
ــذ  ــي تنفي ــدوق ف ــدأ الصن ــا ب ــاري. كم ــة وأوب ــازي وككل ــي بنغ ــى وه األول
وســرت  ســبها  وهــي  الثانيــة  المرحلــة  ضمــن  الموجــودة  المناطــق 
ــدوق  ــرى الصن ــد أج ــس فق ــد  وطرابل ــي ولي ــي بن ــق بمنطقت ــا يتعل وفيم
ــد  ــي ولي ــددة لبن ــة المح ــذ الحزم ــي تنفي ــدأ ف ــات وب ــات لاحتياج تقييم
خــال المشــاورات المنبثقــة عنهــا. وتــم تمديــد مســار المشــاورات فــي 
طرابلــس مــع عقــد اجتمــاع ختامــي مــع عمــداء طرابلــس الكبــرى 
ومــن   .2018 ســنة  بدايــة  فــي  المتوقعــة  الحزمــة  علــى  للموافقــة 
ــم  ــد لدع ــدى البعي ــى الم ــط عل ــدوق للتخطي ــاج الصن ــل أن يحت المحتم
ــد  ــن أن تمت ــه يمك ــة فإن ــق التجرب ــى ووف ــة األول ــد المرحل ــتقرار بع االس
هــذه المرحلــة علــى خمســة ســنوات. قــرر برنامــج األمــم المتحــدة 
اإلنمائــي إطــاق جــرد ومراجعــة إســتراتيجية وســوف تعلــم المخرجــات 

المنبثقــة عنهــا ســبل المضــي قدمــا للصنــدوق.

بأخريــن  المنتخبيــن  والعمــداء  البلديــة  المجالــس  تعويــض  قــوض 
معينيــن مــن قبــل الجيــش فــي شــرق ليبيــا نطــاق صنــدوق تحقيــق 
ــاك.  ــي هن ــاق الوطن ــة الوف ــرعية حكوم ــم ش ــا لدع ــي ليبي ــتقرار ف االس
ــد  ــش وق ــل الجي ــن قب ــن م ــداء المعّيني ــع العم ــدوق م ــل الصن ال يتعام
وافــق مجلــس إدارة الصنــدوق علــى مواصلــة تنفيــذ المشــاريع فــي تلــك 
ــأن التأثيــر السياســي لرفــض دعــم المواطنيــن  المناطــق مــع االعتــراف ب
فــي تلــك المناطــق يمكــن أن يكــون لديــه تبعــات ســلبية. إن هــذا يؤكــد 
أحــد إيجابيــات وجــود صنــدوق تحقيــق االســتقرار فــي ليبيــا علــى اعتبــار 
أنــه يقــدم خدمــات لكافــة ســكان ليبيــا فــي الشــرق والغــرب والجنــوب.

بــدأت هيــاكل الســلم المحليــة العمــل فــي كل المناطــق المســتهدفة 
فــي المرحلتيــن األولــى و الثانيــة باســتثناء ســبها. و قــد تــم فــي الغــرب 
و الجنــوب تشــريك المجموعــات المهمشــة فــي المســارات البلديــة و 
تعزيــز القــدرات المحليــة إلدارة النــزاع. و علــى الرغــم مــن اســتحالة دعــم 
الصنــدوق لهيــكل الســلم فــي بنغــازي، شــراكة الســلم االجتماعــي، 
للعمــل بشــكل علنــي فقــد توجــب علــى أعضائهــا العمــل بصــورة 

ــط. ــة فق فردي

أخيــرا لقــد حصــل صنــدوق تحقيــق االســتقرار فــي ليبيــا علــى تعليقــات 
تغطيــة  إلــى  باإلضافــة  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى  إيجابيــة 
إعاميــة واســعة مــن طــرف وســائل إعــام مطبوعــة وإذاعيــة وتلفزيــة. 
المتعلــق  األولــى لاســتبيان  الجولــة  نتائــج  الحصــول علــى  تــم  كمــا 
بتصــورات المواطنيــن والتــي تعــود إلــى شــهر يوليــو 2017، أي قبــل التنفيــذ 
ــد  ــتهدفة. وق ــق المس ــن المناط ــة م ــي أي منطق ــاريع ف ــل للمش الكام
الوفــاق  حكومــة  فــي  المواطنيــن  ثقــة  تحســن  االســتبيان  كشــف 
المســتوى  علــى  و  والجنوبيــة.  الغربيــة  المنطقتيــن  فــي  الوطنــي 
اإلحصائــي، لــم يكــن هنــاك أي تأثيــر واضــح لصنــدوق تحقيــق االســتقرار 
ــي أي  ــي ف ــاق الوطن ــة الوف ــن لحكوم ــرة المواطني ــول نظ ــا ح ــي ليبي ف
ــتهدفة  ــق المس ــي المناط ــرات ف ــت التغيي ــق – كان ــن المناط ــة م منطق
ليبيــا غامضــة لحــد بعيــد مقارنــة  لصنــدوق تحقيــق االســتقرار فــي 
المناطــق تحــت الســيطرة باســتثناء األداء المتصــور لحكومــة الوفــاق 

الوطنــي فــي بنغــازي و أوبــاري. 
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الم-خرج 1: لمحة عن التقدم المحرز

قائمة الدول المانحة

%35.3  الصحة

%2.3  مجاالت أخرى

%9  السامة

%2.4 الطاقة

%13.3  المياه و خدمات 
الصرف الصحي

%12.3 التخلص من الفضات

%25.4  التعليم

المجموع: 44,029,000

سويسرا 500,000

كندا 1,115,000

اليابان 1,402,000

الدنمارك 1,530,000

جمهورية كوريا 2,000,000

فرنسا 2,058,000

هوالندا 2,173,000

النرويج 2,227,000

إيطاليا 2,212,000

المملكة المتحدة 3,154,000

االتحاد األوروبي 5,610,000

الواليات المتحدة األمريكية 8,000,000

ألمانيا 12,048,000

* مساهمات الجهات المانحة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2017. ستتم معالجة المساهمات اإلضافية من الحكومة الليبية )5 مليون دوالر( واالتحاد األوروبي )7 مليون يورو( في أوائل عام 2018.
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بنغازي

سرت

عدد المستفدين
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سرت

بني وليد

سبها
أوباري

طرابلس

ككلة
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المخرج 1
إعادة تهيئة البنية التحتية الخفيفة 

جدول عدد 1: لمحة عن التقدم المحرز حسب البلديات )31 ديسمبر 2017( )الدوالر األمريكي(

الجدول 2: النفقات حسب البلديات )31 ديسمبر 2017(

 المبلغ الذي تم
صرفه إلى حد اآلن

 الميزانية المصادق عليها مجلس إدارة
الصندوق البلدية

مشتريات البضائع و المعدات

3,859,000 4,575,000 بنغازي

1,144,000 1,250,000 ككلة

468,000 670,000 أوباري

72,000 1,665,000 سبها

366,000 3,130,000 سرت

501,000 1,416,000 بني وليد

6,410,000 12,706,000 المجموع

 المبلغ الذي تم
صرفه إلى حد اآلن

 الميزانية المصادق عليها مجلس إدارة
الصندوق البلدية

األشغال المدنية

1,026,000 2,085,000 بنغازي

797,000 750,000 ككلة

2,839,000 3,230,000 أوباري

244,000 335,000 سبها

680,000 4,510,000 سرت

0 584,000 بني وليد

5,586,000 11,494,000 المجموع

لمحة عن التقدم المحرز

ــدد  ــنة 2017 ع ــة س ــا بنهاي ــي ليبي ــتقرار ف ــق االس ــدوق تحقي ــى صن أنه
93 مشــروع صيانــة وتقديــم معــدات. وقــد قــام الصنــدوق فــي 
مــدن بنغــازي وككلــة وأوبــاري بإتمــام كل المشــاريع المعتمــدة مــن 
ــاه  ــات المي ــة ومضخ ــدات الطبي ــتثناء المع ــه باس ــس إدارت ــل مجل قب
والصــرف الصحــي وبعــض األشــغال المدنيــة فــي أوبــاري التــي تأخــرت 
ــود  ــم الموج ــر القس ــو  )أنظ ــباب« التب ــاف الش ــع »ائت ــزاع م ــبب الن بس
فــي المخــرج 3 أدنــاه(. كمــا أنهــى الصنــدوق عمليــة صيانــة مدرســة 
واحــدة فــي ســرت وبــدأ العمــل فــي ثاثــة مــدارس أخــرى وقــدم 

ــرت. ــى س ــعاف إل ــيارات إس ــة س خمس

ــرز  ــدم المح ــن التق ــة ع ــاه لمح ــن أع ــدد 1 المبي ــدول ع ــن الج يتضم
فــي األشــغال المدنيــة وعمليــة تقديــم المعــدات لــكل البلديــات 
بمــا فــي ذلــك بلديــة بنــي وليــد التــي وافــق مجلــس إدارة الصنــدوق 
علــى تزويدهــا بمعــدات مجهــزة ســبقا مــن المخــزن الخــاص لبرنامــج 

ــس.   ــي بطرابل ــدة اإلنمائ ــم المتح األم

وقــد تــم فــي شــهر يونيــو 2017، بفضــل المــوارد المتاحــة وتحســن 
الوضــع األمنــي الترخيــص لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي بتوســيع 
دائــرة عملــه لتشــمل أربعــة مــدن إضافيــة وهــي: طرابلــس وبنــي وليــد 
ــكل  ــة ل ــدوق األولوي ــس إدارة الصن ــى مجل ــا أعط ــة. كم ــرة ودرن وكف

مــن طرابلــس و بنــي وليــد .

 تعاقــد برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي مــع أكتيــس ســتراتيجي
ــي  ــس وبن ــدن طرابل ــات م ــم الحتياج ــراء تقيي )Aktis Strategy( إلج
ــد  ــي ولي ــي بن ــم ف ــة التقيي ــس عملي ــركة أكتي ــت ش ــد انه ــد. وق ولي
بعقــد ورشــة عمــل فــي شــهر ســبتمبر مــن ســنة 2017 أدت إلــى 
ــن  ــي م ــون دوالر أمريك ــا 2 ملي ــغ قيمته ــات تبل ــة أولوي ــد قائم تحدي
االســتثمارات فــي قطاعــات الصحــة )بمــا فــي ذلــك المستشــفى 

الرئيســي( التعليــم، والميــاه و الصــرف الصحــي.

ــتقرار  ــق االس ــدوق تحقي ــارك لصن ــس المش ــط، الرئي ــر التخطي ــرح وزي اقت
ــدا  ــس مؤك ــي طرابل ــتثمار ف ــة لاس ــة عام ــادئ توجيهي ــا، مب ــي ليبي ف
علــى ضــرورة أن تســتجيب المؤسســات والمرافــق التــي ســيتم صيانتهــا 

ــاص. ــكل خ ــرى بش ــس الكب ــام وطرابل ــكل ع ــا بش ــات ليبي الحتياج

بنــاءا علــى هــذا  االحتياجــات  تقييــم  أكتيــس عمليــة  بــدأت شــركة 
األســاس. و تخضــع هــذه المرافــق إلــى مســئولية الــوزارات الوطنيــة 
عوضــا عــن البلديــات غيــر أن صنــدوق تحقيــق االســتقرار ف ليبيــا قــد 
ــرى  ــس الكب ــر بطرابل ــة عش ــات الثاث ــداء البلدي ــريك عم ــى تش ــعى إل س
إضافــة إلــى الــوزارات التنفيذيــة المعنيــة خــال عمليــة تحديــد األولويات.

% الميزانية
 المبلغ

 المصروف حتى
اآلن

 الميزانية المعتمدة
 من طرف مجلس

 اإلدارة )الدوالر
)األمريكي

المنطقة

97% 59,000 1,941,000 2,000,000 ككلة
85% 593,000 3,307,000 3,900,000 أوباري
16% 1,685,000 315,000 2,000,000 سبها
14% 6,594,000 1,046,000 7,640,000 سرت
25% 1,499,000 501,000 2,000,000 بني وليد
50% 12,204,000 11,996,000 24,200,000 المجموع
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الصورة:
طاب في أحد األقسام 

الدراسية بمدرة أوباري الثانوية 
بعد صيانتها من طرف صندوق 

تحقيق االستقرار في ليبيا.
الصورة: برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي/ علي الشريف 

الصورة:
طفل يتلقى العاج في 

مركز الرعاية الصحية الجاهز 
الذي قدمه صندوق تحقيق 

االستقرار في ليبيا لمستشفى 
ككلة العام. الصورة: برنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي/ ماك 
المغربي.

بســبب النــزاع الــذي عاشــته ليبيــا قبــل ثاثــة 
عــن  الطــاب  مائــات  فصــل  تــم  ســنوات 
ســعداء  اليــوم  لكنهــم  البعــض  بعضهــم 
بالعــودة إلــى مدرارســهم فــي جنــوب ليبيــا 

زمائهــم. ولقــاء 

أعــادت المــدارس فتــح أبوابهــا فــي أوبــاري بعــد 
كانــت مغلقــة ألكثــر مــن ســنة. أجبــرت الحــرب 
العديــد مــن العائــات علــى االنتقــال إلــى مــدن 
أخــرى مثــل ســبها، طرابلــس، مــرزق وغــات بحثــا 
عــن مــدارس ألطفالهــم. اآلن، تعــم الحيــاة 
الصفــوف الدراســية فــي مــدارس القرانيــة و 

ــة. ــة والثانوي المركزي

مدرســتي  إلــى  العــودة  أتوقــع  أكــن  »لــم 
الماضــي  العــام  فــي  أوبــاري.  فــي  األصليــة 
قريــة  وهــي  تويتــا،  فــي  بمدرســة  التحقــت 
ســعيدة  إننــي  أوبــاري.  شــرق  فــي  صغيــرة 
ــة  ــي حال ــاء ف ــية والفن ــول الدراس ــة الفص لرؤي
ــي ــة الزنتان ــة.«  أمين ــة الصيان ــد عملي ــدة بع  جي

)12 سنة(، طالبة بمدرسة القرأنية. 

»لقــد أحضــرت أطفالــي إلــى المدرســة اليــوم« ، 
قــال الســيد يوســف عبــد الرحمــن ، أحد ســكان 
بعــد  جيــدة  التعليميــة  البيئــة  »تبــدو  أوبــاري. 
األشــخاص  جميــع  أشــجع  الصيانــة.  عمليــة 
الذيــن الزالــوا نازحيــن علــى العــودة إلــى أوبــاري. 

ــا.  ــن هن ــور تتحس األم
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المخرج 1
بنغازي

إعادة تهيئة البنية التحتية الخفيفة

27 مشــروع أو ال تــزال فــي طــور اإلنجــاز أو تــم االنتهــاء مــن تنفيذهــا فــي بنغــازي للمســاعدة 
علــى اســتعادة الخدمــات الحكوميــة. كمــا تــم إتمــام كل مشــاريع إعــادة تهيئــة البنيــة التحتيــة 
والمعــدات المحــددة مــن قبــل الحكومــة الليبيــة فــي الطبقــة األولــى باســتثناء مشــروع الطاقــة 
الشمســية لطريــق المطــار  الــذي ليــزال طــور اإلنجــاز و مــن المتوقــع أن يتــم إنجــازه ســنة 2018. تــم 
إتمــام ثاثــة مــن ســتة مشــاريع تابعــة للطبقتيــن الثانيــة و الثالثــة. الجــدول الموجــود فــي الصفحــة 

التاليــة يبيــن وضــع المشــتريات )المعــدات وأعنــال الصيانــة( لبنغــازي.

ــد  ــا بع ــي ليبي ــتقرار ف ــق االس ــدوق تحقي ــام صن ق
التعامــل  بــأن  المانحيــن  مــن  اشــعار  اســتام 
طــرف  مــن  المعينيــن  البلديــات  عمــداء  مــع 
الجيــش فــي الشــرق غيــر مقبــول بالتعامــل مــع 
بلديــة بنغــازي علــى مســتوى فنــي لتنفيــذ كل 
ــر  ــع مدي ــاون م ــاه بالتع ــورة أع ــاريع المذك المش
المشــاريع بالبلديــة )الــذي تــم وضعــه كجهــة 
المشــرف  البلــدي  الموظــف  قبــل  مــن  اتصــال 

علــى مكتــب العميــد(.

اإلنمائــي  المتحــدة  األمــم  برنامــج  قــام  كمــا 
ــاريعه  ــذ مش ــدس لتنفي ــق ومهن ــف منس بتوظي
فــي بنغــازي، باإلضافــة إلــى التعــاون مــع شــركة 
ــر لألبحــاث )فــرع بنغــازي للصنــدوق الليبــي  تطوي
للتنميــة واالســتثمار المحلــي( لتقديــم الدعــم 
لهــذا المكتــب الفنــي التابــع للبلديــة. يتواصــل 
مــع  منتظــم  بشــكل  بنغــازي  برنامــج  منســق 
برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي بتونــس لضمــان 
تحقيــق  صنــدوق  مــع  المتعاقديــن  ســامة 
االســتقرار فــي ليبيــا وفعاليــة المشــاريع. ومكــن 
ــة  ــاالت التابع ــدة االتص ــن وح ــق بي ــيق الدقي التنس
لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي وبيــن المكتــب 
كل  إتبــاع  ضمــان  بنغــازي  لبلديــة  اإلعامــي 
المحتــوى اإلعامــي للبلديــة الصياغــة المتفــق 

ــا. عليه

أوصــى مجلــس إدارة صنــدوق تحقيــق االســتقرار 
ــات  ــن التدخ ــة م ــذ جمل ــرورة تنفي ــا بض ــي ليبي ف
الســريعة مثــل تحســين العاقــات بيــن النازحيــن 
داخــل و خــارج مدينــة بنغــازي و تعزيــز مصداقيــة 
البلديــة مــن أجــل إرشــاد عمليــات العــودة بشــكل 

ناجــح.

محطــة الليثــي للكهربــاء التــي أعيــد تأهيلهــا 
ــا.  ــي ليبي ــتقرار ف ــق االس ــدوق تحقي ــل صن ــن قب م

الصــورة: برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي.

أعلى الصفحة: طاب يلعبون كرة القدم في مدرسة الجيل في بنغازي بعد صيانتها من طرف صندوق تحقيق االستقرار في 
ليبيا. الصورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. الصورة اليسار: د. عوض الكاتب في مركز العاج اإلشعاعي الذي تم صيانته من 

طرف الصندوق. الصورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. الممثل الخاص لألمين العام ورئيس بعثة األمم المتحدة للدعم في 
ليبيا، الدكتور غسان سامة، يزور مركز بنغازي للكلى الذي أعاد صندوق تحقيق االستقرار في ليبيا تأهيله. الصورة: © بعثة األمم 

Abel Kavanagh المتحدة للدعم في ليبيا

بنغازي
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الجدول 3: وضع المشتريات الخاصة ببنغازي )31 ديسمبر 2017(

 التحويل/
اإلتمام

 اإلستالم/
البدء إبرام العقد المناقصة  القيمة بالدوالر

األمريكي
الدفعة األولى من األولويات

650,000 مستشفى الكويفية ببنغازي
)حل محل مستشفى الطب النفسي(

 1 سيارة إسعاف + مولد واحد
)300 كيلو فولت أمبير(

األلواح الشمسية

560,000 مركز بنغازي لطب الكلى

1 سيارة إسعاف

المعدات الطبية

900,000 مصحة الجوارشة )حلت محل 
مستشفى الجالء للصدمات(

2 سيارتي إسعاف )وحدة العناية 
المركزة(

لوحات شمسية

620,000 شاحنات و صناديق جمع القمامة

110,000 محكمة بنغازي الشرقية

600,000 دائرة بنغازي للدفاع المدني
- األشغال المدنية + المعدات

 اإلسعاف والمولدات
)300 كيلو فولت أمبير(

مركبة انقاذ

قارب

580,000 تصليح حواجز الطريق شارع العروبة

%5 670,000 تزويد شارع المطار بالطاقة الشمسية

320,000 مركز بنغازي للعالج باألشعة + األشغال 
المدنية + المعدات

معدات التصوير باألشعة

5,010,000 المجموع الفرعي للدفعة األولى

الدفعة الثانية من األولويات

270,000 مدرسة الجيل الواعد
)تحل محل مدرسة الماجد(

180,000 مضخات مياه سيدي منصور

90,000 مستشفى بنغازي لألمراض الجلدية - 
المعدات الطبية

األلواح الشمسية للمركز الطبي

األلواح الشمسية لمستشفى األطفال

700,000 شبكة صرف المياه ببنغازي

1,240,000 المجموع الفرعي للدفعة الثانية

أولويات الدفعة الثالثة

90,000 المحطة الكهربائية الفرعية الليثي

320,000 المحطة الكهربائية الفرعية أبو عطني

410,000 المجموع الفرعي للدفعة الثانية

6,660,000 المجموع اإلجمالي
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المخرج 1
ككلة

إعادة تهيئة البنية التحتية الخفيفة

ــيتم  ــي س ــاريع الت ــة للمش ــة نهائي ــا حزم ــي ليبي ــتقرار ف ــق االس ــدوق تحقي ــس إدارة صن ــد مجل إعتم
تنفذهــا فــي ككلــة يــوم 9 ديســمبر 2016. إلــى حــدود ســنة 2017 قــام الصنــدوق بتنفيذ 18 مشــروع 
فيمــا يــزال بعــض هــذه المشــاريع فــي طــور اإلنجــاز. تــم إنهــاء كل مشــاريع الصيانــة فــي ككلــة كمــا 
ــة  ــفى ككل ــة لمستش ــة المخصص ــدات الطبي ــتثناء المع ــة باس ــدات المبرمج ــم كل المع ــم تقدي ت
العــام والتــي ســيتم تحديــد مواصفاتهــا مــن طــرف كل مــن المــورد والمستشــفى. ومــن المقــرر أن 
يتــم تزويــد البلديــة بمعــدات رياضيــة فــي شــهر فبرايــر 2018 فيمــا ســيتم تقديــم معــدات المخابــر 
المدرســية فــي شــهر يونيــو 2018. وكان معالــي وزيــر التخطيــط والرئيــس المشــارك لصنــدوق تحقيق 
االســتقرار فــي ليبيــا، الســيد الدكتــور طاهــر الجهايمــي، قــد زار مدينــة كللــة فــي شــهر مايوالماضــي 
ــة  ــة ككل ــليم جامع ــة تس ــى عملي ــراف عل ــي لإلش ــاق الوطن ــة الوف ــن حكوم ــؤولين م ــة مس صحب
ــع  ــاه وض ــود أدن ــدول الموج ــص الج ــا. يلخ ــة صيانتهم ــي عملي ــاق ف ــي لإلنط ــة الرياض ــادي ككل ون

المشــتريات )المعــدات و األشــغال المدنيــة( بككلــة.

ككلة

الصورة:
طاب أثناء حضورهم محاضرة في جامعة 
ككلة وإستخدامهم للحواسيب المقدمة 

من طرف صندوق تحقيق االستقرار في ليبيا. 
صورة: © برنامج األمم المتحدة االنمائي.

الصورة:
طفل يتلقى العاج بالمركز الطبي مسبق 

الصنع الذي قدمه صندوق تحقيق 
االستقرار في ليبيا لمستشفى ككلة 

العام.
 الصورة:© برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 
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الجدول 4: وضع المشتريات لككلة )31 ديسمبر 2017(

 التحويل/
اإلتمام

اإلستالم/
البدء العقد المبرم المناقصة  القيمة بالدوالر

األمريكي المعدات

130,000 سيارتي إسعاف )2(

100,000 1 سيارة إطفاء

50,000
 )VSAT( القطات لتوليد االنترنيت

للبلدية

100,000 2 مولدات كهربائية )250 كيلو فولت(

50,000
نظام الطاقة الشمسية لتشغيل 

)5Kva( االنترنت بالبلدية

50,000
المعدات الطبية الثانوية للمستشفى 

الرئيسي

260,000
المعدات الطبية األساسية للمستشفى 

الرئيسي

200,000 األثاث لخمس مدارس

40,000
2 جهاز عرض فيديو و 6 طابعات 

لمدرستي الشهداء وخليفة أحمد

60,000 60 جهاز كمبيوتر مكتبي

100,000 مخابر لمدرستين

50,000 أثاث لجامعة ككلة

50,000 معدات للنادي الرياضي

 التحويل/
اإلتمام

اإلستالم/
البدء العقد المبرم المناقصة  القيمة بالدوالر

األمريكي األشغال المدنية

350,000  إعادة تهيئة مبنى المستشفى
الرئيسي

150,000 مركز الرعاية الصحية مسبق الصنع 
للمستشفى الرئيسي

150,000 إعادة تهيئة مبنى الجامعة

100,000 إعادة تهيئة مبنى المركز الرياضي

10,000 4 مكيفات هوائية )18000 وحدة حرارية 
BTU( لمختبرات حواسيب بمدرستين

2,000,000 المجموع

المتفجرات من مخلفات الحرب في ككلة 

باأللغــام  المتعلقــة  لألعمــال  المتحــدة  األمــم  دائــرة  مــع  وبالتشــاور 
 ،)LibMAC( باأللغــام  المتعلقــة  لألعمــال  الليبــي  والمركــز   )UNMAS(
أنشــأ برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي منحــة صغيــرة مــع المنظمــة 
المتفجــرات مــن مخلفــات  )HI( لمعالجــة خطــر  الدوليــة للمعوقيــن 
الحــرب )ERW( فــي ككلــة. وقــد نجــح العمــل فــي التعــاون الفعــال بيــن 
مســؤولي بلديــة ككلــة وخبــراء إزالــة األلغــام فــي LibMAC. مــن إجمالي 
98،895 متــر مربــع تــم مســحها، تــم تحديــد 50,400 متــر مربــع كمنطقــة 
 )CHA( ــدة ــر المؤك ــة الخط ــر )SHA( أو منطق ــن المخاط ــا م ــتبه به مش
وتــم وضــع عامــة عليهــا بشــكل مائــم. تــم مســح 40 مبنــى مــن قبــل 
فريــق المســح )بمــا فــي ذلــك المبانــي الحكوميــة والمــدارس والعيــادات( 
ــال  ــرب. خ ــات الح ــن مخلف ــرات م ــى أي متفج ــور عل ــم العث ــم يت ــث ل حي
مرحلــة المســح غيــر الفنــي )NTS( تــم اإلبــاغ عــن ثــاث مناطــق عنقوديــة، 
تــم تأكيدهــا وتمييزهــا مــن قبــل شــريك المنظمــة الدوليــة للمعوقيــن 
 .)AMACC( الشــركة العربيــة الستشــارات األعمــال المتعلقــة باأللغــام
تــم تحديــد حقــل ألغــام واحــد فــي ضواحــي ككلــة ، وتــم التعــرف 

أزالهــا    )UXO( المنفجــرة  غيــر  الذخائــر  مــن  متضــررة  منطقــة  علــى 
المهندســون المحليــون بســرعة بينمــا كانــت عمليــة المســح غيــر الفنيــة 
ــر رئيــس بلديــة ككلــة تحديــد نقــاط االتصــال المجتمعيــة  مســتمرة. يسَّ
 .)MRE( ــام ــر األلغ ــة بمخاط ــن للتوعي ــب المدربي ــي تدري ــاركت ف ــي ش الت
التوعيــة  بتنفيــذ  وقامــوا  مجتمعــي  تنســيق  مركــز   17 تدريــب  وتــم 
بمخاطــر األلغــام ليصــل إلــى 1360 شــخًصا فــي مــدارس ككلــة )560 
امــرأة و 800 رجــل(. كمــا تــم إعــداد وتوثيــق مــواد المعلومــات والتعليــم 
واالتصــاالت )IEC( مــن قبــل LibMAC  وتوزيعهــا علــى نقــاط االتصــال 
المجتمعيــة ومشــاركتها مــع المجتمــع. وتــم توزيــع 300 منشــور و 1200 
ملصــق فــي جميــع أحيــاء ككلــة األربعــة عشــر وتثبيتهــا بشــكل واضــح 
فــي المبانــي المجتمعيــة )المــدارس والمبانــي الحكوميــة والعيــادات 
زیارتین  بإجراء   LibMAC قامت  األخــرى(.  والمرافــق  الرياضيــة  والمراكــز 
للرقابة علــى ضمان الجودة )QA( مع فریق العمل في ككلــة واحد لنظام 
NTS والثاني للتوعيــة بالمخاطــر وكان لكليهمــا نتائج ناجحة حصلت علــى 

.LIBMAC تأیید 
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المخرج 1
أوباري

إعادة تهيئة المبنية التحتية األساسية

أوباري

اعتمــد مجلــس إدارة صنــدوق تحقيــق االســتقرار 
فــي ليبيــا فــي شــهر أغســطس 2016 المرحلــة 
ألوبــاري.  المخصصــة  األولويــات  مــن  األولــى 
ــة  ــدارس )إضاف ــة م ــات ثاث ــذه األولوي ــت ه وتضمن
لمدرســة  قدمــت  جاهــزة  دراســية  فصــول  إلــى 
الرئيســي  المستشــفى  إلــى  باإلضافــة  واحــدة( 
ومركــز المــرأة. وبنــاء علــى هــذه األولويــات نّفــذ 
ــم  ــاريع ت ــبعة مش ــا س ــروعا بينه ــدوق 11 مش الصن
االنتهــاء مــن تنفيذهــا خــال نهايــة ســنة 2017.

وكمــا هــو الحــال فــي بنغــازي و ككلــة، فقــد تــم 
المطلوبــة  المعــدات  بــكل  أوبــاري  بلديــة  تزويــد 
مشــاريع  وكانــت   . الطبيــة  المعــدات  باســتثناء 
ــل  ــال فص ــزة خ ــرة وجي ــت لفت ــد توقف ــة ق الصيان
الخريــف بســبب معارضــة »ائتــاف الشــباب« غيــر أنــه 
ــتثناء  ــة باس ــاريع المبرمج ــب المش ــال أغل ــم إكم ت
مــن  االنتهــاء  ســيتم  والتــي  العامــة  الســوق 

.2018 صيانتهــا خــال ســنة 

فــي  الحــرب  مخلفــات  مــن  المتفجــرات 
أوبــاري

المتعلقــة  اإلجــراءات  دائــرة  مــع  بالتشــاور 
لألعمــال  الليبــي  والمركــز   UNMAS باأللغــام 
الحــروب  ومخلفــات  باأللغــام  المتعلقــة 
المتحــدة  األمــم  برنامــج  أنشــاء   ،LibMAC
اإلنمائــي إتفــاق منحــة صغيــرة مــع المجموعــة 
لمعالجــة   )DDG( األلغــام  إلزالــة  الدنمركيــة 
مــن  المتفجــرات  عــن  الناجمــة  المخاطــر 
قامــت  أوبــاري.  فــي  الحــرب  مخلفــات 
المجموعــة الدنمركيــة إلزالــة األلغــام بإجــراء 
تحقيــق  صنــدوق  لمناطــق  فنــي  غيــر  مســح 
االســتقرار الســبعة )ثاثــة مــدارس، مستشــفى، 
ــت  ــرأة( وقدم ــز الم ــة ومرك ــوق العام ــك، الس بن
ــي  ــب ف ــام لـــ 5046  طال ــر األلغ ــة بمخاط توعي
وتــم  طالبــة(.  و1940  طالبــة   3106( أوبــاري 
تــم  مربــع  متــر   106,785 مجمــوع  مســح 
ــد  ــرة. وق ــا خطي ــع منه ــر مرب ــار 10,795 مت اعتب
انطلقــت أنشــطة اإلزالــة فــور تحديــد المخاطــر 
كمتابعــة  بالمخاطــر  التوعيــة  إجــراء  وتــم 
ــن  ــرات م ــة المتفج ــت إزال ــطة. و تم ــك األنش لتل
مخلفــات الحــرب فــي المــدارس الثاثــة فــي 
أوبــاري التــي تمــت إعــادة تهيئتهــا مــن قبــل 
صنــدوق تحقيــق االســتقرار فــي ليبيــا إضافــة 

العامــة. الســوق  إلــى 

 التحويل/
اإلتمام

 اإلستالم
البدئ إبرام العقد المناقصة  القيمة بالدوالر

األمريكي المعدات

90% 600,000 مدرسة مجهزة مسبقا ) في موقع مدرسة القرآنية(

99% 500,000 مدرسة القرآنية

400,000 مدرسة المركزية

450,000 مدرسة الثانوية 

1,000,000 المستشفى العام ومقر إقامة الموظفين

المعدات الطبية

 2 سيارة إسعاف و 2 مولدات كهربائية
)300 كيلو فولت(

100,000 1 شاحنة كبيرة لجمع القمامة

150,000 إعادة تهيئة مركز المرأة

50% 650,000 إعادة تهيئة السوق العام

50,000 سيارات المبيدات

3,900,000 المجموع الفرعي

الصور في الصفحة التالية:
الصورة في يمين الصفحة:

طاب أوباري داخل صفوف مدرسة القرآنية 
التي قام الصندوق بصيانتها في أوباري.
الصورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/

علي الشريف. 

الصورة في أسفل الصفحة على اليسار
الفرحة تغمر طاب أوباري بعد عودتهم 

إلى مقاعد الدراسة بمدرسة القرآنية بمدينة 
أوباري.

الصورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/ 
على الشريف

الصورة في أسفل وسط الصفحة: 
سيارة إسعاف مقدمة من قبل صندوق 

تحقيق االستقرار في ليبيا يتم استخدامها 
في أوباري.

الصورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/
علي الشريف. 

الصورة في يمين أسفل الصفحة: 
عامل يقوم بتثبيت فصل مسبق الصنع 

قدمه الصندوق لمدرسة القرآنية في أوباري. 
الصورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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المخرج 1
سرت

إعادة تهيئة البنية التحتية الخفيفة

سرت

إعتمــد مجلــس إدارة صنــدوق تحقيــق االســتقرار فــي ليبيــا فــي 
ــي  ــرت والت ــة س ــة لمدين ــاريع المخصص ــة المش ــو  حزم ــهر يوني ش
ســيتم  أمريكــي.  دوالر  مليــون   7,64 الجمليــة  قيمتهــا  بلغــت 
مناقشــة هــذه األولويــات مــع عميــد البلديــة المنتخــب وذلــك 
للســماح لــه بتقديــم رؤيــة سياســية حولهــا. قــدم العميــد قائمــة 
ــع  ــاع م ــد اجتم ــط عق ــوي وزارة التخطي ــا تن ــة فيم ــات مختلف أولوي
العميــد ومستشــاريه لدمــج القائمتيــن فــي قائمــة واحــدة. وفــي 
خضــم هــذه المشــاورات بــدأ برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي 

ــن.  ــي كا القائمتي ــودة ف ــروع موج ــذ 22 مش تنفي

ــن  ــاص لألمي ــل الخ ــة الممث ــرو، نائب ــال ريبي ــا ف ــيدة ماري ــت الس قام
األمــم  لبرنامــج  المقيمــة  والممثلــة  المتحــدة  لألمــم  العــام 
المتحــدة اإلنمائــي فــي ليبيــا، يــوم  10 أبريــل 2017  بتســليم أكثــر 
ــراج،  ــز الس ــيد فاي ــوزراء، الس ــس ال ــى رئي ــعاف إل ــيارات إس ــن 10 س م
حيــث تــم تســليم خمســة منهــم إلــى خدمــة اإلســعاف فــي 
ســرت. وســيتم تســليم الخمســة الباقيــن بمجــرد نشــرهم بشــكل 

ــب. مناس

كمــا هــو مذكــور فــي المقدمــة، يقــوم صنــدوق تحقيق االســتقرار 
ــي  ــن و الت ــي كا القائمتي ــودة ف ــواد الموج ــم الم ــا بتقدي ــي ليبي ف
ــح(  ــة الفت ــا )مدرس ــن بينه ــدارس م ــة م ــة ثماني ــادة تهيئ ــمل إع تش
التــي تــم إكمالهــا فــي حيــن بــدأ العمــل فــي أربعــة مــدارس أخــرى. 
و فيمــا يتعلــق بالمــدارس الثاثــة المتبقيــة، لــم يتــم حــل النزاعــات 
التعاقديــة أو النزاعــات حــول الملكيــة بعــد و مــا يجعــل مــن تدخــل 
الصنــدوق غيــر مناســب. وعــدت البلديــة علــى ضــوء ذلــك أن توفــر 

مــدارس بديلــة للســماح بمواصلــة العمــل.

ــد  ــي التعاق ــا ف ــا قدم ــي ليبي ــتقرار ف ــق االس ــدوق تحقي ــى صن و مض
ــي  ــات الت ــددة االختصاص ــادة المتع ــة العي ــادة تهيئ ــق بإع ــا يتعل فيم
كان قــد بــدأ فيهــا العمــل. كمــا قــام الصنــدوق بتقديــم شــاحنة 
لجمــع القمامــة فــي 14 ديســمبر إلــى بلديــة ســرت نظــرا ألنهــا كانــت 
ــع  ــق م ــيق الوثي ــك بالتنس ــم ذل ــد ت ــن و ق ــي كا القائمتي ــودة ف موج
الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة التــي ســتقدم بدورهــا المزيــد 
مــن الشــاحنات وحاويــات جمــع النفايــات للبلديــة. يقــدم الجــدول 
فــي الصفحــة التاليــة موجــز عــن وضــع مشــتريات المعــدات و التنفيــذ 
ــمبر 2017. ــة ديس ــى نهائي ــرت حت ــة بس ــة المتعلق ــغال المدني واألش

المتفجرات من مخلفات الحرب في سرت

فــي  حقيقيــا  خطــرا  الحــرب  مخلفــات  مــن  المتفجــرات  تشــكل 
مــن  المتفجــرات  إزالــة  عمليــات  معــدل  يتجــاوز   و  ســرت.  مدينــة 
مخلفــات الحــرب إلــى حــد كبيــر مــوارد الصنــدوق وتتطلــب إدارة خطــر 
ــي  ــفة( ف ــوات الناس ــة العب ــرب )خاص ــات الح ــن مخلف ــرات م المتفج
ســرت خبــرة فنيــة كبيــرة. تنســق دائــرة اإلجــراءات المتعلقــة باأللغــام 
ذلــك  فــي  بمــا  الازمــة،  اإلزالــة  عمليــات  لدعــم  الدوليــة  الجهــود 
الدعــم مــن جملــة مــن الجهــات المانحــة للمشــغلين التجارييــن إلزالــة 
األلغــام للتســريع فــي نســق العمــل، حتــى يتــم بنــاء و نشــر القــدرات 
المحليــة. وشــارك مديــر مشــروع صنــدوق تحقيــق االســتقرار فــي ليبيــا 
فــي عمليــة التنســيق و فســر المواقــع التــي مــن المتوقــع أن يعمــل 
ــراءات  ــرة اإلج ــع دائ ــات م ــارك اإلحداثي ــال تش ــن خ ــدوق م ــا الصن فيه
المتعلقــة باأللغــام و مــع المركــز الليبــي لألعمــال المتعلقــة باأللغــام 
ــكل  ــرت بش ــي س ــدوق ف ــق الصن ــي منس ــروب. ويلتق ــات الح و مخلف
منتظــم مــع ممثــل المركــز الليبــي لألعمــال المتعلقــة باأللغــام 
ومخلفــات الحــروب و مــع  البلديــة وممثلــي اإلدارات المســتهدفة 
ــادة  ــيتم إع ــي س ــدارس الت ــو الم ــان خل ــم( لضم ــم التعلي ــل قس )مث
تهيئتهــا مــن المخاطــر. وكان التنســيق ناجحــا حتــى اآلن و ســيواصل 

ــذ. ــتكمل التنفي ــى يس حت

الصورة:
الطاب يشاركون في احتفال إعادة فتح مدرسة 

الفتح في سرت بعد صيانتها من قبل صندوق 
 تحقيق االستقرار في ليبيا. الصورة:
© برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
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 التحويل/
اإلتمام

االستالم/
البدء إبرام العقد المناقصة  القيمة بالدوالر

األمريكي الدفعة األولى من األولويات

300,000 هيئة البيئة )الصحة العامة(

2 أنظمة محمولة إلزالة التلوث

1 شاحنة لجمع نفايات

200 حاوية لجمع القمامة )1،100 ليتر(

700,000 صيانة شبكة المياه و الصرف الصحي 
و المضخات

7 مضخات للمياه السطحية

صيانة 12 مضخة غاطسة  لمياه 
المجاري

1,500,000 الخدمات الصحية

إعادة تهيئة المصحة المتعددة 
التخصصات

3 عادية  سيارات اإلسعاف )10 وحدات عادية
و 2 وحدة العناية المركزة(

10 مبردات لللقاحات و سلسلة التبريد

2,000,000 مستشفى إبن سينا

2 سيارة إسعاف )وحدة العناية المركزة(

معدات طبية )متنوعة(

1 محرقة النفايات الطبية

1,640,000 التعليم - إعادة تأهيل ثماني مدارس

80% مدرسة الخلود

مدرسة الفتح

40% مدرسة خولة بنت األزور

60% مدرسة عقبة إبن نافع

مدرسة اإلتحاد

مدرسة سناء يوسف

مدرسة المركزية

مدرسة شهداء تكريفت

1,500,000 الجامعة

إعادة تهيئة كليات الزراعة والعلوم 
وطب األسنان

المعدات )أجهزة الكمبيوتر والطابعات 
وآالت النسخ ، وعرض البيانات ، وتكييف 

الهواء(

7,640,000 المجموع

الجدول 6: حالة المشتريات الخاصة بسرت )31 ديسمبر 2017(
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المخرج 1
سبها

إعادة تهيئة البنية التحتية الخفيفة

سبها

نظــم صنــدوق تحقيــق االســتقرار فــي ليبيــا فــي شــهر فبرايــر 2017 اجتماعــات تشــاورية فــي تونــس 
حــول المشــاريع التــي تنــدرج تحــت المخــرج عــدد 1 الخــاص بمدينــة ســبها وذلــك مــع ممثليــن عــن القبائــل 
المحليــة )بينهــا، القذاذفــة وأوالد ســليمان والتبــو و الطــوارق( إلــى جانــب ممثليــن عــن البلديــة والمســؤولين 
علــى الخدمــات األساســية والمجتمــع المدنــي. عقــب هــذه االجتماعــات تمــت الموافقــة علــى حزمــة 
االســتثمارات ذات األولويــة )بمــا فــي ذلــك المشــاريع المتعلقــة بقطــاع التعليــم العالــي(. وقــد بلــغ مجمــوع 
المشــاريع التــي هــي بصــدد اإلنجــاز إلــى حــدود شــهر ديســمبر 16 مشــروع. حاليــا يتقــدم العمــل بشــكل 
جيــد فــي قاعــة المحاضــرات بجامعــة ســبها كمــا بــدأ العمــل فــي مبيتــات الذكــور التابعــة لجامعــة ســبها. 
و وافــق المســتخدم النهائــي علــى المواصفــات الخاصــة بمضخــات الميــاه فــي ســبها و تــم إرســالها إلــى 
المــورد. قــام صنــدوق تحقيــق االســتقرار فــي ليبيــا بتحديــد مــورد عبــر عمليــة مناقصــة لتثبيــت مســتودع 
الجثــث الــذي يعتبــر أساســيا فــي القطــاع الصحــي و يتــم حاليــا وضــع الصيغــة النهائيــة للمواصفــات مــع 
ــغال  ــذ األش ــدات و تنفي ــتريات المع ــي مش ــرز ف ــدم المح ــاه التق ــدول أدن ــن الج ــي. و يبي ــتخدم النهائ المس

المدينــة فــي ســبها فــي نهايــة ســنة 2017. 

الجدول 7: وضع المشتريات لسبها )31 ديسمبر 2017(

 التحويل/
اإلتمام

االستالم/
البدء إبرام العقد المناقصة  القيمة بالدوالر

األمريكي الدفعة األولى من األولويات

قطاع المياه

)HP35( 20 مضخة غواصة

)HP40( 15 مضخة غواصة

30 مولد )60 كيلو فولت أمبير(

480,000 قطاع الصرف الصحي

6 مضخات غواصة )22 كيلو فولت 
أمبير(

2 مضخات غواصة )45 كيلووات(

2 مضخات غواصة )70 كيلووات(

2 مضخات سطحية )160 كيلووات(

270,000 العليم الثانوي

10 صفوف دراسية جاهزة

20 حاجب شمس )400 متر مربع(

13 خزان مياه )30000 متر مكعب(

150,000 التعليم العالي

7% إعادة تهيئة سكن الطالب بجامعة 
سبها

98% إعادة تهيئة مخبري لغة أنجليزية في 
قاعة المحاضرات بجامعة سبها

معدات سمعية بصرية لمختبرات اللغة 
اإلنجليزية

270,000 الصحة

2 ثالجات لحفظ الموتى 

42% إعادة تهيئة المركز الطبي بسبها

مشتريات و تثبيت محرقة للنفايات 
الطبية صديقة للبيئة

2,000,000 المجموع
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المخرج 1
بني وليد 

إعادة تهيئة البنية التحتية الخفيفة

 بني وليد

وافــق مجلــس إدارة صنــدوق تحقيــق االســتقرار فــي ليبيــا خــال 
اجتماعــه فــي شــهر يونيــو 2017 على توســيع المســاحة الجغرافية 
التــي يغطيهــا وذلــك عبــر إضافــة مــدن الكفــرة وطرابلــس الكبــرى 
ودرنــة. وقــد تــم فــي شــهر ســبتمبر مــن الســنة ذاتهــا عقــد اجتمــاع 
ــم  ــى تقيي ــاد عل ــد باالعتم ــي ولي ــة بن ــات مدين ــول أولوي ــاوري ح تش
اعــن  ممثليــن  وبمشــاركة  ســتراتيجي  أكتيــس  مؤسســة  أجرتــه 
أغلــب مكونــات المدينــة. عقــب االجتمــاع، قــرر أعضــاء مجلــس إدارة 
ــة  ــدات مخزن ــد بمع ــي ولي ــة بن ــد بلدي ــي تزوي ــاق ف ــدوق االنط الصن
ــة  ــة الحزم ــم  مراجع ــى أن يت ــنة 2018 عل ــن س ــع األول م ــال الرب خ

ــنة 2018.  ــس اإلدارة س ــاع األول لمجل ــاء اإلجتم ــة أثن كامل

أعلى الصورة:
عملية صيانة سكن الطاب الذكور بجامعة سبها متواصلة

الصروة: © برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 

الصورة في يمين الصفحة
 إعادة تهيئة قسم التطعيم بالمركز الطبي بسبها.

الصورة: © برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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المخرج 3+2

الصورة في أعلى الصفحة
مشاركون في تدريب حول 

حساسية النزاع نظمته مبادرة 
التغيير السلمي بككلة

 الصورة:
© برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

الصروة في أسفل الصفحة:
مشاركون في مؤتمر منظم من 

قبل مبادرة التغيير السلمي بأوباري 
 الصورة:

© برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

المخرج 2 
بناء القدرات

صندوق تحقيق االستقرار في ليبيا

يهــدف صنــدوق تحقيــق االســتقرار فــي ليبيــا إلــى تعزيــز القــدرات الحكوميــة للمســاعدة علــى التعافــي 
و المســاعدة علــى ربــط حكومــة الوفــاق الوطنــي بالبلديــات و ربــط كل مــن حكومــة الوفــاق و الوطنــي 
و البلديــات مــع المواطنيــن. و فــي هــذا الســياق، قــام الصنــدوق بتوظيــف مستشــار تنســيق بلــدي 
ــدوق  ــعى الصن ــة. س ــر فعالي ــكل أكث ــات بش ــع البلدي ــات م ــى إدارة العاق ــط عل ــاعدة وزارة التخطي لمس
أيضــا إلــى انتــداب مستشــار لمســاعدة المجلــس الرئاســي فــي عملــه االتصالــي. و بينمــا تدعــم الجهــات 
المانحــة الجهــود اإلعاميــة للمجلــس الرئاســي، حــاول صنــدوق تحقيــق االســتقرار فــي ليبيــا فتــح أبــواب 
ــح ذا  ــد  أي مرش ــم تحدي ــم يت ــه ل ــر أن ــي. غي ــر اإلعام ــل غي ــر التواص ــل عب ــال التواص ــي مج ــف ف التوظي

ــة.   مصداقي
علــى المســتوى البلــدي، رحبــت كل مــن بلديــات ســبها وســرت بمقتــرح دعــم القــدرات من أجــل التخطيط 
ــات لــكا  الشــامل و تنســيق االســتثمار ) بمــا فــي ذلــك تنســيق دعــم الجهــات المانحــة(. أغلقــت اإلعان

المنصبيــن فــي منتصــف ديســمبر وســيتم تقييــم المرشــحين المحتمليــن فــي 2018.

إضافــة إلــى ذلــك، واصــل صنــدوق تحقيــق االســتقرار فــي ليبيــا توفيــر التدريــب والتوجيــه لمكاتــب 
االتصــال بالبلديــات حيــث تــم عقــد دورة تدريبيــة أولــى فــي شــهر ينايــر 2017 فيمــا تــم عقــد دورة ثانيــة 

فــي شــهر يونيــو مــن الســنة ذاتهــا.  
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واصلــت مبــادرة التغييــر الســلمي، الشــريك المســؤول لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي بنغــازي وككلــة وأوبــاري، 
البنــاء علــى األســس التــي تــم إرســاءها خــال ســنة 2016. ولكــن، لــم تعــد شــراكة الســلم االجتماعــي )SPP( قــادرة 
علــى العمــل كهيئــة جماعّيــة عاّمــة فــي بنغــازي، بســبب تقّلــص الفضــاء العــام. وقد لقــي أحد أعضاء شــراكة الســلم 
االجتماعــي مصرعــه فــي عملّيــة تفجيــر قنبلــة؛ وبالرغــم مــن أن مقتلــه علــى األرجــح لــم يكــن لــه عاقــة بعضوّيتــه 
فــي شــراكة الســلم االجتماعــي، إلــى أّن المخــاوف ســتظّل مســتمّرة. ولــم تلتقــي شــراكة الســلم االجتماعــي بشــكل 
علنــي خــال الســتة أشــهر الماضيــة، ومــع ذلــك بقــي أعضاءهــا فــي تواصــل مــع بعضهــم البعــض وشــارك بعضهــم 

فــي مجموعــات نقــاش يســتند إليهــا تحديــث تقييــم النــزاع فــي بنغــازي لشــهر نوفمبــر.

التقــى أعضــاء شــراكة الســلم االجتماعــي بشــكل دوري فــي ككلــة وواصلــت الشــراكة إجــراء الحــوارات المجتمعّيــة، 
ــع  ــه المجتم ــن خال ــوم م ــدى يق ــاء منت ــر إرس ــة عب ــي المدين ــة ف ــاءلة االجتماعّي ــة للمس ــداد آلّي ــدد إع ــي بص ــا ه كم
ــم  ــتقرار( وتقدي ــق االس ــدوق تحقي ــاريع صن ــك مش ــي ذل ــا ف ــة )بم ــاريع التنمي ــرز لمش ــّدم المح ــم التق ــي بتقيي المحل
انطباعاتهــم وتعليقاتهــم إلــى البلدّيــة ومقّدمــي الخدمــات. وقــد أعــّدت مبــادرة التغييــر الســلمي منهجــا مــن أجــل 
ــه مــن المســتحيل، رغــم الجهــود التــي بذلــت،  ــة. ثبــت أن تدريــب أعضــاء الشــراكة الذيــن سيشــاركون فــي هــذه اآللّي
تحقيــق مشــاركة نســائّية فّعالــة فــي شــراكة الســلم االجتماعــي لذلــك، قامــت مبــادرة التغييــر الســلمي بتشــكيل 
ــذا  ــى ه ــراكة. ويبق ــال الش ــي أعم ــاء ف ــاوف النس ــر ومخ ــات نظ ــة وجه ــه تغذي ــن خال ــم م ــط يت ــاء فق ــدى للنس منت
المنتــدى فــي مراحلــه األولــى، كمــا تقــوم مبــادرة التغييــر الســلمي برصــد فعالّيتــه. كمــا تقــوم المبــادرة أيضــا بالنظــر 

فــي إمكانّيــة توســيع الشــراكة لتصــل إلــى الزنتــان.

ــة  ــات المرتبط ــر النزاع ــن مخاط ــف م ــل التخفي ــن أج ــرة م ــود كبي ــاري جه ــي أوب ــي ف ــلم االجتماع ــراكة الس ــت ش بذل
بالتوتــرات المتواصلــة التــي تعيشــها المدينــة.  كمــا تــم بنجــاح تجــاوز عــدة نقــاط محتملــة لتحفيــز النــزاع ممــا ســاهم 
فــي اســتدامة الســلم االجتماعــي. علــى ســبيل المثــال، عندمــا وصلــت شــحنة مــن الوقــود إلــى المدينــة قــال مديــر 
ــن  ــن )م ــد الزبائ ــج أح ــي. احت ــوم الموال ــي الي ــن ف ــود للزبائ ــلء الوق ــيقوم بم ــه س ــل( أن ــي األص ــود )عرب ــة الوق محّط
الطــوارق( وخــال شــجاره مــع مديــر  المحّطــة، أطلــق النــار علــى هــذا األخيــر وأصابــه. تحــّرك بســرعة آنــذاك  أعضــاء آليــة 
االســتجابة الســريعة التــي أنشــأتها المجالــس االجتماعّيــة معالجــة الوضــع والتواصــل مــع العائلتيــن المعنّيتيــن. وقــد 
ــا  ــي عليه ــع المحّل ــر للمجتم ــخصّية ال تأثي ــة ش ــة كحادث ــذه الحادث ــع ه ــل م ــان التعام ــن ضم ــة م ــاء اآللّي ــن أعض تمّك
وبهــذا تمّكنــوا مــن تفــادي التصعيــد. كمثــال آخــر فــي نفــس الســياق، حــدث عكــس هــذا الســيناريو فــي مدينــة ســبها 
ــار بقيــام قــرد بانتــزاع حجــاب فتــاة ممــا أّدى إلــى انــدالع معــارك عنيفــة دامــت لعــّدة أيــام  القريبــة، أيــن وصلــت أخب
ــس  ــّية، المجال ــة الرئيس ــة االجتماعّي ــارج اآللّي ــة خ ــرات مجتمعّي ــا توت ــرزت أيض ــد ب ــخصا. وق ــا أرواح 12 ش ــت خاله وأزهق
ــة متكّونــة مــن مقاتليــن ســابقين شــباب  ــة )التبــو والطــوارق واألهلــي(.  تســّببت فــي هــذه التوتــرات عصاب االجتماعّي
مهّمشــين مــن التبــو يعيشــون فــي أطــراف المدينــة ويحّســون بأنهــم غيــر ممثليــن، كانــوا ممتعضيــن مــن حصــول 
متعاقديــن طــوارق علــى عقــود صنــدوق تحقيــق االســتقرار. قامــت هــذه المجموعــة، التــي تســّمي نفســها »تحالــف 
ــع  ــض مواق ــة بع ــا بمهاجم ــوا أيض ــا قام ــاري. كم ــي أوب ــتقرار ف ــق االس ــدوق تحقي ــق صن ــة منّس ــباب«، بمهاجم الش
ــع  ــي م ــلم االجتماع ــراكة الس ــت ش ــل. تواصل ــاف العم ــر بإيق ــدروا أوام ــا وأص ــغال فيه ــذ أش ــّم تنفي ــي يت ــي الت المبان
ــى  ــد أمض ــة.  وق ــى العملّي ــباب« إل ــف الش ــّم »تحال ــن ض ــت م ــابيع تمّكن ــداد أس ــى امت ــة وعل ــراف المعنّي ــع األط جمي
»تحالــف الشــباب« علــى رســالة مــع كّل متعاقــد يوافقــون فيهــا علــى اســتكمال األشــغال، كمــا تــّم إشــراكهم فــي 

ــة. الحــوارات داخــل البلدّي

فــي ســرت، دعمــت مبــادرة التغييــر الســلمي تشــكيل “SPP-lite” )شــراكة الســلم االجتماعــي المخّففــة(. تكــون هــذه 
ــدن  ــي م ــودة ف ــي الموج ــلم االجتماع ــراكات الس ــة بش ــة مقارن ــا مضّيق ــروزا وعضوّيته ــّل ب ــة« أق ــراكة المخّفف »الش
أخــرى مثــل أوبــاري. ومــع ذلــك، بــدأت هــذه الشــراكة بتطويــر خريطــة مخاطــر النــزاع وخطــط إدارة النزاعــات الخاّصــة 

بهــا.

اتفــق معهــد الواليــات المتحــّدة للســام مــع برنامــج األمــم المتّحــدة اإلنمائــي علــى دعــم شــريك محّلــي فــي ســبها 
وهــو منّظمــة فــّزان ليبيــا وذلــك بهــدف وضــع خطــط لرصــد النزاعــات وإدارتهــا. وقــد تــّم عقــد إجتماعــان فــي تونــس 
ــي  ــتقرار ف ــق االس ــدوق تحقي ــق صن ــا ومنّس ــّزان ليبي ــة ف ــام ومنّظم ــّدة للس ــات المتح ــد الوالي ــن معه ــع كل م جم

ســبها. وقــد رّكــز اإلجتماعــان علــى تحديــد خارطــة األطــراف االجتماعّيــة الفاعلــة وديناميكّيــات النــّزاع. 

المخرج 3
 هياكل السالم المحلّية 

وقدرات إدارة النزاعات

صندوق تحقيق االستقرار في ليبيا
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خّطة
االتصال

تحليل وسائط اإلعام )يناير - ديسمبر 2017(

وضــع برنامــج األمــم المّتحــدة اإلنمائــي مســوّدة موجــزة لخّطــة التواصــل الخاّصــة بالصنــدوق 
يحــّدد فيهــا الرســائل »الخمســة الكبــرى« والجمهور المســتهدف والمســئولين علــى تطبيقها. 
تــم التحقــق مــن هــذه الرســائل مــن خــال مقارنتهــا مــع إســتراتيجية التواصــل الخاّصــة 
بالمجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق الوطنــي وتبّيــن أنهــا تتماشــى جّيــدا مــع الرســائل 

ــتراتيجية. ــذه اإلس ــّية له ــة األساس الثاث
المسئول عن التواصل بالرسالةالجمهور الثانويالجمهور الرئيسيالرسالة

 يخدم المجلس
 الرئاسي جميع

 الليبيين على حد
السواء

 مجلس النواب،
 شيوخ القبائل، القادة

 المحليين
 أعضاء المجلس الرئاسي، رئيس الوزراء، القادةعامة الناس

المحليين

 المجلس الرئاسي
 الوطني يعكس قيم

 ثورة 17 فبراير

 القادة، مصرتة،
 المجلس األعلى

للدولة
 عضو المجلس الرئاسي، رئيس الوزراء، آمرالثّوار، عامة الناس

الكتيبة

 يعمل المجلس
 الرئاسي مع البلديات

 من أجل تقديم
الخدمات للمواطنين

المجالس البلديّة
 مجلس النّواب،

 المجلس األعلى
للدولة

 الوزير، المجالس البلديّة، أعضاء المجلس
الرئاسي، القادة المحليين

 يحترم المجلس
 الرئاسي القيادة

المحلّية

 المجالس البلديّة،
أعضاء المجلس الرئاسي، القادة المحليينالقادة، عامة الناسشيوخ القبائل

 يقّدم المجلس
 الرئاسي الخدمات

 المجالس البلديّة،
 شيوخ القبائل، عامة

الناس

 مجلس النّواب،
 المجلس األعلى

للدولة، المانحون
أعضاء المجلس الرئاسي

ــى  ــبها عل ــاري وس ــة وأوب ــات ككل ــن بلدي ــكل م ــام ب ــب اإلع ــت مكات وافق
هــذه الرســائل مــن حيــث المبــدأ، ولكــن، بعضهــم حــّذر مــن الطمــوح 
الزائــد لهــذه الرســائل )مثــال: تــم اإلشــارة إلــى أّن إحــدى الرســائل ال تعكــس 
بالكامــل حقيقــة محدودّيــة ســيطرة حكومــة الوفــاق الوطني على شــرق 
ــا العمــل علــى هــذه الرســائل أكثــر مــن أجــل وضعهــا  ليبيــا(. ويجــري حالي
ضمــن إســتراتيجّية تواصــل مشــتركة تجمــع البلدّيــات وفــرق التواصــل 
ــة  ــدورات التدريبي ــاب ال ــي أعق ــك ف ــي وذل ــاق الوطن ــة الوف ــة لحكوم التابع
التــي نفذهــا صنــدوق تحقيــق االســتقرار فــي ليبيــا خــال الفتــرة الممتــدة 

ــر 2017. ــهر يناي ــة ش ــى بداي ــمبر 2016 إل ــهر ديس ــر ش ــن أواخ م

وّظــف برنامــج األمــم المتحــّدة اإلنمائــي أخصائــي تواصــل فــي شــهر 
ــدوق  ــدر صن ــذ، أص ــق التنفي ــارع نس ــن، وبتس ــك الحي ــذ ذل ــو 2017. ومن يولي
تحقيــق االســتقرار فــي ليبيــا بيانــات صحفّيــة ونشــر تغريــدات وقصــص على 
المواقــع االلكترونّيــة نتــج عنها تغطية موّســعة ألنشــطته. في أغســطس 
2017، أقــام الصنــدوق تدريبــا حــول التواصــل لنقــاط االتصــال فــي البلدّيــات 
المســتهدفة دام ألربعــة أّيــام. وقامــت وحــدة التواصــل الخاّصــة بليبيــا 
ــم  ــات معه ــارك المعلوم ــي بتش ــدة اإلنمائ ــم المتح ــج األم ــة لبرنام التابع
بشــكل يومــي عبــر الفايبــر والفايســبوك والتعــاون معهــم مــن أجــل 
ــة. كمــا  إعــداد مــواد اتصاليــة مشــتركة بينهــا علــى غــرار البيانــات الصحفّي
ــع آلــي  قــام أخصائــي التواصــل، منــذ ســبتمبر 2017، بإرســاء منظومــة تتّب
للصحافــة وحــاول القيــام بتحليــل لألخبــار الصحفّيــة منــذ 2017. وقــد كان 
هنــاك غيــاب لألخبــار التــي تداولتهــا الصحــف المحلّيــة صلــب هــذه البيانــات. 
فــي حيــن أن هــذا التحليــل لــم يكــن شــاما إاّل أن عملّيــة الرصــد هــذه 
مازالــت تتيــح الحصــول علــى لمحــة موضوعّيــة حــول كيفّيــة تنــاول اإلعــام 

ــا. ــي ليبي ــتقرار ف ــق االس ــدوق تحقي ــّي ألداء صن ــّي والمحل الدول

صنــدوق  فيهــم  ذكــر  مقــاال   50 تتّبــع  علــى  الموالــي  التحليــل  يرتكــز 
 تحقيــق االســتقرار فــي ليبيــا خــال فتــرة الّرصــد، والتــي امتــدت بيــن 1 ينايــر
و31 ديســمبر 2017. %81 مــن المقــاالت التــي ذكــر فيهــا صنــدوق تحقيــق 
ــا  ــن %19 منه ــي حي ــّي ف ــام المحل ــي اإلع ــرت ف ــا نش ــي ليبي ــتقرار ف االس
نشــر فــي الصحافــة الدولّيــة. كان %55 مــن هــذه المقــاالت باللغــة العربّية 
و%45 باللغــة اإلنجليزّيــة، بمــا فــي ذلــك تلــك المنشــورة فــي صحــف 
محلّيــة تصــدر باللغــة اإلنجليزّيــة )مثــال: لبيــا هيرلــد(. وذكــر فــي %79 مــن 

هــذه المقــاالت أن قيــادة الصنــدوق هــي بيــد حكومــة الوفــاق الوطنــي.

عندمــا تــّم تتّبــع التغطيــة الصحفّيــة كانــت 43 بالمائــة مــن القصــص 
الصحفيــة محايــدة )فــي معظمهــا نســخ ونشــر البيانــات الصحفّيــة التــي 

قــام برنامــج األمــم المتحــّدة اإلنمائــي بإعدادهــا مــع تغييــرات طفيفــة أو 
دون وجــود تغييــر(، كمــا كان 57 بالمائــة مــن القصــص المنشــورة إيجابّيــة 
)لــم يتــم نســخها وإدراجهــا إّنمــا أضافــت بالفعــل نقاطــا إيجابّيــة أو 
ــا  ــا إيصاله ــي حاولن ــة الت ــائل اإليجابّي ــدى الرس ــّدد إح ــكل مح ــتقت بش اس
أو عمليــات تســليم  حــول األنشــطة، مثــل تســليم ســيارات اإلســعاف 
المبانــي(. فــي ســنة 2017، لــم يتــم الحديــث بشــكل ســلبي عــن صنــدوق 
تحقيــق االســتقرار قــي الصحــف المحليــة والدوليــة. وقــد حظيــت قّصــة 

ــعة.   ــة واس ــاري بتغطي ــي أوب ــدارس ف ــليم الم تس

قــام 1,936 مســتخدما مــن مســتخدمي شــبكة االنترنــات بزيــارة الصفحة 
ــب  ــي لمكت ــع االلكترون ــي الموق ــتقرار ف ــق االس ــدوق تحقي ــة بصن الخاّص
برنامــج األمــم المّتحــدة اإلنمائــي فــي ليبيــا خــال ســنة 2017. وقــد نشــر 
مكتــب البرنامــج اإلنمائــي 32 قّصــة حــول صنــدوق تحقيــق االســتقرار علــى 
موقعــة االلكترونــي، بمــا فــي ذلــك 16 بيانــا صحفّيــا و 16 قّصــة ذات اهتمام 
إنســاني. وكان البيــان الصحفــي حــول زيــادة فرنســا فــي مســاهمتها 
أكثــر  يــورو   900,000 بمبلــغ  ليبيــا  فــي  االســتقرار  تحقيــق  لصنــدوق 
المنشــورات التــي تــم زيارتهــا بعــدد 208 زيــارة. وقــد حصلــت قصــة النجــاح 
التــي حملــت عنــوان »تدعيــم قطــاع الصّحــة فــي بنغــازي: مستشــفى 
الكويفيــة يحصــل علــى الطاقــة الشمســّية« علــى 203 زيــارة. ونشــر مكتب 
برنامــج األمــم المّتحــدة اإلنمائــي فــي ليبيــا علــى الفايســبوك أخبــارا حــول 
صنــدوق تحقيــق االســتقرار فــي ليبيــا 74 مــّرة بيــن شــهري يوليــو وديســمبر 
2017 )مــن جملــة 172 منشــورا( مــع توزيــع متســاوي بيــن مختلــف أنــواع 
المنشــورات. وكان أداء المنشــورات علــى الفايســبوك فــي نســقه االعتيادي، 
أيــن حظــي المحتــوى المكتــوب بالعربّيــة علــى إعجــاب ومشــاركة أكثر من 
المحتــوى المكتــوب باإلنجليزّيــة. وإلــى حــّد اآلن، كان منشــور مســاهمة 
فرنســا الجديــدة فــي صنــدوق تحقيــق االســتقرار علــى الفايســبوك األكثــر 
شــهرة، والــذي احتــوى علــى رابــط بالبيــان الصحفي الذي نشــر علــى الموقع 
ــوم 19  ــا ي ــي ليبي ــي ف ــدة اإلنمائ ــم المّتح ــج األم ــب برنام ــي لمكت االلكترون
أكتوبــر. وقــد وصــل هــذا المنشــور إلــى 40,139 شــخصا وتحّصــل علــى 85 
إعجابــا. وبلــغ معــّدل المتابعين لكّل منشــور من المنشــورات حــول صندوق 
تحقيــق االســتقرار فــي ليبيــا، والتــي تــم وضعهــا فــي صفحــة الفايســبوك 
 1,557 ليبيــا،  اإلنمائــي فــي  المّتحــدة  األمــم  برنامــج  الخاّصــة بمكتــب 
شــخصا. وكان معــّدل اإلعجــاب بمنشــورات صنــدوق تحقيــق االســتقرار 
فــي ليبيــا خــال الفتــرة التــي تــم رصدهــا 25. أّمــا فيمــا يخــص التعليقــات 
 كانــت 62 بالمائــة مــن التعليقــات التــي تــم تلّقيهــا محايــدة فيمــا كانــت

 26 بالمائة منها إيجابّية، في حين كانت 12 بالمائة منها سلبّية.

المتحــدة  األمــم  برنامــج  قــام  وقــد 
التاليــة  القصــة  بنشــر  اإلنمائــي 
بهــا  قــام  التــي  أعمااللصيانــة  حــول 
ــا  ــي ليبي ــتقرار  ف ــق االس ــدوق تحقي صن
اإلشــعاعي: للعــاج  بنغــازي   بمركــز 

http://bit.ly/SFLhealthBenghazi

قــال الدكتــور حســين الفيتــوري، طبيــب 
اإلشــعاعي: للعــاج  بنغــازي   بمركــز 
ــى  ــى المبن ــخ عل ــقطت الصواري » س
المكاتــب  مــن  العديــد  فتدمــرت 
وأقســام العــاج. كمــا تضــررت شــبكة 
األثــاث  ودمــر  الكهربائــي  التيــار 

وســرقت الكثيــر مــن المعــدات.«
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قامت البلديات المستهدفة بتغطية أنشطة صندوق تحقيق االستقرار في ليبيا بشكل 
موّسع من خال وضع العديد من المنشورات المصحوبة بصور على صفحات الفايسبوك 
الخاّصة بهم. وقد قامت قناة األحرار الليبّية بسليط الضوء على صندوق تحقيق االستقرار 

في ليبيا من خال الحديث حول الكيفّية التي يدعم بها المجتمع الدولي ليبيا. وقد 
تحّدثت هذه القناة التلفزيونّية على انجازات الصندوق ومساهمات كل دولة مانحة. وقد 

وصلت هذه التغطية اإلعامّية إلى جمهور موّسع داخل ليبيا. تقرير القناة التلفزيونية 
https://youtu.be/UukIYGHP4vU :موجود في الرابط التالي

ليبيا

المقاالت التي ذكرت حكومة الوفاق الوطني سنة 2017لغة المقاالت المتعلقة بصندوق تحقيق االستقرار التي نشرت سنة 2017

عربى
55%

 انجليزي
45%

دولي

محايدة

الصورة على اليسار

بنغــازي  بلديــة  نشــرت   ،  2017 ســبتمبر  فــي 
تأهيــل  إعــادة  حــول  الفايســبوك  علــى  منشــورا 
إعجــاب.  300 علــى  وحصــل  القوارشــة  عيــادة 

الصورة على اليمين

فــي شــهر يوليــو، نشــرت بلديــة أوبــاري صــوًرا إلعــادة 
تأهيــل مركــز المــرأة فــي منشــور علــى الفايســبوك 
قّصــة  فــي  كانــت  إعجاًبــا.   326 علــى  حصــل 
تســليم المــدارس فــي أوبــاري أكثــر القصــص التــي 

ــنة 2017.  ــعة س ــة واس ــت بتغطي حظي

43%

57%

0%

ايجابية سلبية 

79%

21%

19%

81%

نعم

ال

قامــت البلديــات التــي يســتهدفها صنــدوق تحقيــق االســتقرار فــي ليبيــا بتغطيــة 
أغلــب أنشــطة ومشــاريع الصنــدوق
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ــة إفــادة مــا يزيــد عــن 2 مليــون شــخص، بمــن فيهــم ســّكان  بدايــة مــن شــهر ديســمبر 2017، كان للصنــدوق إمكانّي
ــا  المناطــق المســتهدفة والنازحيــن فيهــا ولكــن مــن المبكــر جــّدا أن نحــّدد عــدد األشــخاص الذيــن اســتخدموا فعلّي
المرافــق التــي تــّم توفيرهــا )مقارنــة بعــدد األشــخاص الذيــن لديهــم وصــول لهــذه المرافــق إذا دعــت الحاجــة لذلــك(.

قــام صنــدوق تحقيــق االســتقرار فــي ليبيــا بإجــراء مســوح نصــف ســنوّية للتصــورات وذلــك لرصــد األثــر المركــزي الــذي 
يهــدف الصنــدوق لتحقيقــه المتمثــل فــي تعزيــز شــرعّية حكومــة الوفــاق الوطنــي مــن أجــل تقييــم آراء المواطنيــن. 
ــة قيــاس الوضــع الســائد قبــل أن يصبــح تنفيــذ صنــدوق تحقيــق  وكان خــّط األســاس المعتمــد فــي هــذا اإلطــار عملّي
ــارزا. وتعاقــد صنــدوق تحقيــق االســتقرار مــع شــركة فولونتاس/ديــوان مــن أجــل إجــراء مســوح التصــورات  االســتقرار ب
ــة األولــى مــن المســوح )بنغــازي  ــة مواقــع شــملتها الجول المتعّلقــة بتقديــم الخدمــات وشــرعية الحكومــة فــي ثاث
ــاق  ــه %95 نط ــون في ــح ليك ــم المس ــم تصمي ــبها(. ت ــان وس ــاء وغري ــة )البيض ــع مراقب ــة مواق ــاري(. وثاث ــة وأوب وككل
ثقــة و%5 مــن أجــل أي مؤّشــر فــردي. تــم إجــراء مقابــات مباشــرة فــي نوفمبر/ديســمبر 2016 مــن أجــل تحديــد خــّط 

األســاس وفــي يوليــو ونوفمبر/ديســمبر 2017 فــي إطــار أول جولتيــن مــن مســوح المتابعــة.

فــي إطــار المســح، ُيســأل المســتجوبون عــن وجهــات نظرهــم تجــاه الخدمــات فــي منطقتهــم وتصّوراتهــم تجــاه 
األســس المعتمــد لتعييــن حكومــة الوفــاق الوطنــي و«الحكومــات األخــرى«  )»الحكومــة الليبّيــة المؤّقتــة« فــي البيضــاء 
و«حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي« الموجــودة فــي طرابلــس(.  ويجمــع المســح معلومــات ســّكانّية وتعليمّيــة ويســأل 
المســتجوبين عــن كيفّيــة حصولهــم علــى األخبــار ومــا هــي مصــادر األخبــار التــي يثقــون فيهــا. ويميــل المســتجوبون 
بســبب »الرغبــة االجتماعّيــة للتحّيــز«، إلــى قــول مــا يظّنــون أن الباحــث يــوّد ســماعه، وبســبب التحّيــز األمني، فهــم يميلون 
إلــى قــول مــا يظّنــون أنــه آمــن إجابــة. لهــذا، مــن الصعــب إصــدار أحــكام حــول مســتويات التصــّور المطلقــة.  ولكــن، بمــا 
أن هــذه االنحيــازات مســتقّرة نســبّيا، فالتطــورات الحاصلــة فــي التصــورات تكــون أكثــر موثوقّيــة فــي قيــاس األثــر.  هــذا 
هــو المعيــار المعتمــد فــي مســوح التصــّورات، خاّصــة فــي المجتمعــات التــي تعيــش نزاعــا أو فــي فتــرة مــا بعــد النــزاع. 

)انظــر علــى ســبيل المثــال، مشــروع هلمنــد للرصــد والتقييــم المتعّلــق بالمخــاوف القابلــة للمقارنــة(.

تــم إجــراء جولــة أولــى للمتابعــة بعــد شــهر رمضــان 2017 وتــم توفيــر نتائجــه فــي شــهر أكتوبــر. بّينــت هــذه الجولــة 
ــة ملحوظــة فــي التصــورات المقّدمــة حــول أداء حكومــة الوفــاق الوطنــي وحــول الثقــة فــي  ــادات إحصائّي وجــود زي
ــد  ــا تزاي ــن فيهم ــم يك ــة واألداء ل ــى أن الثق ــة األول ــن الوهل ــدو م ــن يب ــا. ولك ــرب ليبي ــتوى غ ــى مس ــة عل ــذه الحكوم ه
ــا  ــل فيه ــي ال يعم ــة الت ــع المراقب ــة بمواق ــتقرار مقارن ــق االس ــدوق تحقي ــا صن ــل فيه ــي يعم ــع الت ــي المواق ــي ف إيجاب
الصنــدوق.  ومــع ذلــك، وعنــد إجــراء تحليــل أكثــر دّقــة يبّيــن المســح وجــود آثــار إيجابّيــة هامــة إحصائّيــا حــول التصــّورات 
المرتبطــة بــأداء حكومــة الوفــاق الوطنــي فــي بنغــازي وأوبــاري، فــي حيــن أن التغييــر فــي ككلــة ليــس مختلفــا بشــكل 
ملحــوظ عــن ذلــك الــذي حصــل فــي غريــان )موقــع المراقبــة فــي الغــرب، والــذي شــهد تحّســنا مدهشــا فــي التصــّورات 

المتعّلقــة بــأداء حكومــة الوفــاق الوطنــي، ربمــا بفضــل التحويــات المالّيــة الهاّمــة التــي تــّم توجيههــا للبلدّيــة(.

هــذه التحســينات فــي التصــّورات المتعّلقــة بــأداء حكومــة الوفــاق الوطنــي، وبالّثقــة فــي حكومــة الوفــاق الوطنــي، 
ــة  ــى حكوم ــد إل ــر بتزاي ــح ُينظ ــي. وأصب ــاق الوطن ــة الوف ــّورة لحكوم ــرعية المتص ــي الش ــينات ف ــى تحس ــم إل ــم تترج ل
ــر  ــه عب ــّم صرف ــذي يت ــاج« )ال ــع »للع ــر المتوّق ــم أّن األث ــن رغ ــح المواطني ــات ومصال ــة الحتياج ــي كممثل ــاق الوطن الوف
صنــدوق تحقيــق االســتقرار فــي ليبيــا( ليــس كبيــرا. ولكــن، كانــت غريــان المدينــة الوحيــدة الــذي شــهدت تغييــرا مهّمــا 
إحصائّيــا فــي الشــرعّية المتصــّورة لحكومــة الوفــاق الوطنــي. يشــير هــذا إلــى أّن نظرّيــة التغييــر التــي يعتمدهــا صنــدوق 
ــون تحّســنا فــي  ــة علــى تسلســل صحيــح – أوال، يــرى الليبّي تحقيــق االســتقرار فــي ليبيــا إن كانــت صحيحــة فهــي مبنّي
الخدمــات ومــن ثــّم يثقــون فــي الحكومــة ويشــعرون بأّنهــا تمّثــل احتياجاتهــم لهــذا ســيرونها فــي نهايــة المطــاف 

الحكومــة الشــرعية، ولكــن هــذه الخطــوة ال تــزال غيــر واضحــة إلــى حــّد اآلن.

مــن المهــّم التأكيــد علــى أّن المســح قــد أجــري فــي الوقــت الــذي لــم يتــّم فيــه اســتكمال التنفيــذ. فــي الحقيقــة، كان 
هنــاك إمكانّيــة مســاهمة التوّقعــات العاليــة والتــي تزايــدت عنــد بــدء األعمــال التــي لــم يتــّم اســتكمالها بعــد آنــذاك، 
ــات يوليــو 2017 هــذا، ولكــن يمكــن لهــذه المســألة أن تصّنــف  ــن بيان ــاألداء. لــم تبّي فــي تراجــع التصــّورات المتعّلقــة ب
كعامــل فــي الفتــرة المقبلــة مــن المتوّقــع أن تتوّفــر التحليــات األولّيــة لبيانــات فتــرة نوفمبر/ديســمبر فــي بدايــة 2018.
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مؤشرات المخرج

التقّدم المحرز في
مؤشرات المخرج

المخرج 1 إعادة تأهيل البنية التحتّية الخفيفة التي دّمرها النزاع ودعم تعافي األعمال التجارّية المهّمة

الوضعالتقّدم المحرزالهدف السنويالمؤّشر

االحتياجــات  تقييــم  عمليــات  عــدد 
إجراءهــا. تــّم  التــي  البلديــة 

إجــراء تقييــم ســريع لالحتياجــات فــي 
جميــع البلديــات التــي ســيتم فيهــا 

ــروع ــذ المش تنفي

تــم إتمــام تقييمــات االحتياجــات فــي 
للجولــة  الخمســة  المواقــع  جميــع 
يوافــق  أن  قبــل  والثانيــة  األولــى 
مجلــس اإلدارة علــى حــزم االســتثمار. 
كمــا تــم إنهــاء التقييــم الخــاص ببنــي 
وليــد وال يــزال تقييــم طرابلــس جاريــا 

فــي نهايــة 2017.

تّم تحقيقه بالكامل

عدد المباني التي صيانتها

ــي  ــة الت ــة الخفيف ــة التحتي ــدد البني ع
تــم إعــادة تأهيلهــا. %100 مــن أعمــال 
المّتفــق  الخفيفــة  التحتّيــة  البنيــة 
المســتهدفة  البلدّيــات  فــي  عليهــا 

تــّم اســتكمالها.

ــذ 24 )44.4%(  ــن تنفي ــاء م ــم االنته ت
  54 جملــة  مــن  صيانــة  عمليــة 
الصحيــح. المســار  علــى  معظمهــا 

ــي  ــة الت ــة المهّم ــال التجارّي ــدد األعم ع
ــا. ــادة تأهيله ــم إع ت

عدد المؤسسات التي تم صيانتها
الصغــرى  المؤسســات  مــن   100%
المتّفــق  والمتوّســطة  والصغيــرة 

تأهيلهــا. إعــادة  تــم  عليهــا 

أي  تحديــد  يتــم  )لــم  ينطبــق  ال 
وصغيــرة  صغــرى  مؤسســات 

. ) ّســطة متو و

لــم يتــم تحديــد إعــادة تأهيــل األعمــال 
ــة كأولوّية التجارّي

عدد المعّدات التي تم تقديمها

ــا عدد المعدات التي تم تقديمها ــق عليه ــّدات المتف ــن المع %100 م
ــّم تقديمــه. ت

60 حزمــة معــّدات مخّططــة و16 تــم 
معظمها على المسار الصحيح.تقديمهــا )26.7%(.

اإلنجاز العام
التقــدم المحــرز فــي المخــرج 1 مختلــط. بالنســبة لمواقــع الجولــة األولــى، تــّم إتمــام جميــع األنشــطة بعــد أجــل الســنة بقليــل. أمــا بالنســبة للمواقــع األخــرى، يتواصــل 

إحــراز تقــّدم فــي األنشــطة رغــم وجــود بعــض التأخيــرات.

المخرج 2 تقديم تعزيز فوري لقدرات البلدّيات

الوضعالتقّدم المحرزالهدف السنويالمؤّشر

عدد تقييمات القدرات.
القــدرات  فــي  الثغــرات  تقييــم  تــم 
فــي جميــع البلدّيــات أيــن يتــّم تنفيــذ 

البرنامــج.

لــم تحــّدد أي بلدّيــة احتياجــات تعزيــز 
التقييــم  استشــارات  فــي  القــدرات 
خــالل الجولــة األولــى والثانيــة. بنــي 
وليــد كانــت البلدّيــة الوحيــدة التــي 
خــالل  بهــذا  اهتمامهــا  عــن  أعربــت 

.2017 ســبتمبر  استشــارات 

جاري العمل

عدد الخبراء الفنيين الذين تم 
إرسالهم

تــّم  التــي  المتطلّبــات  علــى  بنــاءا 
الخبــراء  إرســال  تــم  عليهــا،  االتفــاق 

لفنّييــن ا
إلــى البلدّيــات المختــارة مــن أجــل بنــاء 

القــدرات.

مــع  اّتصــال  مســؤول  وضــع  تــم 
التخطيــط. بــوزارة  البلديــات 

التنســيق  خبــراء  توظيــف  بصــدد 
وســبها. لســرت 

تم إنجازه جزئّيا

عدد السلطات المحلّية التي تّم بناء 
قدراتها.

اإلســتراتيجية  الخطــط  وضــع  يتــم 
ــة فــي المواقــع المّتفــق عليهــا البلدّي

شــارك موّظفــو إدارات التواصــل مــن 
فــي  بنغــازي،  عــدا  المواقــع،  جميــع 

التواصــل. حــول  التدريــب 

تم إنجازه جزئّيا

اإلنجاز العام
خــالل تمريــن تقييــم االحتياجــات وتحديــد األولوّيــات، لــم يتــّم تحديــد تعزيــز القــدرات الفنّيــة للبلدّيــات كاحتيــاج ذي أولوّيــة، عــدا عــن التواصــل. تــّم تحديــد التواصــل 

مــع وزارة التخطيــط كأولوّيــة قصــوى، بالنســبة للــوزارة والبلدّيــات علــى حــّد الّســواء.
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المخرج 3 تعزيز قدرات تحليل النزاعات المحلّية والتيسير والوساطة

الوضعالتقّدم المحرزالهدف السنويالمؤّشر
ــي  ــة الت ــات المحلي ــدد التقييم ــدد ع ع

ــم اجراءهــا  ت
تقييــم  إلجــراء  اتفاقيــات  توقيــع 
عقــد  واحــد،  )اتفــاق  لالحتياجــات 

واحــد(.

إنطــالق الشــراكات اإلســتراتيجية مــع 
ــل  ــة تعم ــر حكومي ــات غي ــع منظم أرب

ــا. فــي ليبي

العمل متواصل على هذا المؤشر

ــي  ــة الت ــات المحلي ــدد التقييم ــدد ع ع
ــم اجراءهــا ت

إنتهــاء تحليــل النزاعــات المحليــة فــي 
المجــاالت التــي حددهــا مجلــس إدارة 

المشــروع.

فــي  النــزاع  تحليــل  عمليــة  إنتهــاء 
جميــع البلديــات التــي تــم إعتمادهــا 

المشــروع. إدارة  مجلــس  قبــل  مــن 

تم االنتهاء منه جزئيا 

عدد حمالت المشاركة المدنية

ــالم  ــاكل الس ــي هي ــباب ف ــارك الش ش
المحليــة، كمــا شــاركوا فــي حلقــات 

ــاري  ــي  أوب ــت ف ــي تم ــاش الت النق
اثنتــان مــن حمــالت المشــاركة المدنيــة 

تم االنتهاء منه جزئيابقيــادة منظمــات شــبابية

عدد النساء الذين تم إشراكهن
ــم تشــريك مجموعــات نســائية  لقــد ت
وشــباب فــي جميــع مراحــل المخــرج 

ــث الثال
العمل متواصل على هذا المؤشر

تدريبهــا  تــم  التــي  البلديــات  عــدد 
فــي واشــراكها فــي عمليــات فــض النــزاع المحلييــن  القــادة  قــدرة  تعزيــز 

النزاعــات. حــل  مجــال 

بــدأ الشــريك المنــف PCI  أنشــطة بنــاء 
ــات والمجموعــات  القــدرات مــع البلدي
وســرت  ككلــة  فــي  االجتماعيــة 
وأوبــاري بينمــا لــم يكــن ذلــك ممكــن 
ســيطرت  ظــل  فــي  بنغــازي  فــي 
فــي  البلديــة.  قيــادة  علــى  الجيــش 
ســبها، قــام معهــد الواليــات المتحدة 
للســالم بتحديــد شــريك محلــي، كمــا 
أنــه ســينطلق عمليــة تحليــل النــزاع 
ــات  ــات والمجموع ــدرات البدي ــاء ق وبن

االجتماعيــة فــي ســنة  2018

تم االنتهاء منه جزئيا

اإلنجاز العام
شــّكلت مبــادرة التغييــر الســلمي هيــاكل ســام محلّيــة فّعالــة فــي ككلــة وأوبــاري، كمــا تعمــل حاليــا علــى تشــكيل هيــكل ســام محلــّي فــي ســرت. تــم تأجيــل هــذه العملّيــة 

فــي ســبها.

أدت الرقابة األمنية والعسكرية في بنغازي إلى عدم تحقيق تقّدم في هذا الجانب.

صورة:
صندوق تحقيق االستقرار في ليبيا يقوم 

بإعادة تأهيل المركز الّطبي مسبق الصنع 
في ككلة

الصورة: © برنامج األمم المّتحدة اإلنمائي/ 
مالك المغربي
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مؤشرات المخرج

التحدّيات و
االستجابات.

اســتمرت التحديــات الكبــرى لعــام 2016 فــي عــام 2017. لقــد جعــل 
ــى  ــل عل ــا العم ــرق ليبي ــي ش ــكريين ف ــات العس ــداء البلدي ــن عم تعيي
المســتوى مــا دون الوطنــي صعبــا. وفــي الوقــت نفســه، أدى الرفــض 
الشــديد لحكومــة الوفــاق الوطنــي من جانب الســلطات في الشــرق 
إلــى تنفيذ مشــاريع الصنــدوق دون ربطهــا بحكومة الوفــاق الوطني. 
ــى  ــة عل ــواب الموافق ــس الن ــض مجل ــإن رف ــع، ف ــاق أوس ــى نط وعل
حكومــة الوفــاق الوطنــي يعنــي أن المؤسســة التــي يهــدف صنــدوق 
تحقيــق االســتقرار فــي ليبيــا إلــى تعزيــز شــرعّيتها ظلــت غيــر قــادرة 

علــى الحصــول علــى تصديــق رســمي.

السياق السياسي

قــّدم صنــدوق تحقيــق االســتقرار دعمــا كافيــا للمناطــق األمنــة 
فــي بنغــازي. لــم يعــد هنــاك حاجــة ألعمــال إضافّيــة مــن أجــل إزالــة 
ــق  ــي مناط ــال ف ــتمر القت ــن اس ــروب ولك ــرة للح ــات المتفّج المخّلف
ــلطات  ــت الس ــط، كان ــام 2017 فق ــر ع ــي أواخ ــازي. ف ــن بنغ ــرى م أخ
الشــرقية مســتعدة لإلعــان بــأن المدينــة تحــت ســيطرتها بالكامــل. 
ومــع ذلــك، فقــد وصلــت اســتثمارات صنــدوق تحقيــق االســتقرار 
المواطنيــن مــن جميــع أنحــاء بنغــازي، بمــا فــي المناطــق التــي كانــت 

ــي. ــي الليب ــش الوطن ــيطرة الجي ــاق س ــارج نط خ

خــال  مــن  ســرت  فــي  العمــل  االســتقرار  تحقيــق  صنــدوق  بــدأ 
ــن،  ــي. ولك ــع المدن ــن والمجتم ــراء الفنيي ــع الخب ــاورات م ــراء مش إج
تعّطــل العمــل الــذي تــّم التخطيــط لــه مــع البلديــة علــى المســتوى 
السياســي عندمــا تــم اختطــاف العميــد. وجعــل هــذا تقييــم كيفيــة 
توافــق اســتنتاجات المشــاورة الفنيــة مــع آراء المجلــس المنتخــب 

ــة. ــألة صعب مس

وبمجــرد اطــاق ســراح العميــد، قــدم هــذا األخيــر قائمــة بديلــة 
باألولويــات. ولقــد ثبــت حتــى اآلن أنــه مــن المســتحيل عقــد اجتمــاع 
حيــث يمكــن للعميــد والمجلــس وخبــراء القطــاع مراجعــة القائمــات 
المختلفــة لألولوّيــات واالتفــاق علــى تحديــد أولويــات مشــترك ولكــن، 
وافقــت وزارة التخطيــط علــى إرســال فريــق إلــى ســرت للقــاء جميــع 
ــدوق  ــدأ صن ــه، ب ــت نفس ــي الوق ــة. وف ــى نتيج ــول إل ــراف والوص األط
تحقيــق االســتقرار – بعــد موافقــة أعضــاء مجلــس اإلدارة – بتقديــم 
تلــك العناصــر المشــتركة بيــن القائمتيــن لذلــك، علــى ســبيل المثــال، 
تــم تســليم عــدد مــن المــدارس للمقاوليــن للبــدأ فــي صيانتهــا وتــم 
االنتهــاء مــن األعمــال فــي إحــدى المــدارس وإعادتهــا إلــى الخدمــة.

تحدّيات المجلس الرئاسي/حكومة الوفاق الوطني

ــاق  ــى اتف ــل إل ــن التوص ــي م ــس الرئاس ــن المجل ــم يتمك ــف، ل لألس
مــع مجلــس النــواب بشــأن تشــكيل حكومــة الوفــاق الوطنــي. 
قــد يكــون التأخيــر فــي تشــكيل حكومــة الوفــاق الوطنــي قــد 
ســاهم فــي تعزيــز صعوبــات تمويــل البلديــات، لتمكينهــا مــن الوفــاء 
بمســؤولياتها المعّدلــة بموجــب القانــون 59. وقــد اســتجاب صنــدوق 
تحقيــق االســتقرار لهــذا التحــدي مــن خــال محاولــة التأكــد مــن أن 
ــة  ــتمر إضاف ــل المس ــن التموي ــى م ــد األدن ــتجيب للح ــتثماراته تس اس
ــي إدارات  ــدرات ف ــاء الق ــى بن ــدوق عل ــل الصن ــا عم ــات. كم ــى المرتب إل
ــد  ــا. وق ــب وميزانياته ــذي يتناس ــج ال ــد النه ــة لتحدي ــل البلدي التواص
شــمل ذلــك اجتماعــات »قاعــة البلدّيــة« وغيرهــا مــن اآلليــات المحليــة 

ــددة. ــية المح ــائل الرئيس ــتنقل الرس ــي س ــص الت ــة القص لرواي

رفضــت الســلطات الفعلّيــة فــي الشــرق أي دور للمجلــس الرئاســي/
ــس  ــرار الرئي ــن، ق ــة. ولك ــكيلتهما الحالّي ــي بتش ــاق الوطن ــة الوف حكوم
ــي،  ــر الجهيم ــور طاه ــتقرار الدكت ــق االس ــدوق تحقي ــي صن ــارك ف المش
وزيــر التخطيــط، ســنة 2016 بتنفيــذ أنشــطة الصنــدوق فــي الشــرق، 
بالرغــم مــن أن الفضــل السياســي لهــا لــن يعــود للمجلــس الرئاســي/

حكومــة الوفــاق الوطنــي، قــد ســاعد الصنــدوق علــى ربــط العاقــة بيــن 
الحكومــة والمواطنيــن الذيــن كان بينهمــا انقســام. وبهــذه الطريقــة، 
يوّفــر صنــدوق تحقيــق االســتقرار فــي ليبيــا وظيفــة فريــدة وهــي ربــط 

ــاد.  ــي الب ــد ف ــكل متزاي ــمة بش ــق المقس ــن المناط ــة بي العاق

ــق  ــدوق تحقي ــن لصن ــط مرفقي ــر التخطي ــح وزي ــنة 2017، افتت ــال س خ
بزيــارة  آخريــن  وزراء  و  الــوزراء  رئيــس  وقــام  ككلــة  فــي  االســتقرار 
المؤسســات التــي قــام صنــدوق تحقيق االســتقرار بصيانتهــا فــي أوباري. 
وقــد ســاعد هــذا، إلــى جانــب اســتخدام إدارات التواصــل بالبلدّيــات 
لوســائط التواصــل االجتماعيــة علــى إبراز صــورة حكومة الوفــاق الوطني 
مــن خــال صنــدوق تحقيــق االســتقرار فــي ليبيــا. ومــع ذلــك، ظــّل نطــاق 
المشــاركة الوزاريــة مــع صنــدوق تحقيــق االســتقرار محــدوًدا نســبًيا، مــع 
حضــور مســئولين مــن وزارة التخطيــط لمعظــم الفعالّيــات عوضــا عــن 

ــرى. ــن وزارات أخ ــئولين م مس
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تــم تنفيــذ المرحلــة األولــى مــن صنــدوق تحقيــق االســتقرار والتــي 
قدمــت 40 مليــون دوالر فــي عاميــن إلــى حــد كبيــر. وقــد بــدأ التنفيــذ 
فــي مواقــع الجولــة الثانيــة، وتعــّد التقييمــات فــي مواقــع الجولــة 
الثالثــة متقدمــة بشــكل جيــد. وســمحت المســاهمات المتواصلــة 
بالتحضيــر لحزمــة شــاملة مــن األنشــطة فــي طرابلــس فــي مرحلــة 
واحــدة بــداًل مــن تقســيم التدّخل علــى مرحلتيــن، كمــا كان مطلوًبا 

عنــد اجتمــاع مجلــس اإلدارة.

وكان أثــر عــدم اليقيــن بشــأن توقيــت وصــول المــوارد هــو تأخيــر 
التنفيــذ فــي مواقــع جديــدة إلــى أن يبــدأ العمــل دون التعــرض 
ــة  ــبة للمرحل ــارة. بالنس ــة الض ــر الواقعي ــات غي ــادة التوقع ــر زي لخط
الثانيــة، يرغــب مجلــس إدارة صنــدوق تحقيــق االســتقرار فــي تحديــد 
ــع  ــع م ــات التوّس ــن إعان ــج ع ــي النات ــم اإليجاب ــة الزخ ــة موازن كيفي
خطــر التوقعــات غيــر الواقعيــة، وذلــك علــى ضــوء الصــورة الناشــئة 

ــة. ــوارد المالي للم

ــاق  ــة الوف ــى حكوم ــة عل ــأن الموافق ــن بش ــدم اليقي ــر وع إن التأخي
الوطنــي وتعديــل االتفــاق السياســي الليبــي قــد أثــارا تســاؤالت حــول 
الهــدف السياســي للمرحلــة الثانيــة مــن صنــدوق تحقيــق االســتقرار 
فــي ليبيــا. وقــد يرغــب مجلــس اإلدارة أيضــً فــي النظــر فيمــا إذا 
كان هــذا الدعــم المباشــر لنــوع واحــد مــن الترتيبــات السياســية 
يعــد بالفعــل أفضــل شــكل مــن أشــكال الدعــم مــن أجــل تحقيــق 

ــا. االســتقرار فــي ظــّل الســياق السياســي المتقلــب فــي ليبي

تحقيــق  صنــدوق  يســتهدفها  التــي  مواقــع  اختيــار  استرشــد 
ــة 12،  ــروع )الصفح ــة المش ــي وثيق ــددة ف ــر المح ــتقرار بالمعايي االس
القســم الرابــع(. وبالنســبة للمرحلــة الثانية، فســيتعين على مجلس 
اإلدارة النظــر فيمــا إذا كان ســيواصل توســيع نطــاق صنــدوق تحقيق 
االســتقرار للوصــول إلــى مناطــق ســكنّية جديــدة أو تعميــق الجهود 
فــي المواقــع الحاليــة، خاصة فــي المواقع التــي أدى اســتمرار القتال 
فيهــا إلــى مزيــد مــن الضــرر والتــي يســمح فيهــا الوضــع األمنــي اآلن 
بإمكانيــة وصــول إضافيــة. قــّرر برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي 
إطــاق عمليــة اســتعراض للوضــع ومراجعــة إســتراتيجية، والتــي 
ستســاهم نتائجهــا فــي تحديــد الوجهــة المســتقبلّية للصنــدوق.

صعوبات التنفيذ والحلول

جعلــت أزمــة الســيولة فــي ليبيــا عمليــة دفــع مســتحقات إلــى 
الشــركات المنفــذة ألعمــال الصيانــة بالدينــار الليبــي أمــرا صعبــا. كمــا 
أدى ارتفــاع فــرق صــرف العملــة فــي الســوق الموازيــة إلــى صعوبــة 
دفــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي لمســتحقات هذه الشــركات 
بالــدوالر األمريكــي. بنــاء عليــه، اتفــق البرنامــج اإلنمائــي مــع الشــركاء 
المنفــذة علــى أن يتــم دفــع مســتحقاتها  بالــدوالر األمريكــي فــي 
تونــس وأن التكاليــف المحليــة ســتدفع بالــدوالر األمريكــي فــي 
تونــس علــى أســاس ســعر الصــرف الرســمي شــريطة أن تقــدم 
ــرف  ــعر الص ــوال بس ــل األم ــة لتحوي ــة تجاري ــة مصرفي ــة أدل المنظم

هــذا.

كمــا ذكر ســابقا، تأّخــرت عملية تنفيذ المشــاريع في أوباري ألســابيع 
عــدة عندمــا قامــت مجموعــة مــن المقاتليــن الشــباب المهّمشــين 
مــن التبــو بمهاجمــة مبانــي كان صنــدوق تحقيــق االســتقرار بصــدد 

ــى  ــوارق عل ــن الط ــن م ــة المقاولي ــى هيمن ــا عل ــك اعتراض ــا وذل صيانته
المنافــع. تمّكــن صنــدوق تحقيــق االســتقرار مــن معالجة المشــكلة من 
خــال شــريكه فــي المخــرج 3، مبــادرة التغيير الّســلمي، وشــراكة الســلم 
ــا قادريــن علــى امتــداد  االجتماعــي التــي تدعمهــا المبــادرة، والذيــن كان
أســابيع مــن جمــع جميــع األطــراف المعنّيــة مــع بعضهــا البعــض )بمــا 
فــي ذلــك المقاولــون( والّتوصــل إلــى اتفــاق مــن أجــل اســتئناف العمــل.

شــّكلت المعــدات الطبيــة المتخصصــة جــزًءا كبيــًرا مــن الطلبات الــواردة 
مــن القطــاع الصحــي فــي مواقــع الجولــة األولــى. ولكــن، ثبــت أّن عملّية 
التوصــل إلــى اتفــاق بيــن الســلطات الصحيــة المحليــة )مثــل مديــري 
ــأ.  ــات بط ــأن المواصف ــس بش ــي طرابل ــة ف ــفيات( و وزارة الصح المستش
وقــد تمكــن صنــدوق تحقيــق االســتقرار مــن التحــرك بشــكل أســرع فــي 
ــط  ــي وزارة التخطي ــدي ف ــل البل ــار التواص ــدأ مستش ــذ أن ب ــر من ــذا األم ه
ببنــاء عاقــات مــع وزارة الصحــة. ولــن يتــم إعطــاء األولويــة ألي معــدات 
طبيــة فــي المســتقبل إال إذا وافقــت الســلطات البلديــة والوطنيــة علــى 

أنهــا معــّدات ذات أولويــة وكذلــك علــى مواصفاتهــا.

تســتوجب تقييمــات النــزاع واالحتياجــات الخاّصــة بصنــدوق تحقيــق 
ــاد  ــل االقتص ــي وتحلي ــم المحل ــن الفه ــة م ــا توليف ــي ليبي ــتقرار ف االس
السياســي والقــدرات الهندســية والمهــارات التحليليــة. وقــد تعــّرض 
ــة التــي تقــوم بإجــراء  ــر الحكومّي ــات غي شــركاء الصنــدوق مــن المنظّم
تقييمــات النــزاع واالحتياجــات لخطــر اإلنهــاك بســبب توّســع العمــل 
لمواقــع جديــدة فــي ســنة 2017. وبمــا أّن هنــاك عدد قليل مــن المنظّمات 
التــي يمكــن أن يدخــل معهــا الصنــدوق فــي شــركات مشــابهة وهــي 
ــتقرار  ــق االس ــدوق تحقي ــر صن ــات، خّي ــن االلتزام ــد م ــا العدي ــا لديه أيض
التعاقــد مــع شــركة تجارّيــة للقيــام بتقييمــات الّنــزاع واالحتياجــات 
الخاّصــة ببنــي وليــد وطرابلــس. ولكــن، ومــع توّســع عمــل برنامــج األمــم 
المّتحــدة اإلنمائــي فــي مشــاريع أخــرى ذات متطّلبــات مشــابهة، فهــو 

ــد. ــى ح ــى أقص ــك إل ــا منه أيض

االستدامة

تــم إنشــاء صنــدوق تحقيــق االســتقرار فــي ليبيــا كصنــدوق تحقيــق 
ــد  ــرة األم ــانّية قصي ــاعدة اإلنس ــن المس ــدع بي ــرأب الّص ــيط ل ــتقرار وس اس
ــي  ــدوق ف ــل الصن ــرى(. يعم ــد )والكب ــة األم ــار طويل ــادة اإلعم ــج إع وبرام
ــبيل  ــى س ــرج 2، عل ــهرا؛ فالمخ ــر ش ــي عش ــى اثن ــتة إل ــّدة س ــكان لم أي م
المثــال، يوّفــر تعزيــزا للقــدرات بــداًل مــن بنــاء القــدرات. غيــر أنــه خــال 
عمليــة تحديــد األولويــات ، يســعى صنــدوق تحقيــق االســتقرار فــي ليبيــا 
إلــى التأكــد مــن أن المرافــق، بمجرد تجديدهــا، يمكن تشــغيلها بفعالية 
وبهــا موّظفــون وقــدرات صيانــة عنــد الحاجــة وهنــاك احتمــال معقــول 

لتوّفــر ميزانيــات تســييرّية.

ــا،  ــي ليبي ــتقرار ف ــق االس ــدوق تحقي ــج صن ــز نه ــك، يرتك ــى ذل ــاوة عل وع
حيثمــا أمكــن علــى دعــم االســتدامة السياســية للروابــط اإلداريــة التــي 
ــتدامة  ــات( واالس ــة والبلدي ــن الحكوم ــال بي ــبيل المث ــى س ــا )عل يدعمه
االجتماعيــة للروابــط األخــرى التــي يبنيهــا )علــى ســبيل المثــال بيــن 
المواطنيــن والســلطات البلديــة والوطنيــة(. إن عــودة الخدمــات الحيويــة 
وتعزيــز القــدرات البلديــة وهيــاكل الســام المحليــة مــن المرحلــة األولــى 
هــي بدايــة قويــة، لكــن االســتقرار فــي ليبيــا ســيتطلب جهــدًا مســتدامً 
مــن صنــدوق تحقيــق االســتقرار وشــركائه. لدعــم االســتقرار علــى المدى 
ــل  ــط طوي ــق تخطي ــى أف ــدوق إل ــاج الصن ــح أن يحت ــن المرج ــل، م الطوي

ــة إلــى أن هــذا قــد يســتغرق خمــس ســنوات. األمــد؛ تشــير التجرب
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مساهمة 
مساهمة البرنامج في

النتائج على المدى الطويل

تتضمن نظرية التغيير التي يعتمدها صندوق تحقيق االستقرار في ليبيا األحكام التالية:
 أ.      إذا تولــت الحكومــة قيــادة عمليــة تحديــد مفهــوم تحقيــق االســتقرار ونهجــه وموضــوع تركيــزه وهيــاكل عملــه حينهــا فقــط ســيقود الليبيــون عمليــة 

تحقيــق االســتقرار وســتصبح هــذه العمليــة آنــذاك شــرعية ومســتدامة.

 ب.      إذا قــام المواطنــون )1( ببنــاء قدراتهــم علــى تحليــل األوضــاع وإيجــاد حلــول تشــّرك الحكومة وتحظى بدعمها  و)2( يشــعرون بصفة متزايــدة  أن الحكومة 
توفــر لهــم األمــن المــادي والمؤسســي والمعيشــي بأســلوب منفتــح وشــفاف ومنصف وغيــر قائم علــى التمييز حينهــا سيشــعرون تدريجيا بأنه تــم تمكينهم 

مــن أن يصبحــوا أطــراف فاعلــة فــي التغييــر الســلمي وســوف ينطلقون فــي  التخطيط طويــل األمد واالســتثمارات في الســلم وســبل العيش.

 ج.      إذا )1( مــا تحقــق التواصــل بيــن المجتمعــات المحليــة والحكومــة و تــم علــى هــذا األســاس إرســاء مســؤوليات مشــتركة و )2( تــم تمكيــن مؤسســات الدولــة 
مــن تقديــم الخدمــات التــي يحتاجهــا الســكان المحليــة وذلــك علــى نحــو منفتــح  وشــفاف ومنصــف وغيــر قائــم علــى التمييــز، عندهــا ستتشــكل مجموعــات 
كبيــرة مــن المواطنيــن الفاعليــن وســتبنى الثقة بشــكل تدريجــي وســيتراجع اعتماد الســكان  على المجموعات المســلحة من أجــل تأمينهم، وبهذا ســتتضاءل 

قــدرة هــذه المجموعــات على  حشــد األفــراد.

 د.      إذا مــا مّكــن مزيــد التواصــل مــن )1( إنتــاج عاقــة قائمــة علــى الثقــة بيــن الحكومــة والبلديــات والمواطنيــن و)2( إذا مــا تــم بنــاء قــدرات إدارة النزاعــات ســلميا 
عندهــا ســيتم تمكيــن أصحــاب المصلحــة الليبييــن مــن  األخــذ بزمــام القيــادة فــي تحقيــق االســتقرار وبنــاء الســام والتنميــة علــى المــدى الطويــل.

على المستوى اإلستراتيجي:
 ه.      إذا مــا )1( كان لــدى الحكومــة و الســلطات المحليــة القــدرة علــى تقديــم المزيــد مــن الخدمــات ذات الصلــة مــن خال تعزيــز حضورهما فــي مناطق تحقيق 
االســتقرار و )2( ازداد االعتــراف بهمــا كمقدمــي الخدمــات األساســيين و )3( ازدادت إمكانيــة الحكومــة والبلديــات فــي ربــط العاقــة مــع المواطنيــن الفاعليــن، 
عندهــا ســيزداد اعتبــار وجــود الحكومــة والســلطات المحليــة علــى أنــه وجــود تمكينــي و ســيقل انعــدام األمــن المؤسســي الــذي يعانــي منــه الســكان ممــا لــن 

يجعلهــم يحتاجــون إلــى اللجــوء إلــى إســتراتيجيات موازيــة لحمايتهــم  والســعي وراء تحقيــق مصالحهم.

مــن الســابق ألوانــه تقييــم مــدى دقــة هــذه األحــكام، ولكــن أعمــال صنــدوق تحقيــق االســتقرار فــي ليبيــا تهــدف إلــى حــد اآلن إلــى دعــم األحــكام )ب(، )ج(، )د(، 
)ه( مباشــرة و دعــم الحكــم )أ( مــن خــال أســاليب عملــه. تقــوم المســوح التــي أجريــت أثنــاء عمليات صنــدوق تحقيــق االســتقرار في ليبيــا بقيس المتغيــرات التي 

يجــب أن تســمح باختبــار صحــة هــذه األحكام.

علــى الرغــم مــن عــدم ذكــره صراحــة فــي نظريــة التغييــر، فإن ضــرورة اكتســاب الحكومة للشــرعية فــي جميع أنحــاء ليبيا يعــد عنصرا ضمنيا تســتند عليــه نوايا 
صنــدوق تحقيــق االســتقرار فــي ليبيــا. ويرتكــز هــذا، علــى ســبيل المثــال، على مطلــب المواقــع لتوضيــح وجود تــوازن بيــن الغــرب والشــرق والجنوب. وفــي حقيقة 
اآلمــر، فــإن صنــدوق تحقيــق االســتقرار فــي ليبيــا قــد أصبــح اآلن األداة األساســية الوحيــدة التــي مــن خالهــا يقــدم المجلــس الرئاســي فوائــد للبــاد بأكملهــا، بمــا 
فــي ذلــك المواطنيــن فــي الشــرق. فــي حيــن أن الســلطات فــي الشــرق ترفــض المجلــس الرئاســي/ حكومــة الوفــاق الوطنــي، قــرر الرئيــس المشــارك الدكتــور 
الجهيمــي  أنــه يجــب علــى صنــدوق تحقيــق االســتقرار فــي ليبيــا أن يقــدم خدمــات هنــاك حتــى و إن لــم يحصــل المجلــس الرئاســي/ حكومــة الوفــاق الوطنــي 
علــى الثنــاء مقابــل ذلــك. هــذا يعنــي أن المجلــس الرئاســي/ حكومــة الوفــاق الوطنــي لديــه تواصل مــع المواطنين فــي الشــرق، بصرف النظــر عن العــرض العام. 
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قضايا 
شاملة 

تعميم النوع اإلجتماعي

تتضمــن كل مــن عمليــات التشــاور ورصــد التصــورات أحكاًمــا محــددة إلدراج 
وجهــات نظــر المــرأة. شــملت االستشــارات أعضــاء المجالــس البلديــة، بمــا 
فيهــم أعضــاء مــن النســاء تــم شــملهم إلــى حــدود المراحــل األخيــرة مــن 
ــة  ــات ذات األولوي ــملت التدخ ــك، ش ــة لذل ــا كنتيج ــات . ربم ــد األولوي تحدي
ترميــم المركــز الخــاص بالمــرأة في أحــد المواقــع. باإلضافــة إلى ذلــك، كان 
التركيــز أيضــا علــى تشــغيل الشــباب نتيجة لتصــورات المــرأة حــول المخاطر 

التــي يشــكلها الشــباب العاطــل عــن العمــل عليهــا.

أصبــح مــن الواضــح أن اللقــاءات المفتوحــة في 'ككلة' لن تســمح بمشــاركة 
ــريك  ــلمي والش ــر الس ــادرة التغيي ــن مب ــام كل م ــك، ق ــرأة لذل ــة للم كافي
فــي تحقيــق المخــرج رقــم 3 بعقــد لقــاءات للنســاء فقــط  قصــد ضمــان 

مشــاركة المــرأة فــي عمليــات الســام المحليــة.

ــي  ــي ف ــام المحل ــكل الس ــي هي ــي والت ــلم االجتماع ــراكة الس ــت ش قام
أوبــاري بتحديــد مرفــق داخــل المركــز الخــاص بالمرأة كأحــد أولوياتــه لتوفير 
ــيكون  ــذي س ــز، ال ــذا المرك ــيمثل ه ــرأة. وس ــوار للم ــب والح ــاحة للتدري مس
فضــاء شــاما بشــكل واضــح، نظيــرا لمركــز التســامح الــذي أنشــئ  للرجــال 
ــع  ــع وض ــق م ــع المراف ــار جمي ــم اختي ــابق. يت ــت س ــي وق ــاري' ف ــي ' أوب ف
الشــمولية بعيــن االعتبــار. و يتضمــن هــذا شــمولية العــرق والســن والجنــس. 
ومــع ذلك، ليســت جميع المرافــق، بطبيعة الحــال، ذات صلــة بالمجموعات 
بنفــس القــدر مــع وجــود منشــأة رياضيــة فــي 'ككلــة' علــى ســبيل المثــال، 

ذات صلــة أكبــر بالشــباب مقارنــة بالشــيوخ. 

الشراكات

أتاحــت هيكليــة صنــدوق تحقيــق االســتقرار فــي ليبيــا، مــع اجتمــاع جميــع 
الجهــات المانحــة الرئيســية فــي ليبيــا بشــكل منتظم فــي  مجلــس اإلدارة 
مــع الحكومــة كرؤســاء  مشــاركين، مــن إقامــة شــراكة وتنســيق فاعليــن. 
السياســية وتلــك  الشــراكة  اإلدارة نطــاق  أظهــرت اجتماعــات مجلــس 
ــة  ــال مواجه ــي مج ــال ف ــبيل المث ــى س ــات، عل ــع السياس ــة لوض الهادف
التحــدي المتمثــل فــي اســتبدال العمــداء والمجالــس البلديــة المنتخبة في 
الشــرق بأفــراد مــن الجيــش. كمــا أصبــح التنســيق فــي وضــع البرنامــج أيســر 
علــى ســبيل المثــال فــي ســرت، حيــث عقــد صنــدوق تحقيــق االســتقرار فــي 
ليبيــا والجهــات المانحــة المســاهمة فــي الصندوق نقاشــات دوريــة لضمان 

تغطيــة المواضيــع األساســية و تفــادي ازدواجيــة الجهــود.

أطلــق صنــدوق تحقيــق االســتقرار فــي ليبيــا شــراكات الطرف المســئول مع 
مبــادرة التغييــر الســلمي حــول تقييــم النزاعــات واالحتياجات وشــاركت مع 
المجموعــة الدنمركيــة لنــزع األلغــام والمنّظمــة الدولّيــة لألشــخاص ذوي 

اإلعاقــة فــي الحــد مــن مخاطــر األلغــام.  

الدروس المستخلصة

تعــد أحــد أهــم الــدروس المســتخلصة منــذ ســنة 2016 بــأن تحقيــق 
االســتقرار يتطلــب أكثــر مــن مجــرد تقديــم خدمــات لــذا، لــن يكــون 
صنــدوق تحقيــق االســتقرار فــي ليبيــا فعــاال بشــكل كامــل إال فــي ســياق 
ترتيــب سياســي شــامل وظــروف أمنيــة أساســية واســتقرار اقتصــادي كلي. 
يعتبــر الربــط الفعــال بيــن الحكومــة المحليــة والحكومــة الوطنية أساســيا 
لتحقيــق االســتقرار والتنميــة. ويبقــى صنــدوق تحقيــق االســتقرار الطريقــة 
الوحيــدة التــي مــن خالهــا تســتطيع حكومــة الوفــاق الوطنــي الوصــول 
إلــى شــرق ليبيــا و تقديــم الخدمــات إلــى المواطنيــن هناك. ســيكون إنشــاء 
ــي  ــتقرار ف ــان االس ــيا لضم ــة أساس ــق الليبي ــف المناط ــن مختل ــل  بي التواص

ليبيــا مســتقبا.

كان البــد للمشــاورات التــي أجراهــا صنــدوق تحقيــق االســتقرار فــي مدينــة 
ــت  ــل وق ــف قب ــد أختط ــه كان ق ــد ألن ــاب العمي ــي غي ــتمر ف ــرت أن تس س
قصيــر مــن انطــاق الحــدث. وقــد أعطــى ذلــك زخمــا لمجموعــة مــن 
ــد  ــتحيل تأكي ــن المس ــد وكان م ــا العمي ــن إليه ــم يتفط ــي ل ــات الت األولوي
اتفــاق متعلــق باألولويــات بينــه وبيــن المجلــس. ودون ذلــك، فــإن مشــاركة 
صنــدوق تحقيــق االســتقرار فــي ليبيــا مــن شــأنه أن يشــكل خطــرا لزعزعــة 
ــا.  ولذلــك، فقــد أصــر صنــدوق تحقيــق االســتقرار، فــي  االســتقرار فــي ليبي
جميــع المشــاورات الاحقــة، علــى اإلشــراك السياســي الكامــل لعمليــات 
صنــع القــرارات المحليــة قبــل وضــع القــرارات فــي صيغهــا النهائيــة علــى 

توقيــع جميــع المشــاركين للقائمــة المتفــق عليهــا.

التــي  الــدروس 
تحديدهــا تــم 
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إن االتفــاق الواضــح علــى المســتوى السياســي 
األولويــات الســتمرار  ضــروري 

تحليــل عمــق تــوازن النــزاع مــع الحاجــة الملحــة 
لتلبيــة التوقعــات 

إن المضــي قدمــا دون إجــراء تحليــل كاٍف للنــزاع فــي ليبيــا مــن شــأنه أن يزيــد فــي إمكانيــة حــدوث ضــرر كبيــر. بالتالــي، يقــوم صنــدوق تحقيــق االســتقرار في 
ليبيــا باســتثمار وقتــه فــي إجــراء تقييــم دقيــق للنزاعــات واالحتياجــات. لكــن التأخيــر الكبيــر فــي التنفيــذ، إثــر إعــان مجلــس اإلدارة لخطــط تهــدف لخدمــة 
موقــع مــا قــد يــؤدي أيضــا إلــى زعزعــة االســتقرار. بنــاء عليــه، يجــب المقايضــة بحيــث يشــمل ذلــك  تحليــل عمــق النــزاع ومــدى التشــاور حــول األولويــات وإباغ 

الرســائل المتعّلقــة بخطــط صنــدوق تحقيــق االســتقرار فــي ليبيــا. ســيكون هــذا التــوازن خــاص بــكل زمــان ومــكان. 

صورة:
نادي ككلة الرياضي بعد 
صيانته وتزويده بمعدات 

من طرف صندوق تحقيق 
االستقرار في ليبيا 

صورة: © برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي في ليبيا/ 

مالك المغربي
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المخاطر األساسية

 المخاطر األساسية 

الخطر األولالنوعالوصف

1. هيئــات االتفــاق السياســي الليبــي التــي ال ترغــب وغيــر القــادرة علــى االســتفادة 
 ,I=5إستراتيجيالسياســية مــن الفــرص التــي يتيحهــا صنــدوق تحقيــق االســتقرار فــي ليبيــا.

P=4

تســتطع لــم  التــي  الوطنــي  الوفــاق  النــواب حكومــة  يدعــم مجلــس  لــم   .2 
,I = 4إستراتيجيإثبات نفسها.

 P=4

ــا موقــف  3. يمكــن أن يقــوض الفشــل فــي تنفيــذ مشــاريع الصنــدوق داخــل ليبي
ــي فــي  ــا وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائ بعثــة األمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبي

ليبيــا.
إستراتيجي

I = 4,
P = 3

4. رد فعــل عكســي مــن عامــة النــاس حيــال الدعــم الدولــي لحكومــة الوفــاق 
سياسيالوطنــي.

I = 2,
P = 2

أمني5. يؤثر التدهور في الوضع األمني سلًبا على التنفيذ الفعلي للمشروع.
I = 3, 
P = 3

تشغيلي6. تهديدات ألمن وسالمة المستشارين الفنيين.
I = 3, 
P = 3

 ,I = 3مالي7. ال ينجح حشد الموارد وحده في التمويل الكامل لجميع أنشطة المشروع.
P = 2

 ,I = 4تنظيمي8. ال يستطيع متعاقدو الطرف الثالث تحديد موظفين لليبيا.
P = 2

 9. يســتغرق انتــداب وتشــغيل موظفــي المشــروع المؤهليــن مــدة أطــول ممــا
 ,I = 3تنظيميكان متوقعا.  

P = 3
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الوضعيةالمخاطر المتبقيةالتدابير المضادة/ استجابة اإلدارة

ــن  ــي م ــس الرئاس ــدى المجل ــامين ل ــارين الس ــع المستش ــق م ــكل وثي ــل بش التواص
ــة.   ــع المحتمل ــد المناف ــى حص ــاعدته عل ــل مس أج

التواصل النشيط للمجلس الرئاسي و الدور القيادي لحكومة الوفاق الوطني. 

I = 4,
P = 4أفضل بقليل

  يمكــن للمشــروع العمــل مــع المجلــس الرئاســي بموجــب قــرار مجلــس األمــن رقــم 
ــلم  ــي ) س ــس الرئاس ــن المجل ــم م ــروع بدع ــالق المش ــم إط ــنة )2015(. ت 2259 لس
نائــب الممثــل الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة ســيارات إســعاف مــن صنــدوق 

تحقيــق االســتقرار فــي ليبيــا   إلــى رئيــس الــوزراء فايــز الســراج فــي شــهر أبريــل(.  

I=3, 
P=4على األغلب أعلى

يضمــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي وبعثــة األمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيا أن 
تتســم أعمــال المشــاريع التــي تــم تقديــم وعــود بشــأنها لحكومــة الوفــاق الوطنــي 

بالواقعيــة و أن يتــم تنفيذهــا. و يقــوم فريــق المشــروع بــإدارة التوقعــات.       

I=3, 
P=2 ال وجود لتغيير

يشــتغل كل مــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي و ممثــل حكومــة الوفــاق الوطنــي 
علــى إســتراتيجية االتصــال و التواصــل و ســيتم إبــالغ جميع األنشــطة بشــكل صحيح. 
يتــم تنفيــذ برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي الســتجابة وســائل اإلعــالم علــى أســاس 
االحتياجــات الناشــئة.تظهر اســتجابة وســائل اإلعــالم ألحــكام صنــدوق تحقيــق 

االســتقرار فــي ليبيــا، بشــكل متزايــد، الدوراإليجابــي لحكومــة الوفــاق الوطنــي . 

I=1, 
P=1أفضل بقليل

يقــوم فريــق المشــروع، باســتمرار، بتقييــم الوضعيــة و برفــع توصيــات إلــى مجلــس 
إدارة المشــروع حــول التصحيحــات المناســبة ألنشــطته.تأخر الدعــم الموجــه لدرنــة 

بســبب التحديــات األمنيــة.    

I=2, 
P=3أسوأ

يقــوم برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي بصفــة مســتمرة بتقييــم الوضعيــة األمنيــة 
داخــل المؤسســات المدعومــة و بتكييــف أنشــطة المشــروع حســب ذلــك. 

I=2, 
P=3 من المرجح أن

تكون أعلى

يتواصــل تنفيــذ األنشــطة فــي المواقــع بالنســبة للــدورات األربعــة األولــى بينمــا 
سيســتمر كل مــن الفريــق و إدارة برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي جمــع أمــوال 

ــة. إضافي

I=2, 
P=1

من المرجح أن 
تكون أدنى

أثبتــت الشــركة قدرتهــا الجيــدة علــى تحديــد المرشــحين المؤهليــن إلــى حــد اآلن. 
يمكــن لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي أن يســتخدم جــداول المقــر الرئيســي 
لتقديــم مرّشــحين إضافييــن حســب الحاجــة. يضــم فريــق المشــروع ترتيبــات رصــد 
متينــة ضمــن العقــد. تــم البحــث عــن شــراكات بديلــة مــن أجــل التخفيــف مــن األثــر.  

I=2, 
P=2ال وجود لتغيير

يســتخدم برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي عمليــات توظيــف ســريعة المســار ت 
ــة  ــادة الهيكل ــي.  إع ــدة اإلنمائ ــم المتح ــج األم ــات برنام ــد وتنظيم ــط قواع ــى خ عل
عهــدت الوظائــف المتعلقــة بالمشــروع إلــى المكتــب القطري.تــم اســتخدام مخلــل 

مــوارد بشــرية لســد الثغــرات مــن أجــل التســريع فــي عمليــة التوظيــف.

I=2,
 P=3

من المرجح أن 
تكون أعلى
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ملخص النفقات حسب المخرج ) بالدوالر األمريكي(

الميزانية المخرجات
المعتمدة

ما تم 
استخدامه 

في سنة 2017

خّطة العمل 
السنوّية 

2017-2016
الميزانيةااللتزاماتالنفقات

8,808,5047,181,7493,392,0611,626,755المخرج رقم 1

1,813,0001,085,695521,645205,660المخرج رقم 2

3,267,3851,707,7391,559,646المخرج رقم 3

13,888,8899,975,1833,913,7063,392,061المجموع

GMS1,111,111798,015

المجموع
15,000,00010,773,198313,096الكلي

مجموع الميزانية حسب القطاعات )بالدوالر األمريكي (

المجموع: 34,200,000

 مساهمة الجهات المانحة )31 ديسمبر 2017(
)بالدوالر األمريكي(

المساهمات إلى البلدان المانحة
حد اليوم

العقود التي يتم 
إعدادها حاليا

1,115,000كندا

1,530,000الدنمارك

5,610,0008,000,000اإلتحاد األوروبي 

2,058,000فرنسا

12,048,000ألمانيا

2,212,000إيطاليا

2,173,000هولندا

2,227,000النرويج

1,402,0002,700,000اليابان

2,000,000جمهورية كوريا

500,000سويسرا

3,154,000المملكة المتحدة

8,000,000الواليات المتحدة األمريكية

44,029,00010,700,000المجموع

54,729,000المجموع الكلي

التقرير المالي  1
مفصال

الحسابات السنوية

الحسابات 

10,000,000

9,000,000

8,000,000

7,000,000

6,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

0

بنغازي ككلة أوباري سبها سرت بني وليد  طرابلس

 الصحة                     التعليم                     المياه والصرف                 الصحي الطاقة                  إدارة النفايات                  السامة                     قطاعات أخرى



وصف الميزانيةاألنشطة المخطط لهاالمخرجات المتوقعة
الميزانية 

المعتمدة 
لسنة 2017

 الميزانية
 المستخدمة
لسنة 2017

المخرج رقم 1: إعادة تأهيل البنية 

التحتّية الخفيفة التي دّمرها النزاع 

ودعم تعافي األعمال التجارّية 

المهّمة

470,000453,677الموظفون الدوليون )61300( 1.1 دعم إعادة تأهيل البنية التحتية الخفيفة في البلديات المتضررة من النزاع1. 

207,871120,864المستشارون الدوليون )71200( 

 .1.1.1 إجراء تقييم لإلحتياجات في البلديات التي تم إختيارها لتحديداإلحتياجات من 
أجل إعادة التأهيل. 

عقود الخدمات – الموظفون المحليون 
  )71400(50,00032,166

.1.1.2 اإلتفاق مع البلديات حول البنية التختية ذات األولوية التي تحتاج إلى إعادة تأهيل 
237,300104,465  السفر )71600( بناء على تقييم سريع لإلحتياجات. 

.1.1.3 تنفيذ إصالحات خفبفة للبنية التحتية العامة الرئيسية التي تقوم على 
إحتياجات ماسة على غرار العيادات ومراكز الشرطة والمرافق المائية وشبكات 

الكهرباء.  
6,883,3335,836,962عقود بناء و تقديم المعدات )72100(

1.2  دعم تعافي األعمال ذاتاألهمية البالغة إلنعاش اإلقتصاد المخلي.

تكاليف المشروع 
لمباشرة:)64300/74598( إدارة 

المشتريات المباشرة و المالية والتصرف 
اإلداري و تكاليف تمويل البرنامج  في 

إطار التعاون بين برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي و موظفي المكتب القطري.

400,000252,744

 .1.2.1  باالعتماد على االحتياجات التي حددها التقييم السريع،  يجب إعادة تأهيل 
الشركات التي دمرها النزاع والتي تعتبر حيوية لمصالح المجتمع والتي تزودهم 

باألصول ذات الصلة / المعدات الالزمة.  
ورشات إلطالق المشروع و تخديد 

60,00039,287أولويات اإلحتياجات )75700(. 

 .1.2.2  توفير معدات في غاية من األهمية وتالفة/ دعم تعويض األصول لألعمال 
األساسية على غرار  ، األفران ، المولدات أو األلواح الشمسية وأجهزة تكنولوجيا 

المعلومات إلخ... 

تكاليف المشروع التشغيلية: اإليجار 
والمرافق وتكنولوجيا المعلومات، إلخ. 

.)73100(
500,000341,584

8,808,5047,181,749المخرج رقم 1: المجموع الفرعي.

المخرج رقم 2:  تقديم تعزيز فوري 
لقدرات البلدّيات

233,000205,000الموظفون الدوليون )61300(2.1 تعزيز قدرات البلديات من خالل توزيع الخبراء الفنيين. 

 .2.1.1 استكمال خطة بناء القدرات البلدية بالتحاور مع حكومة الوفاق الوطني 
109,00090,000السفر )71600(والبلديات 

.2.1.2 التوظيف والتعاقد مع خبراء فنيين في مجاالت التنسيق الشامل والتشاركي 
والتخطيط ووضع الميزانية والتنفيذ والرصد والتنسيق باإلضافة إلى مجاالت أخرى 

تقوم السلطات البلدية بطلبها ونشرها من أجل العمل داخل البلديات. 
980,000473,997عقود )72100(

250,000126,198ورشات عمل )75700(.2.1.3 تيسير الحوار بين السلطات المحلية وحكومة الوفاق الوطني.

تكاليف المشروع 
المباشرة:)64300/74598(

مباشر
121,000110,000

تكاليف المشروع العملية: اإليجار 
والمرافق وتكنولوجيا المعلومات، الخ.

)73100 (
120,00080,500

1,813,0001,085,695 المخرج2:  المجموع الفرعي

المخرج رقم 3:  تعزيز قدرات 

تحليل النزاعات المحلّية والتيسير 

والوساطة

469,250150,000موظفون دوليون )61300(3.1 رصد ديناميكيات النزاعات ودعم جهود حل النزاعات المحلية.

عقود مع أطراف ثالثة من أجل الرصد 
 )72100(500,000100,000

.3.1.1 تقديم منحة لمنظمة غير حكومية للعمل مع أصحاب المصلحة المحليين 
قصد القيام بتحليل النزاعات المحلية و التدريب ورصد ديناميكيات النزاع. 

االتفاقية مع مبادرة التغيير السلمي 
 )71000(1,828,1351,301,984

تكاليف المشروع المباشرة .3.1.2 تطوير المؤشرات للرصد والقيام برصد أثر المشروع على تصورات السكان .
)64300/74598(300,000100,755

.3.1.3 توظيف شركة طرف ثالث لالضطالع برصد البرنامج على مستوى التصورات كما 
على مستوى تنفيذ األنشطة. 

.3.1.4  دعم المبادرات المحلية لفض النزاعات والتي يقودها مدنيون. 
3.2 تطوير القدرات البلدية والمجتمعية و النظم  إلدارة النزاعات المحلية وتعزيز 

السالم.
 .3.2.1 بناء فريق من الخبراء المحليين في تسهيل الحوار والوساطة. 

.3.2.2 توفير تدريب في التيسير والوساطة للبلديات وغيرهم من أصحاب المصلحة 
المحليين ذو الصلة. 

.3.2.3   دعم إنشاء هياكل سالم محلية شاملة في بلديات تجريبية )لتشمل 
البلديات والشيوخ وزعماء القبائل ومنظمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم المحلية 

ومجموعات النساء والشباب والجماعات األخرى ذات الصلة.
.3.2.4 مساعدة أصحاب المصلحة الرئيسيين في إعداد وتنفيذ خطط لتقليص النزاعات 

قصد التصدي لمحركات الصراع المحلية الرئيسية  في البلديات الرائدة.
.3.2.5 توفير دعم خاص لتنمية قدرات النساء الالتي تم اختيارهن لعضوية لجان األمن 

والسالم المحليين.  
.3.2.6 ضمان اإلشراك الكامل و التمثيل المناسب للشباب في جميع فض النزاعات 

ولجان االمن المجتمعي واألنشطة.     

إدارة المشتريات المباشرة و المالية 
والتصرف اإلداري و تكاليف تمويل 

البرنامج في إطار التعاون بين برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي و موظفي 

المكتب القطري.

170,00055,000

3,267,3851,707,739المخرج 3: المجموع الفرعي  

13,888,8899,975,183مجموع البرنامج

GMS )8%(1,111,111798,015

15,000,00010,773,198الميزانية اإلجمالية 2017-2016

 الصحة                     التعليم                     المياه والصرف                 الصحي الطاقة                  إدارة النفايات                  السامة                     قطاعات أخرى
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صندوق تحقيق االستقرار في ليبيا ممول من طرف: 

البريد االلكتروني 
registry@undp.org

موقع الواب
 http://www.ly.undp.org

مركز األعمال برستيج

الطابق الثاني، شارع ونديرمار 

ضفاف البحيرة 

1053 تونس 

العنوانتابعونا على: 



البريد االلكتروني 
registry@undp.org

موقع الواب
 http://www.ly.undp.org


